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„Druskininkų turizmo dienos 2021“: kurortas stebins 
audiovizualine miesto transformacija, drąsiais 

eksperimentais ir nemokamais koncertais

Rugsėjo 24-26 dienomis 
Druskininkai pasiners į ne-
pamirštamų potyrių, vaizdų 
ir mistinių garsų kelionę – ku-
rorto gyventojus ir svečius 
vėl stebins „Druskininkų tu-
rizmo dienos“. Turizmo sa-
vaitgalio svečių laukia virti-
nė gurmaniškų patirčių – nuo 
audiovizualinio meno nuspal-
vintų Druskininkų iki įspūdin-
gų koncertų.

Audiovizualinė kurorto in-
terpretacija – vieningu ritmu 
plakanti alėjos arterija

Praėjusiais metais prasidėju-
si stichijų kelionė atneš dar dau-
giau paslaptingai nuspalvintų 
Druskininkų magijos. Svarbiau-
siu akcentu išlieka miesto šir-
dies, Vilniaus alėjos, transfor-
macija į skaitmeninio meno 
– garso, šviesų ir vaizdo – arte-
riją, apjungiančią svarbiausius 
miesto objektus. Drąsios audio-
vizualinės interpretacijos privers 
šią miesto širdį plakti vieningu 
muzikiniu ritmu. Turizmo dienų 
dalyviai ne tik taps įspūdingo re-
ginio liudininkais – kelionė vaka-
rais po rudenišką kurortą pavirs 
į kartu su miestu išgyventą pa-
tirtį. Atgijančios legendos, subti-
lus balansavimas tarp ramybės 
ir intensyvumo, muzikinės nak-
ties simfonijos – tai yra vienin-
telė proga metuose, kai galima 
„prakalbinti“ pačias slapčiausias 
Druskininkų gelmės kerteles.

Turizmo dienų dalyvių lau-

kia daugybė gurmaniškų pa-
tirčių

Šviesų ir garsų kelionė ap-
gaubs miestą paslaptimis, ta-
čiau „Druskininkų turizmo die-
nos“ pasiūlys jas atskleisti 
pačiais netikėčiausiais būdais. 
Išskirtinėje miesto erdvėje, al-
suojančioje kūrėjo dvasia, – 
prie paminklo M. K. Čiurlioniui 
– vyks naktiniai Čiurlionio kūry-
bos skaitymai. Žygiai ir teatra-
lizuotos ekskursijos leis atras-
ti legendomis apipintas kurorto 
vietas. 

Rudens piknikas gamtos ap-
suptyje sužadins gurmaniškus 
pojūčius. Orientaciniai pasi-
vaikščiojimai suteiks galimybę 
pažinti miestą žaidimo forma.

Pažadinti savyje kūrėją, iš-
laisvinti vaizduotę ir fantaziją 
bus galima „Atvirų durų dieno-
je“ amatų centro „Menų kalvė“ 
dirbtuvėse, Druskininkų muzie-
juose, dalyvaujant edukacinė-
se programose bei apsilankant 
„Turizmo dienų“ metu veiksian-
čiose parodose.

Čiurlioniško „Zodiako“ 
paieškos ir „Fluxus“ atspin-
džiai kurorte

Druskininkų turizmo dienos 
yra unikalios – jos atskleidžia 
įvairialypę kurorto turizmo pro-
duktų gausą ir rinktines patir-
tis. Be to, kūrėjų mieste nebi-
joma eksperimentuoti, ieškoti 
galimybių sujungti įvairias me-
nines technikas ir disciplinas, 

leisti miesto svečiams ir gyven-
tojams pažvelgti į miestą iš ne-
pažintų perspektyvų. 

Neatsitiktinai šeštadienį turiz-
mo gurmanus džiugins fortepi-
jono meistrų brolių Bazarų pro-
grama „Zodiakas“, kurios metu 
atlikėjai interpretuoja kompozi-
toriaus tekstus nūdienos muzi-
kos kalba. Naudodami džiazo, 
roko, elektroninės muzikos ele-
mentus, jie M. K. Čiurlionio kū-
rinius fortepijonui perkompo-
nuoja unikaliu būdu – siedami 
muziką su tapyba, kiekvienam 
savo kūriniui broliai suteikia pa-
vadinimą iš M. K. Čiurlionio pa-
veikslų ciklo „Zodiakas“.

Improvizacijos miestą užlies 
dinamiška ir gyva elektronine 
muzika – nuo modernios klasi-
kos ir ambient kelionių iki etno 
inspiracijų ir gaivių eksperimen-
tų. Ieškojimus įprasmins nemo-
kama Jono Meko kino filmo „Pri-
siminimai iš Kelionės į Lietuvą“ 
peržiūra M. K. Čiurlionio muzie-
juje. 

„Snow Arena“ gimtadienis, 
nemokamas SEL koncertas ir 
kiti pasiūlymai

Šių metų turizmo dienos su-
tampa su vieno svarbiausių 
Druskininkų turizmo objektų – 
„Snow Arena“ – 10-ies metų 
jubiliejumi. Išskirtinė dovana 
Druskininkų miesto gyvento-
jams ir svečiams – grandiozinis 
ir nemokamas SEL koncertas 

šalia „Snow Arenos“. 
Druskininkų verslininkai turiz-

mo dienų proga paruošė išskir-
tinių pasiūlymų – kurorto svečiai 
kviečiami nepraleisti progos jais 
pasinaudoti ir po „Turizmo die-
nų“ savaitgalio pasilikti kurorte 
ilgesnį laiką. 

„Druskininkų turizmo dienų 
2021“ programą, specialius pa-
siūlymus, virtualų žemėlapį ir 
visą reikiamą informaciją sura-
site www.druskininkai.lt 

Druskininkų TVIC 
informacija

Renginio programa 5 psl.

Druskininkų 
savivaldybės 

delegacija 
patirties sėmėsi 

Estijoje

3 psl.

Rugsėjo 24-26 dienomis „Druskininkų turizmo dienų“ svečių laukia daugybė gurmaniškų patirčių – nuo audiovizualinio meno nuspalvintų Druskininkų iki įspūdingų koncertų/Justi-
no Kygos nuotrauka
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Druskininkų savivaldybė apdovanota už sveiko maisto puoselėjimą 

savivaldybės darželiuose

Lietuvos Žemės ūkio minis-
terija 2018 metais inicijavo 
projektą, kurio metu pradėjo 
unikalią programą – ikimoky-
klinio ugdymo įstaigos skati-
namos maitinti vaikus ekolo-
giškais ir pagal nacionalinę 
kokybės sistemą pagamin-
tais produktais.

Prie ekologiškai maitinamų 
darželių tinklo pirmasis 2019-
2020 m. prisijungė Druskininkų 
lopšelis-darželis „Žibutė“. „Pra-
džia buvo nelengva. Susidū-

rėme su nemenkais iššūkiais 
– pirmiausia, surandant ekolo-
giškos produkcijos teikėjus, vė-
liau – organizuojant viešuosius 
pirkimus ir panašiai. Tačiau no-
ras suteikti vaikams kokybiš-
kesnį maitinimą buvo didesnis 
nei iškilę sunkumai“, –sėkminga 
naujos veiklos pradžia džiaugė-
si lopšelio-darželio „Žibutė“ di-
rektorė Rasa Vaisietienė.

Įvertinęs kolegų patirtį bei pa-
tirtą sėkmę, dalyvauti ekologiš-
ko maitinimo programoje nu-

sprendė ir kitas Druskininkų 
lopšelis-darželis „Bitutė“. Jau 
nuo šio rugsėjo vaikų maitini-
mui jis užsako tik ekologiškus ir 
pagal nacionalinę žemės ūkio ir 
maisto kokybės sistemą paga-
mintus maisto produktus.

Lopšelio-darželio „Bitutė“ di-
rektorė Lina Bagdanavičienė 
pastebėjo, kad, siekiant orga-
nizuoti kuo kokybiškesnį vaikų 
ugdymą, ši valstybės ir Euro-
pos Sąjungos parama yra labai 
naudinga: „Gaudami daugiau 

lėšų, galime laisviau planuo-
ti papildomas priemones vai-
kų sveikatai gerinti, naujų ugdy-
mo formų paieškai ir panašiai. 
Esu labai dėkinga savo darbuo-
tojams, kurie, nors ir patirdami 
papildomą darbo krūvį, mato 
šių darbų prasmę, deda dide-
les pastangas, ieškodami tei-
kėjų, organizuodami produktų 
pristatymą, kurdami naujus val-
giaraščius ar skatindami vaikus 
mėgautis sveikesniu maistu“.

Vilniuje surengtos Kokybiško 

maisto šventės metu už vaikų 
maitinimą ekologiškais ir pagal 
nacionalinę žemės ūkio ir mais-
to kokybės sistemą pagamin-
tais produktais ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo įstai-
gose apdovanoti abu Druskinin-
kų lopšeliai-darželiai – „Žibutė“ 
bei „Bitutė“.

Atskira padėka ir prizas už 
aktyvų ekologiškų ir pagal na-
cionalinę žemės ūkio ir mais-
to kokybės sistemą pagamintų 
maisto produktų gaminimo, po-
puliarinimo ir vartojimo skatini-
mą įteikti ir Druskininkų savival-
dybei. 

„Džiaugdamiesi parvežta pa-
dėka bei prizu, pirmiausia no-
rime padėkoti abiejų įstaigų va-
dovams ir bendruomenėms, 
kad aktyviai siekia sudary-
ti kuo geresnes mažųjų druski-
ninkiečių ugdymo sąlygas. Di-
džiuojamės Jumis ir iš širdies 
dėkojame. Visada palaikome 
pažangias ir naudingas ugdy-
mo kokybės gerinimo iniciaty-
vas, skatiname visų įstaigų va-
dovas paieškoti naujų veiklos 
formų, kurios leidžia vaikams 
pasiekti kuo geresnių ugdymo-
si rezultatų“, – sakė Druskinin-
kų savivaldybės mero pavaduo-
tojas Linas Urmanavičius.

Papildomas kvietimas teikti paraiškas gauti paramą pagal Druskininkų 
savivaldybės Žemės ūkio rėmimo programą

Druskininkų savivaldybė informuoja, kad žemdirbiai, pageidaujantys gauti paramą pagal 
Savivaldybės žemės ūkio rėmimo programą (toliau – Programa), paraiškas gali teikti iki 2021 
m. spalio 30 d. (imtinai).

Programos projektų finansavimo tvarkos aprašą, paraiškos žemės ūkio rėmimo programos projek-
tui finansuoti formą galima rasti Druskininkų savivaldybės interneto svetainėje adresu 
https://www.druskininkusavivaldybe.lt/index.php – „Savivaldybės naujienose“ ir skyriuje „Pra-
džia“/„Veiklos sritys“/„Žemės ūkis“/„Žemės ūkio valdos ir ūkininkų ūkiai“ arba, paspaudus interneto 
nuorodą https://www.druskininkusavivaldybe.lt/go.php/lit/Zemes-ukio-valdos-ir-ukininku-ukiai

Paramos paraišką ir (arba) papildomus dokumentus savivaldybei pateikti galima šiais būdais:
1. Siunčiant registruotu paštu Druskininkų savivaldybės administracijai, Vilniaus al. 18, LT-66119, 

Druskininkų sav. (pasirinkus šį būdą, kartu būtina pridėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumen-
to kopiją, patvirtintą įstatymų nustatyta tvarka, pvz., notaro ar kito asmens, įgalioto atlikti notarinius 
veiksmus).

2. Siunčiant elektroniniu paštu (info@druskininkai.lt), pasirašant siunčiamą paraišką saugiu elek-
troniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu serti-
fikatu (toliau – kvalifikuotas elektroninis parašas). Pridedamų dokumentų kopijos, pateiktos kartu su 
elektroniniais ryšiais pateikta paraiška, taip pat turi būti patvirtintos kvalifikuotu elektroniniu parašu.

3. Atvykus į savivaldybę ir pateikti pareiškėjo asmeniškai arba per įgaliotą asmenį teisės aktų nu-
statyta tvarka.

Druskininkų savivaldybės administracijos darbo laikas: pirmadienį-ketvirtadienį – nuo 8.00 val. iki 
17.00 val., penktadienį – nuo 8.00 val. iki 15.00 val.

Išsamesnę informaciją teikia Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio ir turto valdymo sky-
riaus vedėjo pavaduotojas Alvydas Vengrauskas (Vasario 16-osios g. 7, Druskininkai), tel. (8 313) 
52 117, el. paštas alvydas.vengrauskas@druskininkai.lt

Druskininkų savivaldybė infor-
muoja, kad nuo rugsėjo 21 d. 
(antradienio) vakcinacijos centre 
gyventojai kviečiami skiepytis be 
išankstinės registracijos. Pasi-
rinkti galima bet kurią vakcinaci-
jos centre esančią vakciną. Nuo 

šiol nebebus reikalinga išanksti-
nė registracija, tačiau išlieka ga-
limybė registruotis ir atvykti pa-
skirtu laiku.

Primename, kad Vakcinacijos 
centras perkeltas į Švietimo cen-
tro patalpas (M. K. Čiurlionio g. 

80).
Svarbi informacija gyventojams 

su negalia – prašome visų gy-
ventojų, turinčių negalią, kreiptis 
į apylinkės slaugytoją iš anksto!.

Vykstant skiepytis, reikia turė-
ti asmens tapatybę patvirtinantį 
dokumentą. 

Darbo grafikas: rugsėjo 21-22 
d. – nuo 8.00 val. iki 13.00 val., 
rugsėjo 23-24 d. – nuo 8.00 val. 
iki 14.00 val.

Galimybių pasą galima atsi-
siųsti, apsilankius puslapyje 
www.gpasas.lt ir patvirtinus savo 
tapatybę elektroninėmis priemo-
nėmis (e. parašu arba e. banki-
ninkyste).

Taip pat Galimybių pasą ne-
mokamai galite išsiimti Registrų 
centro klientų aptarnavimo pa-
dalinyje, Lietuvos pašto skyriuje, 
„Sodros“ padalinyje ir vaistinėse 
(„Benu“, „Eurovaistinė“, „Gintari-
nės vaistinė“, „Norfos vaistinė“, 
„Camelia“).

Antradienį Druskininkų savival-
dybėje pradėtas šildymo sezonas. 
Įvertinus oro sąlygas, šildymo se-
zono pradedamas, kai vidutinė 
lauko oro temperatūra tris paras iš 
eilės yra žemesnė nei 10 laipsnių 
šilumos.

Savivaldybės administracijos di-
rektoriaus įsakymu paskelbta šil-
dymo sezono pradžia yra pri-
valoma savivaldybės įstaigoms 
– darželiams, mokykloms, sveika-
tos įstaigoms. Daugiabučių namų 
gyventojai bei kiti vartotojai kartu 
su savo namų administratoriais ir 
bendrijų pirmininkais turi teisę pa-
tys nuspręsti kada pradėti šildytis.

Bus reguliuojama bebrų 
populiacijos gausa Ratnyčėlės 
upelyje  ir prie Alkos tvenkinių

Nuo antradienio vakcinacijos centruose gyventojai 
kviečiami skiepytis be išankstinės registracijos

Druskininkuose pradedamas 
šildymo sezonas

Praėjusiais metais bebrų 
veikla Druskininkų mies-
te dar labiau suaktyvėjo, vis 
daugiau gyventojų kreipiasi 
dėl bebrų apgraužtų medžių 
viešosiose erdvėse ir priva-
čiuose sklypuose. Jie naiki-
na saugomus miesto želdi-
nius bei stato užtvankas, taip 
ne tik gadindami estetinį pa-
krantės vaizdą, bet ir ardyda-
mi natūralią Ratnyčėlės upe-
lio ekosistemą.

Todėl Druskininkų savivaldy-
bės administracija kreipėsi su 
prašymu į Aplinkos apsaugos 
departamento prie Aplinkos mi-
nisterijos Alytaus valdybą dėl 
leidimo medžioti bebrus šioje 

teritorijoje.
Gauta teigiama išvada dėl be-

brų populiacijos reguliavimo 
– naudojant humanišką būdą 
– medžioklę spąstais (reguliavi-
mas, statant selektyvinius ir gy-
vagaudžius spąstus). Bebrų po-
puliacijos gausos reguliavimo 
darbus vykdys licenciją turinys 
medžiotojai.

Priemonės gausos reguliavi-
mui leidžiamos vykdyti visuose 
Alkos tvenkiniuose bei Ratny-
čėlės upelio pakrantėse iki pat 
miesto ribos Ratnyčioje. Bebrų 
populiacijos gausos reguliavimo 
laikotarpis – iki 2022 m. balan-
džio 15 d.

Druskininkų savivaldybei įteikta padėka už kokybe paženklinto maisto skatinimą/Druski-
ninkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Druskininkų lopšelio-darželio „Bitutė“ originaliai patiekia maistą vaikams/Lopšelio-dar-
želio „Bitutė“ archyvo nuotrauka

Nuo trečiadienio Vakcinacijos centras veikia Švietimo centro patalpose/Laimos Reke-
vičienės nuotrauka
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Druskininkų savivaldybės delegacija patirties sėmėsi Estijoje

Druskininkiečiai kviečiami išsakyti savo nuomonę!

Įgyvendinant Europos Są-
jungos struktūrinių fon-
dų projektą Nr. 10.1.3-ES-
FA-R-920-11-0006 „Paslaugų 
teikimo ir asmenų aptarnavi-
mo kokybės gerinimas Drus-
kininkų savivaldybėje“, 
Druskininkų savivaldybės 

administracijos delegaci-
ja, kurią sudarė Druskininkų 
savivaldybės meras Ričar-
das Malinauskas, mero pata-
rėjas Simonas Kazakevičius, 
Savivaldybės administraci-
jos direktorė Vilma Jurgelevi-
čienė ir atsakingų skyrių ve-

dėjai rugsėjo 6-10 d. lankėsi 
Estijos savivaldybėse. Esti-
ja pasirinkta neatsitiktinai – 
viešoje erdvėje ji yra tapusi 
kokybiško švietimo etalonu, 
jų mokinių mokymosi rezul-
tatai vieni iš geriausių pa-
saulyje, viešojo sektoriaus 

paslaugų lygiu jie panašūs į 
skandinavus, o technologi-
nis išsivystymas ir elektroni-
nės valstybės paslaugos ge-
rokai lenkia kaimynus. 

Pagrindinis vizito tikslas buvo 
susipažinti su pažangiais ir ino-
vatyviais Estijos savivaldos ins-
titucijų metodais, teikiant vie-
šąsias ir turizmo paslaugas, 
naujų sprendimų ieškojimo bū-
dais, siekiant padidinti vartotojų 
pasitenkinimą teikiamomis pas-
laugomis, pasisemti patirties ir 
tą patirtį pritaikyti mūsų savival-
dybėje.

Druskininkiečių delegacija ap-
silankė Parnu, Saremo, Talino ir 
Tartu savivaldybėse.

Parnu savivaldybės atstovai 
pristatė Estijos rinkimų siste-
mos ypatumus. Pristatyta šio 
regiono savivaldybių asocia-
cijos veikla – po savivaldybių 
stambinimo reformos glaudžiai 
bendradarbiaujama, spren-
džiant regiono problemas, įgy-
vendinant bendrus projektus.

Dėmesys – paslaugų  
skaitmenizavimui

Druskininkų savivaldybės at-
stovai supažindino su Estijos 
savivaldos institucijų teikiamo-
mis viešosiomis paslaugomis, 
jų tobulinimo ir elektroninių pas-
laugų skatinimo metodais, tu-
rizmo paslaugų teikimo bei 

lankytinų objektų pristatymo 
gerąja praktika. Parnu savi-
valdybėje net 70 proc. viešų-
jų paslaugų (socialinių išmokų, 
Registrų centro, civilinės me-
trikacijos paslaugos ir kita) tei-
kiamos elektroniniu būdu. Tokį 
rezultatą jiems pavyko pasiek-
ti, intensyviai mokant bendruo-
menę naudotis informacinėmis 
technologijomis ir daug dėme-
sio skiriant paslaugų skaitmeni-
zavimui bei jų programų vysty-
mui. Estija ‒ viešojo sektoriaus 
paslaugų skaitmenizavimo ly-
derė, o į elektroninę erdvę yra 
perkelta net 99 proc. valstybės 
paslaugų. 

Pasak Savivaldybės adminis-
tracijos direktorės Vilmos Jur-
gelevičienės, vienas iš Drus-
kininkų savivaldybės prioritetų 
– mažinti biurokratinę naštą gy-
ventojams, didinti elektroninių 
paslaugų skaičių ir palengvinti 
jų prieinamumą, todėl bus ieš-
koma būdų, kaip pritaikyti estų 
patirtį, kad elektroninių paslau-
gų teikimas taptų efektyvesnis.

Susitikimas su Parnu 
savivaldybės atstovais

Parnu mieste delegacijos at-
stovai aplankė naujausią, 2020 
m. ES lėšomis pastatytą vaikų 
darželį ir popamokinės veiklos 
edukacinį centrą, kuris buvo 
įkurtas regioninio projekto pa-
grindu. Jų vadovai supažindino 
su minėtų įstaigų inovatyviais 
sprendimais, gerinant ugdymo 
aplinką. Lankantis ugdymosi įs-
taigose, buvo akivaizdžiai ma-
toma, kad Estijos Vyriausybės 
priimta nacionalinė pagrindi-
nio ir vidurinio ugdymo progra-
ma bei joje nustatyta kryptis – 
siekti rezultatais grįsto mokymo 
– davė puikius rezultatus. For-
muojant ugdymo aplinką, daug 
dėmesio skiriama patyriminiam 
ugdymui. Būtent šioje įstaigo-
je įrengta mokomoji kelių eis-
mo taisyklių zona, edukacinis 
sodelis, sporto stadionas, amfi-
teatras, modernios vaikų žaidi-
mo aikštelės, funkcionali vaikų 
darželio vidaus patalpų aplin-
ka, transformuojamos koncertų 
salės, įspūdingas trijų zonų ba-
seinas, kuris skirtas ne tik dar-
želio, bet ir visos savivaldybės 
įvairaus amžiaus vaikams, visur 
šildomos grindys, skalbimo ma-
šinos, indaplovės ir kita.

Kaip tik šiuo metu rengiami 
Druskininkų savivaldybės švie-
timo įstaigų aplinkos tobulinimo 
techniniai projektai, kuriose bus 
pritaikyta Estijoje įgyta patirtis.

Šiuo metu yra rengiamas 
Druskininkų savivaldybės 
2021-2029 m. strateginis plė-
tros planas, nuo kurio pri-
klausys kurorto vystymo 
kryptys. Iki rugsėjo 30 die-
nos druskininkiečiai kviečia-
mi išsakyti savo lūkesčius 
bei norus, kaip Druskininkų 
savivaldybė turėtų vystytis ir 
plėtotis artimiausius devyne-
rius metus.

Apklausoje prašoma įvertin-
ti 13 gyventojams svarbių sričių 
– sveikatos apsaugą, kultūrą, 
švietimą, verslo sąlygas ir kita, 
investicijų poreikį. Apklausos re-
zultatai padės atskleisti Druski-
ninkų bendruomenės lūkesčius.

Nuomonę išreikšti galite, pil-
dydami anoniminę anketą elek-
troniniu būdu (nuorodą rasite 
tinklapyje www.druskininkusavi-
valdybe.lt) arba tiesioginiu būdu 

Leipalingio ir Viečiūnų seniūni-
jose, Druskininkų savivaldybės 
administracijoje bei Druskinin-
kų savivaldybės viešojoje bibli-
otekoje.

Labai svarbu išgirsti jūsų no-
rus bei lūkesčius, kokie Druski-
ninkai turėtų būti po devynerių 
metų ir kokias strategines kryp-
tis, jūsų manymu, reikia vystyti. 
Dėkojame kiekvienam už išsa-
kytą nuomonę!

Pagrindinis Druskininkų delegacijos vizito Estijoje tikslas – susipažinti su pažangiais ir inovatyviais savivaldos institucijų metodais, 
teikiant viešąsias ir turizmo paslaugas, pasisemti patirties ir tą patirtį pritaikyti mūsų savivaldybėje/Druskininkų savivaldybės archy-
vo nuotrauka

Estijos švietimo įstaigų erdvės/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotraukos
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Kviečiame prisijungti prie Druskininkų savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuro kolektyvo! 

Ieškome visuomenės sveikatos specialisto (-ės), vykdančio 
(-ios) sveikatos priežiūrą mokykloje.

Darbo krūvis – 1,0 etato.
Darbo sutarties rūšis – terminuota.
Darbo užmokestis – 885 Eur (neatskaičius mokesčių).
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:
Asmuo, siekiantis dirbti visuomenės sveikatos priežiūros spe-
cialistu (toliau – pretendentas), turi būti įgijęs aukštąjį uni-
versitetinį visuomenės sveikatos mokslų išsilavinimą arba 
baigęs vieną iš šių studijų programų: medicinos felčerio, fel-
čerio-laboranto, sanitarijos felčerio, higienos felčerio, felče-
rio, vaikų įstaigų medicinos sesers, medicinos sesers, akuše-
rio, bendrosios praktikos slaugytojo ir baigęs ne trumpesnius 
kaip 160 val. visuomenės sveikatos priežiūros tobulinimo kur-
sus, suderintus su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministerija.
Pretendentas turi pateikti šiuos dokumentus:
1) asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
2) išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
3) gyvenimo aprašymą;
4) pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių re-
komendacijų.
Pretendentai dokumentus turiu pateikti el. paštu: 
vsb@druskininkai.lt 
Dokumentai priimami iki 2021 m. spalio 4 d.
Telefonas pasiteirauti (8 615) 39227.

Rugsėjo 25 d., šeštadienį, Druskininkuose vyks „2021 Lietuvos automobilių street race 
čempionato VI etapas“ Informuojame, kad 2021 m. rugsėjo 25 d. nuo 8 val. iki 18 val. bus 
uždarytas automobilių eismas Gardino g. nuo Druskininkų autobusų stoties iki Veisiejų ir 
Gardino gatvių sankryžos.

Ralio metu bus ribojamas eismas
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Dešimtmetį švenčianti „Snow Arena“ Druskininkams 
dovanoja nemokamą SEL koncertą

Laima Rekevičienė

Rugpjūčio 24 dieną vienas iš 
unikaliausių Druskininkų tu-
rizmo objektų – „Snow Arena“ 
– paminėjo veiklos 10-metį, 
todėl neatsitiktinai ši iškili su-
kaktis bus paminėta Pasauli-
nės turizmo dienos išvakarėse. 
Penktadienį, rugsėjo 24 dieną, 
„Snow Arena“ dovanos šven-
tę Druskininkų bendruomenei 
ir visai Lietuvai – tądien kom-
plekso erdvėse bus surengtas 
nemokamas vieno iš popu-
liariausių Lietuvos atlikėjų – 
SEL – koncertas. Gimtadienio 
šventės proga visą šeštadienį, 
rugsėjo 25 d., vienos dienos 
slidinėjimo bilietas turintiems 
savo inventorių kainuos vos 10 
eurų, o jos neturintieji ją galės 
išsinuomoti ir dieną arenoje 
praleisti vos už 20 eurų. „Snow 
Arena“ vadovas Aivaras Ka-
dziauskas akcentavo, kad įeiti 
į „Snow Arena“ ir ten pramo-
gauti galės tik 16 metų sulaukę 
asmenys, turintys Galimybių 
pasus ar kitus, juos atitinkan-
čius dokumentus (vaikams iki 
15 m. imtinai dokumentai neti-
krinami). „Snow Arena“ dešim-
tmečio proga lankytojų lauks 
nuotaikingi ir paslaugūs slidi-
nėjimo instruktoriai, speciali 
DJ parinkta muzika, turnyrai ir 
žaidimai kartu su ekstremalaus 
sporto entuziastu Ozziu.

O apie vienintelio šalyje užda-
rų slidinėjimo trasų komplekso 
veiklą ir planus kalbėjomės su 
„Snow Arena“ vadovu A. Ka-
dziausku.

– „Snow Arena“ sėkmingai 
gyvuoja jau dešimtmetį. Ap-
silankiusių turistų skaičiai – 
įspūdingi, ypač – profesionalių 
sportininkų.

– Per dešimtmetį mūsų kom-
plekse apsilankė daugiau kaip mi-
lijonas lankytojų, savo startams 
pas mus rengėsi daugiau kaip 
17 000 profesionalių sportininkų. 
Tarp jų – Pasaulio kalnų slidinė-
jimo taurę laimėjusi didžiojo sla-
lomo pasaulio čempionė slovakė 
Petra Vlhova, geriausia Čekijos 
kalnų slidininkė Martina Dubovs-
ka, kiti autoritetą turintys įvairių 
valstybių sportininkai. 

Smagu, kad į „Snow Areną“ at-
vyksta treniruotis sportininkai ir iš 
gana tolimų ir egzotiškų kraštų – 
Argentinos, Brazilijos, Japonijos, 
Naujosios Zelandijos, Madagas-
karo ir kitų.

Daug komandų sulaukiame iš 
Europos, JAV. Atvyksta ne vie-
nas ir ne du sportininkai, o 40-
ties, 50-ties asmenų komandos. 
Manau, kad tai tikrai naudinga ir 
Druskininkams, nes šie žmonės 
naudojasi visomis kurorte teikia-
momis paslaugomis. 

„Snow Arenoje lankėsi įvairios 

Europos ir pasaulio šalių sporti-
ninkų komandos – nuo vaikų iki 
aukščiausio lygio profesionalų. 
Praėjusių ir šių metų liepos mė-
nesį atvykusių sportininkų skai-
čius buvo labai panašus – apie 
250 asmenų, tačiau rugpjūčio 
rezultatai kardinaliai skiriasi. Per-
nai slidinėjo daugiau nei dvigubai 
mažiau sportininkų, o šiemet – 
net 790! Tiesa, vienos kaimyni-
nės šalies, Rusijos, sportininkų 
nei pernai, nei šiemet nesulaukė-
me, COVID-19 pandemija apribo-
jo galimybes jiems atvykti į Lietu-
vą treniruotis.

– Kokiomis naujovėmis pasi-
tinkate veiklos dešimtmetį?

– Minėdami dešimtmetį, savo 
lankytojams siūloma naujovę 
– „Snow Arena“ sertifikuotų, vi-
sas licencijas turinčių slidinėjimo 
instruktorių paslaugas – iki šiol 
slidinėti mokė pas mus veikianti 
„DruskiSchool“. 

– Ką galite pasakyti skepti-
kams, kurie dar prieš dešim-
tmetį netikėjo unikalaus objek-
to sėkme?

– Skeptikai buvo ir liks tik skep-
tikai. Laimė, yra daugybė žmonių, 
kurie tiki šio objekto sėkme ir jo 
gyvybingumu. Mes jau įrodėme, 
kad „Snow Arena“ yra patrau-
klus objektas, pritraukiantis dau-
gybę žiemos pramogų mėgėjų į 
Druskininkus. Vasarą ir rudens 
pradžioje mes tampame daugiau 
„sportininkų kalve“ – per mėnesį 
sulaukiame daugiau kaip 60-ies 
komandų iš įvairių valstybių, bet 
likusiais mėnesiais pas mus plūs-
teli visi slidinėjimo entuziastai. 

Pastaraisiais metais, kai va-
saros labai šiltos ir sportininkai 
negali treniruotis, pavyzdžiui, 
Alpių kalnuose, jie vis dažniau 
atvažiuoja pas mus. Džiaugia-
mės, kad galime jiems suteikti 
galimybę treniruotis visus metus 
– jiems paruošta labai kokybiška 
ledo trasa. Smagu, kad sulaukia-
me teigiamų įvertinimų, padėkos 
žodžių dėl trasų, profesionalaus 
priėmimo.

Labai vertiname Pasaulio čem-

pionės P. Vlhovos pasirinkimą 
treniruotis pas mus keletą kartų 
per metus, mūsų teikiamų paslau-
gų įvertinimą. Ji apie tai pasakoja 
savo kolegoms, taigi garsas apie 
„Snow Areną“ sklinda plačiai po 
pasaulį. 

– Druskininkų „Snow Arena“ 
unikali ir tuo, kad nuo mažens 
moko slidinėti Druskininkų vai-
kus. Niekur kitur to nėra.

– Džiaugiamės bendradarbiavi-
mu su Druskininkų savivaldybe, 
kuri skiria finansavimą nemo-
kamoms šeštų klasių mokinių 
slidinėjimo pamokoms „Snow 
Arenoje“ – dukart per mėnesį jie 
atvyksta pas mus slidinėti. „Snow 
Arena“ kartu su LNSA ir Sporto 
rėmimo fondu (SRF) vykdo keletą 
projektų, per kuriuos nemokamai 
slidinėti slidėmis ir snieglentėmis 
mokosi miesto vaikai ir kaimo 
bendruomenės, kurių Druskinin-
kų krašte yra dešimt. Juos moko 
ne kūno kultūros mokytojai, kaip 
anksčiau, o profesionalūs „Snow 
Arena“ instruktoriai. Matau, kad 
projektas sulaukė didelio susi-
domėjimo, manau, jis turėtų būti 
tęstinis. 

– Yra trenerių, kurie ne tik 
išmoko vaikus slidinėjimo 
pradmenų, bet jau yra pasie-
kę neblogų rezultatų – jaunie-
ji Druskininkų slidininkai vis 
dažniau stojasi ant nugalėtojų 
pakylos...

– Iš tikrųjų, neblogų rezultatų 
jau pasiekė kasdien besitreniruo-
jantys „Snow Arena racing team“ 
sportininkai, kuriuos treniruoja 
profesionalūs Druskininkų sporto 
centre dirbantys treneriai. 

Visi, kurie nori išmokti slidinėti, 
tai gali padaryti mūsų komplekse 
– čia sudarytos visos sąlygos.

– „Snow Arena“ – tai ne tik sli-
dinėjimas. Jūs teikiate įvairių 
kitų paslaugų. Čia galima ir iš-
mėginti, pavyzdžiui, kartingus.

– Mes nuolat galvojame apie 
plėtrą ir paslaugų spektro įvairo-
vę. Yra minčių pasiūlyti čiuožimo 
ir šokinėjimo nuo tramplino su pa-
dangomis pramogą. Svarstomas 
čiuožyklos su pačiūžomis, alpi-
nizmo sienelių projektas. Galbūt 
bus atgaivinta ir šuolių nuo aukš-
čiausio Druskininkų taško – „Aero 
gallery“ restorano – idėja. Ateityje 
numatyta ir viešbučio statyba. 
Tačiau visus planus kol kas kore-
guoja popandeminis laikotarpis...

Žinoma, karantino laikotarpiai 
suteikė galimybę atsinaujinti ir pa-
slaugioms suteikti aukštesnę ko-
kybę – atnaujinome sniego, ledo 
dangas. 

– Vis dažniau „Snow Arena“ 
vardas girdimas užsienyje, nes 
čia rengiami tarptautiniai čem-
pionatai. 

– Smagu, kad pas mus buvo 
organizuotas „Baltic cup“ čempi-
onatas, kuriame dalyvauja Lietu-
vos, Latvijos, Estijos ir Suomijos 
sportininkai. Kadangi pastarai-
siais metais žiemos buvo pakan-
kamai šiltos ir nei vienoje iš šių 
šalių nebuvo galimybė surengti 
čempionato etapus, jie surengti ir 
pas mus. 

Pandemijos metu, kai sporti-
ninkams buvo leista organizuoti 
varžybas, „Snow Arenoje“ pirmą 
kartą surengtas Lygumų slidinėji-
mo varžybos. Esame gavę sertifi-
katą 1 km ir 100 m trasai. Mums 
tai buvo tikras iššūkis, nes iki tol 
rengdavome tik kalnų slidinėjimo 
varžybas. Tas varžybas stebėjęs 
Estijos atstovas jas įvertino labai 
puikiai. Manau, kad ateityje mūsų 
kompleksas galėtų būti viena iš 
pasiruošimo Lygumų slidinėjimo 
varžyboms vieta. 

– Kol visko nepakoregavo 
pandemija, „Snow Arena“ buvo 
pradėjusi kviesti bendruome-
nę į tikrai įdomius renginius...

– Iš tikrųjų buvome sumanę, kad 
reikia renginių – ir pačioje „Snow 
Arenoje“, ir lauke. Buvo ir koncer-
tinių programų, ir naktinio slidinė-
jimo. Esame net ir rekordą nak-
tinio slidinėjimo pasiekę – vienu 
metu slidinėjo daugiau kaip 800 
slidininkų. 

Įvairių Pasaulio, Europos čem-
pionatų metui kvietėme sporto 
aistruolius stebėti rungtynes di-
džiausiame mieste ekrane. Ir su-
laukėme didelio susidomėjimo. 

Pandemija viską buvo kiek pri-
stabdžiusi, bet dabar bandome 
atnaujinti pradėtą veiklą, atsi-
žvelgdami į dabartinę situaciją ir 

nepažeisdami galiojančių reikala-
vimų. 

– „Snow Arena“ siūlo galimy-
bę ir pasimėgauti gardžiais pa-
tiekalais...

– Šiuo metu esame centro 
„Aqua“ padalinys, turime bendrą 
maitinimo paslaugų tinklą, todėl 
savo lankytojams siūlome labai 
kokybišką maistą. Labai gerų 
atsiliepimų apie maitinimo pas-
laugas sulaukiame, kai pas mus 
vyksta kokie nors renginiai. Pas 
mus veikia greito maisto restora-
nas, „Bo“ ir „Finišo“ barai. 

Labai didžiuojamės aukščiau-
siame Druskininkų taške – kone 
50-ies metrų aukštyje – veikian-
čiu restoranu, kurio terasoje at-
siveria įspūdinga kurorto gamtos 
panorama. Tiesa, kol kas jis vei-
kia tik pagal užsakymus. 

– Kokia būtų Jūsų, kaip 
„Snow Arena“ vadovo, didžiau-
sia svajonė?

– Pasvajočiau apie tai, kad pas 
mus lankytųsi kuo daugiau žmo-
nių, kad jie pasinaudotų čia teikia-
momis galimybėmis. 

Šiemet vis realesnė tampa idėja 
„Snow Arena“ erdvėse įkurdinti 
Kalėdų senelio rezidenciją, kurio-
je jis galėtų gyventi žiemos peri-
odu. 

Bendradarbiaujame su „Ledo 
meistrais“, planuojame „Ledo 
meistrų“ festivalį, kurio metu su-
kurtos skulptūros būtų eksponuo-
jamos „Snow Arenoje“, taigi jomis 
būtų galima pasigėrėti ilgesnį lai-
ką.

Žinoma, labiausiai norėtųsi, kad 
daugiau nebūtų pandemijos ir ka-
rantinų...

A. Kadziauskas: „Norėtųsi, kad „Snow 
Arenoje“ lankytųsi kuo daugiau žmonių, kad 
jie pasinaudotų čia teikiamomis galimybė-
mis/Laimos Rekevičienės nuotrauka

„Snow Arenoje lankėsi įvairios Europos ir pasaulio šalių sportininkų komandos – nuo vaikų iki aukščiausio lygio profesionalų/ „Snow Arena“ archyvo nuotraukos
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Pasaulinę turizmo dieną pasitinkantis centras „Aqua“ 
džiaugiasi vasarą sulauktų turistų gausa

Kai po ilgos karantino 
pertraukos paskutinėmis 
gegužės dienomis vėl pradėjo 
veikti sveikatinimo ir poilsio 
centras „Aqua“, regis, 
gyvenimas Druskininkuose 
vėl sugrįžo į savo vietas. 
Populiariausias kurorto 
kompleksas, siūlantis 
sveikatinimo paslaugų ir 
pramogų įvairovę, kaip ir 
kasmet, išliko didžiausiu 
turistų traukos centru. 

Centro „Aqua“ direktorius 
Edmundas Antanaitis sakė, kad 
vasarą apsilankiusių svečių 
skaičius džiugina, o centre 
dirbantys darbuotojai padarė 
viską, kad apsilankę svečiai 
išsivežtų pačius geriausius 
įspūdžius. 

– Kokia buvo praėjusi vasara 
centrui „Aqua“?

– Po ilgos antrojo karantino 
pertraukos gegužės paskutinėmis 
dienomis dirbti pradėjęs, 
Sveikatinimo ir poilsio centras 
„Aqua“ birželį sulaukė nelabai 
daug svečių, tačiau, vasarai 
įsibėgėjant, svečių viešbučiuose 
ir lankytojų vandens parke vis 
daugėjo. 

Viešbučio „Aqua“ užimtumas 
rugpjūtį pasiekė beveik 97 
procentus, o viešbučio „Flores“ 
– beveik 93 procentus. Tai 
– rekordinis šio viešbučio 
rezultatas nuo pat jo atidarymo 
2015 m. lapkritį. Tokie įspūdingi 
skaičiai byloja, kad sulaukėme 
ne tik savo tautiečių, kurių tarp 
svečių buvo didžioji dauguma 
(apie 86 proc.). Štai liepą vis 
drąsiau ir gausiau pradėjo 
svečiuotis kaimynai iš Latvijos 
bei Lenkijos, atvyko nemažai 
ir dar vienos Baltijos šalies – 
Estijos – piliečių. Kaimyninių 
šalių turistų suaktyvėjimą 
nulėmė ir tose šalyse prasidėjusi 
masinė vakcinacija, kai, praėjus 
nustatytiems terminams po 
vakcinos suleidimo, buvo 
išduodamas arba nacionalinis, 
arba ES sertifikatas. Tuomet ir 
keliautojams sienos atsivėrė, 
tapo paprasčiau išvykti, nebijant 
izoliacijų ir testavimo. 

Per uždarymo mėnesius 
rezervacijas viešbučiuose turėję 
svečiai laukė, kada pradėsime 
veikti, šiuo metu iš 800 dėl 
uždarymo atidėtų rezervacijų 
beliko tik 37 procentai neatvykusių 
ir atvykimo dar laukiančių svečių. 

– Centras „Aqua“ ypač 
populiarus tarp šeimų su 
mažamečiais vaikais, ar daug 
jų pas Jus pramogavo vasarą?

– Kai tik baigėsi nuotolinis 
mokslas, išvarginęs daugumą 
šeimų, jos suskubo su vaikais 
pakeisti aplinką ir keliavo po 
Lietuvą. Džiaugiamės, kad dažnai 

atvykdavo į Druskininkus ir būtinai 
apsilankydavo pas mus.

Mūsų darbuotojai dažnai 
pabendrauja su pramogaujančiais 
svečiais. Šiemet atvykusios 
šeimos pasakojo, kad po ilgo 
karantino labai norėjosi pabėgti iš 
namų ir bent vasaros laikotarpiu 
atžaloms suteikti daugiau 
gyvų įspūdžių, o ne laiko prie 
kompiuterio ar telefono. 

Buvo dienų, kai viešbučiuose 
kambariai su papildomomis 
lovomis vaikams turėjo net ir 
laukiančiųjų eilę – jeigu tik kas 
nors atsisakydavo atvykti, iš 
karto toks kambarys būdavo 
rezervuotas kitos laukiančios 
šeimos. 

– Ar po karantinų pasikeitė 
Jūsų svečių įpročiai?

– Ši vasara atskleidė dar vieną 
naują tendenciją – daug lietuvių 
norėjo dovanoti dovanas vieni 
kitiems, norėdami įspūdingai 
paminėti įvairias jiems svarbias 
šventes ar gyvenimo įvykius: 
į kambarius prašė pristatyti 
puokštes, vaisių vazas, gėrimus 
ar kitas staigmenas. Vaikų 
gimtadieniams pageidavo 
balionų, konfeti ar specialių tortų, 
kuriuos mūsų konditerės ne tik 
labai gardžius pagamina, bet ir 
papuošia pagal pageidavimus. 

Pastebėję tai, kad tarp 
romantikos ir neįprastos aplinkos 
išsiilgusių svečių itin populiarūs 
buvo mūsų apartamentų 
centro išskirtiniai kambariai. 
Nuo rugpjūčio pabaigos jiems 
suteikiame galimybę išsinuomoti 
4 valandoms privačiam poilsiui 
skirtą pirtį ir sūkurinę vonią 

tomis dienomis, jei kambarys 
nėra rezervuotas apgyvendinimo 
paslaugoms. SPA centre „Flores“ 
visą vasarą taip pat buvo labai 
paklausios procedūros dviem, 
kūną atpalaiduojantys masažai 
bei ritualai.

Prieš užklupusią pandemiją 
mūsų svečiai buvo įpratę vietas 
viešbučiuose rezervuoti labai iš 
anksto – net ir metams į priekį, 
tačiau karantinai pakoregavo 
poilsiautojų įpročius, ir dabar 
rezervacijos atliekamos, likus 
kelioms dienoms ar savaitei 
iki numatomo atvykimo. 
Spontaniškumo mūsų visų 
gyvenimuose atsirado daugiau, 
o poilsiautojų planus koregavo ir 
oras už lango. 

Vandens parkui, pagal lankytojų 
srautus, šis rugpjūtis buvo net 
63 proc. geresnis už 2020 m. 
– rugpjūtį sulaukėme 52 882 
svečių. Kai Lietuvoje lyja lietus, 
pramogautojų pas mus netrūksta. 
Iš viso per vasarą priėmėme 
daugiau nei 106 tūkstančius 
lankytojų.

Vandens parke daugiausia 
pramogavo lietuviai, tačiau 
sulaukėme ir kaimyninių šalių 
piliečių. Mūsų paslaugomis labai 
domisi svečiai iš Lenkijos, jie 
nori atvykti. Didžioji dauguma 
iš jų tikslinasi atvykimo ne tik į 
parką, bet ir apskritai į Lietuvą 
sąlygas, taip pat patikina, kad 
turi vakcinacijos pažymėjimus. 
Telefono linijos ir elektroniniai 
informaciniai paštai, socialinių 
tinkle paskyros visą vasarą 
buvo pilnos įvairiausių klientus 
dominančių klausimų, į kuriuos 
stengėmės operatyviai atsakyti. 

– Centro „Aqua“ lankytojai 
vertina ir galimybę skaniai 
pavalgyti čia pat veikiančiame 
restorane.

– Centro „Aqua“ maitinimo 
padalinys šią vasarą taip 
pat parodė ypač gerus, net 
rekordinius, rezultatus – 
aptarnavo daugybę lankytojų, 
net ir veikdamas su apribojimais 
(atstumai tarp stalų, prie stalo 
sėdinčių asmenų skaičius ir 
panašiai). Vandens parko viduje 
esančių maitinimo vietų apyvarta, 
lyginant su praėjusiais metais, 
pakilo beveik 50 procentų, 
restorano picerijos – beveik 30 
proc. Vasaros metu maitinimo 
padalinys aptarnavo daug 

asmeninių švenčių – vestuvių, 
krikštynų, jubiliejų, kurios 
buvo atidėtos dėl karantino. 
Ypač populiaria švenčių vieta 
tapo „Snow Arenoje“ esantis 
panoraminis restoranas, 
kuris atidaromas tik iš anksto 
užsakytiems ir suplanuotiems 
renginiams. 

Ypač šiltų klientų atsiliepimų 
sulaukė šios vasaros naujiena 
– mūsų restorano ir „Lynų kelio“ 
bendra paslauga „Jūsų šventė 
ore“. Žmonėms patiko galimybė 
užsisakyti tik jiems skirtą „Lynų 
kelio“ kabiną, kuri gali būti 
sustabdyta bet kurioje „Lynų 
kelio“ vietoje ir paragauti mūsų 
restorano meistrų pagamintų 
salotų arba desertų su gėrimais 
vakarienei.

Noriu padėkoti visiems centro 
AQUA darbuotojams, kurie po 
ilgos prastovų pertraukos grįžo 
ir nepaprastai intensyviai kibo į 
darbus. Nuoširdžiai tariu AČIŪ, 
tik Jūsų dėka galime dirbti toliau!

– Kaip sekėsi Druskininkų 
gydyklai, ar kurorto svečiai 
rinkosi gydomąsias 
procedūras?

Per šių metų vasarą suteikėme 
daugiau kaip 44 tūkstančius 
procedūrų – maždaug 
ketvirtadaliu daugiau, lyginant su 
praėjusiais metais. Pernai per 
vasaros sezoną buvo suteikta 
daugiau kaip 33 tūkstančiai 
procedūrų.

Atsižvelgus į sudėtingą situaciją 
ir darbą ekstremaliomis sąlygomis 
– COVID-19 pandemijos metu, 
rezultatas tikrai džiugina. Žinoma, 
labiausiai pasijautė drastiškai 
kritę užsieniečių srautai. Šiais 
metais sulaukėme tik pavienių 
lankytojų iš svečių šalių, didžiąją 
dalį paslaugų suteikėme Lietuvos 
piliečiams, kurie dėl pandemijos 

kur kas dažniau rinkosi ilsėtis 
Lietuvos kurortuose. Džiugina 
ir du kartus išaugęs pacientų, 
besinaudojančių Gydyklos 
teikiamomis ir TLK apmokamomis 
specializuotos ambulatorinės 
reabilitacijos paslaugomis. 
Rekonstruotas gydyklos 
„Sveikatos rato“ kompleksas 
praktiškai kiekvieną vasaros 
dieną buvo pilnai užpildytas.

– Karštas liepos mėnuo 
tikriausiai buvo sėkmingas 
ir K.Dineikos sveikatingumo 
parko kaskadų ir pirties 
kompleksui?

– Druskininkų gydyklos 
administruojamas K. Dineikos 
sveikatingumo parkas šį sezoną 
pradėjo irgi sudėtingomis 
sąlygomis – ne visi lankytojai 
buvo patenkinti gegužės ir 
birželio mėnesiais taikytais srautų 
ribojimais, būtina išankstine 
registracija, trumpesniu darbo 
laiku, tačiau per liepos-rugpjūčio 
mėnesius grįžome į įprastą 
ritmą. Tiesa, K. Dineikos 
sveikatingumo parko pirčių ir 
kaskadų kompleksas visą vasarą 
dirbo tik nuo ketvirtadienio iki 
sekmadienio imtinai, bet vis tiek 
aptarnavome daugiau kaip du su 
puse tūkstančio lankytojų. 

Parengė Laima Rekevičienė

Centro „Aqua“ direktorius E. Antanaitis 
dėkoja visiems darbuotojams, kurie, su-
grįžę po ilgos prastovų pertraukos, inten-
syviai kibo į darbus/Laimos Rekevičienės 
nuotrauka

Populiariausias kurorto kompleksas – centras „Aqua“, siūlantis sveikatinimo paslaugų ir pramogų įvairovę, kaip ir kasmet, išlieka didžiausiu turistų traukos centru/Žydrūno Borodi-
čo nuotrauka

Karštomis vasaros dienomis populiarus buvo ir K. Dineikos sveikatingumo parko kaska-
dų bei pirties kompleksas/Centro „Aqua“ archyvo nuotrauka
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„Dzūkų žaidynės“ – puiki repeticija prieš kitąmet Druskininkuose 
vyksiančią Pasaulio lietuvių sporto šventę

Praėjusį savaitgalį Drus-
kininkai buvo tapę Dzūkijos 
sporto sostine. Mūsų mieste 
surengtos „IV-osios Dzūkų žai-
dynės“ sukvietė į kurortą per 
300 jaunųjų sporto entuziastų 
iš šešių regiono savivaldybių. 

Kaip teigė šias varžybas 
organizavusio Druskininkų 
jaunimo užimtumo centro (JUC) 
direktorė Aušra Nedzinskienė, 
įgyvendinant projektą „IV-
osios Dzūkų žaidynės“, šis 
tradicinis renginys šiemet 
pirmą kartą organizuotas 
Druskininkuose.

„Šių žaidynių iniciatorius – buvo 
buvęs Seimo narys Gediminas 
Jakavonis, pirmą kartą savo 
iniciatyva šį renginį organizavęs 
2004 metais. Dzūkai – vienintelė 
Lietuvos etninė grupė, rengianti 
tokias žaidynes. Žaidynės 
vykdavo kas ketverius metus, 
visada – Varėnoje, o šiemet jį 
organizavome mes, Druskininkų 
JUC. Mums tai buvo nauja patirtis, 
tačiau, manau, su šia užduotimi 
puikiai susitvarkėme“, – sakė A. 
Nedzinskienė. 

Varžybose dalyvavo šešių 
savivaldybių – Alytaus miesto 
ir rajono, Varėnos, Lazdijų, 
Trakų rajonų ir Druskininkų 
savivaldybės sportininkai, kurie 
rungtyniavo penkių sporto šakų 
varžybose. 

Varžybos per vieną dieną 
surengtos skirtingose Druskininkų 
vietose. Krepšinio varžybos turėjo 
būti organizuotos atnaujintoje 
JUC krepšinio aikštelėje, bet dėl 
blogų oro sąlygų jas teko perkelti į 
„Saulės“ mokyklos salę. O futbolo 

rungtynės, net ir lietui lyjant, 
vyko lauke, „Atgimimo“ mokyklos 
stadione.

Tinklinio kovos organizuotos 
„Ryto“ gimnazijos, Druskininkų 
sporto centro salėse, rankinio 
– „Atgimimo“ mokyklos sporto 
salėje, o jėgos trikovė – JUC 
salėje. 

Pasidomėjus apie žaidynių 
dalyvių amžių, A. Nedzinskienė 
sakė, kad jauniausieji buvo 
rankinio turnyro dalyviai, kurių 
amžius – 10-14 metų, o kitų 
rungčių dalyvių amžius – 14-29 
metai.

„Džiugu, kad žaidynių atidarymo 
ir uždarymo ceremonijose 
dalyvavo daug svečių – žaidynių 
iniciatorius G. Jakavonis, 

Seimo narys Vytautas Bakas, 
Druskininkų savivaldybės 
meras Ričardas Malinauskas, 
Varėnos, Lazdijų merai, Lietuvos 
krepšinio federacijos prezidentas 
Vydas Gedvilas, kitų Dzūkijos 
savivaldybių atstovai“, – sakė A. 
Nedzinskienė.

Už pagalbą, rengiant šią sporto 
šventę, JUC direktorė negailėjo 
gražių žodžių Druskininkų sporto 
centrui, kuris daug prisidėjo prie 
šio renginio organizavimo, o ypač 
– organizuojant sporto varžybas. 
A. Nedzinskienė padėkojo ir šį 
projektą finansavusiems Sporto 
rėmimo fondui bei Druskininkų 
savivaldybei.

 
Parengė Laimutis Genys

Ričardas Malinauskas, 
Druskininkų savivaldybės 
meras: „Dzūkų žaidynės“ – pui-
kus renginys, kuris šiemet pirmą 
kartą atkeliavo į Druskininkus. 
Džiugu, kad jose dalyvavo visų 
šešių Dzūkijos savivaldybių 
atstovai. Smagu, kad vyko at-
kaklios sportinės kovos ir visų 
Dzūkijos rajonų atstovai išsivežė 
apdovanojimus. Tai buvo pras-
minga sportuojančio jaunimo 
šventė, kurią mums pavyko neblogai organizuoti. 

Buvo malonu pasidžiaugti ir apdovanoti laimėtojus. 
Druskininkiečiai iškovojo net 7 medalių ir taurių komplektus. 
Mūsų savivaldybės sportininkai, pasiekę itin aukštą sportinio 
meistriškumo lygį, puikiai pasirodė komandiniuose žaidimuose. 

Pagrindinis žaidynių tikslas – ne rungtyniavimas dėl taurių 
ar medalių, bet dėmesys jaunimui, jų fizinio aktyvumo didinimas 
įtraukiant į įvairias sporto veiklas. Todėl stengsimės, kad šios 
žaidynės būtų organizuojamos ir ateityje“.

Nugalėtojų pakyla
• Daugiausia medalių ir taurių komplektų iškovojo Druskininkų ir 

Varėnos rajono Savivaldybės – po 7 komplektus, Lazdijų rajono 
savivaldybės laimėjo 6 komplektus, Alytaus miesto ir Alytaus 
rajono savivaldybės pelnė po 4 komplektus, Trakų rajono 
savivaldybė išsivežė 1 taurių ir medalių komplektą.

• Taurėmis apdovanoti ir naudingiausi žaidėjai. Druskininkų, 
Alytaus miesto ir Varėnos rajono savivaldybės. Kiekviena 
savivaldybė išsivežė po 2 naudingiausių žaidėjų taures. 

• Daugiausia aukso medalių ir taurių – net 5 – išsivežė Varėnos 
rajono savivaldybė, 3 iškovojo Druskininkų savivaldybė, 2 atiteko 
Alytaus miesto savivaldybei.

• Daugiausia sidabro medalių ir taurių – net 4 – iškovojo Druskininkų 
savivaldybė, Alytaus rajono savivaldybė išsivežė 3, o Trakų, 
Varėnos ir Lazdijų rajonų savivaldybėms atiteko po 1. 

• Bronzos medalių ir taurių daugiausia – net 5 – iškovojo Lazdijų 
rajono savivaldybė, Alytaus miesto savivaldybės atstovai išsivežė 
2, o Alytaus ir Varėnos rajonų savivaldybei atiteko po 1. 

Mieli policijos pareigūnai 
ir vidaus reikalų sistemos veteranai,

Nuoširdžiai sveikinu Jus Angelų sargų ir Lietuvos policijos 
dienos proga. Ilgus metus tarnaudami Lietuvos žmonėms ir 

vedami pašaukimo, atkakliai vykdėte ir vykdote kilnią policijos 
misiją – ginti kiekvieną žmogų ir saugoti valstybę. 

Gražios profesinės šventės proga kviečiu Jus į Šventąsias 
mišias, vyksiančias 2021 rugsėjo 30 dieną, 15 valandą 

Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje. 
Laukiame Jūsų!

Druskininkų policijos komisariato kolektyvo vardu, 
viršininkas Gintaras Krasnickas 

Praėjusį savaitgalį Druskininkai buvo tapę Dzūkijos sporto sostine – „IV-osios Dzūkų žaidynės“ sukvietė į kurortą jaunuosius sporto 
entuziastus iš šešių regiono savivaldybių/Justino Kygos ir Ugnės Vedeckytės nuotraukos 
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Nauja moderni klinika „Antėja“ – kurorto gyventojams ir svečiams!

Gera savijauta ir sveikata yra 
kiekvieno žmogaus svarbiau-
sias prioritetas. Deja, dažnas 
sau skiria nepakankamai dė-
mesio, nes vis pritrūksta laiko 
ar noro. Tačiau nuo šiol druski-
ninkiečiai turės mažiau pasitei-
sinimų, nes jų mieste, Kosciuš-
kos g. 12, senosios ,,Nemuno” 
sanatorijos pašonėje, duris 
atvėrė nauja, moderni klinika 
„Antėja“!

Laboratoriniai tyrimai – grei-
tas ir efektyvus būdas džiaug-
tis gera savijauta

Naujame ,„Antėja“ padalinyje 
miestiečiai ir miesto svečiai galės 
išsitirti ir pasitikrinti savo sveika-
tą pačiu tiksliausiu būdu – kraujo 
ir kitais laboratoriniais tyrimais, 
kurių ,,Antėjos“ klinikoje yra itin 
platus pasirinkimas. Kraujo tyri-
mai yra pagrindinis komponentas, 

siekiant užkirsti kelią įvairių rūšių 
ligoms. Jie gali atskleisti, kodėl 
nuolat trūksta energijos, kankina 
prasta nuotaika, parodyti, kokių 
maisto produktų netoleruojate. 
Reguliarūs tyrimai padės su-
prasti, kaip, laikui bėgant, keičia-
si Jūsų kūnas ir priimti teisingus 
sprendimus, sprendžiant sveika-
tos klausimus. 

Klinikoje šiuo metu bus atlieka-
mi ne tik laboratoriniai tyrimai, bet 

ir teikiama skiepų paslauga. Skie-
pai yra patikimiausia ir efekty-
viausia apsauga nuo užkrečiamų 
ligų – gripo, hepatito, žmogaus 
papilomos viruso, erkinio encefa-
lito ar net dažniausiai mažesniuo-
sius kankinančio roto viruso. „Tu-
rime planų čia teikiamų paslaugų 
spektrą artimu metu papildyti šei-
mos gydytojų paslaugomis, kad 
klientai gautų ne tik kokybiškas 
tyrimų ar skiepų paslaugas, bet 
galėtų ir konsultuotis su mūsų 
specialistais, patikėti jiems savo 
ir savo šeimos sveikatą“, – pa-
sakojo naujojo „Antėja“ padalinio 
vadovė Sigla Ravinskienė.

Antrasis „Antėja“ padalinys 
Druskininkuose 

„Rugsėjo 15 diena „Antėjai“ bus 
visada ypatinga, nes mes ne tik 
švenčiame savo gimtadienį, bet 
ir atvėrėme naujos klinikos duris 
viename iš gražiausių Lietuvos 
kurortų. Druskininkuose, adresu 
M. K. Čiurlionio g. 65, jau kele-
tą metų veikia mūsų procedūrų 
kabinetas, tačiau, didėjant mūsų 
paslaugų poreikiui, nusprendė-
me miesto gyventojams suteikti 
platesnį jų spektrą. Taigi šiandien 
atidarome antrą padalinį druski-
ninkiečiams ir miesto svečiams. 
Džiaugiamės, kad galime medi-
cinos paslaugas suteikti laiku ir 
kokybiškai, taikydami inovatyvius 
bei patikimus laboratorinius tyri-
mus“, – atidarymo dieną kalbėjo 
„Antėja“ atstovė, Sigla Ravinskie-
nė.

„Antėja“ yra viena iš pirmųjų 
robotizuotų laboratorijų Baltijos 
šalyse, o inovatyvumas, kruopš-
tumas bei atsakingumas – pa-
grindinės įmonės vertybės. Todėl 
visuose padaliniuose dirba žinio-
mis, empatija bei paslaugumu 
spinduliuojančios slaugytojos ir 
gydytojai, kurie pagalbą suteikia, 
skirdami daug dėmesio kiekvie-
no žmogaus individualiai situaci-
jai. Pagrindinis „Antėjos“ veiklos 
tikslas – gerinti žmonių sveikatą, 
siekiant sumažinti jų sergamu-
mą, teikiant savalaikes, mokslu 

pagrįstas, saugias ir kokybiškas 
sveikatos priežiūros paslaugas, 
naudojant pažangias technologi-
jas, diegiant efektyvius, pacientų 
ir klientų lūkesčius bei interesus 
atitinkančius procesus.

Rūpinamės tais, kurie rūpina-
si savimi

Naujoji klinika dirba darbo die-
nomis nuo 8 val. iki 16 val. Vizitui 
galite registruotis savitarnos sis-
temoje www.anteja.lt, bendruoju 
klientų aptarnavimo centro telefo-
nu – 8 700 55 511 arba el. paštu 
pagalba@anteja.lt 

Mūsų komanda su nekantrumu 
laukia Jūsų vizito!

Pirmųjų laukia dovanos!

Atidarymo proga Druskininkų 
gyventojams esame paruošę do-
vaną – nemokamą magnio ir kal-
cio tyrimų komplektą. Norintieji 
pasinaudoti dovana kviečiami su 
savimi turėti informacinę skrajutę 
(jei radote savo pašto dėžutėje), 
jie apie šį pasiūlymą apsilankymo 
metu gali pasakyti aptarnaujan-
čiam personalui. Dovana pasi-
naudoti galėsite iki pat lapkričio 
31 dienos! 

Kalcis būtinas kaulų ir dantų 
stiprumui, kraujo krešėjimui. Šis 
mikroelementas taip pat mažina 
nervų sistemos dirglumą, regu-
liuoja širdies ritmą. Magnis atpa-
laiduoja raumenis ir kraujagysles. 
Jis taip pat reikalingas energijai 
ląstelėse gaminti, padeda skai-
dyti baltymus, riebalus ir anglia-
vandenius bei palaiko normalią 
širdies veiklą.

Tiems, kurie nori apie staigme-
nas bei vykdomas akcijas sužinoti 
daugiau, rekomenduojame sekti 
naujienas „Antėja“ „Facebook“ 
paskyroje arba apsilankyti inter-
neto svetainėje www.anteja.lt

Patikėkite savo sveikatą pro-
fesionalams ir tapkite mūsų 
klinikos klientu, nes brangiau-
sias – laiku neatliktas tyrimas!

Naujame ,„Antėja“ padalinyje miestiečiai ir miesto svečiai galės išsitirti ir pasitikrinti savo sveikatą/Roberto Kisieliaus nuotraukos

Užsakymo Nr. MDR-323-01

Egliečiai vasarą palydėjo apdovanojimais
Rugpjūčio pabaigoje nuvilni-

jo „Eglės sanatorijos“ vasaros 
šventė bei darbuotojams skirtų 
žaidynių – „Egliados“ – apdo-
vanojimai, kurie vainikavo visą 
vasarą vykusias sporto žaidy-
nes. Tądien buvo apdovanoti 
geriausiai pasirodžiusieji!

„Egliados“ metu sanatorijos dar-
buotojai, susibūrę į 18 komandų 
iš įvairių padalinių, turėjo atlikti 5 
skirtingas užduotis. Dvi iš jų buvo 
skatinančios daugiau judėti ir ak-
tyviau, įdomiau leisti laisvalaikį 
kartu, fiksuojant savaitės nueitų 
žingsnių vidurkį, bei, dalyvaujant 
dviračių orientacinėse varžybo-
se, geriau pažinti Druskininkų 
arba Birštono kurortus, stengian-
tis kuo greičiau surasti reikiamus 
objektus. 

Taip pat komandos turėjo atlik-
ti dvi menines užduotis – sukurti 
vaizdo klipą pagal sanatorijos 
himną (atlieka Katažina, Deividas 
Zvonkus ir Stano). Kita meninė 
užduotis – laisvo formato, skirta 
artėjančiam „Eglės sanatorijos“ 
50-mečiui. Taigi buvo galima kur-
ti ir eilėraštį, ir dainą, ir šokį! Na, 
o penktoji užduotis – varžytuvės 
protų mūšyje. 

Komandinė dvasia, vienybė ir 
bendras siekis tapti geriausiais 

egliečių vasarą nuspalvino dar 
margesnėmis spalvomis ir sugrą-
žino taip išsiilgtą bendrumo jaus-
mą!

Ši vasaros šventė – graži tradici-
ja, kasmet suburianti darbuotojus 
draugėn. Dar organizuojama ir 
žiemos šventė, kurios metu apdo-
vanojami geriausi tų metų įmonės 
darbuotojai. Įstaigos darbuotojų 
kasdienybė darbe taip pat paįvai-
rinama ir mažesniais renginiais, 
įdomiomis veiklomis bei iniciaty-
vomis. 

Įmonės darbuotojams skirtos 
ne tik šventės, bet ir platus pa-
pildomų naudų paketas. „Eglės 
sanatorijos“ misija – padėti žmo-
nėms susigrąžinti, palaikyti ir 
sustiprinti sveikatą, tad didelis 
dėmesys skiriamas ir darbuotojų 
sveikatos stiprinimui. Jiems su-
teikiamos specialios nuolaidos 
sanatorijos sveikatinimo paslau-
goms – procedūroms, tyrimams, 
gydomosioms programoms. Taip 
pat dovanojama 10 dienų per 
metus sveikatinimo programa su 
procedūromis, jie gali kiekvieną 
sekmadienį nemokamai apsilan-
kyti baseinų ir pirčių komplekse, 
naudotis biblioteka, treniruoklių 
sale. Ir tai – tik dalis naudų, kurio-
mis gali džiaugtis eglietis. Egliečių vasaros šventės akimirkos/„Eglės sanatorijos“ archyvo nuotraukos Užsakymo Nr. MDR-323-01



2021 m.  rugsėjo 23 d.                                                          Savaitraščio Nr. 32310

Siūlomas darbas pjauti savaiminius medžius su benzini-
niu pjūklu. Pjūklininko teisės nėra būtinos. Kasdien vežama į 
darbą ir parvežama atgal. Duodama pjovimo įranga. Atlygini-
mas – 750-850 Eur į rankas. Vairuojančiam automobilį moka-
ma priemoka. Kreiptis tel. 8 664 13885

Rugsėjo 24-26 d. Druskininkų sporto centre vyks 
Lietuvos nusipelniusio trenerio Algimanto Justino 

Gedmino atminimo taurės jaunučių vaikinų 
krepšinio turnyras

Turnyre dalyvaus šios komandos: Kauno KM „Žalgiris“ I, 
Sostinės KM II, Kauno KM „Perkūnas“ I, Vilniaus KM I, Aly-
taus SRC ir Druskininkų SC. 
Rugsėjo 24 d. rungtynių tvarkaraštis: 13 val. Kauno KM 
„Žalgiris“ I – Alytaus SRC; 14.20 val. Sostinės KM II – Vil-
niaus KM I; 15:30 val. Turnyro atidarymas; 15.45 val. Drus-
kininkų SC – Kauno KM „Perkūnas“ I; 17 val. Vilniaus KM I – 
Kauno KM „Žalgiris“ I; 18.20 val. Alytaus SRC – Kauno KM 
„Perkūnas“ I; 19.40 val. Sostinės KM II – Druskininkų SC. 
Rugsėjo 25 d. rungtynių tvarkaraštis: 10.00 val. Kauno 
KM „Žalgiris“ I – Kauno KM „Perkūnas“ I; 11.20 val. Vilniaus 
KM I – Druskininkų SC; 12.40 val. Alytaus SRC – Sostinės 
KM II; 14.00 val. Druskininkų SC – Kauno KM „Žalgiris“ I; 
15.20 val. Kauno KM „Perkūnas“ I – Sostinės KM II; 16.40 
val. Alytaus SRC – Vilniaus KM I. 
Rugsėjo 26 d. rungtynių tvarkaraštis: 10.00 val. Kauno 
KM „Žalgiris“ I – Sostinės KM II; 11.20 val. Druskininkų SC – 
Alytaus SRC; 12.40 val. Kauno KM „Perkūnas“ I – Vilniaus 
KM I.

2 aukštų namą Jaskonyse keičia į butą Druski-
ninkuose arba Viečiūnuose. Tel. 8 655 61693

Druskininkų „Bočiai“ žino,
kaip senti sveikai 

Vita Gimaitė

Druskininkų miesto „Bočių“ 
bendrijos linijinių šokių 
kolektyvas „Rudenėlis“ rugsėjo 
10-ąją viešėjo ir koncertavo 
Vilniuje surengtame LPS 
„Bočiai“ Vilniaus miesto 
bendrijos 30-mečio minėjime. 
Sveikindama renginio dalyvius, 
Vilniaus „Bočių“ bendrijos 
pirmininkė Vilija Tūrienė kartu 
pristatė projekto „Sveiko 
senėjimo iššūkiai pandemijos 
kontekste veiklas“.

Salėje netilpo svečiai, scenoje 
keitėsi sveikintojai ir sveikinamieji. 
Socialinių reikalų ir darbo ministrė 
Monika Navickienė negailėjo šiltų 
žodžių ir dovanų, kuriomis (ypač 

saldžiomis) užsipildė visa scena. 
Įteikdama Padėkos raštą mūsų 
miesto „Bočių“ pirmininkei Zitai 
Joanai Jančiauskienei, ministrė 
padėkojo jai už vyresnio amžiaus 
žmonių subūrimą, už bendrų tikslų 
siekius, stiprinant žmonių dvasios 
stiprybę ir neišmatuojamas 
galimybes.

Po sveikinimų laukė jungtinis 
vilniečių ir svečių atlikėjų 
koncertas, pavadintas „...ir 
suprašėm visą bočių giminėlą“, 
kuriame pasirodė 12 kolektyvų.

Kaip sveikai senti 
pademonstravo druskininkietės 
– linijinių šokių damos, vedamos 
energingos, veiklios ir kūrybingos 
Laimutės Radinienės. Salė 
nuščiuvo, kai trispalvės spalvomis 

pasipuošusios šokėjos trinktelėjo 
šokį „Tu Lietuva, tu mana“. Prie 
Veronikos Pavilionienės dainos 
žodžių puikiai derėjo scenos 
vaizdai ir salės plojimai. Antrame 
šokyje valso garsuose pleveno 
baltos skarelės, primindamos 
mūsų brangias mamas. Abu šiltai 
sutiktus šokius sukūrė talentinga 
choreografė Birutė Levanaitienė 
– ačiū jai.

Rugsėjo 10-ąją Druskininkų 
„Bočių“ atstovės koncertavo 
Vilniuje, o 11-ąją moterų 
ansamblis „Druskelė“ Alytuje 
dainomis su 10-mečiu pasveikino 
Vizgirio bendruomenės centro 
kolektyvą „Jotvainiai“.

Linijinių šokių kolektyvas „Rudenėlis“ koncertavo Vilniuje surengtame LPS „Bočiai“ Vilniaus miesto bendrijos 30-mečio minėjime/As-
meninio archyvo nuotrauka
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Užuojautos
Skaudžią netekties valandą, staiga mirus Česlovui Radzevičiui, 

nuoširdžiai užjaučiame žmoną Aldoną Radzevičienę, 
dukras ir kitus artimuosius.

UAB „Druskininkų projektas“ darbuotojai

Liūdėsit Jūs, bet laikas gydys skausmą,
brangaus žmogaus juk niekas negrąžins.

Tušti namai švies netektim iš tolo,
nors grįžti ten skubėsit su viltim.

Netikėtai mirus Algimantui Stanioniui, nuoširdžiai užjaučiame 
žmoną Izoliną, sūnus Arvydą, Algimantą, Andrių ir visus arti-
muosius. Telydi Dievo palaima ir ramybė šią sunkią valandą!

J. ir Č. Miškiniai ir O. ir S. Malaškevičiai

Skaudžią netekties valandą, mirus mylimai Mamytei, nuoširdžiai 
užjaučiame Oną Kibildienę. 

UAB „Draugystės sanatorija“ darbuotojai

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ 
„OKONA“

Teikia tradicines laidojimo ir naujas išankstinių laidoji-
mo sutarčių sudarymo paslaugas.
Tokių sutarčių sudarymas suteikia žmonėms ramybės, 

o mes įvykdome apeigas pagal suderintus reikalavimus.
Mus rasite: Veisiejų g. 32

Tel. pasiteirauti: 8 687 93372 (visą parą),
8 (313) 51138, 8 698 72200

UAB „Valstra“

PAMINKLAI
Prekyba paminklais, tvorelėmis, skaldele.

Projektavimas, betonavimas, 
montavimas. Kapuose dedame trinkeles.

Taikomos didelės nuolaidos paminklams ir 
tvorelėms!

Mus rasite: Druskininkai, 
M. K. Čiurlionio g. 94/Ligoninės g. 2

Tel. 8 612 39931, 
el. p.: 01valstra@gmail.com

Ieškau išsinuomoti 
ofiso / biuro tipo 

kabinetą (su baldais). 
Kabinetas būtų reikalingas 
vakarais ir savaitgaliais. 

Naudojamas teikti 
konsultacijas. 

Tel. 8 622 04578

Reikalinga virėja (-as). 
Atlyginimas 

(neatskaičius mokesčių) 
– 1000-1300 Eur. 
Tel. 8 616 09593

Priekabos 3x1,5 m nuo-
ma, „B“ kategorija. 

Tel. 8 615 77277

Autoservisui reikalingas 
automechanikas, darbo pa-
tirtis nebūtina, apmokome. 
Darbo pobūdis: važiuoklės, 
stabdžių sistemos remon-
tas, ratų geometrijos atsta-

tymas, kėbulo
 išrinkimas/surinkimas ir t.t. 

Tel. 8 623 82375

Superkame auksą, sidabrą, gintarą, gintarinius karolius, 
ordinus, ženkliukus, laikrodžius, monetas ir kitą įvarų 

antikvariatą. Dirbame visoje Lietuvoje. 
Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 670 59488, 8 626 68561

Maisto atliekos: mesti, 
išvežti ar kompostuoti?

Sodininkė Angelė kasdien ap-
eina savo valdas. Mato: ruduo 
krečia žemėn obuolius, beria 
medžių lapus. Angelė ima du 
kibirėlius. Į vieną renka dar ge-
rus obuolius – juos valgys, keps 
pyragą, padžiovins žiemai. Į kitą 
kibirėlį meta supuvusius ir neša 
juos į maisto atliekų konteinerį. 

„O taip galima?“ – pamatęs 
klausia kaimynas. Žinoma, gali-
ma! Į maisto atliekų konteinerį 
galima ir reikia mesti ne tik tai, 
kas nesuvalgyta, bet ir vaisių bei 
daržovių likučius: bulvių lupenas, 
vaisių žieves, arbatos tirščius 
bei pakelius, kavos tirščius ir jų 
filtrus, riebalais ir kitais maisto 
produktais suteptą popierių, po-
pierines dėžutes nuo picų, popie-
rinius rankšluosčius, popierines 
servetėles, kambarinius augalus 
ir jų dalis, nedidelius kiekius sodo 
ir daržo atliekų. Ir visų naudojimui 
netinkamų maisto produktų liku-
čius. 

Ar medžių lapus ir šakas ga-
lima mesti į maisto konteinerį? 

Į bendro naudojimo konteine-

rius, esančius prie daugiabučių 
namų, negalima. Individualūs 
konteineriai tam per maži. Su-
grėbtus lapus galima kompos-
tuoti arba vežti juos į rūšiavimo 
centrus. Daugelyje savivaldybių 
sugrėbtus lapus surenka ir išve-
ža savivaldybių samdomos ko-
munalinių paslaugų įmonės. 

Ar reikalingas maisto atlie-
kų konteineris, jei maistą su-
valgome, o žaliąsias atliekas 
kompostuojame? 

Reikalingas. Namų sąlygomis 
kompostuoti netinka panaudoti 
popieriniai rankšluosčiai, rieba-
luotas popierius, egzotinių vaisių, 
pavyzdžiui, apelsinų, mandarinų 
žievės. Kompostuoti negalima 
mėsos ir žuvies produktų bei jų 
liekanų. 

Kas bus, jei nerūšiuosim 
maisto atliekų?

Aplinkos ministerija planuoja di-
dinti mokestį už nerūšiuotų atlie-
kų tvarkymą. 

Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo centro informacija 

Į maisto atliekų konteinerius reikia mesti maisto, virtuvės ir žaliąsias atliekas/
ARATC archyvo nuotrauka
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PERKAME 
įvairios būklės ir amžiaus 

mišką, domina visi 
pasiūlymai. 

Tel. 8 603 30577

PERKAME 
nederlingas medžiais ir 

krūmais apaugusias žemės 
ūkio paskirties žemes. 

Tel. 8 603 30577

Superkame: „Audi“, 
„BMW“, „Mazda“, „MB“, 
„Mitsubishi“, „Nissan“, 
„Opel“, „Toyota“, „VW“

 su SDK, utilizavimo para-
mai gauti. 

Dirbame 24/7.  
Tel. 8 636 60454

Nori uždirbti daugiau nei  minimalų atlyginimą? 
Rinkis darbą Vokietijoje!

Galime pasiūlyti: TAROS RŪŠIAVIMO, PALEČIŲ 
MONTAVIMO/REMONTO IR KITUS PAGALBINIUS 
DARBUS VYRAMS IR MOTERIMS. 

Koks uždarbis?
Dvigubai daugiau nei Lietuvoje: nuo 1300 eurų iki 2000 
eurų „į rankas“.

Kodėl verta dirbti pas mus?
Viskas paprasta – mes suteikiame idealius būstus gyve-
nimui, nemokamai nuvežame ir parvežame maršrutu LT/
DE/LT, o svarbiausia, kiekvieną savaitę mokame – 200 
Eur avansus. 

Skambinkite mums.
„Falko group“

Tel. +37065804689

Transporto įmonei reikalingas tolimųjų reisų vairuotojas 
(„CE“ kategorijos). Reisai Lietuva-Lenkija-Lietuva. Savaitgaliai namuose.

Tel. 8 656 29324 ir 8 686 56366

Superkame auksą, sidabrą, 
gintarą, gintarinius karolius, 
ordinus, ženkliukus, laikro-
džius, monetas ir kitą įvai-
rų antikvariatą. Dirbame vi-
soje Lietuvoje. Atsiskaitome 
iš karto. 
Tel.: 867059488, 862668561

Pardavimo viešajame aukcione skelbimas
Druskininkų švietimo centras 2021 m. spalio 7 d. 10.00 val. organizuoja tiesioginį aukcioną: M. K. Čiurlio-
nio g.80, Druskininkai (Švietimo centre, II aukšte, 6 auditorijoje).

Neįvykus pirmajam aukcionui, antrasis vyks 2021 m. spalio 13 d. 10.00 val. tose pačiose patalpose.

Aukcione bus parduodamas autobusas „Ford Transit“ (pagaminimo data 2008-02-05, geltonos spalvos, 
dyzelis, 2402 m³, 85 kW, rida 367000 km.)

Aukciono dalyviai registruojami nuo skelbimo spaudoje paskelbimo dienos iki 2021 m. spalio 6 d. 15.00val., 
t. y., likus vienai dienai iki aukciono pradžios. 

Registracija vykdoma el. paštu arunas@dscentras.lt 

Aukcioną vykdytojas – Druskininkų švietimo centras. Už aukciono organizavimą ir vykdymą atsakingas as-
muo – Arūnas Večkys, Švietimo centro pavaduotojas ūkio reikalams (tel. +370 698 02370).

Parduodamas turtas apžiūrimas nuo 2021 m. rugsėjo 23 d. iki 2021 m. spalio 6 d. adresu: M. K. Čiurlionio 
g. 80, Druskininkai, Švietimo centro aikštelėje darbo valandomis nuo 8.00 iki 15.00 val.

Reikalingi tarptautinių reisų vairuotojai-ekspeditoriai , 
turintys „CE“ kategoriją. Savaitės trukmės reisai.

Darbo užmokestis nuo 1600 Eur.
Tel. +370 616 30901

Restoranas SURR papildo 
savo komandą naujais 

šeimos nariais.

Laukiame: 
• virėjų;
• padavėjų;
• švaros fėjų.

Mes siūlome:
• puikias darbo sąlygas pas vie-

ną geriausių šefų Lietuvoje;
• draugišką aplinką;
• konkurencingą atlyginimą.

Kreiptis tel. +370 612 32445

„Dėl parengto Alytaus apskrities, Druskininkų savivaldy-
bės, Leipalingio seniūnijos, Ricielių kadastro vietovės že-
mės reformos žemėtvarkos projekto viešo svarstymo“

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 
Druskininkų skyrius (toliau – Druskininkų skyrius) informuoja, 
kad nuo 2021 m. rugsėjo 29 d. iki 2021 m. spalio 12 d. darbo 
dienomis nuo  8 iki 15 val., Druskininkų skyriuje, adresu Vilniaus 
al. 2-31, Druskininkuose, 1 kabinete, bus eksponuojamas ir vie-
šai svarstomas parengtas Alytaus apskrities, Druskininkų savi-
valdybės, Ricielių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvar-
kos projektas (toliau – Projektas).
Projekto autorius 2021 m. spalio 5 d. ir 2021 m. spalio 12 d., nuo 
10 iki 12 val. bus Druskininkų skyriuje ir galės atsakyti į iškilu-
sius klausimus.
Suinteresuoti asmenys iki 2021 m. spalio 12 d. savo pasiūlymus 
ir pretenzijas dėl Projekto Druskininkų skyriui gali pateikti raštu.
Projektų viešo svarstymo rezultatų aptarimas vyks 2021 m. spa-
lio 26 d. 10.00 val. Druskininkų skyriuje, 1 kab. Druskininkų sky-
rius informuoja, kad nuo š. m. rugsėjo 13 d. Nacionalinės žemės 
tarnybos patalpose aptarnaujami tik GALIMYBIŲ PASĄ turin-
tys asmenys.

Superkame auksą, sidabrą, gintarą, gintarinius karolius, 
ordinus, ženkliukus, laikrodžius, monetas ir kitą įvarų 

antikvariatą. Dirbame visoje Lietuvoje. 
Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 670 59488, 8 626 68561

Nori turėti savo verslą?
Druskininkuose nuomojamos (200 ir 100 kv. m patalpos), tin-
kančios gamybos, prekybos ar kitai veiklai vykdyti. 
Liškiavoje nuomojama parduotuvė-kavinė, galima kita veikla 
su 16 arų žeme. 
Merkinės miestelio centre nuomojamos (45 kv. m) komercinės 
paskirties patalpos. 

Tel. 8 612 12197

Metalo išvežimas, 
supirkimas. Senų 

automobilių supirkimas. 
Statybinių šiukšlių išve-
žimas, sunkvežimio su 
kaušu, tralo automobi-

liams vežti nuoma. 
Tel. 8 628 75156

Perku dirbamą žemę (arba 
išsinuomočiau) aplink 
Stračiūnus, Leipalingį, 
Veisiejus, Varnėnus. 
Kreiptis tel. 8 601 00292
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Susitvarkykite nuotekas, tausokite aplinką ir 
išvenkite išlaidų baudoms!

BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAI
(Buiteka, Feliksnavis, Traidenis, Švaistė, Biomax, 

August ir kt.) GAMINTOJŲ KAINOMIS
Įrenginių projektavimo, montavimo, aptarnavimo darbai

10 metų garantija
GALIMYBĖ PIRKTI 

IŠSIMOKĖTINAI!
Atvykstame nemokamai konsultacijai visoje Lietuvoje!

DIRBAME IR SAVAITGALIAIS
Tel. 8 686 80106

Druskininkuose surengtos 
Tarptautinės sportinio ėjimo 

varžybos

Rugsėjo 11 dieną 
Druskininkuose surengtos 
jau XXIX-osios Tarptautinės 
sportinio ėjimo varžybos 
„Druskininkai 2021“. 
Varžybose dalyvavo per 100 
Lietuvos ir užsienio sportinio 
ėjimo atstovų. Daugiau nei 
100 Druskininkų savivaldybės 
bendrojo lavinimo mokyklų 
mokinių dalyvavo vieno 
kilometro rungtyje. 

Vyrų rungtyje 1-ąją vietą 
iškovojo Artur Mastianica iš 
Švenčionių (42:41), 2-ąją – Arnis 
Rumbenieks iš Latvijos (43:49), 
3-ąją – Raivo Saulgriezis iš 
Latvijos (44:14). Moterų rungtyje 
finišą greičiausiai pasiekė vilnietė 
Brigita Virbalytė (46:17), Austėja 
Kavaliauskaitė (Vilnius/Krakės, 
52:08) buvo antra, o trečiąją vietą 
iškovojo Aušrinė Kuzmickaitė iš 
Kauno (1:00:00). 

10 km rungtyje jaunuolių vaikinų 
grupėje nugalėjo Raivo Lininš 
iš Latvijos (46:57), jaunuolių 
merginų 5 km – Miglė Damynaitė 
iš Prienų (28:59). Jaunių 5 
km distancijoje greičiausias 
buvo Tauras Grincevičius iš 

Švenčionių (23:20), tarp merginų 
jaunių 3 km rungtyje – Akvilė 
Orliukaitė iš Druskininkų (15:21). 
Jaunučių 3 km rungtyje nugalėjo 
Ugnius Antanavičius iš Kėdainių 
(15:21), jaunučių 1 km rungtyje 
– Deimantė Žilinskaitė iš Prienų 
(5:10). 

1 km distanciją berniukų grupėje 
greičiausiai įveikė Viktoras 
Petryla iš Kėdainių (5:18), 
mergaičių – Samanta Knivaitė iš 
Kėdainių (5:09). Tarp veteranų 
vyrų 5 km rungtyje nugalėtoju 
tapo Normunds Ivzans iš Latvijos 
(21:41). Moterų veteranių grupėje 
3 km greičiausia buvo Janina 
Liniewska iš Lenkijos (17:59).

Šis renginys buvo bendrai 
finansuojamas Druskininkų ėjikų 
klubo ir Sporto rėmimo fondo 
lėšomis.

Sportinio ėjimo varžybose „Druskininkai 2021“ dalyvavo per 100 Lietuvos ir užsienio 
sportinio ėjimo atstovų/Druskininkų sporto centro archyvo nuotrauka

Superkame auksą, sidabrą, gintarą, gintarinius karolius, 
ordinus, ženkliukus, laikrodžius, monetas ir kitą įvarų 

antikvariatą. Dirbame visoje Lietuvoje. 
Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 670 59488, 8 626 68561

Transporto įmonė ieško automechaniko vilkikų ir 
puspriekabių remontui Druskininkuose

Darbo pobūdis:
• Vilkikų, puspriekabių bendra techninė patikra.
• Krovininio transporto priemonių gedimų nustatymas.
• Krovinio transporto priemonių remonto darbai.
Reikalavimai:
• Patirtis transporto priemonių remonto srityje, gedimų išmanymas.
• Gebėjimas dirbti savarankiškai.
• Atsakingumas, kruopštumas, orientaciją į kokybę, švaros laikymasis.
• Gebėjimas dirbti savarankiškai.
• B kategorija.
Tel. 8 699 88263 ir (8 313) 53369

Informuojame, kad 2021 m. spalio 
5 d. 15 val. bus atliekami žemės 
sklypų (kad. Nr. 3878/0009:12 ir 
Nr. 3878/0009:11), esančių Žio-
gelių kaime, Druskininkų sav., 
kadastriniai matavimai. Kviečia-
me dalyvauti gretimo žemės skly-
po Žiogelių k., Druskininkų sav., 
kad. Nr. 3878/0009:62 savininkę 
O.Č. arba jos įgaliotą asmenį. Dar-
bus atlieka UAB „AGINRO“, M. K. 
Čiurlionio g. 111, Druskininkai. 
Tel. 8 685 05537, 
el. paštas mantas.aginro@gmail.com
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Remontuoju visų tipų automatines skalbimo 

mašinas, atvažiuoju į namus, atliktiems 
darbams suteikiu garantiją. 

Tel. 8 610 75472 ir 8 315 75445

Išparduodamos odinių drabužių 
parduotuvės „Adaksas“ striukės ir 

avikailiai turgavietėje. 
Kainos nuo 10 Eur. Taikoma 70 proc. nuolaida. 

Tel. 8 698 40430

Perkame juodo ir spalvoto metalo laužą. 
Didesnį kiekį pasiimame patys. 

 Tel.: 8 687 66440, 8 682 20383

Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu, pristaty-
mas ir prijungimas prie prietaiso pagal užsakymus

Prekiaujame angliarūgšte, acetilenu, deguonimi, argonu, 
azotu. Parduodame europinio standarto 3, 11,19 kg 

propano-butano dujų balionų tarą.
Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 15.00 val.

Telefonai (8 313) 52204 ir 8 699 43005. 
Adresas: Pramonės g. 5, Druskininkai

Parduodamos 300 kv. m komercinės paskirties patalpos 
Vytauto g., tinkamos parduotuvei ar kitai komercinei veiklai. 

Tel. +370 686 43950

Dažome medinius namus, fasadus, stogus savo ir užsa-
kovo medžiagomis. Patirtis. Kokybė. Tel. 8 636 94394

Santechnikos darbai! 
Greitai, kokybiškai ir nebrangiai. Tel. 8 673 88383

UAB „Litvala“ – laiptinių valymas, pastatų sienų 
plovimas, trinkelių plovimas.

UAB „Litvala“: info@litvala.lt, tel. 8 641 27721

Brangiai superkame automobilius
Benzininius ardymui į Kazachstaną
Dyzelinius ardymui į Baltarusiją
Tvarkingesnius – eksportui į Ukrainą
Įmonė oficialiai sutvarko visus reikalingus dokumentus.

Tel. 8 647 66927

Kondicionierių, šilumos 
siurblių: 

oras-oras, oras-vanduo, 
saulės elektrinių 

pardavimas, montavi-
mas, konsultacija, 

valstybės kompensacija. 
Tel. 8 600 23832

BALDAI
Spintos slenkančiomis 
sistemomis, pertvaros, 

komodos, lovos, 
čiužiniai

Stiklo gaminiai
Minkšti baldai
Virtuvės baldai

UAB „Mirasta“
 

V. Kudirkos g. 33, 
Druskininkai

Tel. 8 682 10953

Perkame sodybą.
 Tel. 8 684 44444

Superkame vokiškus, japoniškus taršius automobilius. Sutvar-
kome utilizavimo dokumentus paramai gauti. Tel. 8 636 60454

Parduodame 
juodžemį ir smėlį, 
galime pristatyti į 

vietą. 
Tel. +370 687 93693

PARDUODAME: medžio 
briketus ir granules.

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

Perku gręžimo stakles ir šaltkalvio spaustuvą. 
Tel. 8 610 48759

Naujas, jaukus, šiuolaikinis 
restoranas Druskininkuo-
se ieško švaros fėjų (indų 

plovėjų). Jus pasitiks drau-
giškas kolektyvas ir jauki 
aplinka. Kreiptis telefo-

nu+370 612 32445

Konditerijos įmonei 
reikalinga konditerė-

kepėja (-as) ir šakočių 
kepėjai (-os). 

Neturinčius patirties 
apmokysime vietoje. 

Tel. 8 686 43950

Superkame automobilius geriausia kaina. 
Tel. +370 (648) 18 770

Priekabos 3x1,5 m nuoma, B kategorija. 
Tel. 8 615 77277

Statybos įmonei reikalingi 
dažytojai, plytelių klojėjai.

Tel 8 687 41202

Statybos įmonei 
reikalingi dažytojai, 

plytelių klojėjai. 
Tel 8 687 41202

Reikalinga kambarių 
tvarkytoja (-as) sve-

čių namuose.
 Tel. 8 616 09593

Brangiai perku pjautą 
medieną: lentas, tašus 

(bruselius), gegnes. 
Tel. 8 602 28830 

150 kg ekologiškai 
išaugintų „Vineta“ 

bulvių.
 Kaina – 0, 50 ct už kg. 

Tel. 8 616 37589

Siūlomas darbas su-
traukti biokurą iš savai-
minių laukų su „Valtra“ 
traktoriumi ir „Palms“ prie-
kaba. Duodamas darbo 
automobilis. Darbas bus 
nuolatinis. Patirtis miške 
ar dirbant su biokuru yra 
būtina. 
Kreiptis tel. 8 664 13885
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TARPININKAUJU PERKANT, 
PARDUODANT, NUOMOJANT AR 

MAINANT NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ.

KONSULTUOJU ĮVAIRIAIS TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS.

Tel. 8 618 13799
El. p. laima.sel@gmail.com

M. K. Čiurlionio g. 111-214, Druskininkai

Laima Selvestravičienė

Asmeniniai skelbimai
plotą Druskininkuose, Vilniuje, 
Kaune. Tel. 8 604 48595

Parduoda kambarį bendrabuty-
je Viečiūnų g. 4, 1-ame aukšte, 
yra vanduo, šarvo durys, stiklin-
tas balkonas. Kaina – 5700 Eur. 
Tel. 8 699 55427

2,55 ha  sklypas Vilkininkų kai-
me (apie 4 km nuo Leipalingio), 
apie 150 metrų iki 2 ežeriukų. 
Sklypas ribojasi su žvyrkeliu. 
Tel. 8 617 62483

Druskininkų sav., Cimaniūnų 
kaime parduodamas 1,83 ha 
sklypas. Paskirtį galima keisti į 
namų valdą, galimos statybos 
pagal ūkininko ūkį. Ribojasi su 
mišku. Geras privažiavimas. 
Elektra. Kaina – 9500 Eur. 
Tel. 8 698 48621 ir 8 687 9118

Geromis kainomis parduoda-
mi įvairių dydžių žemės, miško 
sklypai Druskininkų sav., Varė-
nos raj. sav., Lazdijų raj. sav. Tel. 
8 623 67409

Nuoma

Ateities g. nuomojamas 2 kam-
barių butas. Tel. 8 614 18440

Išnuomojamas kambarys page-
rinto tipo bendrabutyje, Gardi-
no g. Nuomos kaina – 80 Eur/
mėn. ir komunaliniai mokesčiai.  
Tel. 8 606 13434

Išnuomoju 2 kambarių butą 
su baldais ir buitine technika 
M. K. Čiurlionio g. Kaina – 250 
Eur ir komunaliniai mokesčiai.  
Tel. 8 617 41584

Ilgalaikei nuomai išnuomoja-
mas 2 kambarių butas Neravuo-
se.  Nuomos kaina – 100 Eur.  
Tel. 8 62215862

DĖMESIO! Nuo šiol asmeniniai skelbimai ir 
internete – www.manodruskininkai.lt

Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbi-
mų puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvie-
ną papildomą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur). „Nekil-
nojamas turtas“, „Nuoma“, „Miškas, mediena, malkos“ – 2 
Eur (4 kartai – 7 Eur), „Išsinuomočiau“ – 1 Eur (4 kartai – 3 
Eur); „Automobiliai“ – 1,5 Eur (4 kartai – 5 Eur); „Automo-
bilių dalys“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Žemės ūkio produk-
cija“ – 1 Eur ( 4 kartai – 3 Eur); „Perku“, „Keičiu“ – 1 Eur (4 
kartai – 3 Eur); „Rasta“, „Pamesta“, „Dovanoju“, „Ieškau 
darbo“ – nemokamai.

Skelbimai priimami nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17.00, 
penktadieniais – nuo 9.00 iki 15.00

Skelbimai priimami tel. 8 646 27272 
ir el. p. skelbimai@manodruskininkai.lt

Nekilnojamas turtas

Parduodu garažus: Merkinės 
g. kaina – 5000 Eur, Ligoninės 
g. (prie JUC) kaina – 3300 Eur.  
Tel. 8 674 51009

Viečiūnuose parduodamas 22 
arų namų valdos sklypas (kuria-
moje naujų namų gyvenvietėje), 
puikus privažiavimas. Kaina – 17 
500 Eur, derinama. Yra daugiau 
sklypų. Tel. 8 624 69222

Neravuose parduodami pen-
ki namų valdos sklypai (12, 
13, 14, 15 arų). Galima pirk-
ti visus kartu, galima atskirai.  
Tel. 8 614 15457

Parduodamas 6, 59 arų skly-
pas su pamatais ir namelio 
rekonstrukcijos projektu Paparčio 
15-ojoje g. 2, Viečiūnuose. Kai-
na – 9700 Eur. Tel. 8 687 37575

Parduodamas 3 kambarių, 71, 
18 kv. m butas su židiniu, 9 aukš-
te iš 10, Ateities g. Kaina – 69 
000 eurų. Tel. 8 687 37575

1 kambarį 3 kambarių bute 
išnuomoja, parduoda, kei-
čia. Siūlyti įvairius variantus.  
Tel. 8 624 69956

Parduoda 2 kambarių butą Gar-
dino g. 15: 38 kv. m, 4 aukš-
tas iš 4. Kaina – 22 900 Eur.                                   
Tel. 8 607 36078

2 kambarių butas: 42 kv. m, 
1 aukštas, atskiras įėjimas su 
vasariniu priestatu – 25 kv. m, 
su baldais, rūsiu, židiniu, au-
togaražu. Kaina – 41 500 Eur.  
Tel. 8 620 27058

Parduodamas 1 kambario butas 
Gardino g.: 31, 5 kv. m, atliktas 
kapitalinis remontas. Kaina – 36 
000 Eur. Arba keičia į didesnį 

Išnuomojamas 1 kambario 
butas 3 aukšte, Veisiejų g.  
Tel. 8 604 42017

Ilgalaikei nuomai išnuomo-
jamas 3 kambarių butas Šil-
tnamių g. 18.  Kaina – 300 
Eur ir komunaliniai mokesčiai.                                     
Tel. 8 682 42967

Druskininkų g. 12 name ilga-
laikei nuomai išnuomojamas 2 
kambarių butas su baldais ir bui-
tine technika. Kaina – 300 Eur ir 
mokesčiai. Tel. 8 699 56646

Išnuomojamas nuosavas na-
mas M. K. Čiurlionio g. Kie-
to kuro krosnies apšildymas.  
Tel. 8 674 18498

Nuo spalio 1 d. išnuomojamas 
2 kambarių butas Vytauto g. 
Kaina – 200 Eur ir komunaliniai 
mokesčiai, su baldais ir buitine 
technika. Tel. 8 619 59050 ir  
8 645 49074

Išnuomojamas ilgam laikui ga-
ražas Merkinės gatvėje, kaina 
derinama. Tel. +370 614 06001

Miesto centre, Taikos g. nuo-
mojamas 1 kambarys bute, 
yra balkonas. Vienam žmogui 
– 130 Eur, dviems – 200 Eur. 
Yra buitinė technika, baldai.  
Tel. 8 616 48116

Išsinuomotų

Išsinuomotų nebrangiai kambarį. 
Tel. 8 679 35301

Išsinuomotų ilgalaikei nuomai 
kambarį bendrabutyje, Viečiū-
nuose. Pirktų nebrangiai kam-
barį bendrabutyje Viečiūnuose.  
Tel. 8 624 44775

Ieškomas butas Druskininkuose 
ilgalaikei nuomai 2-3 kambarių.
Tel. 8 623 29226

Ieško išsinuomoti ar nusi-
pirkti garažą Baltašiškėje.  
Tel. 8 698 72364

Įvairūs daiktai

Pripučiamas čiužinys: 2 m 10 
cm x 1 m 50 cm, centrinis ka-
tilas, kaina – 180 Eur, vyriškas 
dviratis su bėgiais, kaina – 50 
Eur. Tel. 8 616 48116

Rašomasis stalas – 10 Eur, sti-
klinis stalas (3 dalių) – 30 Eur, 
masažo stalas. Tel. 8 682 40545

Parduodamas žvejo kostiumas 
– rudens/pavasario sezonui.  
Tel. 8 687 25132 

LCD televizorius „Panasonic 
TX-26LXLF“ už 35 Eur, kinesko-
pinis televizorius „Samsung“, 51 
cm įstrižainė, kaina – 17 Eur. 
Šaldytuvas „Gorenje“ dalimis, 
kineskopinių TV distanciniai 
pulteliai,  Scart laidai – nuo  2 
Eur, senojo modelio mobilaus 
telefono „Nokia“ įkrovikliai ir 
ausinukės – po 2 Eur, pakabi-
nami šviestuvai butui – nuo 5 
Eur, TV sieninis laikiklis – 4 Eur.  
Tel. 8 686 43600

Parduodamos špižinės kros-
nies durelės su pelenine. Kaina 
– 15 Eur, savadarbė centralinio 
šildymo krosnis, nauja, galima 
panaudoti kaip viryklę, kaina 
– 180 Eur, II-ojo „Golf“ variklis 
su pavarų dėže, labai geros 
būklės. Tel. 8 (3 13) 54697 ir 
8 688 24300 

Parduodamas puikiai gro-
jantis, prižiūrėtas pianinas 
„RIGA“. Kaina – 200 Eur.                                            
Tel. +37065265446

Dvi sofos ir du foteliai.  
Tel. 8 600 48611

Malkinės sandėliukas, kokliai, 
lauko tualetas (medinis), krei-
vuolių pavėsinė, lova (1 m 60 
x 2 m) su čiužiniais, spintelė.  
Tel. 8 656 38881 ir 8 605 61520

Parduodu dvi naujas ketaus du-
reles krosniai. Išmatavimai: 38 x 
27 cm (30 Eur) ir 48 x 33cm (50 
Eur). Tel. 8 698 41400

Parduodu išmontuotą plastikinį 
langą, balta spalva, aukštis – 
1.435 m – plotis – 1.350 m, kai-
na – 50 Eur. tel. 8 687 09889

Perka įvairius daiktus

Perka šaltkalvio spaustuvą ir 
priekalą. Tel. 8 610 48759

Perka gręžimo stakles ir oro 
kompresorių. Tel. 8 610 48759

Transporto priemonės ir jų 
dalys

„Toyota Picnic“, 1999 m., dy-
zelis, pilka spalva, 66 kW, TA 
iki 2023 m., kaina – 600 Eur.  
Tel. 8 612 26903

Keičia nekilnojamąjį turtą

2 aukštų namą Jaskonyse keičia 
į butą Druskininkuose ar Viečiū-
nuose. Tel. 8 655 61693

Keičia 2 kambarių butą (50 
kv. m) 2 aukšte, renovuotame 
name, 9 aukštų name Druskinin-
kuose į butą Kaune, Šilainiuose 
nesiūlyti. Tel. 8 601 88119

Perka nekilnojamąjį turtą

Perku garažą prie „Eglės sana-
torijos“ arba Merkinės gatvėje. 
Tel. 8 692 99253

Išsinuomočiau kambarį ben-
drabutyje Viečiūnuose ilgalaikei 
nuomai. Arba pirksiu nebrangiai 
kambarį bendrabutyje Viečiū-
nuose. Tel. 8 624 44775

Pirkčiau komercines patalpas, 
1 aukšte, su atskiru įėjimu, 30-
60 kv. m, kaina iki 30 000 eurų.                                                 
Tel. 8 609 02451

Ieškomas pirkti butas neto-
li centro, gali būti apleistas.  
Tel. 8 605 05407

Nupirkčiau butą Druskininkų 
mieste, 1-4 kambarių. Gatvė 
nesvarbi. Gali būti apleistas, be 
remonto. Tel. 8 609 86656

Perku žemės ūkio paskir-
ties sklypą šalia Leipalin-
gio. Domina įvairūs variantai.  
Tel. +37061192228

Nupirkčiau garažą Druskinin-
kuose „Ratnyčios“ garažų ben-
drijoje. Tel. 8 699 83835

Ieškomas pirkti garažas Bal-
tašiškėje, gali būti apleistas.  
Tel. 8 605 05407

Pirksiu 1 kambario butą 
2-3 aukšte su balkonu.  
Tel. 8 682 08659

Žemės ūkio produkcija

Triušiai, triušiena.  
Tel. 8 614 47247

Parduodu: bulves, žiemi-
nius kviečius, rugius, avižas.  
Tel. 8 699 18639

Parduodu bulves „Vine-
ta“. Kaina – 0,20-0,45 Eur 
už kilogramą. Galimas pri-
statymas Druskininkų sav.  
Tel. 8 629 12345

Parduodu bulves „Vineta“, „Lau-
ra“, „Senna“. 1 kg kaina – 0,40 
Eur.  Pristatau Druskininkų sav. 
teritorijoje. Tel. 8 629 12345

 150 kg ekologiškai išaugintų „Vi-
neta“ bulvių. Kaina – 0,50 Eur už 
kg. Tel. 8 616 37589

Miškas, mediena, malkos

Parduoda pušines, beržines, 
alksnines kapotas malkas. Tel. 8 
650 20402 ir 8 636 76029

Įvairios medienos malkos: 
rąsteliai, kaladės, kapo-
tos. Pristatome nemokamai.  
Tel. 8 698 39795

Įvairios malkos: kulbėmis ir rąs-
teliais. Vežame ir mažus kiekius. 
Tel. 8 610 32259

Žemės ūkio produkcija

Avižos, rugiai, kvietrugiai, kvie-
čiai, triušiai, vokiečių milži-
nai (drugeliai). Galima atvežti.                                    
Tel. 8 672 49828

Pašariniai lubinai, medus.  
Tel. 8 605 63837

Dovanoja

Dovanoju sodo žemę (netoli 
miesto turgavietės), pasiimti pa-
tiems. Tel. 8 674 51009

Dovanojami 2 mėn. mieli katinė-
liai. Tel. 8 625 58498

Dovanoja žieminę ir va-
sarinę avalynę (38 dydis).  
Tel. 8 (313) 53611

Rasta

Rastas mobilusis telefonas prie 
Alkos tvenkinio. Tel. 8 616 74704

Ieško darbo

Galiu prižiūrėti vienišus seno-
lius. Tel. 8 651 11713

25 m. jaunas vyras iš Varėnos 
raj. ieško darbo, dirbęs lentpjū-
vėje pagal individualią veiklą 
miško darbus, be žalingų įpro-
čių. Tel. 8 607 74522

Ieško slaugytojos darbo, turi 
patirties, gali tvarkyti namus.  
Tel. 8 626 48705

2 kartus per savaitę gali prižiū-
rėti sodybas. Pats atvažiuoja.  
Tel. 8 692 44465

Kita

Priimsiu gruntą sklypo pakėlimui 
Jaskonyse. Tel. 8 610 26127

Reikalinga

Reikalingas žmogus, galin-
tis sutvarkyti lietvamzdžius.  
Tel. 8 656 38881 ir 8 605 61520

Greitai ir kokybiškai išpjauname medžius 
gyvenamosiose teritorijose ir sunkiai prieinamose 

vietose bei kapinėse. Tel. 8 627 49416

Giluminis cheminis 
minkštų baldų ir kilimų

valymas Jūsų namuose.
Tel. 8 615 77277

Skandinaviško kapitalo
investuotojas geriausiomis 
kainomis superka miškus! 
Taip pat superkami ir kitos 
paskirties žemės sklypai! 

Tel. +37060986656
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