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Generalinis direktorius A. Salda įteikė apdovanojimą bendrosios praktikos slaugytojai R. Kalėdienei

„Eglės sanatorija“ apdovanojo geriausius 
2021 metų darbuotojus
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Šiais metais 50 metų jubilie-
jų švenčianti „Eglės sanatori-
ja“ kasmet puoselėja tradici-
ją metus pabaigti, išrenkant 
ir pasveikinant geriausius ir 
labiausiai nusipelniusius sa-
natorijos darbuotojus. 2021 
metų pabaigoje visi egliečiai 
įvertino ir išrinko 3 geriau-
sius įmonės „Metų darbuo-
tojus“, 25 padalinių/skyrių 
„Metų darbuotojus“, „Metų 
vadovą“ bei 40 klientų myli-
miausių darbuotojų. Jie buvo 
paskelbti, pasveikinti ir apdo-
vanoti piniginėmis premijo-
mis virtualioje 2022 metų Žie-
mos šventėje.

Būti atsakingu, kolegišku, skir-
ti ypatingą dėmesį klientui, jaus-
ti pagarbą žmogui, rūpintis svei-
kata ir noriai tobulėti – tai yra 
sanatorijoje puoselėjamos ver-

tybės, kuriomis vadovaujasi 
egliečiai, ir pagrindiniai kriterijai, 
pagal kuriuos renkami geriau-
si darbuotojai. Šie darbuotojai 
taip pat pasižymi pozityvumu ir 
sugebėjimu kurti gerą atmosfe-
rą darbe. Kolegoms šalia tokių 
žmonių yra gera dirbti, jie įkve-
pia šalia esančius siekti dau-
giau, nuoširdžiai įsitraukti į nau-
jus projektus ir veiklas, mokėti 
tuo džiaugtis.

2021 metų geriausiais „Eglės 
sanatorijos“ „Metų darbuotojais“ 
išrinkti: bendrosios praktikos 
slaugytoja Ramunė Kalėdie-
nė (Druskininkai), vyr. barme-
nė-padavėja Virginija Valkaus-
kienė (Birštonas), rinkodaros 
specialistė Edita Mazurony-
tė (Druskininkai/Birštonas). 2021 
metų vadove išrinkta persona-
lo vadovė Vilma Baltrušienė.

Bendrosios praktikos slau-
gytoja Ramunė Kalėdienė sa-
natorijoje dirba jau 17 metų, ji 
apibūdinama kaip pati univer-
saliausia darbuotoja. Būtent šis 
pandemijos laikotarpis parodė ir 
įrodė, kad Ramunė sugeba at-
likti beveik visas procedūras! 
Jos kuriama atmosfera darbo 
vietoje padrąsina ir įkvepia ki-
tus kolegas, o rūpestis ir pagar-
ba jaučiami, bendraujant ir su 
kolegomis, ir su klientais. Ji – 
visuomet atsakinga, kruopšti ir 
sąžininga, niekada neatsisako 
padėti ir noriai įsitraukia į papil-
domas veiklas. Ramunė mėgs-
ta sakyti: „Reikia? Padarysim!“

Vyr. barmenė-padavėja Vir-
ginija Valkauskienė 2018 me-
tais jau buvo išrinkta įmonės 

nukelta į 5 psl.

Nauja gimdos 
kaklelio vėžio 

prevencinė 
programa: 

kviečiame moteris 
pasitikrinti dėl šios 

klastingos ligos

2 psl.

Kviečiame 
susipažinti 

su parengtu 
Druskininkų 
savivaldybės 

biudžeto projektu

8-12 psl.

Asmeninė pagalba 
neįgaliųjų 

gyvenimui suteikia 
daugiau spalvų

4 psl.
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Išrinktos originaliausios konkurso „Kalėdinių eglučių parkas“ eglutės

Aptartas pasirengimas birželį Druskininkuose vyksiančiam 
Europos senjorų krepšinio čempionatui

Praėjusią savaitę Druski-
ninkų savivaldybės vadovai 
susitiko su Europos senjorų 
krepšinio asociacijos vadovu 
Arvydu Venclovu ir aptarė šių 
metų birželį Druskininkuose 
planuojamą organizuoti Eu-
ropos senjorų krepšinio čem-
pionatą. Susitikime taip pat 
dalyvavo Druskininkų sporto 
centro bei Turizmo ir verslo 
informacijos centro vadovai.

Kiekvienais metais čempio-
natas organizuojamas vis kito-
je Europos šalyje. Savaitę trun-
kantis čempionatas išskirtinis 
tuo, kad jame žaidžia ne krep-
šinio veteranai, bet mėgėjai iš 
visos Europos. Renginyje da-

lyvauja iki tūkstančio dalyvių, 
maždaug 40-50 komandų iš 10-
15 šalių.

Susitikimo metu pažymėta, 
kad Druskininkuose yra puiki 
bazė organizuoti masinius spor-
to renginius: varžybos galėtų 
vykti Sportininkų rengimo ir rea-
bilitacijos centre, Sporto centre, 
mokyklų sporto salėse. Kurorte 
veikia pakankamai apgyvendi-
nimo ir maitinimo paslaugas tei-
kiančių įmonių tokios apimties 
renginiui.

Savivaldybės vadovai pažy-
mėjo, kad šis tarptautinis rengi-
nys būtų puiki galimybė repre-
zentuoti Druskininkus.

Jau dešimtą kartą prieš šv. 
Kalėdas įstaigos ir organiza-
cijos Muzikinio fontano ir Gy-
dyklų parko erdves papuošė 
išradingomis eglutėmis bei 
unikaliomis kalėdinėmis kom-
pozicijomis, kurių šiais metais 
buvo net 65 –visos jos varžėsi 
dėl gražiausios ir originaliau-
sios kalėdinės eglutės titulo.

Už labiausiai patikusią eglutę iki 
sausio 23 d. buvo galima balsuo-
ti  Druskininkų turizmo ir verslo 
informacijos centro „Facebook“ 
paskyroje, taip pat eglutes verti-
no specialiai tam sudaryta komi-
sija.

Socialiniame tinkle daugiausia 
palaikymo sulaukė Alytaus regi-
ono atliekų tvarkymo centro ka-
lėdinė instaliacija, o komisija, 
įvertinusi eglučių originalumą ir 
kūrybinį indėlį, savo balsą sky-
rė Druskininkų „Ryto“ gimnazijos 
eglutei.

Tradicinis apdovanojimas nu-
galėtojams bus įteiktas artimiau-
sio Druskininkų Padėkos vakaro 
metu, kuriame įvertinami Drus-
kininkams labiausiai nusipelnę 
žmonės ir gražiausios iniciaty-
vos.

Sveikiname laimėtojus ir dė-
kojame visiems dalyvavusiems 
konkurse!

Druskininkų savivaldybės vadovai su Europos senjorų krepšinio asociacijos vadovu  
A. Venclovu aptarė šių metų birželį Druskininkuose planuojamą organizuoti Europos senjorų 
krepšinio čempionatą/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka 

Socialiniame tinkle daugiausia palaikymo sulaukė Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro kalėdinė instaliacija, o komisija savo balsą skyrė Druskininkų „Ryto“ gimnazijos eglutei
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Lietuvoje gimdos kaklelio 
vėžys kasmet nusineša apie 
250 moterų gyvybių. Gydy-
tojai vienbalsiai kartoja, kad 
daugelį moterų būtų galima 
išgydyti, jei ligą pavyktų di-
agnozuoti ankstyvoje stadi-
joje.

Kasmet trečiąją sausio sa-
vaitę pažymima Gimdos ka-
klelio vėžio prevencijos 
savaitė, kurios tikslas – at-
kreipti dėmesį į šią ligą suke-
liančią žmogaus papilomos 
viruso (ŽPV) infekciją bei 
svarbiausias gimdos kaklelio 
vėžio prevencijos priemones 
– reguliarią patikrą ir skiepus 
nuo ŽPV infekcijos.

Gimdos kaklelio vėžio požy-
miai

Daugelis moterų nejaučia jo-
kių ikivėžinių pokyčių ar simp-
tomų ir net neįtaria, kad gimdos 
kaklelyje išsivystė ankstyvų sta-
dijų vėžys. Kol vėžys neišplinta 
į kitus audinius ar organus, pa-
prastai nebūna jokių simptomų. 
Tačiau simptomų gali atsirasti ir 
dėl kitų ligų, ne tik dėl vėžio.

Gimdos kaklelio vėžiui ar dis-
plazijai būdingi šie simptomai ar 
požymiai: kraujo dėmės ar len-

gvas kraujavimas tarp mėnesi-
nių arba joms pasibaigus; ilges-
nės nei įprastai mėnesinės ir 
gausesnis kraujavimas;

kraujavimas po lytinio akto, 
makšties praplovimo ar gineko-
logo apžiūros; skausmas lytinio 
akto metu; kraujavimas pasibai-
gus menopauzei; gausesnės 
makšties išskyros.

Apie bet kurį iš minėtų šešių 
simptomų reikia pasakyti gydy-
tojui.

Ikivėžiniai ląstelių pakitimai 
paprastai nesukelia jokių simp-
tomų. Būtent todėl labai svar-
bu reguliariai atlikti onkocitolo-
ginius gimdos kaklelio tepinėlių 
tyrimus.

Tikrinantis laiku – klastinga 
liga gali būti išgydoma beveik 
visoms pacientėms

Gimdos kaklelio vėžys – tai 
liga, ankstyvoje stadijoje galin-
ti neturėti jokių simptomų, todėl 
rekomenduojamos reguliarios 
patikros gali padėti laiku aptikti 
ikivėžinius pakitimus, kurie daž-
niausiai išgydomi su minimalio-
mis pasekmėmis reprodukcinei 
sveikatai. Šiai ligai atsirasti rei-
kia laiko. Atvejai, kai vėžys iš-
sivysto per metus ar dvejus, – 
ypač reti. 

Laiku aptikus ryškius ikivėži-
nius pokyčius, liga gali būti iš-
gydoma beveik visoms paci-
entėms. Ankstyvųjų gimdos 
kaklelio vėžio stadijų penkerių 
metų išgyvenamumas gali siek-
ti 90 proc. ir daugiau. Dėl to itin 
svarbu reguliariai tikrintis. 

Skiepai 11 m. mergaitėms 
– gimdos kaklelio vėžio pre-
vencija

Gimdos kaklelio vėžiui pasau-
lyje vis dar išliekant viena iš 
dažniausių moterų mirties nuo 
vėžio priežasčių, specialistai 
primena, kad žmogaus papilo-
mos viruso (ŽPV) infekcijos, ne-
retai turinčios įtakos gimdos ka-
klelio vėžio išsivystymui, galima 
išvengti pasiskiepijus.

„Profilaktikos priemonė, ap-
sauganti moteris nuo žmogaus 
papilomos viruso infekcijos po-
veikio, o drauge ir sumažinan-
ti riziką susirgti gimdos kaklelio 
vėžiu, yra vakcina. Šiuo moks-
lo laimėjimu būtina pasinaudo-
ti, kad netekčių, kurių galima 
išvengti, nebūtų“, – sako Naci-
onalinio visuomenės sveikatos 
centro (NVSC) Vilniaus depar-
tamento Užkrečiamųjų ligų val-
dymo skyriaus specialistai.

Lietuvoje ŽPV skiepai finan-

suojami valstybės lėšomis.
NVSC duomenimis, 2020 me-

tais pagal vaikų profilaktinių 
skiepijimų kalendorių ŽPV vak-
cinos pirmąja doze Lietuvoje 
61,64 proc. 11 m. ir 76,10 proc. 
12 m. amžiaus mergaičių.

Nuo šių metų – nauja Gim-
dos kaklelio vėžio ankstyvo-
sios diagnostikos programa

Nuo 2022 m. sausio 1 d. ne-
mokamai dėl gimdos kaklelio 
vėžio moterys pasitikrinti galės 
pagal naują Gimdos kaklelio vė-

žio ankstyvosios diagnostikos 
programą. Naujiena – 35–59 
m. amžiaus moterims bus atlie-
kamas aukštos rizikos žmogaus 
papilomos viruso (AR ŽPV) tyri-
mas skystoje terpėje. Teikiamos 
paslaugos apmokamos iš Priva-
lomojo sveikatos draudimo fon-
do biudžeto lėšų (PSDF).

Pagal naują gimdos kakle-
lių piktybinių navikų prevencinę 
programą, pasitikrinti gali visos 
moterys nuo 25 iki 59 metų am-
žiaus (imtinai).

Sausio 24 d. – vasario 6 d. vyks karinės pratybos

Informuojame, kad LK Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono kariai nuo 2022 m  
sausio 24 d. iki 2022 m. vasario 6 d. planuoja vykdyti lauko pratybas Druskininkų, Alytaus bei Varėnos rajonų savivaldybių apylinkėse. Pratybos bus vyk-
domos šviesiu ir tamsiu paros metu, bus naudojamos ratinės ir vikšrinės transporto priemonės, imitaciniai šaudmenys bei pirotechninės priemonės.

2-3 psl. Druskininkų savivaldybės informacija

Nauja gimdos kaklelio vėžio prevencinė programa: 
kviečiame moteris pasitikrinti dėl šios klastingos ligos

Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros 
centro šeimos gydytoja Jolanta Žukauskienė 
teigia, kad liga nėra dažna, tačiau pastaruoju 
metu gimdos kaklelio Ca diagnozuojama vis 
dažniau. „Gaila kad, liga dažnai diagnozuojama 
pavėluotai. Pasitaiko ir III-IV stadijos, dažniausiai 
serga 45-55 metų moterys. Kas trejus metus 
atliekamas citologinis gimdos kaklelio tyrimas, 
kitaip vadinamas PAP testu moterims nuo 
25m amžiaus. Tyrimas neskausmingas.  
Atsakymo reikia laukti apie 3 savaites. Įtarus 
onkologinį susirgimą, pacientės iš karto 
nukreipiamos onkoginekologo konsultacijai“, – 
sakė J. Žukauskienė.

Laiku aptikus ryškius gimdos kaklelio ikivėžinius pokyčius, liga gali būti išgydoma beveik visoms pacientėms, todėl labai svarbu regu-
liariai atlikti onkocitologinius gimdos kaklelio tepinėlių tyrimus/Asociatyvi nuotrauka 
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Druskininkietis A. Lankelis jau antrus metus džiaugiasi asmeninės asistentės G. Radzevičienės pagalba/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Praėjusį rudenį Druskininkų 
savivaldybėje pradėta teikti as-
meninė pagalba neįgaliesiems 
– pasiteisino. Penkiolika neįga-
liųjų, gavusių šią paslaugą, ir jų 
artimieji liko ja labai patenkinti 
– padidėjo neįgaliųjų savaran-
kiškumas, pagerėjo jų gyveni-
mo kokybė. Tai – neįkainojama 
nauda negalią turintiems drus-
kininkiečiams, didžiulė pagal-
ba neįgaliųjų šeimų nariams ir 
artimiesiems. Gera žinia – ši 
paslauga bus teikiama ir šie-
met, taip pat plėsis jos apim-
tys.

Asmeninės pagalbos tikslas – 
suteikti neįgaliajam individua-
lią pagalbą namuose ir viešoje 
aplinkoje, kuri padėtų jam gyven-
ti savarankiškai. Teikiant pagal-
bą, atsižvelgiama į individualius 
asmens poreikius. Tokią pagalbą 
gali gauti neįgalūs asmenys, ku-
riems nustatytas neįgalumo lygis 
arba 55 procentų ir mažesnis dar-
bingumo lygis, arba specialiųjų 
poreikių lygis.

Paslauga pasiteisino – page-
rėjo neįgaliųjų gyvenimo koky-
bė

Kaip teigė Savivaldybės admi-
nistracijos Socialinės paramos 
skyriaus vyriausioji specialistė 
Asta Lukšienė, teikti tokią paslau-
gą atsirado galimybė, kai buvo 
priimtas Neįgaliųjų socialinės in-
tegracijos įstatymo pakeitimas ir 
jo lydimieji teisės aktai.

Šią paslaugą, laimėjusi fizinių ir 
juridinių asmenų, teiksiančių as-
meninę pagalbą Druskininkų sa-
vivaldybėje konkursą, teikia Su-
trikusio intelekto žmonių bendrija 
„Druskininkų viltis“.

A. Lukšienė sakė, kad paslauga, 
neabejotinai, pasiteisino – pade-
dant asmeniniams asistentams, 
pagerėjo neįgaliųjų gyvenimo ko-
kybė, taip pat jų fizinė ir psichinė 
sveikata.

Iki šiol paslaugas penkiolikai ne-
įgaliųjų teikė trys asmeniniai asis-
tentai, dabar, gavus valstybės 
biudžeto finansavimą 2022 me-

tams, planuojama pasitelkti dar 
vieną asmeninį asistentą ir padi-
dinti paslaugos gavėjų skaičių iki 
dvidešimties.

Pasidomėjus, kaip galima gau-
ti asmeninę pagalbą, A. Lukšienė 
informavo, kad prašymai priimami 
ir konsultacijos teikiamos Druski-
ninkų savivaldybės administraci-
jos Socialinės paramos skyriuje.

Po to socialinis darbuotojas, už-
pildydamas asmeninės pagal-
bos poreikio vertinimo klausimy-
ną, įvertina asmeninės pagalbos 
asmeniui poreikį ir pateikia moty-
vuotą rekomendaciją dėl asmeni-
nės pagalbos tikslingumo (netiks-
lingumo).

„Atsižvelgiant į socialinio dar-
buotojo pateiktas rekomendaci-
jas, priimamas sprendimas, kiek 
valandų per mėnesį ir kokiose 
veiklose (asmens higiena, mity-
ba, judėjimas/mobilumas ar so-
cialiniai santykiai ir aplinka) kon-
krečiam neįgaliajam reikia teikti 
pagalbą. Toliau pagalbos teikimą 
organizuoja asociacija „Druski-
ninkų viltis“.

Mokėjimui taikoma lanksti 
lengvatų sistema

„Paslauga iš dalies mokama, 
patvirtintas asmeninės pagalbos 
valandinis įkainis – 8 eurai, tačiau 
kiek reikia mokėti konkrečiu atve-
ju, nustatoma vertinant asmens 
finansines galimybes. Vadovau-
jantis galiojančiais teisės aktais, 
asmens mokėjimo už asmeninę 
pagalbą dydis negali viršyti 20 
procentų asmeninės pagalbos tei-
kimo išlaidų dydžio ir negali būti 
didesnis negu 20 procentų as-
mens pajamų, nustatytų ir apskai-
čiuojamų, vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos socialinių paslau-
gų įstatymo 30 straipsniu. Svarbu 
yra tai, kad asmeniui, kurio paja-
mos yra mažesnės negu 2 vals-
tybės remiamų pajamų dydžiai 
(šiuo metu 258 eurai), asmeni-
nė pagalba teikiama nemokamai. 
Be to, savivaldybės administra-
cijos direktorius turi teisę priimti 
sprendimą atleisti konkrečiam lai-
kotarpiui arba nuolat neįgalų as-

menį nuo mokėjimo už asmeninę 
pagalbą tam tikrais atvejais, pa-
vyzdžiui, kai asmuo dėl sveika-
tos būklės nuolat patiria dideles 
finansines išlaidas (pateikus išlai-
das pagrindžiančius dokumentus) 
ar kai asmuo dėl savo sveikatos 
būklės nesuvokia jam nustatyto 
mokesčio ir neturi artimųjų, ku-
rie galėtų už jį mokėti, arba kai 
asmuo dėl sunkios materialinės 
padėties neturi galimybės mokė-
ti nustatyto mokesčio (socialinio 
darbuotojo, nustatančio asmeni-
nės pagalbos poreikį siūlymu)“, – 
sakė A. Lukšienė.

Planuose – keturi asistentai
Bendrijos „Druskininkų viltis“ va-

dovė Loreta Sadauskienė sakė, 
kad visi asmeniniai asistentai turi 
teisės aktuose nustatytą kvalifi-
kaciją. „Iki Naujųjų metų turėjo-
me tris asistentus. Kadangi susi-
domėjimas šia paslauga didėja, 
planuojame priimti ketvirtą asme-
ninį asistentą“, – informavo L. Sa-
dauskienė.

Pasidomėjus, kiek valandų per 
savaitę paslaugos teikiamos ne-
įgaliesiems, ji teigė, kad valandų 
skaičius labai skirtingas: „Dau-
giausia vienas asmuo gauna 56 
paslaugos valandas per mėnesį, 
yra 40, 32, 24, 16 val. Viskas pri-
klauso nuo to, kaip pageidauja as-
muo, kokios apimties pagalba jam 
reikalinga. Žinoma, ir mokesčio 
dydis priklauso nuo valandų kie-
kio.“

Pasak L. Sadauskienės, aki-
vaizdžiai matomi asmeninių asis-
tentų veiklos rezultatai – kai ku-
rie neįgalieji, sulaukę asmeninio 
asistento pagalbos, išmoko nau-
jų dalykų, padidėjo jų savarankiš-
kumas, pagerėjo fizinė ir emocinė 
būklė: „Vienas iš pavyzdžių – Rū-
telė. Padedant asmeniniam asis-
tentui, ji išmoko disponuoti savo 
finansais, pasigaminti maistą, ap-
sipirkti ir šiuo metu puikiai sugeba 
gyventi viena. Rūta tapo savaran-
kiškesnė ir mes tuo labai džiau-
giamės.“

Svarbi informacija apie asmeninio  
asistento paslaugą

Kam teikiama asmeninio asistento pagalba?
Asmeninė pagalba teikiama Druskininkų savivaldybėje deklaruo-
tiems ir (ar) faktiškai gyvenantiems asmenims, kuriems Lietuvos 
Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustaty-
ta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis 
darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis ir kurių funkcijos, 
veikla, dalyvumas dėl negalios yra visiškai arba iš dalies apribo-
ti (negali savarankiškai orientuotis, judėti, dirbti, kurti ir (ar) tvarky-
ti asmeninio ir socialinio gyvenimo) ir kuriems reikalinga kitų asme-
nų pagalba.
Prioritetą gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurie mokosi pagal 
formaliojo švietimo programas, dirba arba ieško darbo, naudoda-
miesi Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijos ar kitų organizacijų teikiamomis pagal-
bos įsidarbinant paslaugomis arba gyvena vieni.
Asmeninės pagalbos poreikis vertinamas individualiai ir nustato-
mas vieneriems metams pagal socialinės apsaugos ir darbo minis-
tro nustatytą tvarką.

Kokią pagalbą teikia asmeninis asistentas?
Asmeninis asistentas, atsižvelgdamas į konkretaus asmens porei-
kius, asmens galimybes:
1. Teikia asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatin-
damas jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime.
2. Teikia asmeniui individualią diskretišką pagalbą, susijusią su as-
mens higiena (padeda apsirengti, nusiprausti, nusimaudyti, pasi-
naudoti tualetu ir kt.).
3. Lydi asmenį į sveikatos priežiūros ir (ar) kitas valstybės ir (ar) sa-
vivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, užimtumo įstaigas, 
darbą, laisvalaikio praleidimo vietą ir kita, teikia pagalbą judant įvai-
riais paviršiais ir kita.
4. Teikia asmeniui pagalbą maitinimosi procese (paruošia stalo 
įrankius, padeda juos pakelti ir palaikyti valgymo metu, planuoti mi-
tybą ir kita).
5. Teikia asmeniui individualią pagalbą, padedančią adekvačiai re-
aguoti į jį supančią aplinką, užmegzti ir palaikyti su ja socialinius 
santykius (bendrauti, kalbėti, orientuotis laike ir aplinkoje, laikytis 
dienos režimo, ugdytis savivoką, gebėjimą disponuoti finansiniais 
ištekliais, tinkamai vartoti vaistus, būti socialiai aktyviam, organi-
zuoti poilsį, laisvalaikį ir kita).

Kokios pagalbos neteikia asmeninis asistentas?
Asmeninis asistentas neteikia pagalbos, susijusios su mokymo, 
sveikatos priežiūros ar nepilnamečio asmens priežiūros procesu 
(pavyzdžiui, neatlieka už asmenį buities ir namų ruošos darbų, ne-
vykdo slaugytojo ar slaugytojo padėjėjo, pagalbos priimant kasdie-
nius sprendimus, mokytojo padėjėjo funkcijų ir kita).

Kiek mokėti už asmeninę pagalbą?
Jei neįgaliojo pajamos yra mažesnės negu 2 valstybės remiamų 
pajamų dydžiai (258 Eur), asmeninė pagalba teikiama nemokamai. 
Kitais atvejais mokėjimas priklauso nuo pajamų:
asmens, kurio pajamos yra 2 VRP dydžiai arba didesnės už 2 VRP 
dydžius (258 Eur), bet mažesnės už 3 VRP dydžius (387 Eur), mo-
kėjimo dydis neturi viršyti 5 procentų asmens pajamų;
asmens, kurio pajamos yra 3 VRP dydžiai arba didesnės už 3 VRP 
dydžius (387 Eur), bet mažesnės už 4 VRP dydžius (516 Eur), mo-
kėjimo dydis neturi viršyti 10 procentų asmens pajamų;
asmens, kurio pajamos yra 4 VRP dydžiai arba didesnės už 4 VRP 
dydžius (516 Eur), bet mažesnės už 5 VRP dydžius (645 Eur), mo-
kėjimo dydis neturi viršyti 15 procentų asmens pajamų;
asmens, kurio pajamos yra 5 VRP dydžiai arba didesnės už 5 VRP 
dydžius, mokėjimo dydis neturi viršyti 20 procentų asmens pajamų.

Kur kreiptis dėl asmeninės pagalbos?
Prašymai priimami ir konsultacijos teikiamos Druskininkų savi-
valdybės administracijos Socialinės paramos skyriuje, Vasario 
16-osios g.7, Druskininkai, el. p. asta.luksiene@druskininkai.lt arba 
el. p. daiva.skripkiunaite@druskininkai.lt, tel. (8 313) 52543.

Kokius dokumentus pateikti?
Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninę pagalbą, ar jo tėvai, įtėviai 
ar globėjai (rūpintojai), ar vaikai (įvaikiai), ar asmens įgaliotas atsto-
vas pateikia:
1. Nustatytos formos prašymą-paraišką dėl asmeninės pagalbos.
2. Asmens negalią patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją: Neįgalumo 
ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerijos išduotą Neįgaliojo pažymėjimą ar Neįgalumo lygio 
pažymą, ar Darbingumo lygio pažymą, ar Specialiųjų poreikių ly-
gio pažymą.
3. Dokumentus, pažymas arba jų kopijas, patvirtinančius asmens 
gaunamas pajamas (netaikoma, jei asmuo ar asmens atstovas pra-
šyme-paraiškoje pažymi, kad sutinka apmokėti visą sumą, lygią as-
meniui savivaldybės vykdomosios institucijos nustatytam mokėjimo 
už asmeninę pagalbą dydžiui).
4. Dokumentus ar jų kopijas ir (ar) kitą informaciją, pagrindžiančius 
prioriteto suteikimą (pavyzdžiui, moksleivio ar studento pažymėji-
mo kopiją, darbdavio pažymą, dokumentą ar pažymą, kad yra re-
gistruotas Užimtumo tarnyboje, ir pan.);
5. Dokumentus, patvirtinančius asmens atstovavimo pagrindą, ar jų 
kopijas (pavyzdžiui, gimimo liudijimą, teismo sprendimą (nutartį), įga-
liojimą, asmens ar asmens atstovo raštišką sutikimą, kad asmeninės 
pagalbos gavimo klausimais asmeniui gali atstovauti kitas asmuo (nu-
rodomas atstovaujamo ir atstovaujančio asmens vardas, pavardė, gi-
mimo data) ir pan.) (taikoma, jei kreipiasi asmens atstovas).

Asmeninė pagalba neįgaliųjų 
gyvenimui suteikia daugiau spalvų

nukelta į 5 psl.
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Asmeninė pagalba neįgaliųjų gyvenimui suteikia daugiau spalvų
Džiaugiasi neįgalieji, jų tėvai 

ir asistentai
Asmeninio asistento pagalba 

besinaudojanti Rūta Jurkonytė 
„Mano Druskininkams“ pasako-
jo apie tai, kokią naudą jai davė ir 
duoda ši paslauga.

„Asistentė man padeda dar nuo 
praėjusio rudens. Mes kartu ei-
name pasivaikščioti, kartu apsi-
perkame, ji išmokė mane išsigry-
ninti pinigus, su asistente daug 
smagiau ir saugiau. Labai vertinu 
mūsų bendravimą. Kai užeina liū-
desys, pasipasakoju jai savo rū-
pesčius ir problemas. Tai man pa-
deda nusiraminti ir gerai jaustis. 
Manau, kad tai yra gera paslau-
ga, man ji labai naudinga, sutei-
kia gyvenimui daugiau spalvų“, – 
pasakojo Rūta.

Šia paslauga džiaugiasi ir 27-
erių metų neįgalų sūnų auginan-
ti druskininkietė Lina Grigienė. Ji 

pasakojo, jog bendravimas su as-
meniniu asistentu pastebimai pa-
gerina sūnaus psichinę ir fizinę 
sveikatą, akivaizdžiai stiprėja jo 
socialiniai įgūdžiai.

„Atsiradus asmeninei asisten-
tei, sūnus pradėjo daugiau ben-
drauti. Iki tol jis visai nekalbėjo, 
o dabar pradėjo leisti tam tikrus 
garsus, rodyti emocijas. Su as-
menine asistente jis vaikšto po 
mišką, kartu sportuoja, eina į par-
duotuvę. Kai jie kartu, sūnus būna 
patenkintas, šypsosi. Jam labai 
svarbus bendravimas su asisten-
te, laukia jos, o su mumis jis nie-
kur nenorėdavo eiti. Kai yra sve-
timas žmogus, tai jam atsiranda 
tam tikra pareiga. Asistentės bu-
vimas jį paskatina būti aktyves-
niu. Mes esame labai patenkinti 
šia paslauga“, – sakė L. Grigienė.

Antrus metus asmenine asisten-

te dirbanti Gražina Radzevičie-
nė pasidalijo mintimis, kad asme-
ninių asistentų teikiama pagalba 
duoda teigiamų rezultatų.

„Mes padedame neįgaliesiems 
atlikti tam tikras funkcijas namuo-
se ir viešojoje aplinkoje, skatin-
dami jų savarankiškumą: lydime į 
sveikatos priežiūros ir kitas įstai-
gas, leidžiame kartu laisvalaikį, 
bendraujame, teikiame pagalbą 
maitinantis, judant, atliekame ki-
tas funkcijas pagal individualų ne-
įgaliojo poreikį. Labiausiai džiugi-
na, kad gali žmogui padėti, kad 
jam gera, kad jis įgyja daugiau sa-
varankiškumo, sustiprėja fiziškai, 
psichologiškai, tada pakeli nuotai-
ką ir sau, ir jam, smagu, kai matai 
progresą. Šis darbas turi prasmę, 
jaučiu pasitenkinimą, esu paten-
kinta darbu, jaučiuosi reikalinga“, 
–sakė G. Radzevičienė.

Violeta Grigorienė, 
Druskininkų savivaldybės 

administracijos direktoriaus 
pavaduotoja:

 „Džiaugiamės, kad 
Druskininkų savivaldybėje 
gyvenantiems neįgaliesiems 
praėjusiais metais pradėta 
teikti asmeninė pagalba 
puikiai pasiteisino. Šiais 
metais paslauga bus 
tęsiama, dar daugiau neįgalių 
druskininkiečių galės turėti 
asmeninius asistentus 
ir džiaugtis pagerėjusia 
gyvenimo kokybe. Todėl 
drąsiai kviečiu neįgaliuosius 
ar jų artimuosius kreiptis į 
Savivaldybės administracijos 
Socialinės paramos skyrių.“

Atkelta iš 4 psl.

„Metų darbuotoja“, o štai 2021 
metais ji ir vėl įvertinta, kaip ge-
riausia metų darbuotoja Biršto-
ne. Virginiją bendradarbiai iš-
skiria kaip kolegę, kuri visuomet 
padeda, palaiko, į viską žiūri at-
sakingai ir nuoširdžiai myli savo 
darbą, todėl klientai nuolat su-
grįžta bent puodeliui kavos. Vir-
ginija yra ta darbuotoja, kuri žavi 
savo pozityvumu ir niekada ne-
praranda vilties, visus veda į 
priekį, pati dalyvauja bei kitus 
skatina įsitraukti į papildomas 
įmonės veiklas.

Rinkodaros specialistei Edi-
tai Mazuronytei 2021-ieji tikrai 
buvo tobulėjimo metai. Ji – pui-
kus pavyzdys kitiems, kaip gali-
ma suspėti ne tik padaryti savo, 
kaip rinkodaros specialistės, 
darbus, bet įsitraukti visur, kur 
tik yra galimybė. Įmonėje ji yra 

ir SER ekspertė, ir Darbo tary-
bos pirmininkė, ir projekto „Misi-
ja – Talentai“ dalyvė, ir renginių 
vedėja. Edita atsakinga, paslau-
gi, draugiška, niekada nestovin-
ti vienoje vietoje!

Personalo vadovė Vilma 
Baltrušienė jau šešerius me-
tus kartu su visa savo sky-
riaus komanda veda organiza-
ciją progresyviu keliu, kuriant 
„Eglės sanatorijos“ organizaci-
nę kultūrą, – įgyvendina naujas 
idėjas ir iniciatyvas, siūlo sava-
laikius sprendimus. Ji – kupina 
motyvacijos kurti geresnę aplin-
ką egliečių bendruomenei dirbti, 
tobulėti ir kiekvienam jų geriau-
siai pritaikyti savo žinias ir ge-
bėjimus. 

Šie darbuotojai pelnė pagrindi-
nius apdovanojimus. Tačiau ne 
mažiau svarbūs yra ir apdova-

noti 25 padalinių/skyrių darbuo-
tojai Druskininkuose bei Birš-
tone. Šiuos darbuotojus rinko 
kiekviena komanda atskirai – 
išskirdama vieną žmogų, ku-
ris labiausiai vertas geriausiojo 
vardo. Taip pat visus metus kie-
kvieną mėnesį yra skelbiami ir 
apdovanojami geriausiai klien-
tų įvertinti darbuotojai. O metų 
pabaigoje, susumavus daugiau-
sia gerų klientų atsiliepimų ga-
vusius darbuotojus, buvo apdo-
vanoti net 40 „Eglės sanatorijos“ 
darbuotojų.

„Eglės sanatorijos“ 
informacija ir nuotraukos

„Eglės sanatorija“ apdovanojo geriausius 
2021 metų darbuotojus

Rinkodaros specialistė E. Mazuronytė – puikus pavyzdys kitiems, kaip galima suspėti ne 
tik padaryti savo, kaip rinkodaros specialistės, darbus, bet įsitraukti visur, kur tik yra galimybė

Vyr. barmenę-padavėją V. Valkauskienę bendradarbiai išskiria kaip kolegę, kuri į viską žiūri 
atsakingai ir nuoširdžiai myli savo darbą

Generalinis direktorius A. Salda įteikė apdovanojimą personalo vadovei V. Baltrušienei

Užsakymo Nr. MDR-339-01
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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

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

Konditerijos įmonei 
reikalinga konditerė-

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

Neturinčius patirties 
apmokysime vietoje. 

Tel. 8 686 43950

Brangiai perku pjautą 
medieną: lentas, tašus 

(bruselius), gegnes. 
Tel. 8 602 28830 

PARDUODAME: medžio 
briketus ir granules.

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

Reikalingi tarptautinių reisų  vairuotojai-ekspeditoriai, 
turintys „CE“ kategoriją. Darbo užmokestis nuo 1600 
Eur . Tel. +37061630901

SUTAUPYKITE IKI 150 EUR!
UŽSISAKYKITE DABAR, PRADĖKITE

MOKĖTI PAVASARĮ!
Buitinių nuotekų valymo įrenginiai

(Feliksnavis, Buiteka, Traidenis, August, Švaistė, Biomax 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

Reikalingi tarptautinių reisų  vairuotojai-ekspedi-
toriai, turintys  „CE“ kategoriją. Savaitės trukmės 

reisai. Darbo užmokestis nuo 1600 Eur. 
Tel. +37061630901

Brangiai perkame miškus su žeme arba išsikirtimui.
Tel. +37067524422

Reikalingi tarptautinių 
reisų  vairuotojai-

ekspeditoriai, turintys 
„CE“ kategoriją.

Savaitės trukmės 
reisai.

Tel. +370 654 22201

Parduodamos arba nuomojamos požeminės 
automobilių stovėjimo aikštelės vietos,  

Gardino g. 56A name.  
Nuo 2022 m. brangs. Liko 3 vietos!

Tel. 8 677 72510

Remontuoju visų tipų automatines skalbimo 
mašinas, atvažiuoju į namus, atliktiems 

darbams suteikiu garantiją. 
Tel. 8 610 75472 ir 8 315 75445

Brangiausiai perkame 
dirbamą arba apleistą 

žemę Druskininkų, Lazdijų, 
Varėnos savivaldybėse. 
Galime nupirkti skubiai.  

Tel. 8-676-26009

Kvalifikuoti statybininkai 
atlieka visus vidaus ir 

išorės apdailos darbus. 
Tel. 8 631 76783

Druskininkuose  n uomojamos (200 i r 100 kv. m patal-
-

Reklama didžiausio Dzūkijos regione tiražo 
savaitraštyje „Mano Druskininkai“ ir naujienų portale 

wwwmanodruskininkai.lt
Daugiau informacijos: tel. 8 646 27272 

arba el. paštu: info@manodruskininkai.lt
Sekite mus ir FACEBOOK paskyroje 

„Mano Druskininkai“!

Įmonių buhalterinės apskaitos tvarkymas

Įmonių buhalterinės apskaitos tvarkymas nuo 
pirminių dokumentų registravimo iki pilnos 

finansinės atskaitomybės sudarymo. 
Finansinių, mokestinių ataskaitų, deklaracijų 

ruošimas bei pateikimas valstybinėms 
institucijoms, įmonės vadovybei, akcininkams. 

Bendradarbiavimas su mokesčius 
administruojančiomis institucijomis, 

buhalterinės apskaitos optimizavimas, procesų 
priežiūra, tobulinimas ir kontrolė.

Tel. 8 610 27212

Meistro į namus paslauga – Druskininkuose!
Santechnika, vėdinimas, vidaus apdaila, įvairių tipu šildomų 

grindų įrengimas. Dirbu visoje Lietuvoje.  
Tel. +370 618 61620

Perku žemę, mišką ar 
sodybą Dzūkijoje. 

Tel. 8 615 31374

Perku auksines ar 
sidabrines monetas. 

Tel. 8 615 31374
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Vaikų piešiniuose – 
aktualios sveikatos temos

VšĮ Druskininkų pirminės 
sveikatos priežiūros centras 
(PSPC) įgyvendina projektą 
„Sveikatos priežiūros paslau-
gų kokybės ir prieinamumo 
gerinimas pažeidžiamoms gy-
ventojų grupėms Druskininkų 
ir Gardino regione“, finansuo-
jamą pagal 2014-2020 m. La-
tvijos, Lietuvos ir Baltarusijos 
bendradarbiavimo per sieną 
programą. Vienas iš šio projek-
to tikslų – padidinti gyventojų 
sveikatos raštingumą, siekiant 
ligų prevencijos.

Taigi PSPC kartu su Druskinin-
kų M. K. Čiurlionio meno moky-
kla organizavo meninės kūrybos 
konkursą, kurio metu įvairaus am-
žiaus šios mokyklos moksleiviai 
buvo pakviesti sukurti meno kū-
rinius, kurie atspindėtų aktualias 
medicinos temas: širdies ir krau-
jagyslių ligos, jų prevencija;

pavojingi sveikatos būklės simp-
tomai ir skubioji pagalba; ligų (on-

kologinių) prevencija; efektyvi li-
gonių slauga namuose.

Meno kūriniams sukurti galė-
jo būti naudojamos pačios įvai-
riausios priemonės ir būdai, to-
dėl konkursui pateikta ir tapybos, 
ir keramikos darbelių.

Iš visų sukurtų darbų buvo at-
rinkta 16 meno kūrinių – nugalė-
tojų (po 4 pagal kiekvieną temą), 
kurie originaliausiai ir taikliausiai 
atspindėjo pasirinktą temą, o juo-
se perteikiama žinia turėtų skatin-
ti žmones rūpintis savo sveikata, 
rinktis sveikesnį gyvenimo būdą. 
Konkurse iš viso dalyvavo pen-
kios dešimtys jaunųjų kūrėjų. 

„Vaikų darbai – labai nuoširdūs, 
tokie tikri ir su giliomis potekstė-
mis. Tai, kaip sveikatos temą mato 
ir supranta jaunas žmogus, yra ti-
krai įdomu ir vertinga. Manau, 
kad tikslą – paskatinti žmones su-
simąstyti apie savo sveikatą – ti-
krai pasiekėme. Gaila, kad dėl fi-
nansinių resursų ribojimų paroda 

tik vieną dieną buvo eksponuoja-
ma Miesto muziejaus galerijoje, 
tačiau vaikų piešiniai ir keramikos 
darbeliai dar keliaus po seniūnijas 
– juos bus galima apžiūrėti Leipa-
lingyje, Viečiūnuose, o paskui jie 
bus pakabinti poliklinikoje“, – sakė 
Druskininkų PSPC direktorė Eglė 
Matienė.

Konkurso organizatoriai džiau-
gėsi, kad projektas suteikė gali-
mybę vaikus apdovanoti prizais, 
kurie taip pat orientuoti į sveiką 
gyvenseną, – išmaniosiomis apy-
rankėmis, sporto kilimėliais ir ger-
tuvėmis.

E. Matienė pasakojo, kad ją nu-
džiugino labai malonus ir kons-
truktyvus bendradarbiavimas su 
M. K. Čiurlionio meno mokykla 
bei Miesto muziejumi, organizuo-
jant šį renginį. 

Parengta pagal Druskininkų 
PSPC informaciją

Paroda vieną dieną eksponuota Miesto muziejaus galerijoje, tačiau vaikų piešiniai ir 
keramikos darbeliai dar keliaus po seniūnijas – juos bus galima apžiūrėti Leipalingyje, 
Viečiūnuose, o paskui jie bus pakabinti poliklinikoje/Druskininkų PSPC archyvo nuotraukos

Druskininkietis Egidijus Ži-
lionis įvairiose miesto mai-
tinimo įstaigose, kuriose ne 
vienerius metus dirbo, gy-
ventojams ir svečiams yra 
paruošęs daugybę patiekalų. 
„Turbūt viena iš nemaloniau-
sių patirčių žmogui – išalku-
siam laukti maisto ir galiau-
siai gauti prastą, neskanų 
patiekalą, todėl, ruošdamas 
maistą, aš niekada neleidau 
sau klysti. Mano įsitikinimu, 
kiekvienas žmogus turi val-
gyti skaniai kiekvieną die-
ną“, – pasakoja jaunas vyras, 
dėl šio savo tikslo ėmęs dės-
tyti virėjo specialybę moks-
leiviams Profesinio mokymo 
centro „Žirmūnai“ Pietų Lie-
tuvos filiale. 

Tikroji Egidijaus esybė atsi-
skleidžia virtuvėje, tarp sklan-
dančių gardaus maisto kvapų, 
smalsių moksleivių klausimų 
ir nekantrios laukimo nuojau-

tos, kuri lydi gaminimo proce-
są. Kaip pavyko patiekalas? Ką 
dar gaminsime? Skonio atradi-
mai ir galimybės tobulėti Profe-
sinio mokymo centro „Žirmūnai“ 
Pietų Lietuvos filiale – neišsen-
kantys. 

Dar svarbiau, kaip tikina mo-
kytojas Egidijus Žilionis, yra ne 
tik atrasti maisto pasaulį, bet 
ir išlaisvinti kiekviename žmo-
guje glūdinčias galimybes tap-
ti puikiu virėju: „Skaniai valgyti 
patinka visiems, bet mano tiks-
las yra įtikinti moksleivius, kad 
ir gaminti gali kiekvienas. Daž-
nai mes nuvertiname save, ma-
nydami, kad virtuvėje mums ne-
siseks, pasirenkame geriau jau 
valgyti kavinėse arba tenkintis 
sumuštiniais. Bet taip negalima 
galvoti! Pasigaminti gardų keps-
nį ir išsivirti sriubos – vienas ge-
riausių dalykų, kurių galima iš-
mokti ir pritaikyti kasdienybėje.“

Be to, įgūdžiai gaminti naudin-

gi ir piniginei. „Išmokę gaminti, 
visada galėsite būti ramūs, kad 
neliksite be darbo – ir kurorte, ir 
kituose miestuose virėjai tiesiog 
neatsigina pasiūlymų ir patys 
renkasi darbdavius. Kita vertus, 
net tie, kurie neplanuoja virėjo 
karjeros, ėmę gaminti tik sau ir 
savo šeimai namuose, apstulbs-
ta, pamatę, kiek pinigų maistui 
sutaupo“, – pasakoja Profesinio 
mokymo centro „Žirmūnai“ Pie-
tų Lietuvos filialo mokytojas. 

E. Žilionio manymu, naudin-
giausia išmokti gaminti mėsos 
patiekalus, jūros gėrybes, sriu-
bas, šaltus užkandžius, nes šie 
patiekalai – maistingi, suteikian-
tys energijos, naudingi sveikatai 
ir nuostabiai skanūs. „Žmonės 
neretai perkepa mėsą, tad ši 
būna kieta, neparenka tinkamo 
produktų kiekio sriubai, todėl ji 
išverda lyg beskonis vanduo. 
Tik ėmę mokytis, daugelis nu-
stemba, supratę, jog tiek metų 
klydo ir neskanią mėsą valgyda-
vo tik todėl, kad nežinojo, kokio-
je temperatūroje ją reikia kepti“, 
– šypsodamasis pasakoja mo-
kytojas ir kviečia virtuvės pa-
slapčių mokytis Profesinio mo-
kymo centro „Žirmūnai“ Pietų 
Lietuvos filiale. 

Jeigu ir Jūs norite pasitikrinti, 
ar neklystate gamindami, gal-
būt, planuojate virėjo karjerą ar 
tiesiog siekiate kasdieniu ska-
naus maisto džiaugsmu dalytis 
su savo šeima, pradėkite nuo 
studijų Profesinio mokymo cen-
tro „Žirmūnai“ Pietų Lietuvos fi-
liale, kuriame nuo šių metų va-
sario 3 d. iki vasario 15 d. 
galima rinktis virėjo specialybę. 

Prašymai teikiami svetainė-
je www.profesinis.lamabpo.lt 

Mokslas finansuojamas 
valstybės lėšomis.

Telefonas pasiteirauti ir in-
formacijai +370 606 44313

Profesinio mokymo centro 
„Žirmūnai“ Pietų Lietuvos 

filialo informacija

Virėjo specialybės mokytojas E Žilionis: „Skaniai valgyti patinka visiems, 
bet mano tikslas – įtikinti moksleivius, kad ir gaminti gali kiekvienas“

Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ Pietų Lietuvos filiale dirbantis virėjų mokytojas 
Egidijus Žilionis: „Išmokti gaminti gali kiekvienas“

Skonio atradimai ir galimybės tobulėti Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ Pietų Lietuvos 
filiale – neišsenkantysUžsakymo Nr. MDR-339-02
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(tūkst. eurų)

Eil. Nr. Pajamų pavadinimas Pajamų planas

1. MOKESČIAI 16656,0

1.1 Pajamų ir pelno mokesčiai 15699,0

1.1.1 Gyventojų pajamų mokestis 15699,0

1.2 Turto mokesčiai 935,0

1.2.1 Žemės mokestis 130,0

1.2.2 Paveldimo turto mokestis 5,0

1.2.3 Nekilnojamojo turto mokestis 800,0

1.3 Prekių ir paslaugų mokesčiai 22,0

1.3.1 Mokestis už aplinkos teršimą 22,0

2. KITOS PAJAMOS 3134,0

2.1 Turto pajamos 296,0

2.1.1 Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vandens 
fondo vandens telkinius 160,0

2.1.2 Mokestis už valstybinius gamtos išteklius 125,0

2.1.3 Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius 11,0

2.2. Pajamos už prekes ir paslaugas 2793,0

2.2.1 Pajamos už  patalpų nuomą 470,0

2.2.2 Pajamos už atsitiktines paslaugas 243,4

2.2.3 Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose 
įstaigose 383,6

2.2.4 Valstybės rinkliavos 31,0

2.2.5 Vietinės rinkliavos 1665,0

Eil. Nr. Pajamų pavadinimas Pajamų planas

2.3 Pajamos iš baudų ir konfiskacijos 12,0

2.4 Dividendai 3,0

2.5 Kitos neišvardytos pajamos 30,0

3.
SANDORIAI SU MATERIALIUOJU IR NE-
MATERIALIUOJU TURTU BEI FINANSINIŲ 
ĮSIPAREIGOJIMŲ PRISIĖMIMAS

136,0

3.1 Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos 136,0

3.1.1  Žemės realizavimo pajamos 11,0

3.1.2 Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos 125,0

IŠ VISO PAJAMŲ SAVARANKIŠKOMS FUNKCIJOMS: 19926,0

4. DOTACIJOS 8768,7

4.1 Socialinės srities valstybinėms funkcijoms atlikti 1137,5

4.2 Kitoms valstybinėms funkcijoms atlikti 526,7

4.3 Ugdymo reikmėms finansuoti 6537,6

4.4 Kitos tikslinės dotacijos 89,2

4.5 Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių 477,7

IŠ VISO DOTACIJŲ: 8768,7

IŠ VISO PAJAMŲ SAVARANKIŠKOMS FUNKCIJOMS SU 
DOTACIJOMIS: 28694,7

5. 2021 metais nepanaudotos biudžeto lėšos (apyvartos lėšos) 3164,2

IŠ VISO PAJAMŲ: 31858,9

6. Skolintos lėšos paskolų grąžinimui 895,0

VISO: 32753,9

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2022 M. BIUDŽETO PAJAMOS
(tūkst. eurų)

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2022 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI
(tūkst. eurų)

Programos 
pavadinimas 

Asignavimų 
valdytojas Priemonė Eil. Nr. Iš viso

iš jų

Savarankiško 
biudžeto lėšos

Biudžetinių 
įstaigų 

pajamos
Dotacijos Skolintos 

lėšos

 Vietinė rinkliava 
už naudojimąsi 
kurorto viešąja 

turizmo ir poilsio 
infrastruktūra

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Savivaldybės 
veiklos 

programa

Savivaldybės 
administraci-
jos direktorius

Savivaldos institucijų veiklos vykdymas 1.1 326,4 326,4     
Savivaldybės administracijos veiklos vykdymas 1.2 2368,9 2368,9     
Leipalingio seniūnijos veiklos vykdymas 1.3 114,6 114,6     
Viečiūnų seniūnijos veiklos vykdymas 1.4 134,6 134,6     

Druskininkų savivaldybės ryšių su visuomene ir įvaizdžio 
gerinimo  programa 1.5 60,0     60,0

Bendradarbiavimas su tarptautiniais partneriais ir dalyvavi-
mas asociacijų veikloje 1.6 25,4 18,1    7,3

Palūkanos už paskolas 1.7 70,0 70,0     
Paskolų grąžinimas iš skolintų lėšų 1.8 895,0    895,0  
Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas 
Druskininkų savivaldybėje 1.9 118,3 118,3     

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymas 1.10 27,8 27,8     
Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų  valstybės regis-
trams teikimas 1.11 0,3   0,3   

Duomenų į Suteiktos valstybės  pagalbos ir nereikšmingos 
pagalbos registrą teikimas 1.12 0,4   0,4   

Druskininkų savivaldybės administracija parengė 2022 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto projektą ir, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Biudžeto sandaros ir 
Vietos savivaldos įstatymais, Druskininkų savivaldybės tarybos reglamento nustatyta tvarka teikia susipažinimui Druskininkų visuomenei.
Preliminariais duomenimis, 2022 metų biudžetas sieks 32,8 mln. Eurų. Metų bėgyje biudžeto apimtis keisis, į pajamas įtrauksime Europos Sąjungos finansinės paramos 
lėšas pagal ES fondų investicijų veiksmų programą projektų įgyvendinimui, dotacijos lėšas savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti prižiūrėti ir kitas 
gautas tikslines lėšas. Lėšos paskirstytos Druskininkų savivaldybės vykdomų 10 programų priemonėms finansuoti. 
2022 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto tvirtinimas Druskininkų savivaldybės taryboje numatytas šių metų vasario 18 dieną.
Kviečiame Druskininkų visuomenę susipažinti su pateiktu biudžeto projektu ir iki šių metų vasario 9 dienos pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl biudžeto projekto Savivaldybės 
administracijai, el. paštu julija.ramanauskiene@druskininkai.lt, justina.vasiliene@druskininkai.lt arba paštu: Vilniaus al. 18, Druskininkai.
2022 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto projektą galite rasti ir savivaldybės interneto svetainėje www.druskininkusavivaldybe.lt/Finansai ir verslas/Biudžetas. 
Išsamesnę informaciją suteiks Druskininkų savivaldybės administracijos Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja Julija Ramanauskienė telefonu (8 313) 52950 arba Druskininkų 
savivaldybės administracijos Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė Justina Vasilienė telefonu (8 313) 52190.

PARENGTAS 2022 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PROJEKTAS. 
KVIEČIAME VISUOMENĘ SUSIPAŽINTI SU BIUDŽETO PROJEKTU IR IKI VASARIO 9 

DIENOS PATEIKTI PASTABAS BEI PASIŪLYMUS
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Programos 
pavadinimas 

Asignavimų 
valdytojas Priemonė Eil. Nr. Iš viso

iš jų

Savarankiško 
biudžeto lėšos

Biudžetinių 
įstaigų 

pajamos
Dotacijos Skolintos 

lėšos

 Vietinė rinkliava 
už naudojimąsi 
kurorto viešąja 

turizmo ir poilsio 
infrastruktūra

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Savivaldybės 
veiklos 

programa

Savivaldybės 
administraci-
jos direktorius

Savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas 1.13 7,5   7,5   
Savivaldybėms priskirtų geodezijos ir kartografijos darbų 
organizavimas ir vykdymas 1.14 11,3   11,3   

Jaunimo teisių apsauga 1.15 16,9   16,9   
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė 1.16 8,3   8,3   
Civilinės būklės aktų registravimas 1.17 24,0   24,0   
Gyvenamos vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios 
vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas 1.18 3,0   3,0   

Savivaldybėms priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės 
turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo 
teise 

1.19 0,3   0,3   

Valstybės garantuojamos  pirminės teisinės pagalbos teikimas 1.20 4,1   4,1   
Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 
rezervas 1.21 20,0 20,0     

Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją, 
demobilizaciją, priimančios šalies paramą 1.22 11,4   11,4   

Civilinė sauga 1.23 20,4   20,4   
Žemės ūkio funkcijų vykdymas 1.24 56,0   56,0   
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo funkcijos vykdymas 1.25 1,1   1,1   
Socialinės paramos mokiniams administravimas 1.26 13,3   13,3   
Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtros 
administravimas 1.27 3,1   3,1   

Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo 
administravimas 1.28 4,4   4,4   

Būsto nuomos  mokesčio dalies kompensavimo mokėjimo 
administravimas 1.29 0,7   0,7   

Socialinių paslaugų  administravimas 1.30 7,0   7,0   
Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros  
administravimas 1.31 1,6   1,6   

VIPA dotacijos grąžinimas 1.32 10,1 10,1     
Savivaldybės 
kontrolierius Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos vykdymas 1.33 90,7 90,7     

 01 programa 4456,9 3299,5 0,0 195,1 895,0 67,3

Turizmo, 
kultūros ir 

sporto plėtros 
programa

Savivaldybės 
administraci-
jos direktorius 

Kurorto įvaizdžio formavimas, sklaida ir nemokamos infor-
macijos teikimas (TVIC) 2.1 452,9 277,9    175,0

Turizmo trasų ir maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra 
Lazdijų, Varėnos rajonų ir Druskininkų savivaldybėje 2.2 5,5 5,5     

Alytaus regiono turizmo informacinės infrastruktūros plėtra 2.3 0,0      

Druskininkai legendų takais 2.4 11,4   11,4   

Turizmui draugiški miestai 2.5 17,0 17,0     

Kultūros paveldo objektų rėmimas 2.6 5,0 5,0     

Kultūros paveldas abipus sienos 2.7 0,5 0,5     

XI Pasaulio lietuvių žaidynių organizavimas Druskininkuose 2.8 55,8 55,8     

Druskininkų kultūros centro įrengimas 2.9 1656,0 1656,0     

Savivaldybės 
viešosios 

bibliotekos 
direktorius

Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos 
vykdymas 2.10 331,8 331 1,1    

Lėšos savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams 
įsigyti 2.11 23,6   23,6   

Kultūros cen-
tro direktorius

Druskininkų Kultūros centro kultūros projektų finansavimas 2.12 90,0 20,0    70,0

Druskininkų Kultūros centro veiklos vykdymas 2.13 790,6 770,5 20,1    

Miesto 
muziejaus 
direktorius

Druskininkų miesto muziejaus veiklos vykdymas 2.14 174,6 162,2 12,4    

Sporto centro 
direktorius

Druskininkų sporto centro veiklos vykdymas 2.15 409,2 388,6 20,6    

Druskininkų sporto centro sporto projektų finansavimas 2.16 20,0 20,0     

02 programa 4043,9 3709,7 54,2 35,0 0,0 245,0

Bendruomenės 
aktyvinimo ir 
verslo plėtros 

programa

Savivaldybės 
administraci-
jos direktorius

Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas 3.1 20,0 20,0     

Kaimo bendruomenių rėmimas 3.2 20,0 20,0     

Žemės ūkio rėmimo programa 3.3 10,0 10,0     

Studentų rėmimo programa 3.4 25,3 25,3     

Lyderystės ir vadovavimo stiprinimo Druskininkų 
savivaldybės švietimo įstaigose programa 3.5 14,6 14,6     

Savivaldybės 
paslaugų ūkio 

direktorius

Savivaldybės patvirtintos užimtumo didinimo programos 
įgyvendinimas 3.6 212,7 151,6  61,1   

03 programa 302,6 241,5 0,0 61,1 0,0 0,0

(tūkst. eurų)
Tęsinys DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2022 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI
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Programos 
pavadinimas 

Asignavimų 
valdytojas Priemonė Eil. Nr. Iš viso

iš jų

Savarankiško 
biudžeto lėšos

Biudžetinių 
įstaigų 

pajamos
Dotacijos Skolintos 

lėšos

 Vietinė rinkliava 
už naudojimąsi 
kurorto viešąja 

turizmo ir poilsio 
infrastruktūra

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Urbanistinės 
plėtros 

programa

Savivaldybės 
administraci-
jos direktorius

Žemės sklypų kadastriniai matavimai, topografinių 
geodezinių nuotraukų ir žemės sklypų formavimo ir 
pertvarkymo projektų, žemėvaldos planų rengimas

4.1 15,0 15,0     

Druskininkų savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų 
rengimas, siekiant subalansuotos  urbanistinės ir kurorto 
paslaugų plėtros

4.2 32,1 32,1     

Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrojo plano 
įgyvendinimo programos parengimas 4.3 6,0 6,0     

Skulptūrų Vilniaus alėjai idėjos konkursas 4.4 12,0 12,0     

Vilniaus alėjos rekonstravimo techninis projektas 4.5 38,7 38,7     

Mažosios architektūros ir skulptūros elementų įrengimas ir 
atnaujinimas 4.6 22,1 22,1     

04 programa 125,9 125,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Aplinkos 
apsaugos 
programa

Savivaldybės 
administraci-
jos direktorius

Komunalinių atliekų (įskaitant stambiagabaričių atliekų) 
surinkimas ir pervežimas 5.1 1008,3 1008,3     

Žaliųjų atliekų tvarkymas Druskininkų mieste 5.2 90,0 90,0     

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa 
(SAARP*) 5.3 183,0 183,0     

Kurorto teritorijos apželdinimas ir gėlynų įrengimas 5.4 415,0 174,5    240,5

05  programa 1696,3 1455,8 0,0 0,0 0,0 240,5

Ūkio 
infrastruktūros 

plėtros bei 
priežiūros 
programa

Savivaldybės 
administraci-
jos direktorius

Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidro-
technikos statinių valdymas ir naudojimas patikėjimo teise 6.1 14,0   14,0   

Inžinerinių tinklų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra 6.2 64,0 64,0     
Savivaldybės infrastruktūros plėtros programos, susisiekimo 
srities priemonių, vykdymas 6.3 1980,7 1980,7     

Druskininkų savivaldybės gatvių apšvietimo tinklų priežiūra, 
renovacija, modernizavimas ir plėtra 6.4 160,2 160,2     

Gatvių apšvietimo modernizavimas Druskininkų mieste 6.5 118,4 118,4     
Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas 
Druskininkų savivaldybės administracijos pastatuose 6.6 16,2 16,2     

Viešosios infrastruktūros pritaikymas neįgaliesiems Druskininkų mieste 6.7 29,7 29,7     
Vaizdo stebėjimo sistemos prijungimo ir duomenų perdavimo 
paslaugų savivaldybėje vykdymas 6.8 20,0 20,0     

Teritorijų tvarkymas ir priežiūra 6.9 1070,1 1070,1     

Kiti bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo darbai 6.10 169,9 169,9     

Gatvių apšvietimas (elektros energija) 6.11 325,0 325,0     
Daugiabučių namų vartotojų, naudojančių dujų balionus, prijun-
gimo prie gamtinių dujų tiekimo tinklų programa 6.12 10,0 10,0     

Vežėjų nuostolių, patirtų vykdant visuomenės įsipareigojimus, 
kompensavimas 6.13 440,0 440,0     

Druskininkų savivaldybės Gerdašių, Ricielių ir Švendubrės 
kadastro vietovėse esančių melioracijos griovių, pralaidų ir tilto 
rekonstrukcija

6.14 55,2 6,7  48,5   

Druskininkų savivaldybės Leipalingio kadastro vietovėje, 
Černiauskų, Jovaišių, Kamorūnų, Leipalingio, Mažonių, 
Paseirės ir Vileikių kaimuose esančių melioracijos statinių 
rekonstrukcija

6.15 8,2   8,2   

Druskininkų savivaldybės Švendubrės kadastro vietovėje, 
Švendubrės kaime esančių melioracijos statinių rekonstrukcija 6.16 26,1 20,1  6,0   

Intelektinių transporto sistemų diegimas Druskininkuose  6.17 8,5 8,5     

Savivaldybės 
paslaugų ūkio 

direktorius

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio veiklos vykdymas 6.18 736,5 666,3 70,2    

Priešgaisrinė sauga 6.19 160,3   160,3   

06  programa 5413,0 5105,8 70,2 237,0 0,0 0,0

Švietimo 
programa

Savivaldybės 
administraci-
jos direktorius

Mokymo lėšos paskirstomos savivaldybės tarybos nustatyta 
tvarka 7.1 101,6   101,6   

Transporto lengvatų užtikrinimas moksleiviams 7.2 101,0 101,0     

Švietimo 
centro 

direktorius
Druskininkų švietimo centro veiklos vykdymas 7.3 1020,4 543,5 46,0 430,9   

Lopšelio-
darželio 
„Žibutė“ 

direktorius

Druskininkų l/d „Žibutė“ veiklos vykdymas 7.4 1369,1 819,9 0,6 548,6   

Lopšelio-
darželio 
„Bitutė“ 

direktorius

Druskininkų l/d „Bitutė“ veiklos vykdymas 7.5 1115,0 719,0 0,4 395,6   

(tūkst. eurų)
Tęsinys DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2022 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI



2022 m. sausio 27 d.                                                          Savaitraščio  Nr. 33911

Programos 
pavadinimas 

Asignavimų 
valdytojas Priemonė Eil. Nr. Iš viso

iš jų

Savarankiško 
biudžeto lėšos

Biudžetinių 
įstaigų 

pajamos
Dotacijos Skolintos 

lėšos

 Vietinė rinkliava 
už naudojimąsi 
kurorto viešąja 

turizmo ir poilsio 
infrastruktūra

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Švietimo 
programa

 „Saulės“ 
pagrindinės 
mokyklos 
direktorius

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos veiklos 
vykdymas 7.6 1902,8 352,3 1,5 1549,0   

Leipalingio 
progimnazijos 

direktorius

Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazijos veiklos 
vykdymas 7.7 869,4 358,7 1,5 509,2   

Viečiūnų  
progimnazijos 

direktorius

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų  progimnazijos veiklos 
vykdymas 7.8 864,0 372,8 9,3 481,9   

„Atgimimo“ 
mokyklos 
direktorius

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos veiklos vykdymas 7.9 1916,5 419,2 4,1 1493,2   

„Ryto“ 
gimnazijos 
direktorius

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos veiklos vykdymas 7.10 1462,5 263,4 28,9 1170,2   

M. K. 
Čiurlionio 

meno 
mokyklos 
direktorius

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos veiklos 
vykdymas 7.11 633,4 572,8 32,8 27,8   

Sporto centro 
direktorius

Druskininkų sporto centro vaikų neformaliojo ugdymo 
vykdymas 7.12 19,2   19,2   

07  programa 11374,9 4522,6 125,1 6727,2 0,0 0,0

Jaunimo 
užimtumo 
programa

Savivaldybės 
administraci-
jos direktorius

Jaunimo užimtumo centro  veiklos vykdymas (JUC) 8.1 157,7 157,7     

Jaunimo neformalių grupių iniciatyvų programa 8.2 3,0 3,0     

Jaunimo verslumo švietimo skatinimas  ir ekonominio 
raštingumo ugdymas 8.3 3,0 3,0     

Jaunimo verslumo ugdymo ir integracijos į darbo rinką programa 8.4 50,0 50,0     

08 programa 213,7 213,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Socialinės 
paramos 
programa

Savivaldybės 
administraci-
jos direktorius

Transporto lengvatų užtikrinimas asmenims su liga ir negalia 9.1 12,0 12,0     

Transporto lengvatų užtikrinimas senatvės pensininkams 9.2 72,0 72,0     

Gyvenamosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems programa 9.3 11,2 11,2     

Kompleksinės paslaugos Druskininkų savivaldybės šeimoms 9.4 0,0      

Socialinių paslaugų prieinamumo didinimas abipus sienos 9.5 1,7 1,7     

Druskininkų savivaldybės socialinio būsto plėtros 2021-2025 
metais programos įgyvendinimas 9.6 443,4 443,4     

Druskininkų savivaldybės  būstų, socialinių būstų ir 
gyvenamųjų patalpų bendrabučiuose nuomos išlaidos 9.7 497,0 497,0     

Užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo 
ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą 
gaunantiems asmenims, įgyvendinimas

9.8 1,0   1,0   

Vaikų dienos centrų techninio projekto rengimas 9.9 0,0      

Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Druskininkų savivaldybėje 9.10 0,0      

Vaikų dienos centrų techninio projekto rengimas 9.11 10,0 10,0     

Socialinių 
paslaugų cen-
tro direktorius

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro veiklos 
vykdymas 9.12 445,0 419,5 25,5    

Socialinės paslaugos - socialinių įgūdžių ugdymas ir palaiky-
mas  socialinės rizikos šeimoms  9.13 193,4   193,4   

Socialinės paslaugos - socialinė dienos globa asmenims su 
sunkia negalia 9.14 111,5   111,5   

Integrali pagalba į namus 9.15 34,9 28,9  6,0   

Socialinių 
paslaugų cen-
tro direktorius

Priklausomybių ir smurto artimoje aplinkoje prevencija 9.16 4,9 4,9     

Kalėdinių renginių organizavimas 9.17 4,5 4,5     

Kultūros cen-
tro direktorius Kalėdinių renginių organizavimas 9.18 3,0 3,0     

Savivaldybės 
administraci-
jos socialinės 
paramos skyr-

iaus vedėja

Socialinių paslaugų plėtojimas Druskininkų savivaldybėje 9.19 508,2 191,7  316,5   

Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros paslauga 9.20 220,5 107,7  112,8   

Piniginė socialinė parama 9.21 2172,2 1523,3  648,9   

Asmeninės paslaugos teikimo organizavimas 9.22 0,0      

Nevyriausybinių organizacijų socialinės veiklos projektai 9.23 50,0 50,0     

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje projektai 9.24 14,0 14,0     

Paramos iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmen-
ims fondo teikimas 9.25 4,8 4,8     

09  programa 4815,2 3399,6 25,5 1390,1 0,0 0,0

(tūkst. eurų)

Tęsinys DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2022 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI
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Programos 
pavadinimas 

Asignavimų 
valdytojas Priemonė Eil. Nr. Iš viso

iš jų

Savarankiško 
biudžeto lėšos

Biudžetinių 
įstaigų 

pajamos
Dotacijos Skolintos 

lėšos

 Vietinė rinkliava 
už naudojimąsi 
kurorto viešąja 

turizmo ir poilsio 
infrastruktūra

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sveikatos 
apsaugos 
programa

Savivaldybės 
administraci-
jos direktorius

Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros rėmimo spe-
cialiosios programos vykdymas 10.1 60,0 60,0     

Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros rėmimo spe-
cialiosios programos vykdymas (SAARP*) 10.2 40,8 40,8     

Visuomenės 
sveika-

tos biuro 
direktorius

Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veik-
los vykdymas 10.3 6,4  6,4    

Visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumo bei 
ankstyvojo savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos 
teikimo sistemos plėtojimas 

10.4 38,6   38,6   

Sveikos gyvensenos įgūdžių bendruomenėse stiprinimas bei 
visuomenės sveikatos stebėsenos savivaldybėse vykdymas 10.5 165,7   165,7   

 10 programa 311,5 100,8 6,4 204,3 0,0 0,0
ASIGNAVIMŲ SUMA BE PASKOLŲ GRĄŽINIMO 31858,9 22174,9 281,4 8849,8 0,0 552,8

Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) 895,0    895,0  

IŠ VISO 32753,9 22174,9 281,4 8849,8 895,0 552,8

(tūkst. eurų)

Tęsinys DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2022 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI

Vertėja Irena Aleksaitė ver-
čia iš slavų – lenkų, rusų, 
ukrainiečių, čekų, slovakų – 
kalbų. Ji yra išvertusi dau-
giau kaip 50 pjesių, filmų 
tekstų, straipsnių, esė, per 
70 knygų – Vitoldo Gombro-
vičiaus (Witold Gombrowicz), 
Tadeušo Konvickio (Tadeusz 
Konwicki), Stanislovo Vitke-
vičiaus- Vitkacio (Stanislaw 
Witkiewicz-Witkaci), Dinos 
Rubinos (Dina Ilyinichna Ru-
bina), Dorotos Terakovskos 
(Dorota Terakowska), Joze-
fo Ignaco Kraševskio (Jozef 
Ignacy Kraszewski), Gabrie-
lės Giunterytės-Puzinienės 
(Gabriela z Guntherow Puzy-
nina) ir kitų.

2012 m. I. Aleksaitei skirta Lie-
tuvos literatūros vertėjų sąjun-
gos Šv. Jeronimo premija, 2018 
m. – Metų vertėjų krėslo ir por-
talo „15 min.“ geriausios metų 
knygos (verstinė negrožinė kny-
ga) premijos, 2019 m. ji yra ap-
dovanota Kavalieriaus Kryžiaus 
ordinu už nuopelnus Lenkijos 
Respublikai.

Vertėja lietuviškai „prakalbino“ 
ir tris Vilniaus universitete litera-
tūrą ir muziką studijavusio, per 
600 įvairaus žanrų kūrinių para-
šiusio ir lietuvių tautinę savimo-
nę formavusio J. I. Kraševskio 
kūrinius. Tai – buitiniai romanai: 
„Lėlės“, „Juodasis perliukas“ ir 
„Ada“. Istoriko, rašytojo, kritiko, 
publicisto ir leidėjo J. I. Kraševs-
kio  210-osios gimimo metinės 
bus minimos šiemet – liepos 28 
dieną.

J. I. Kraševskis rašė straips-
nius gydytojo K. Volfgango re-
daguojamam žurnalui „Drus-
kininkų šaltinių undinė“, jo 
pakviestas, 1847 m. paruo-

šė medžiagą leidiniui „Druski-
ninkai“, padarė pomirtinę poe-
to Jono Čečiotos (Jan Czecziot, 
palaidotas Ratnyčioje) kaukę, 
nupiešė panoraminį Druskinin-
kų vaizdą.

Litografiją pagal J. I. Kraševs-
kio piešinį, leidinį „Druskininkai“, 
žurnalų „Druskininkų šaltinių 
undinė“ rinkinį bei aristokratės, 
poetės, dramaturgės G. Giun-
terytės-Puzinienės atsiminimų 
knygą „Vilniuje ir Lietuvos dva-
ruose. 1815-843 metų dieno-
raštis“ (vienas pirmųjų leidimų 
lenkų kalba) galima pamaty-
ti Druskininkų miesto muziejuje.

Kurorto pradžią menančiuo-
se Druskininkuose poilsiavo ir li-
teratūrinius bei muzikinius ren-
ginius rengė J. I. Kraševskis, 
V. Sirokomlė (Wladyslaw Sy-
rokmla), T. Zanas, N. Orda (Na-
poleon Mateusz Tadeusz Orda), 
St. Moniuška (Stanislaw Mo-
niuszko) ir daugelis kitų gar-
sių to meto atlikėjų bei kūrėjų. 
Apie juos randame informaci-
jos I. Aleksaitės iš lenkų kalbos 
išverstoje vienoje vertingiausių 
G. Giunterytės-Puzinienės pali-
kimo dalių – atsiminimų knygo-
je „Vilniuje ir Lietuvos dvaruose. 
1815-1843 metų dienoraštis“. 

Šiame kūrinyje šmaikščiai, 
linksmai ir šiltai pasakojamos 
kilmingų ir įtakingų šeimų isto-
rijos, o aprašytos buities reali-
jos, baliai ir pramogos suteikia 
mums vertingos informacijos. 
Minėtuose dienoraščiuose, ku-
rių autorė taip pat rašė poeziją 
ir dramas, leido knygas, aprašo-
mi praėjusio laikmečio gyveni-
mo bei kasdienybės papročiai, 
istorinių įvykių aktualijos, 1830-
1831 m. sukilimo bei represi-
jų atgarsiai, puikios manieros, 

geras elgesys, puikus išsilavini-
mas, muzikos bei literatūros sa-
lonų renginiai. Norėdami išlikti 
istorijoje, aristokratai pirmiausia 
investavo į kultūrą.

Apie garsių didikų Tyzenhau-
zų, Pšezdzeckių, Oginskių, 
Pliaterių, Giedraičių, Tiškevi-
čių, Četvertinskių, Sulistrovskių 
ir kitų šeimų atstovų apsilan-
kymą Druskininkuose minėto-
je dienoraščių knygoje randame 
ir mums įdomios informacijos. 
Viename iš knygos skyrių auto-
rė rašo: „Rytai prie vandens pa-
sidarė gyvesni, muzika griežia, 
kasdien vis su kuo nors susipa-
žįstame, o susitikus neįmanoma 
neįsidėmėti, nes nuolatos suka-
mės tais pačiais takeliais, kaip 
kareiviai vaikų žaidimuose. Ne-
trūksta ir garsių vardų: pražilęs 
Narbutas, senosios Lietuvos is-
torikas, Florijonas Bochvicas su 
žmona ir vaikais, kuriems de-
dikavo savo „Mintis“, galop To-
mas Zanas, po aštuoniolikos 
metų grįžęs iš Sibiro, toks mei-
lus, ramus, pamaldus ir links-
mas, tarsi gyvenime jam nebūtų 
nutikę nieko nepaprasto!“.

Mineralinio miestelio gydo-
mųjų vandenų galia ir jų nauda 
sveikatinimui – stebuklus daran-
čiomis versmėmis –  ir tuomet 
tikėjo daugelis atvykstančiųjų: 
„Druskininkų vanduo, turintis si-
eros, sėkmingai gydė reumatiz-
mą ir paralyžių, tad daug bejė-
gių ligonių kasmet atvažiuodavo 
pasisemti iš to sveikatos šalti-
nio. Gal laikydamas jį antruo-
ju fontaine de Jouvence (pranc. 
Jaunystės šaltiniu), šiais metais 
suvažiavo mūsų ankstesniųjų 
metų gražuolės, dabar jau visai 
praradusios sveikatą“.

Viena iš tų minimų ponių, kny-

goje aprašoma italų kilmės se-
natorienė Oginskienė (Maria z 
de Neri Oginska, primo voto Na-
gurska), o kunigaikštienė Karo-
lina Četvertinskienė (Karolina 
z Czetwertynskich Czetwer-
tynska) minima, kaip pagrindinė 
baliaus Druskininkuose, orga-
nizuoto gubernatoriaus Grigori-
jaus Doppelmajerio garbei, šei-
mininkė.

Druskininkų kurorto istoriją ga-
lima sužinoti, skaitant išverstas 
knygas. Taigi ir susitikimas su 
I. Aleksaite bus puiki proga pa-
žvelgti į XIX a. pirmosios pusės 

Lietuvos aukštuomenės gyveni-
mą, dvarų kultūrą bei kilmingųjų 
poilsį vasaros sostine vadintuo-
se Druskininkuose, iš arčiau su-
sipažinti su pačia vertėja ir jos 
darbais.

Susitikimo metu vertėja I. Alek-
saitė papasakos apie vertimo 
meną, apie problemas, su kurio-
mis susiduria vertėjas, apie ver-
tėjo džiaugsmus ir klystkelius. 

Parengė Adelė 
Kudarauskienė, Druskininkų 
miesto muziejaus edukatorė

Druskininkų kurorto istoriją galima pažinti ir per vertimus
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Autoservisui reikalingas 
automobilių šaltkalvis 

remontuoti automobilių važiuokles.  
Reikalinga darbo patirtis. 

Tel. 8 612 68057

Užuojautos

Mes tik norime tikėti, kad mama – amžina. 
Deja, net pačią mylimiausią pašaukia Amžinybė savo gelmėn...

Nuoširdžiai užjaučiame Robertą Narauską dėl mylimos Mamos mirties.

Leipalingio medžiotojų būrelio nariai

Dėl skaudžios Algimo Volungevičiaus netekties reiškiame nuoširdžią užuojautą 
žmonai Onutei, dukroms ir broliui.

Pusbrolis Vitas su šeima

Išėjo... Iš kur negrįžta niekas,
palikus svajones, godas, namus...

Visiems širdy gėla gili išlieka,
ir skausmas, kad daugiau Jo nebebus...

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus mylimam Tėveliui, nuoširdžiai 
užjaučiame Vaidą Kubiliūtę bei visus artimuosius. 

Onutė, Jolanta ir Donatas su šeimomis

Mirus mylimai seseriai Aldonai Rėkiutei-Stankevičienei, nuoširdžiai užjaučiame 
Angelę Šerkšnienę ir jos artimuosius. 

LPKTS Druskininkų filialo buvę tremtiniai

Baltos žiemos vainikai tyli,
širdy beribė tuštuma.

Žiema ši buvo paskutinė –
paukščio giesmė šalnoj neužbaigta...

Mirus Seseriai, Virginijų Sutkų nuoširdžiai užjaučia  
„Ryto“ gimnazijos bendruomenė.

Kalbasi dvi draugės. „Reikia 
išnešti šiukšles – kaip greit jų 
prisirenka!“, – sako viena. „Tai 
gal nerūšiuoji?“ – teiraujasi kita. 

Pirmoji sako, kad plastiką, po-
pierių, stiklą išrūšiuoja, bet vis 
tiek mišrių atliekų dėžė labai 
greit prisipildo. „Tai tu maisto 
atliekų nerūšiuoji?!“ – nusiste-
bi pašnekovė. „Ne, nerūšiuoju! 

Aš gi bute gyvenu, bijau, kad jos 
smirdės“, – teisinasi jos draugė.

„Aš irgi bute gyvenu. Maisto 
atliekas renku atskirai ir neturiu 
dėl to jokių problemų. Kartu su 
jomis sumetu popierinius rankš-
luosčius, servetėles, visokias 
kambarinių augalų nuoskabas ir 
tik kartą per savaitę atliekas iš-
nešu – jokio kvapo nėra. Tik jei 
žuvies ar silkės likučių pasitai-
ko, tai stengiuosi greičiau išneš-
ti, nors, prieš išmesdama, juos 
į popierių suvynioju“, – pasako-
ja kita.

Tai – neišgalvotas, o absoliu-
čiai realus pokalbis, nes rūšia-
vimas žmonėms rūpi! Bet mes 
visi dažnai baiminamės dalykų, 
jų net neišbandę. O pabandžius 
paaiškėja, kad bijota be reikalo. 

Maisto atliekų rūšiavimas vi-
siškai negąsdina tų, kas bent 
kartą pabandė tą daryti. Juk vis-
kas taip paprasta: 

• į atskirą šiukšlių dėžę 

įdėkite popierinį arba plastikinį 
maišelį,

• meskite į jį vienkarti-
nius popierinius rankšluosčius, 
servetėles, kambarinius auga-
lus ir jų dalis, kavos ir arbatos 
tirščius, arbatos pakelius, vaisių 
ir daržovių žieves bei lupenas, 
naudojimui netinkamus maisto 
produktų likučius,

• pripildytą maišelį san-
dariai užriškite,

• viską meskite į maisto 
atliekų konteinerį,

• grįžę patikrinkite mišrių 
atliekų šiukšliadėžę – jeigu ji be-
veik tuščia, jūs viską padarėte 
teisingai. 

Ačiū!
Maisto atliekų rūšiavimas – 

geriausia galimybė taupyti, 
nes išrūšiuotos atliekos ne-
brangsta!

Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo centras

Baimės akys didelės, bet nereikia bijoti 
nepabandžius!

Reklama didžiausio Dzūkijos 
regione tiražo savaitraštyje 

„Mano Druskininkai“ ir naujienų 
portale www.manodruskininkai.lt 

Daugiau informacijos:  
tel. 8 646 27272 arba 

el. paštu: 
info@manodruskininkai.lt
 Sekite mus ir  FACEBOOK 

paskyroje „Mano Druskininkai“!

Paskelbtas savivaldybės turto – negyvenamųjų 
patalpų poliklinikos pastate M. K. Čiurlionio g. 82, 

Druskininkuose pakartotinis viešas nuomos 
konkursas

Informacija apie nuomojamą turtą: negyvenamosios patalpos 
poliklinikos pastate M. K. Čiurlionio g. 82, Druskininkuose 
(unikalus pastato Nr. 1597-0000-4017, pastato šifras – 1D3p; 
patalpų indeksai: ½ patalpos 1-1 (2,75 kv. m iš 5,50 kv. m), 1-30 
(2,64 kv. m), 1-31 (31,88 kv. m), R-6 (18,86 kv. m), R-7 (2,40 kv. 
m), R-8 (1,69 kv. m), R-9 (1,73 kv. m), bendras išnuomojamų 
patalpų plotas – 61,95 kv. m) (toliau – Turtas). Turto savininkas 
– Druskininkų savivaldybė, kodas 111100394, 
Vilniaus al. 18, Druskininkai.

Turto naudojimo paskirtis – vaistinės veiklai.
Pradinis Turto nuompinigių dydis – 62,00 Eur (be PVM) per 
mėnesį už 1 kv. m nuomojamo ploto (3.840,90 Eur (be PVM) 
per mėnesį už visą nuomojamą plotą). Mažiausias mėnesio 
nuompinigių dydžio didinimo intervalas – 10 Eur (už visą 
nuomojamą plotą per mėnesį, be PVM).
Viešojo konkurso dalyvių registracija: registracija bus vykdoma 
2022 m. vasario 2 d. nuo 10.00 iki 13.00 val. adresu Vasario 
16-osios g. 7, Druskininkai, 118 kab., atsakingas komisijos 
narys Algirdas Kazanavičius, tel. (8 313) 59 158, el. paštas 
algirdas.kazanavicius@druskininkai.lt

Konkurso data ir vieta – 2022 m. vasario 2 d. 13.10 val., 
Vasario 16-osios g. 7, Druskininkai, „Didžioji salė“.
Su konkurso sąlygomis galite susipažinti 
Druskininkų savivaldybės interneto svetainės www.
druskininkusavivaldybe.lt 
skiltyje „Projektai ir investicijos“: „Pasiūlymai 
investuotojui“/„Išnuomojami savivaldybės objektai“
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UAB GOLINETA
Teikiame visas buhalterinės apskaitos 

paslaugas, konsultuojame su buhalterine 
veikla susijusiais klausimais

Tel. 8 686 55692

BALDAI IŠ VOKIETIJOS
Baravykų g. 10, Druskininkai

I-V: 10.00 val.- 17.30 val.;
VI: 10.00 val.- 15.00 val.
Sekmadienį nedirbame

Tel. 8 647 88559

Dėmesio! Policijos veteranų asociacija nutarė tęsti bylą 
prieš valstybę dėl 2010-2014 metais nusavintos 20 proc, 
pareigūnų pensijos dalies susigrąžinimo. Prašau filialo 

narius ir ne narius teikti pasiūlymus el. p.  
juozas.narkevicius@gmail.com arba 

mob. tel. 8 686 56925.
Pagarbiai Juozas Narkevičius,

Druskininkų policijos veteranų filialo pirmininkas

Meistras deda plyteles, laminatą, duris, klijuoja tapetus. 
Kiti santechnikos ir staliaus darbai.Tel. +37060643448

Parduodame kiaulienos skerdieną puselėmis 
(lietuviška, svilinta, kaina – 2,80 Eur/kg, puselė 

sveria apie 50-60kg.) Pateikiame kokybės 
sertifikatą, kad mėsa yra LIETUVIŠKA. 

Atvežimas yra nemokamas, tel. 8 607 12690

Transporto įmonei 
reikalingi tolimųjų 
reisų vairuotojai . 
Reisai savaitiniai: 
Lietuva-Olandija-
Belgija-Lietuva.
Tel. 8 618 63385

Miškas, mediena, 
malkos: rąsteliai, 
kaladės, kapotos. 
Tel. 8 698 39795

AUTOSERVISAS, automobilių remontas ir 
techninis aptarnavimas, autodetalės.

Senjorams ir vairuotojams su „žaliu“ lapu –  
10 % nuolaida darbams ir detalėms! 

Gardino g. 83, Druskininkai, tel. 8 650 23988

UAB „Litvala“ – laiptinių valymas, pastatų sienų 
plovimas, trinkelių plovimas.
UAB „Litvala“: info@litvala.lt,  

tel. 8 641 27721

Siūlome darbą  tolimųjų reisų vairuotojams-ekspe-
ditoriams („CE“ kategorija, 95 kodas):

Lietuva – Benelux – Lietuva . 
Savaitės trukmės reisai. 

Tel. +37061630901

Remontuoju butus, atlieku vidaus apdailą. 
Glaistymas, dažymas. Tel. 8 662 54809

Meistro į namus paslauga – Druskininkuose. 
Santechnika, vėdinimas, vidaus apdaila, įvairių tipu šildomų grindų 

įrengimas. Dirbu visoje Lietuvoje. 
Tel. +370 618 61620

Siūlome darbą tolimųjų reisų vairuotojams-
ekspeditoriams („CE“ kategorija, 95 kodas).  

Kontaktinis tel. +370 654 22201

Smulkūs santechnikos darbai. 
Tel. 8 688 87887

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

Brangiai perka senus gintaro 
karolius, gabalus, sages, 

pakabukus.  
Tel. 8 674 61 640

VIZOS 
(vienkartinės ir 
daugkartinės) 
į Baltarusiją 

gydymo tikslais.

 8 673 88383
info@drusva.lt 

PERKAME
įvairios būklės ir amžiaus mišką, domina visi pasiūlymai.

Tel. 8 603 30577

Remontuoju butus, atlieku vidaus apdailą. 
Glaistymas, dažymas. Tel. 8 662 54809

Vidaus apdaila, plytelių klojimas,  
laminato dėjimas. Tel. 8 622 33034

Superkame benzininius 
automobilius 

geriausia kaina.  
Tel. 8 648 18 770

Brangiai perka senus 
gintaro karolius, 
gabalus, sages, 

pakabukus.  
Tel. 8 674 61 640

Kasame šulinius, valome, giliname, darome 
šulinių apdailą. Tel. 8 622 73703

Siūlome darbą  
tolimųjų reisų 
vairuotojams-

ekspeditoriams 
(„CE“ kategorija, 

95 kodas): Lietuva-
Benelux-Lietuva. 
Savaitės trukmės 

reisai.  
Tel. +37061630901

Perkame miškus didžiausiomis kainomis 
Lietuvoje. Mokame avansus. 

Atsiskaitome iš karto. 
Tel. 8 656 79029

Statome pavėsines, terasas. Renovuojame namus, butus, 
sodybas. Dedame grindis, gipsą, plokštes. Dažome, tape-
tuojame. Įvairūs griovimo darbai. Įrengiame pirtis. Reno-
vuojame šiltnamius. Dengiame stogus. Tel. 8 605 42559 

Nuoširdžiai dėkoju Druskininkų ligoninės personalui: 
slaugytojos padėjėjai-masažuotojai Ramutei 

Svetlauskienei, traumatologui Aleksandrui Juozapavičiui 
ir visam mane gydžiusiam personalui. 

Sveikatos ir geriausios kloties Jūsų gyvenime. 
Pagarbiai Julija Karlonaitė 

PADĖKA
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Asmeniniai skelbimai
būti didesnės kvadratūros.  
Tel. +370 624 24000

Perka garažą, vieta nėra 
svarbi. Tel. 8 606 59756

Ieškomas pirkti sodo sklypas 
šalia Druskininkų ir garažas 
Baltašiškėje. Gali būti apleis-
tas. Tel. +370 628 75156

Ieškomas pirkti 1 kambario 
butas Druskininkų mieste.  
Tel. 8 676 52837

Perka sklypą arba sodą su 
nameliu Jaskonyse, Rai-
gardo sodų bendrijose.  
Tel. 8 604 41725

Ieškomas pirkti 1 kambario 
butas Druskininkų mieste.  
Tel. 8 676 52837

Įvairūs daiktai

TV priedėliai „TV STAR 
T7100“ ir „ENTELLBOX“ 
(užlenkiamas) – nuo 15 Eur, 
TV sieninis laikiklis – 4 Eur, 
kineskopinių TV „Panasonic“ 
ir „Samsung“ distanciniai pul-
teliai nuo 3 Eur, „Scart“ lai-
dai – nuo 2 Eur, šaldytuvas 
„Gorenje“ dalimis. Aštuonia-
kampis svetainės stalas (ke-
ramikinis plytelių paviršius, 
aukštis – 55 cm, plotis – 100 
cm, kaina – 22 Eur) ir vaikiš-
kas maniežas – 25 Eur, paka-
binami šviestuvai nuo 5 Eur, 
seno modelio „Nokia“ įkrovi-
klis ir ausinukės po 2 Eur, dia-
gnostinės juostelės gliukozei 
nustatyti, vaikiški žiem. ba-
tai,  34 dydis, kiana – 12 Eur. 
Tel. 8 686 43600

Gipso plokščių pakėliklis, ga-
lima išnuomoti, plytelių šlapio 
pjovimo staklės, patefonas 
su plokštelėmis, 1950 m., 
ketaus krosnelė (buržuika).  
Tel. 8 604 65850

Elektrinė siuvimo mašina  
„Singer“ (brazilų gamy-
bos), dveji moteriški kai-
liniai, norvegiškas dvira-
tis, rusiška sulankstoma 

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

Parduodamas 6, 59 arų skly-
pas su pamatais ir namelio 
rekonstrukcijos projektu Pa-
parčio 15-ojoje g. 2, Viečiū-
nuose. Kaina – 9700 Eur. Tel. 
8 687 37575

Parduodamas 78, 92 kv. 
m nebaigtas statyti namas 
(statybos pradžia – 2018 
m.) su 6, 27 arų sklypu Pa-
parčio 15-ojoje g. 1, Viečiū-
nuose. Kaina – 25 000 Eur.  
Tel. 8 687 37575

Parduodamas 1, 3 ha žemės 
ūkio paskirties žemės skly-
pas Leipalingio kaime. Kaina 
– 5500 Eur. Tel. 8 614 20309

Parduodamas 40 arų sklypas 
Viečiūnuose, šalia miško, 
mokyklos, stadiono. Yra se-
nas namelis ir ūkinis pastatas.  
Tel. 8 608 09252

22 arų namų valdos sklypas 
Viečiūnuose, puikus priva-
žiavimas, komunikacijos.  
Tel. 8 624 69222

Miesto centre, Taikos g. par-
duodamas butas, yra balko-
nas, 53 kv. m, kaina – 60 000 
Eur arba keičia į butą Vilniuje.  
Tel. 8 616 48116

Keičia nekilnojamąjį turtą

Keičia 13 arų sklypą su namu 
(be vidaus darbų) į geros 
būklės butą, ne aukščiau 
3-io aukšto ir ne Gardino g.  
Tel. 8 670 64730

Butą miesto centre, Tai-
kos g., yra balkonas, 53 
kv. m, keičia į butą Vilniuje.  
Tel. 8 616 48116

Perka nekilnojamąjį turtą

Ieškomas pirkti 1-3 kamba-
rių butas Druskininkų mieste. 
Tel. +370 624 24000

Pirkčiau garažą, domi-
na įvairūs variantai, gali 

lovelė, pakabinami šviestuvai.  
Tel. 8 630 87652

Trijų durų spinta ir dvi puikios 
būklės miegamojo lovos.  
Tel. 8 652 17391

Malkinės sandėliukas, lau-
ko tualetas (medinis), krei-
vuolių pavėsinė, ąžuolinis 
bufetas, minkštas svetainės 
kampas. Tel. 8 656 38881 ir  
8 605 61520

Parduodu „SENA“ sauskel-
nes suaugusiems, 7 lašai, 
viename įpakavime – 30 vnt.                                   
Tel. 8 672 70570

Perka įvairius daiktus

Ieško pirkti armatū-
ros, įvairių ilgių ir storių.  
Tel. 8 602 28830 

Brangiai perka senus eglu-
tės žaisliukus. Visus me-
tus. Gali atvažiuoti į namus.  
Tel. 8 653 96 521

Perka eglutės žaisliukus: 
snieguoles, senelius, gir-
liandas, naujametines atvi-
rutes, knygeles, kaukes, 
įdomias naujametines foto-
grafijas. Domina tik senesni. 
Tel. +37067065699

Perku tarybinį motorinį dvi-
ratį „Riga“. Gali būti ne-
važiuojantis arba dalimis. 
Siūlyti įvairius variantus.  
Tel. 8 633 90708

Nuoma

Išnuomojamos 28 kv. m pre-
kybos paviljono patalpos 
Ateities g. Yra vanduo ir ka-
nalizacija, įmontuotas kondi-
cionierius (šaltas-šiltas oras). 
Patalpos laisvos tik nuo kovo 
1 dienos. Tel. 8 611 37633 

Nuomoja ilgam laikui 3 
kambarių butą Druskinin-
kuose, Vytauto g. su bal-
dais. Kaina – 300 Eur/ mėn. 
ir komunaliniai mokesčiai.  
Tel. 8 600 85812

Išsinuomotų

Ieško patalpų nuomai 
(apie 20 kv. m) darbui.  
Tel. 8 616 41038

Miškas, mediena, malkos

Įvairios medienos malkos: 
rąsteliai, kaladės, kapotos. 
Pristatome nemokamai.  
Tel. 8 698 39795

Parduodame beržines, pu-
šines, alksnines, ąžuoli-

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

nes kapotas malkas. Tel.  
8 650 20402 ir 8 636 76029

Transporto priemonės  
ir jų dalys

„Nissan X-TRAIL“, 2006 m., 
odinis salonas, daug priva-
lumų, rida – 235 000 km.  
Tel. 8 656 38881 ir 8 605 
61520

 „KIA Carens“, 2004 m., dy-
zelis, TA galioja iki 2023,  
tel. 8 611 33589

Parduodamas motorole-
ris „SIMORBIT“, 2012 m., 
50 kub. cm, labai gera bū-
klė, keturtaktis, iš Olandijos.  
Tel. 8 692 44465

Ieško darbo

Moteris ieško indų plo-
vėjos ar valytojos darbo.  
Tel. 8 677 86431

Kita

Mezgu šiltas, dailias šlepe-
tes. Dovanoms ir ne tik. Kai-
na nuo 7 Eur. Tel. 8 651 11713

Rasta

Rasti akiniai prie „Iki“ parduo-
tuvės. Tel. 8 (313) 52013

Dovanoja

Dovanoja 4, 5 mėn. nuos-
tabų gražuolį katinėlį.  
Tel. 8 638 70199

Dovanoja nuostabius, pūkuo-
tus, įvairiaspalvius katinėlius. 
Tel.  8 628 60904
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Nuo šiol vaikai ir suaugu-
sieji turi galimybę dalyvau-
ti plaukimo užsiėmimuo-
se Druskininkuose. Sausio 
10 d. LSC sporto komplekse 
„Druskininkai“ (M .K. Čiurlio-
nio g. 115A) duris atvėrė plau-
kimo akademija „Banga“. 

Plaukimas ypač populiarus 
tarp vaikų

Plaukimo treniruotės yra la-
bai populiarios tarp vaikų nuo 
4 metų, šio amžiaus plaukimo 
grupės sparčiai pildomos. 

Vaikai treniruočių metu susi-
pažins su vandeniu, įgis dau-
giau pasitikėjimo savo jėgomis 
ir nugalės baimes, atsipalai-
duos, išmoks plaukimo pradme-
nų. Treniruočių metu stiprina-
mi viso kūno raumenys, daroma 
teigiama įtaka vaiko laikysenos 
formavimuisi. Plaukimo akade-
mija „Banga“ Druskininkuose 
organizuoja užsiėmimus 4-11 
metų vaikams, kuriuose kiekvie-
nam vaikui skiriamas ypatingas 
dėmesys.

Suaugusieji taip pat nori iš-
mokti plaukti

Įvairaus amžiaus ir skirtingo fi-
zinio pasirengimo suaugusieji 
aktyviai registruojasi į plaukimo 
užsiėmimus. Juos veda noras 
išmokti plaukti taisyklingai, at-
likti teisingus judėjimo ir kvėpa-
vimo judesius. Plaukiant, stipri-
nami raumenys, širdies veikla, 
dailėja kūno formos, gerėja sa-
vijauta, atsiranda lengvumo po-
jūtis ir daug teigiamų emocijų. 
Reguliarūs apsilankymai basei-
ne taip pat pagerina miego ko-
kybę. Užsiėmimai puikiai tinka 
ir tiems, kurie nemoka plaukti ir 
jaučia baimę, nepasitiki savo jė-
gomis. Plaukimas tampa ne tik 
nauja įdomia veikla, bet ir puikiu 
iššūkiu, skatinančiu tobulėti. 

Taikomi patys efektyviausi 
mokymo plaukti metodai

Plaukimo akademija „Ban-
ga“ vykdo veiklą įmonių grupės 
„Infrastruktūra Lt“ valdomuo-
se moderniausiuose plaukimo 
baseinuose Lietuvoje: Kaune ir 
Klaipėdoje.

Vaikų mokymas plaukti vyksta 
pagal britišką „Swim England“ 
metodiką „Learn To Swim“. Pro-
fesionalūs treneriai intensyviai 
dirba su mokiniais, stebi jų pro-
gresą, objektyviai vertina klai-
das. Mokantis pagal šią metodi-
ką, labai greitai tenka džiaugtis 
puikiais pasiekimais, tikslingai 
stiprinami vaikų plaukimo įgū-
džiai. 

„Swim England“ – daugiau nei 
150 sėkmingos veiklos metų 
skaičiuojanti Didžiosios Britani-
jos nacionalinė plaukimo orga-
nizacija. Prieš daugiau nei me-
tus „Learn To Swim“ metodika 
buvo pripažinta sėkmingiausia 
visų laikų plaukimo programa 
visoje Britanijoje, taikoma dau-
gybėje kitų šalių. Daugiau kaip 
80 proc. visoje Anglijoje veda-
mų mokymo plaukti pamokų va-
dovaujasi „Learn to swim“ meto-
dikos pagrindais. Ši programa 
suteikia vaikams taip trūksta-
mo pasitikėjimo, puoselėja mei-
lę plaukimui, padeda tobulinti 
plaukimo įgūdžius ir pastebimai 
gerina savijautą.

Programa suskirstyta į 10 ly-
gių. Įveikęs 1-7 lygį, vaikas mo-
kės saugiai elgtis vandenyje, 
sugebės plaukti tiek, kad ga-
lės pasirinkti bet kurią vandens 
sporto šaką. 8-10 lygyje yra to-
bulinami plaukimo įgūdžiai, ku-
rie gali padėti vaikams pasiek-
ti puikių sportinių rezultatų. Tai 
yra labai aiški sistema vaikams, 
kurie nori tik teisingai išmokti 
plaukti ir tiems, kurie norės siek-
ti rezultatų. 

Šiuo metu vis dar galite pra-
dėti lankyti plaukimo treniruotes 
Druskininkuose, daugiau infor-
macijos – www.klubasbanga.lt

Plaukimo akademija 
„Banga“ pradėjo veiklą 

Druskininkuose

Plaukimo akademija „Banga“ Druskininkuose organizuoja užsiėmimus 4-11 metų vaikams, 
kuriuose kiekvienam vaikui skiriamas ypatingas dėmesys
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