
Praėjęs savaitgalis parodė, 
kad daugelio mūsų tautiečių, 
ištroškusių poilsio ir pramo-
gų, keliai vedė į Lietuvos pie-
tus – Druskininkų kurortą. Po 
pandeminių stabdžių ir dve-
jų metų pertraukos mieste 
vėl galingai suskambėjo tra-
dicinė Druskininkų kurorto 
šventė, pakvietusi visą Lie-
tuvą kartu pasitikti vasaros 
pradžią.

Druskininkiečiams ir mies-
to svečiams buvo pareng-
ta turininga, vaizdinga, labai 
muzikali ir įspūdinga šventė. 
„Pagaliau, kaip ir anksčiau, 
vasarą pasitiksime linksmai 
ir griausmingai!“, – kalbė-
jo Druskininkų savivaldybės 
meras Ričardas Malinauskas. 

Sugrįžo tradicinė eisena
Šventės pradžią paskelbė iš-

radinga ir pašėlusiai linksma 
teatralizuota Druskininkų ben-
druomenės eisena, po dvejų 
metų pertraukos pagaliau sugrį-
žusi į kurortą. Keliasdešimt įs-
taigų, organizacijų, bendrovių, 
bendruomenių, pasitelkę fan-
taziją, gerą nuotaiką, pražygia-

vo M. K. Čiurlionio gatve, nuo-
taikingai bendraudami su šio 
įspūdingo reginio pamatyti su-
sirinkusiais druskininkiečiais ir 
kurorto svečiais. 

Kurorto šventės pradžios ak-
centu eisena tapo dar 1998 
metais. Per tuos metus druski-
ninkiečiai drąsiai ištarė esan-
tys viena šeima, šoko rokenro-
lo ritmu, prisistatė ypač garsiai, 
skelbė, kad Druskininkai – jėga, 
kvietė visus į kurortą, drauge 
pasitiko 220-ąjį miesto gimta-
dienį, o 2018-aisiais nusilenkė 
atkurtai Lietuvai. 

Šiemet eisenos dalyviams ne-
buvo pasiūlyta konkreti tema, 
juos suvienijo širdingas pasis-
veikinimas: „Sveiki sugrįžę!“ 
Eisenos priekyje buvo neša-
mas neseniai sukurtas nauja-
sis Druskininkų ženklas, o pir-
mosiose eisenos gretose buvo 
galima pamatyti žygiuojan-
tį merą Ričardą Malinauską, jo 
pavaduotoją Liną Urmanavičių, 
Druskininkų savivaldybės tary-
bos narius. 

Koncertai – visiems sko-
niams

Visą savaitgalį kurorto svečiai 
buvo kviečiami pramogauti, mė-
gautis kultūriniais, muzikiniais ir 
kitais kurortinių paslaugų malo-
numais bei rasti pačių įvairiau-
sių veiklų – nuo meditacijos, 
sporto gamtoje iki kūrybos ir pa-
trakėliško siautulio koncertuo-
se. Sau mėgstamą užsiėmimą, 
muzikos atlikėjus surado ir jauni 
žmonės, ir senjorai, ypač daug 
pramogų sulaukė vaikai. 

Du vakarus Pramogų aikštės ir 
Druskonio scenose vyko tikras 
muzikos festivalis, ten skam-
bėjo įspūdingi garsių Lietu-
vos muzikos atlikėjų koncertai. 
Muzikos šventė įsibėgėjo kar-
tu su ilgaplaukių gitaristų gru-
pe „Garbanotas“, penkių dzū-
kų atstovaujama lietuvių roko 
grupė „Sidabro“ atsinešė šėlio-
nes scenoje, pozityvą, dūksmą 
ir kvailiojimą. Keturgubo smūgio 
freestyle‘o tandemo „Freestarz“ 
rečitatyvo meistrai Banginis ir 
Jama savo mintis scenoje dėstė 
be jokio pasiruošimo, DJ‘ai Ma-
mania, G&G plokštelių braižyto-
jas, ir Swix‘as spontaniškai pa-
rinko hip-hopo instrumentalus. 
Devyni pašėlę vyrukai – „Mood 

Sellers“, arba „nuotaikos par-
davėjai“ – tikri orkestro pankai. 
Vien tik pučiamaisiais ir muša-
maisiais instrumentais jie su-
rengė puikią diskoteką ir sukūrė 
crazy supermegacool nuotaiką. 
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Šventės pradžią paskelbė išradinga ir pašėlusiai linksma teatralizuota Druskininkų bendruomenės eisena, po dvejų metų pertraukos pagaliau sugrįžusi į kurortą / Druskininkų TVIC archyvo 
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Liko mažiau nei dveji metai 
iki 2024-ųjų, kai įsigalios Eu-
ropos Sąjungos direktyva, 
nurodanti, kad maisto atlie-
kas rūšiuoti privaloma vi-
siems. Kol kitos savivaldybės 
dar tik pradeda apie šią prie-
volę kalbėti ir galvoti, kaip 
sukurti maisto atliekų rūšia-
vimo sistemą, druskininkie-
čiai, pirmieji Lietuvoje pradė-
ję rūšiuoti maisto atliekas, tai 
daro labai sėkmingai.

Statistika rodo, kad per 2021 
m. Druskininkuose buvo išrū-
šiuota 569,86 t maisto atlie-
kų. Lyginant su 2020 m., mais-
to atliekų rūšiavimas pagerėjo 
39 proc.

Pasak Druskininkų savivaldy-
bės administracijos direktorės 
Vilmos Jurgelevičienės, įtakos 
tokiems iškalbingiems skai-
čiams turėjo ir tai, kad 2020 m. 
maisto atliekas rūšiavo tik indi-
vidualių namų gyventojai bei įs-
taigos ir įmonės, kuriose teikia-
mos maisto paslaugos, o 2021 
m. prie jų prisijungė ir daugiabu-
čių gyventojai – bendrose kon-
teinerių aikštelėse buvo įrengti 
46 konteineriai maisto atliekoms 
surinkti.

„Būti pirmiems nėra lengva – 
kyla daug klausimų, reikia ko-
reguoti įpročius. Bet mūsų ben-
druomenė dar kartą įrodė, kad 
yra sąmoninga, supranta rūšia-
vimo naudą, prasmę ir reikalin-
gumą. Pradėjus rūšiuoti maisto 
atliekas, pastebimai sumažė-

jo mišrių atliekų, kurių tvarkymo 
kaštai yra labai dideli. Juk rūšia-
vimo sistema sudėliota taip, kad 
pavyktų sutaupyti visose tieki-
mo ir vartojimo grandyse bei op-
timizuoti atliekų tvarkymo kaš-
tus. Kuo efektyviau rūšiuojame, 
tuo labiau stabilizuojame kaš-
tus. Žinoma, esame priklauso-
mi nuo valstybės sprendimų, 
tokių kaip sąvartyno vartų mo-
kestis, nereguliuojamos atliekų 
deginimo kainos, ir monopolisti-
nė atliekų deginimo rinka ir pa-
našiai. Tačiau kartu su Alytaus 
regiono atliekų tvarkymo centru 
mums pavyko sukurti moder-
nią, kokybišką, patogią, į ben-
druomenės poreikius orientuo-
tą atliekų tvarkymo sistemą už 
palankią kainą“, – sakė V. Jur-
gelevičienė.

Maisto atliekų rūšiavimas turi 
ir didelę ekonominę naudą – jei 
mišrių atliekų sutvarkymo tona 
kainuoja 185,03 Eur / t, tai mais-
to – 68,77 Eur / t, todėl, tinkamai 
rūšiuojant maisto atliekas, gali-
ma sutaupyti pastebimas lėšų 
sumas.

Pasak Druskininkų savivaldy-
bės administracijos Ūkio ir tur-
to valdymo skyriaus vedėjos 
Agnės Baranauskaitės, 2022 m. 
Druskininkai tikisi surinkti 800 t 
maisto atliekų – tai leistų sutau-
pyti daugiau kaip 93 tūkst. Eur ir 
tausoti aplinką.

Atsakingas rūšiavimas lėmė, 
kad Druskininkuose rinkliava už 
atliekų tvarkymą indeksuota tik 

du kartus: 2017 m. – dėl pasi-
keitusių valstybės reikalavimų, 
2022-aisiais – dėl išorės veiks-
nių, tokių kaip infliacija, degini-
mo bei kuro ir kitų kaštų augimo.

Tam, kad būtų suvaldytos vi-
sos sąnaudos, reikia ieškoti vi-
dinių atliekų tvarkymo sistemos 
efektyvumo rezervų, o vienas 
tokių – maisto ir tekstilės atlie-
kų rūšiavimas bei atskyrimas iš 
bendro atliekų srauto.

Daugiabučių namų gyvento-
jai mato maisto atliekų rūšia-
vimo naudą

2021 metų pradžioje prie 
įprastų atliekų konteinerių iškilo 
dar vienas – skirtas maisto atlie-
koms. Druskininkų gyventojai 
tam ruošėsi ir laukė – išdalinus 
maisto atliekų konteinerius indi-
vidualiems namams, savivaldy-
bė dažnai sulaukdavo klausimų, 
kada ateis daugiabučių eilė.

Druskininkietė Ilona pasakoja, 
kad, vos tik atsirado galimybė 
rūšiuoti maisto atliekas, iš karto 
ėmė tai daryti: „Pasidėjome ats-
kirą šiukšliadėžę maistui – ma-
nėme, kad ją pripildysime per 
savaitę. Bet kaip mes klydome 
– ji pildėsi labai greitai. Pilna bū-
davo jau per kelias dienas. Po 
mėnesio tokio rūšiavimo supra-
tome, kad mes, keturių asmenų 
šeima, ne visai racionaliai var-
tojame maisto produktus – pa-
gaminame per daug, tada tenka 
išmesti. Taigi rūšiavimas padėjo 
pakoreguoti kai kuriuos įpročius 
ir net sutaupyti.“

Viename iš kurorto daugia-
bučių namų gyvenantis Romas 
sako, kad maisto atliekų rūšia-
vimas nebuvo problema – terei-
kėjo pasirūpinti dar viena papil-
doma šiukšliadėže virtuvėje, o 
ką į ją mesti, daugiau mažiau 
buvo aišku. „Vaikai su šeimomis 

sugrįžę iš didžiųjų miestų ste-
bėdavosi, kad didieji miestai dar 
neįsivedė maisto atliekų rūšiavi-
mo, o kurorte tai jau daroma“, – 
šypsojosi pašnekovas.

Dviejų vaikų mama Milda pa-
sakojo, kad rūšiuoti moko ir 
savo atžalas: „Vaikai tikrai žino, 
kur dėti banano žievę ar obuo-
lio graužtuką: kalbamės rūšiavi-
mo temomis, turime žaislų atlie-
kų rūšiavimo tematika. Maisto 
atliekų sukaupiame tikrai nema-
žai – anksčiau jos keliavo į ben-
drą konteinerį, o dabar jau me-
tus jas rūšiuojame atskirai. Tam, 
kad teisingai rūšiuotume, infor-
maciją pasitikslinu internete, ją 
rasti nesunku.“

Iš maisto atliekų – ir energi-
ja, ir kompostas

Visos išrūšiuotos maisto atlie-
kos vežamos į Alytaus regiono 
atliekų tvarkymo centrą (ARA-
TC).

Čia jos apdorojamos ARATC 
eksploatuojamuose biologinio 
apdorojimo įrenginiuose. Tai – 
vieni iš moderniausių įrenginių 
Europoje, kuriuose atliekos ap-
dorojamos sausuoju anaerobi-
niu būdu, gaminant biodujas, iš 
jų išgaunant energiją ir galutinį 
produktą – kompostą.

Alytaus regiono atliekų tvarky-
mo centro įrenginiuose per me-
tus apdorojama daugiau kaip 20 
tūkst. tonų biologiškai skaidžių 
atliekų, kurių didžiąją dalį suda-
ro maisto atliekos. Iš jų pagami-
namos elektros energijos pilnai 
užtenka visiems ARATC tech-
nologijų parko įrenginiams eks-
ploatuoti, o perteklius parduo-
damas elektros tinklams.

„Šių dienų situacija, kai itin ak-
tuali tapo energetinių išteklių 
problema, verčia mus visiškai 
kitaip žiūrėti į atliekas ir vertin-
ti jų reikšmę. Tai nėra tik daik-
tai, kuriais atsikratome, kurie 
yra mums nereikalingi. Tai – 
energetiniai ištekliai biometa-
no dujoms gaminti, kurios gali 
būti naudojamos viešojo trans-
porto eksploatavimui, šilumos 
ir energijos gamybai. Lietuvoje 
susidarantys atliekų kiekiai leis-
tų patenkinti apie 40 proc. viso 
energijos poreikio. Visų biolo-
giškai skaidžių atliekų rūšiavi-
mas ir atskiras jų rinkimas šian-
dien yra ne pasirinkimo – noriu 
ar nenoriu tą daryti – klausi-
mas, o būtinybė, suvokiant, kad 
atliekos yra mūsų ekonomikos ir 
energetikos ištekliai būtini mūsų 
išgyvenimui“, – sako ARATC 
vadovas Algirdas Reipas.

Druskininkiečiai sėkmingai rūšiuoja maisto atliekas –  
aplenkė net didžiuosius miestus

Maisto atliekų rūšiavimas turi ir didelę ekonominę naudą – tinkamai jas rūšiuojant, gali-
ma sutaupyti dideles pinigų sumas / Asociatyvi nuotrauka

2021 metų pradžioje prie įprastų atliekų konteinerių iškilo dar vienas – skirtas maisto atliekoms / Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

V. Jurgelevičienė: „Rūšiavimo sis-
tema sudėliota taip, kad pavyktų su-
taupyti visose tiekimo ir vartojimo gran-
dyse bei optimizuoti atliekų tvarkymo 
kaštus. Kuo efektyviau rūšiuojame, 
tuo labiau stabilizuojame kaštus. Žino-
ma, esame priklausomi nuo valstybės 
sprendimų, tokių kaip sąvartyno vartų 
mokestis, nereguliuojamos atliekų de-
ginimo kainos, ir monopolistinė atliekų 
deginimo rinka ir kita, tačiau kartu su 
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centru mums pavyko sukurti mo-
dernią, kokybišką, patogią, į bendruomenės poreikius orientuotą 
atliekų tvarkymo sistemą už palankią kainą.“
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Rekonstruotas Druskinin-
kų centre, vaizdingoje Nemu-
no ir Ratnyčios upių santako-
je esantis lenktas tiltelis ir jo 
prieigos. Pasak Druskininkų 
savivaldybės mero Ričardo 
Malinausko, sutvarkyti šią er-
dvę buvo būtina, nes ji skai-
čiavo jau septintą gyvavimo 
dešimtį.

„Atidarymo juostelę kirpti pla-
navome gerokai anksčiau, ta-
čiau darbai užsitęsė, nes no-
rėjome, kad projektas būtų 
įgyvendintas kokybiškai. Kaip ir 
bet kuriam kitam projektui kėlė-
me aukštus reikalavimus darbų 
kokybei ir estetiniam vaizdui. At-

naujinti šią erdvę buvo būtina, 
tačiau tai padaryti nebuvo pa-
prasta, nes šis kompleksas įra-
šytas į nekilnojamųjų kultūros 
vertybių registrą. Džiaugiuosi, 
kad pavyko rasti lėšų, įgyven-
dinti projektą ir iš pagrindų su-
tvarkyti pačioje kurorto širdyje 
esančią populiarią ir vaizdingą 
erdvę“, – sakė R. Malinauskas.

Projektu džiaugėsi ir rangos 
darbus atlikusios UAB „Alkesta“ 
generalinis direktorius Riman-
tas Morkūnas, kartu su meru R. 
Malinausku perkirpęs simbolinę 
atidarymo juostelę.

Įgyvendinant projektą, buvo at-
naujintas tiltas, išlaikyta jo uni-
kali forma, pagal istorinę nuo-
trauką atkurti metaliniai turėklai, 
atstatytas senasis grindinis pie-
šinys.

Tilto prieigose buvę siauri pan-
dusai ir laiptai pakeisti į plačius, 
patogius nuolydžius, atnaujinta 
„Ratnyčėlės“ pakyla, paklotos 
naujos, prie aplinkos derančios 
trinkelės, atnaujintas apšvieti-
mas, sutvarkyti upės šlaitai.

Projekto vertė – beveik 638 
tūkst. eurų.

Vaizdingoje vietoje – Ratny-
čios ir Nemuno upių santakoje – 
esantis tiltas turi ypatingą aurą ir 
yra populiarus tarp druskininkie-
čių ir kurorto svečių, ypač – tarp 
jaunavedžių ir jaunimo, dažnai 
jis pavadinamas meilės tiltu.

Šis tiltas kurorte pastatytas 
apie 1953 m. 1962 metais ša-
lia jo pastatyta skulptoriaus B. 
Vyšniausko skulptūra „Ratnyčė-
lė“, tapusi Druskininkų simboliu.

Druskininkų savivaldybė 
kviečia bendruomenę rink-
tis elektroninį mokėjimo pra-
nešimo už atliekas gavimo 
būdą. Taip – patogiau, pigiau, 
be to, prisidedama prie gam-
tos tausojimo ir saugojimo.

Atsisakyti popierinių sąskaitų 
galima, prisijungus prie Alytaus 
regiono atliekų tvarkymo cen-
tro savitarnos svetainės https://

www.aratc.lt/vietine-rinkliava/e-
paslaugos-e-vietine-rinkliava/

Pažymėkite, kad renkatės 
elektroninį sąskaitos gavimo 
būdą, nurodykite teisingą, nau-
dojamą elektroninio pašto adre-
są ir būsite garantuoti, kad jūsų 
pranešimas niekur nepasimes ir 
nedings.

Užsisakiusiems elektroninius 
pranešimus ir rinkliavą už visą 

mokestinį laikotarpį sumokėju-
siems vienu pavedimu iki liepos 
1 d., rinkliava bus mažinama 3 
proc.

Jeigu kyla neaiškumų ar pro-
blemų, jungiantis ar regis-
truojantis prie ARATC savi-
tarnos sistemos, kreipkitės  
i n f o @ a l y t a u s r a t c . l t ,  
tel. (8 315) 72842. 

Gegužės 9-20 dienomis buvo 
vykdoma Druskininkų savi-
valdybės gyventojų apklausa 
dėl Druskininkuose esančių P. 
Cvirkos ir L. Giros gatvių pava-
dinimų pakeitimo.

Druskininkų savivaldybės 
administracijos specialistai 
minėtų gatvių gyventojus ap-
klausė tiesiogiai, atvykę į na-
mus, gyventojų nuomonė įra-
šyta į apklausos lapus.

Apklausos metu gyventojų buvo 
klausiama, ar jie sutinka keisti P. 
Cvirkos ir L. Giros gatvių pavadi-
nimus, jiems pateikti galimi nauji 
šių gatvių pavadinimai. Gyvento-
jai taip pat galėjo išreikšti indivi-
dualius pageidavimus, kokiu pa-
vadinimu jie norėtų pavadinti 
minėtas gatves.

Visi kiti Druskininkų savivaldy-
bės gyventojai pareikšti savo nuo-
monę P. Cvirkos ir L. Giros gatvių 

pavadinimų pakeitimo galėjo, at-
vykę į savivaldybę arba seniūni-
jas.

Dėl P. Cvirkos gatvės pavadini-
mo nuomonę išreiškė 35 gyven-
tojai: pavadinimą keisti pasiūlė 17 
gyventojų, 18 gyventojų siūlė pa-
vadinimo nekeisti.

Daugiausia gyventojų pasiūlė 
P. Cvirkos gatvę pavadinti Žalgi-
rio gatve.

Dėl L. Giros gatvės pavadinimo 
nuomonę išreiškė 20 Druskininkų 
savivaldybės gyventojų: 9 pasiūlė 
keisti pavadinimą, 11 siūlė jo ne-
keisti.

Daugiausia gyventojų pasiūlė L. 
Giros gatvę pervadinti Nidos ga-
tve.

Galutinį sprendimą dėl minė-
tų gatvių pavadinimų keitimo arti-
miausiame posėdyje priims Drus-
kininkų savivaldybės taryba.

2-3 psl. Druskininkų savivaldybės informacija

Baigta lenkto tiltelio ir jo prieigų rekonstrukcija

Užsisakius elektroninį mokėjimo už 
atliekas pranešimą – nuolaidos

Druskininkų savivaldybės 
gyventojų apklausos rezultatai

Buvo vykdoma Druskininkų savivaldybės gyventojų apklausa dėl Druskininkuose esan-
čių P. Cvirkos ir L. Giros gatvių pavadinimų pakeitimo / Dianos Sinkevičiūtės nuotraukos 

Praėjusį penktadienį perkirpta simbolinė rekonstruoto Druskininkų centre, vaizdingoje Nemuno ir Ratnyčios upių santakoje esančio 
lenkto tiltelio atidarymo juostelė / Roberto Kisieliaus nuotraukos
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Druskininkai nusilenkė savo miestą mylintiems, jį 
garsinantiems žmonėms ir organizacijoms

Jau ne vieną dešimtmetį 
Druskininkuose puoselėjama 
jauki tradicija surengti iškil-
mingą padėkos vakarą, kuria-
me pagerbiami savo miestą 
mylintys, garsinantys ir puo-
selėjantys žmonės bei or-
ganizacijos, prisiminamos 
ryškiausios praėjusių metų 
iniciatyvos. 

Praėjusį šeštadienį Drus-
kininkų savivaldybės ap-
dovanojimų ceremonija or-
ganizuota „Snow Arenos“ 
erdvėse. Tai jau 19 kartas, kai 
tradicinėje padėkos šventė-
je įteikti garbingiausi Druski-
ninkų apdovanojimai – bron-
zinės „Ratnyčėlės“.

Raudonuoju kilimu žengė Sei-
mo nariai, merai, ambasadoriai, 
Druskininkų savivaldybės na-
riai bei kiti garbūs svečiai. Va-
karo vedėjas aktorius Vytautas 
Rumšas (jaunesnysis) pakvietė 
šventės svečius ir vėl pasimė-

gauti bendravimo galimybe bei 
apsikabinimo džiaugsmu.

Beveik pusketvirto šimto šven-
tės „Druskininkai 2021“ svečių 
prisiminė praėjusių metų iššū-
kius, svarbiausius įvykius, ryš-
kiausius projektus ir nuveiktus 
darbus.

Druskininkų savivaldybės me-
ras Ričardas Malinauskas pa-
dėkos vakaro metu įteikė 9 
prestižinius bronzinės „Ratny-
čėlės“ apdovanojimus, Kultūros 
puoselėtojo diplomą ir pasveiki-
no Kalėdinio eglučių parko nu-
galėtojus.

„Paskutinį kartą Padėkos va-
kare buvome susitikę pasi-
džiaugti 2019 metų pasiekimais. 
2019-ųjų rezultatai buvo geriau-
si per 30 metų. 2020-ųjų pirmi 
trys mėnesiai dar geresni – lau-
kėme mažo stebuklo. Deja, bet 
tas stebuklas virto savotišku ku-
rorto pragaru. Pandemijos lai-
kotarpis Druskininkams tikriau-

siai buvo sunkiausias laikas per 
šimtmečius jo istorijos. Labai 
sunku ir sudėtinga, kai tiek metų 
raginęs ir kvietęs visus atvykti 
ir savo laiką leisti Druskininkuo-
se, staiga turi prašyti žmonių 
čia nebevažiuoti... Ačiū visiems, 
kad, surėmę pečius, išgyveno-
me tą sunkų laiką, kartu toliau 
kūrėme, ėjome į priekį ir šian-
dien galime susitikit, bendrauti ir 
pasidžiaugti nuveiktais darbais“, 
– sakė meras R. Malinauskas.

Prieš apdovanojant kiekvie-
ną nominantą, buvo parodytas 
trumpas, bet informatyvus vaiz-
do siužetas, fragmantiškai ap-
žvelgiantis nominantų atliktus 
darbus. 

Vakaro metu koncertavo voka-
linis kvartetas „Il Senso“ ir mer-
ginų grupė „Queens of Roses“.

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Padėkos vakaro fragmentai / Dianos Sinkevičiūtės ir Roberto Kisieliaus nuotraukos
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Padėkota labiausiai Druskininkams nusipelniusiems žmonėms

Asociacija „Padėkime vaikams“
Už reikšmingą socialinę veiklą ir savanorystės skatinimą 

Druskininkų teniso klubas
Už indėlį plėtojant teniso sportą

Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Už druskininkiečių sveikatos stiprinimą ir sveiko gyvenimo būdo vertybių puoselėjimą

„Tech SPA Druskininkai“
Už investicijas įkuriant inovatyvią darbostogų erdvę 
Druskininkų kurorte

Algirdas Svirskas
Už reikšmingas iniciatyvas, kuriant ir įgyvendinat Druskininkams svar-
bius projektus Druskininkų savivaldybėje

„Amberton Green SPA Druskininkai“
Už investicijas, modernius sprendimus ir 
sveikatinimo paslaugų plėtrą Druskininkuose

„Yukon Advanced Optics Worldwide“
Už bendradarbiavimą ir reikšmingą paramą 
sveikatos ir kultūros srityse

UAB „Galia“
Už socialiai atsakingą verslą ir pilietiškumą

Gražiausios kalėdinės eglutės konkurse, komisijos 
sprendimu, nugalėjo Druskininkų „Ryto“ gimnazija

Dianos Sinkevičiūtės ir Roberto Kisieliaus nuotraukos

Kultūros puoselėtojo premija
Druskininkų poezijos ir kitų menų mėgėjų asociacija „Branduma“

UAB „Veritas Ana“
Už socialiai atsakingą požiūrį ir paramą Drus-
kininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės 
bažnyčiai



2022 m. birželio 2 d.                                                          Savaitraščio Nr. 3576

Trys žavios aktorės gausiai susirinkusius žiūrovus beveik pusantros valandos vedė erškėčiuotais poeto A. Kalanavičiaus likimo keliais / Viešosios 
bibliotekos archyvo nuotraukos

Garsios aktorės pakvietė paklaidžioti pokario Lietuvos poeto  
A. Kalanavičiaus sudėtingo gyvenimo vingiais

Kurorto šventės išvaka-
rėse Druskininkų savival-
dybės viešoji biblioteka 
pakvietė į teatro „Labas“ 
spektaklį „Nedingęs“. Lie-
tingas oras nesutrukdė su-
siburti gausiam teatro my-
lėtojų pulkui, panorusiam 
su trimis garsiomis aktorė-
mis – Vitalija Mockevičiū-
te, Neringa Varnelyte ir Jur-
ga Kalvaityte – paklaidžioti 
pokario Lietuvos poeto An-
tano Kalanavičiaus (1945–
1992) sudėtingo gyvenimo 
vingiais. 
Trys žavios kūrėjos įgyven-

dino savo įdomią idėją: kalbė-
damos poeto Antano, jo moti-
nos, mokytojų, giminių, kaimo 
moterų, jo mylimos merginos, 
bendramokslių, bendradarbių, 
pagaliau plunksnos brolių ir li-
teratūros kritikų lūpomis, be-
veik pusantros valandos vedė 

erškėčiuotais poeto likimo ke-
liais. Visi teatrinio pasivaikš-
čiojimo epizodai sugulė į vien-
tisą trumpos poeto biografijos 
puslapį.
A. Kalanavičius gimė Dzūki-

joje, Sapiegiškės kaime, vos 
už vieno kilometro nuo Ne-
dzingės bažnytkaimio. Jo tė-
velis buvo kalvis, o mama – 
žoliautoja. Antanas pradėjo 
eiliuoti, mokydamasis Nedzin-
gės vidurinėje mokykloje. Vė-
liau studijavo lituanistiką Vil-
niaus universitete, Vilniaus 
pedagoginiame institute, 
bet studijų nebaigė. Grįžęs į 
tėvų namus, atsidavė pomė-
giams kalti geležį, daryti pei-
lius ir be atvangos rašyti eilė-
raščius. Jo kūrybą spausdino 
periodiniai leidiniai – laikraš-
čiai, žurnalai. Tačiau literatū-
ros leidykla „Vaga“ nesiėmė 
išleisti nė vieno iš eilėraščių 

rinkinių, nors net aštuonis po-
etas buvo pateikęs komisijų 
svarstymams. Tik po A. Kala-
navičiaus mirties, jo buvusios 
žmonos Perpetua Dumšienės 
iniciatyva ir pastangomis, išė-
jo dvi rinktinės – „Ne akmenys 
guli“ (1994) ir „Dvi saujos lai-
ko“ (2015).
Spektaklis, paįvairintas dzū-

kiška šnekta ir A. Kalanavi-
čiaus eilėmis, nukėlė į būsi-
mo poeto vaikystę, kai jis su 
mama veždavo žolynų maišus 
į Varėnos supirkimo punktą, 
kai stebėdamas tėvo žaizdrą, 
savarankiškai kabinosi į kalvio 
amatą ir meistravo peilius. Po 
to perbėgo per jaunystę, kai 
Antanas stojamųjų egzami-
nų rašinį parašė eiliuotai, kai 
traukdavo aplinkinių žvilgsnius 
savo dailininkiška išvaizda, kai 
su būsima žmona žingsniavo 
dešimt kilometrų nuo plento į 

Milioniškę mišku po žvaigždė-
tu dangum, kai neišlaikęs stu-
dijų tempo, „papjautas“ morfo-
logijos ir sintaksės, nuėjo dirbti 
melioracijos darbų, o po kele-
to metų, sugrįžęs gyventi pas 
mamą, skendo vienatvėje ir 
vis rašė ir rašė... Bet tuo laiku 
nebuvo nei suprastas, nei pri-
imtas, nei įvertintas. Pakirstas 
trečio infarkto, A. Kalanavičius 
atgulė vidury šilo senosiose 
Sapiegiškės kaimo kapinaitė-
se.
Vaidinimas atskleidė, kokia 

gili yra A. Kalanavičiaus po-
ezija, persmelkta stipriais vi-
diniais išgyvenimais, subtiliu 
gamtos pajautimu, savitos po-

etinės kalbos niuansais. 
Spektaklio pavadinimas – 

„Nedingęs“ – yra labai taiklus, 
nes asocijuojasi ne tik su poe-
to gimtinės vietovardžiu, bet ir 
primena, kad poetas A. Kala-
navičius, palikęs savo unikalų 
pėdsaką, šiandien nėra dingęs 
nei iš Nedzingės krašto, nei iš 
skaitytojų širdžių, nei iš lietuvių 
poezijos akiračio. 
Projektą finansavo Lietuvos 

kultūros taryba, projekto par-
tnerė – Druskininkų savivaldy-
bės viešoji biblioteka.

Viešosios bibliotekos 
informacija
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Druskininkiečiams ir miesto svečiams buvo parengta turininga, vaizdinga, labai muzikali ir įspūdinga šventė / Roberto Kisieliaus, TVIC archyvo nuotraukos

Atkelta iš 1 psl.

Merkinės g. 13-72 duris atvėrė nauja, moderni gydytojos Dianos Kalinaitės odontologijos klinika „Didonta“

Druskininkuose, Merkinės 
g. 13-72, duris atvėrusi nau-
ja, moderni gydytojos Dianos 
Kalinaitės odontologijos klini-
ka „Didonta“ siūlo aukščiau-
sios kokybės dantų gydymo 
vaikams ir suaugusiems, pro-
tezavimo, estetikos, dantų ba-
linimo, burnos higienos pas-
laugas, malonų aptarnavimą ir 
išskirtinį dėmesį.

Norite gražios šypsenos ir iš-
vengti dantų skausmo? Užsu-
kite pas mus! 

Jums padės jauni gydytojai 
odontologai, profesionaliai dia-
gnozuojantys ir gydantys įvairias 
burnos ertmės bei dantų ligas, 
dirbantys su šiuolaikine moder-
nia aparatūra, naudojantys koky-
biškas, sertifikuotas medžiagas 

bei pažangias technologijas.
Naujosios klinikos specialistai 

rūpinasi aukštais kokybės ir eti-
kos standartais, todėl pacientų 
gydymas čia neatsiejamas nuo 
malonaus ir šilto aptarnavimo. Ir 
visa tai už kiekvienam prieinamą 
kainą! 

Mes visada laukiame Jūsų at-
vykstant. Atidarymo proga visą 
birželio mėnesį klinikoje „Di-
donta“ gydytojo konsultacija – 
nemokama, o pirmam vizitui bus 
taikoma net 20 proc. nuolaida! 

Paskubėkite apsilankyti. Juk 
šypsena – gražiausia puošmena!

Kviečiame registruotis  
tel. +370 673 33866 
I-V nuo 9 iki 18val.

Naujojoje odontologijos klinikoje „Didonta“ – visą birželio mėnesį nemokamos 
konsultacijos ir 20 proc. nuolaida pirmam vizitui

Užsakymo Nr. MDR-357-01

Koncertinių vakarų kulminaci-
jomis tapo mylimiausių atlikėjų 
– vis naujais hitais nenustojan-
čio stebinti Justino Jaručio, ge-
riausius visų laikų pasaulinius 
ir lietuviškus hitus atliekančio 
Martyno Kavaliausko, tik gyvai 
grojančio „Baltojo kiro“ pasiro-
dymai. O dviejų muzikos asų 
– Algirdo Kaušpėdo ir Viktoro 
Diawaros – duetas „KanDIs“, 
originalių tekstų ir elektroni-
nės muzikos deriniu, sustiprin-
tu efektingu šviesų ir vizualinių 
projekcijų šou, sukūrė netikėtų 
emocijų. 

Šeštadienio vakarą Pramo-
gų aikštės scenoje aukščiausia 
nata suskambėjo elegantiško-
sios Monikos Liu pasirodymas, 
lydimas šviesų, lazerių ir vizua-
lizacijų šou, kuris sutraukė bene 
gausiausią būrį klausytojų.

Skambėjo ir folkloras
K. Dineikos sveikatingumo 

parke, tikroje gamtos oazėje, 

skambėjo kito stiliaus muzika – 
ten surengtas folkloro festiva-
lio „Skamba skamba kankliai“ 
svečių koncertas, kuriame ke-
turi ansambliai –„Banga“ (Latvi-
ja), „Diabubu“ (Lenkija), „Norin-
ge“ (Norvegija) ir moterų grupė 
iš Ukrainos „Babskyj kozačok“ – 
pristatė skirtingo muzikinio turi-
nio ir stiliaus pasirodymus. 

Nemuno krantinėje tradiciš-
kai įsikūrė linksma ir spalvin-
ga pramogų vaikams zona, du-
ris atvėrė nepaprasta mokslinė 
laboratorija. „Atviro rato“ tea-
tro aktoriai šeimas su vaikučiais 
pakvietė į spektaklį „Senelės 
pasaka“.

Vilniaus alėjoje ir pėsčiųjų ta-
kuose įsikūrę amatininkai ir pre-
kiautojai pasiūlė įsigyti malonių 
smulkmenų ar skanumynų. 

Ir visą savaitgalį Druskininkai 
ūžė – viešbučiuose trūko lais-
vų vietų, restoranai ir kavinės 
buvo pilnos lankytojų, koncer-
tų scenos apgultos klausyto-

jų, gatvėse ir aikštėse – minios 
atsipalaidavusių ir tarpusavy-
je bendraujančių žmonių. Visų 
nuotaika buvo puiki, jos suga-
dinti nepajėgė nelabai draugiš-
kai nusiteikusi gamta. Lietuva 
vasarą Druskininkuose pasitiko 
griausmingai! 

Šventės dalyvių įspūdžiai

Aušrinė ir Jokūbas iš Vil-
niaus: „Kai paskaitėme reklamą 
apie Druskininkų kurorto šventę 
ir pamatėme, kas ten koncer-
tuos, supratome – turime ten 
važiuoti. Tiek įvairių grupių ir at-
likėjų vienoje vietoje, per du va-
karus! Tai – fantastiška! Mes la-
biausiai laukėme „Baltojo kiro“, 
Monikos Liu. O kokia nuosta-
bi nuotaika čia vyrauja, sutiko-
me daug pažįstamų iš Vilniaus, 
Kauno, kitų miestų, visi kaifuoja 
nuo Druskininkų. Mes čia ne pir-
mą kartą, bet tokio dydžio šven-
tėje tikrai dar nebuvome. Pagar-

ba Druskininkams“.

Raimonda ir Žilvinas iš Aly-
taus: „Į Kurorto šventę Drus-
kininkuose važiuojame jau ne 
pirmus metus. Čia visada su-
randame ką nors įdomaus ir 
malonaus. Gaila, kad dvejus 
metus tos šventės nebuvo, tai 
buvome jos pasiilgę. Penkta-
dienio vakarą specialiai atvažia-
vome į Druskininkus dėl mies-
telėnų šventinės eisenos. Kiek 
išmonės ir kūrybiškumo, kiek 
širdies ir fantazijos parodė drus-
kininkiečiai, rengdamiesi šiai ei-
senai. Kai pamatai, kad kartu 
su visais eisenoje žygiuoja pats 
meras, įstaigų, mokyklų, vaikų 
darželių atsovai, supranti, kad 
Druskininkai – labai bendruo-
meniškas kurortas. Per šventę 
buvo tiek koncertų, kad neįma-
noma į visus suspėti. Mes la-
biausiai laukėme Martyno Ka-
valiausko ir Justino Jaručio 
pasirodymų, likome labai paten-

kinti. Šventė puiki, Druskininkai 
sugeba stebinti“.

Akvilė ir Raimundas Eitma-
navičiai iš Kauno: „Seniai no-
rėjome atvažiuoti savaitgaliui į 
Druskininkus. Labai džiaugia-
mės, kad pataikėme į grandi-
ozinį festivalį. Nakvynę užsi-
sakėme prieš savaitę, tačiau 
didelio pasirinkimo jau nebu-
vo. Kartu atsivežėme ir savo pa-
auglį sūnų, kuris sakė, kad čia 
bus daug gerų muzikinių gru-
pių. Teko Tomą lydeti į jo mėgs-
tamų grupių koncertus. Pui-
ki nuotaika, jaunimas šėlsta, 
fantastiškas koncertų apšvieti-
mas. Sekmadienį dar nuėjome 
į „Sveikatos ratą“. Galima saky-
ti, kad savaitgalis buvo atgaiva ir 
kūnui, ir sielai. Druskininkai pa-
rodė, jog ne blogiau už didmies-
čius sugeba surengti tokio lygio 
šventes“. 

Parengė Laimutis Genys

Lietuva vasarą Druskininkuose pasitiko griausmingai ir 
su gyvenimo džiaugsmu
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Druskininkų policijos komisariate buvo pasveikinti konkurso „Kaimynų kaimynas“ dalyviai / Druskininkų PK archyvo nuotrauka

„Grand Master“ veteranų svorio kategorijoje iki 100 kg varžęsis Vydas kaire ranka iškovojo antrą vietą, o dešine ranka laimėjo aukso medalį / 
Roberto Kisieliaus ir asmeninio archyvo nuotraukos

Druskininkų policijos komisariate 
pasveikinti geriausi kaimynai

Druskininkietis Vydas Mikelionis – Europos rankų lenkimo 
čempionato nugalėtojas

Restoranas „Vitaminas B12“ į 
komandą kviečia:

• Virėją
• Picų kepėją  

(apmokome, gali būti be patirties), 
įdarbiname jaunimą.

Mylite savo darbą, maistas yra tavo aistra, o gal norėtu-
mėte išmokti kepti picas? Atvykite pas mus pokalbiui!

Mes tikimės, kad jūs būsite:
• draugiški kolektyve
• tvarkingi savo darbo vietoje
• punktualūs bei gebantys išmokti naujovių

Daugiau informacijos tel. +370 670 22226 arba el. paštu 
vitaminasb12@inbox.lt

Jau tampa tradicija kiekvie-
nais metais, paskutinį gegu-
žės penktadienį, minint Euro-
pos kaimynų dieną, pagerbti 
geriausius kaimynus. Tądien 
Druskininkų policijos komisa-
riate buvo pasveikinti konkur-
so „Kaimynų kaimynas“ daly-
viai.

Konkursas buvo skirtas paste-
bėti žmones, kurie rūpinasi ap-
linkiniais ir jų saugumu, neatly-
gintinai daro gerus darbus, savo 
elgesiu yra pavyzdys kitiems, su-
geba suvienyti ir puoselėti sau-
gią ir gražią aplinką... Ne veltui 

sakoma, kad geras kaimynas ir 
už tolimą giminę artimesnis.

Šiuos žodžius apie savo kaimy-
nus leipalingiečius Oną ir Bronių 
Kelmelius galėjo patvirtinti Žane-
ta Krivonienė, o Marija Rimkienė 
pasidžiaugė savo kaimynais An-
tanu ir Ramute Maziukais. Gra-
žių žodžių apie kaimynę druski-
ninkietę, Saugios kaimynystės 
pirmininkę Vidą Vitaitę Zurzienę 
negailėjo jos kaimynės Rūta Zai-
kaitė ir Larisa Ražanskienė bei 
kaimynas Gintaras Svirskas.

Yra įrodyta, kad saugios kaimy-
nystės veiklas vykdančiose teri-

torijose, kur kaimynai kartu ste-
bi aplinką ir rūpinasi vienas kito 
saugumu, vagysčių ir kitų turtinių 
nusikaltimų skaičius gerokai su-
mažėja. Visiems konkurso daly-
viams buvo įteiktos Druskininkų 
policijos komisariato įsteigtos at-
minimo dovanėlės.

Lauksime gausaus būrio da-
lyvių ir kitais metais – juk šalia 
mūsų gyvena daug nuostabių 
žmonių, kurių buvimas aplinki-
niams suteikia jaukumo ir pasi-
tikėjimo, tereikia juos pastebėti.

Druskininkų PK informacija 

Gegužės 7-14 dienomis, 
Rumunijoje, Bukarešte, or-
ganizuotame Europos ran-
kų lenkimo čempionate „Eu-
roArm 2022“ dalyvavo 450 
sportininkų, tarp jų – Lietu-
vos garbę gynę druskinin-
kietis Vydas Mikelionis bei 
daugkartinė Lietuvos, Eu-
ropos ir pasaulio čempio-
nė Eglė Vaitkutė. Abu lietu-
viai į namus sugrįžo net su 
keturiais medaliais. „Grand 
Master“ veteranų svorio ka-
tegorijoje iki 100 kg varžęsis 
Vydas kaire ranka iškovo-
jo antrą vietą, o dešine ran-
ka laimėjo aukso medalį. E. 
Vaitkutė abiem rankomis iš-
kovojo aukso medalius.
Galiūnas iš Druskininkų V. 

Mikelionis yra daugkartinis 
rankų lenkimo čempionatų da-
lyvis ir prizininkas. Šios spor-
to šakos čempionatuose Vy-
das dalyvauja apie 30 metų 
ir sako, kad rankų lenkimas 
jam – labai graži sporto šaka. 
Jo žodžiais, pagrindinis rankų 
lenkimo varžybų tikslas – pri-
spausti kito ranką prie žemės.
Druskininkietis pelnytai gali 

didžiuotis savo sportiniais pa-
siekimais, jo kolekcijoje – keli 
šimtai iškovotų medalių. Du-
kart jis iš varžybų sugrįžo su 
aukso medaliais, Europoje 5 
kartus buvo antras ir tiek pat 
kartų iškovojo bronzos meda-
lius.
Paklaustas, kokių savybių 

reikia, norint puikiai pasirody-
ti rankų lenkimo čempiona-
tuose, V. Mikelionis sako, kad 
varžyboms reikia būti ne tik fi-
ziškai, bet ir gerai psichologiš-
kai pasiruošusiam.
Pasiteiravus, ką jam reiškia 

pastarajame čempionate iš-
kovotas medalis, Vydas sakė, 
kad visi į varžybas vyksta nu-
galėti, todėl iškovotas meda-
lis puikiai apvainikuoja ilgą pa-
siruošimą ir įdėtas pastangas. 
Tiesa, V. Mikelionis sakė jau-
čiantis savotišką nusivylimą, 
kad jo atstovaujamai sporto 
šakai Lietuvoje dar neskiria-
mas reikiamas dėmesys, nors 
sportininkai iškovoja aukščiau-
sios prabos medalius ir garsi-
na šalį.
71-erių sportininkas vis dar 

aktyviai sportuoja, kovoja ve-
teranų kategorijoje, nors kar-
tais tenka jėgas išmėginti ir ko-
vose su jaunesniais varžovais 
– taisyklės vyresniems leidžia 
dalyvauti jaunesnių kategori-
joje.
Dabar Vydas puoselėja sva-

jonę kitąmet surengti Euro-
pos rankų lenkimo čempiona-
tą Druskininkuose, idėją ketina 
aptarti su savivaldybės meru 
Ričardu Malinausku. 
„Europos čempionatas mūsų 

mieste jau buvo organizuo-
tas dukart. Tai – didelis sporto 
renginys, pritraukiantis į mies-
tą šios sporto šakos gerbėjus, 
jų šeimos narius, sirgalius. De-
vynias dienas mieste būna aš-
tuoni šimtai sportininkų. Kiek 
jie čia palieka lėšų!“ – sako V. 
Mikelionis. Jis prisimena savo 
dalyvavimą Azerbaidžane su-
rengtame čempionate, kurio 
metu, pristatant sportininkus, 
nuolat skambėjo ir Druskinin-
kų vardas, buvo reklamuoja-
mas kurortas, rodomi reporta-
žai.

„Mano Druskininkai“ 
informacija
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V. Uspaskich: „Vaiko priežiūros atostogos turi būti ilginimos iki vienerių metų, o motinystės ar 
tėvystės atostogų išėję tėvai tuo metu gautų šimtą procentų savo algos“ / Asmeninio archyvo 
nuotrauka

Pažangūs bei išsilavinę eu-
ropiečiai nenori gimdyti vai-
kų, kol nesutvirtės finan-
siškai. Pasirinkę karjerą, jie 
įsisuka į darbo rutiną ir atide-
da vaikus „neapibrėžtam lai-
kui“. To pasekmė – Europa 
sensta ir keičiasi jos demo-
grafinis veidas. 

Todėl jau nuo pat 2016-tų 
metų Europoje mažėja gims-
tamumas. Šią, visai socialinei 
apsaugai gresiančią problemą 
galima ištaisyti tik vienu būdu – 
skatinant gimstamumą. Vienas 
iš svarbiausių jaunų šeimų pa-
sirinkimą formuojančių faktorių 
yra finansinis. Juk jaunos šei-
mos nori gyventi „čia ir dabar“. 
Todėl dažnai jos atideda vaikų 
gimdymą, kol sutvirtės ir atsi-
stos ant kojų. O tada dirba, dir-
ba, dirba ir... užmiršta, kad pla-
navo šeimą. Geriausiu atveju 
pasigimdo vieną vėlyvą vaiką, 
o, valstybės požiūriu, tai trum-
paregiška ir netgi pavojinga po-
zicija.

Europa iki šiol žiūrėjo į šią 
problemą per pirštus. Dauge-

lyje Europos šalių vaiko prie-
žiūros atostogos nesiekia nė 
vienerių metų. Kai kur moka-
ma tik dalis atlyginimo, kuris 
buvo uždirbamas iki nėštumo. 
Dar kai kuriose šalyse nuo tos 
sumos nuskaičiuojami ir mo-
kesčiai. Dėl nepalankios išmo-
kų politikos gimstamumas ne 
auga, o atvirkščiai – mažėja, vi-
suomenės sensta, didėja rizi-
ka mažoms tautoms išnykti. Ir 
tai gresia ne tik vis mažėjančiai 
Lietuvai, bet ir visai Europai. 

Darbo partija mane įpareigojo 
nebeatidėlioti šios problemos ir 
imtis realių darbų. Todėl patei-
kiau Europai pasiūlymą, kurio 
ji negalės atsisakyti. Pateikiau 
rezoliuciją dėl vaiko priežiūros 
atostogų ilginimo iki vienerių 
metų bei siekiu, kad motinystės 
ar tėvystės atostogų išėję tėvai 
tuo metu gautų šimtą procentų 
savo algos. Juk jauni tėvai ir taip 
susiduria su stipriai išaugan-
čiomis išlaidomis ir pasikeitusia 
buitimi. Išlaikydami jų pajamas 
buvusiame lygyje, pridėsime 
svarų argumentą svarstymuo-

se apie šeimos pagausėjimą. 
Todėl atsiras realios galimybės 
nekeisti gyvenimo būdo, kar-
tu dings dalis įtampos, kurią bet 
kokiu atveju patiria jauni tėvai.

Žinau, kad tokie sprendimai 
kartais vadinami populistiniais. 
Kaip tie, kurie kažką duoda „už 
dyką“. Neapsigaukit! Tai – in-
vesticija. Supraskite, jog tai ne 
„valstybės duoti“, o poros sąži-
ningai iki nėštumo uždirbti pini-
gai, kuriuos jie išleis savo vai-
ko gerovei. Būkime tvirti savo 
sprendimuose ir žinokime, kad 
kiekvienas protingai išleistas 
euras šiandien atneš ne vieną 
dešimtį eurų rytoj.

Pagarbiai Jūsų, 
Nepriklausomas Europos 

Parlamento narys
Viktoras Uspaskich

Už pareikštas nuomones atsako tik 
autorius. Šios nuomonės nebūtinai 
atitinka oficialią Europos Parlamen-
to poziciją.

V. Uspaskich: „Nebus pinigų – nebus vaikų.  
Nebus vaikų – nebus Lietuvos“

Užsakymo Nr. MDR-PR-357-01

Leipalingio miestelio bendruomenę subūrė Šeimos diena
Gegužės 22-ąją Leipalingio 

miestelio bendruomenė šven-
tė Šeimos dieną. Juk šeima – 
tai miniatiūrinė visuomenė, 
nuo kurios darnumo priklau-
so visos didelės žmonių vi-
suomenės saugumas. 

Šventinės nuotaikos nesuga-
dino net lietus. Renginys pra-
sidėjo krepšinio turnyru 3x3, 
skirtu A. Laukaičio atminimui. 
Tarpusavyje varžėsi 6 koman-
dos. Panevėžio lėlių vežimo te-
atras kvietė į Leipalingio dvaro 
salę – ten buvo galima pamatyti 
spektaklį visai šeimai „Anderse-
no sapnas“. 

O smagiausia dalis – tradici-
nė šeimų sporto šventė, kuri dėl 
blogo oro surengta laisvalaikio 
salėje. 

Šventės dalyviai stebėjo kva-
pą gniaužiantį jaunųjų gimnas-
tų pasirodymą, mėgavosi laisva-
laikio salės šokių vadovės Astos 
Čmukienės paruošta vaikų bei 
moterų šokių programa, išmo-
ko bendrą smagų šokį. Spor-
tinėse užduotyse jėgas galė-
jo išbandyti kiekvienas renginio 
svečias. Įvairiose rungtyse ir es-
tafetėse varžėsi net 20 šeimų 
komandų. O buvo verta, nes da-
lyvių laukė nuostabūs prizai, ku-
riuos įsteigė Druskininkų savi-
valdybė, sveikatinimo ir poilsio 
centras „Aqua“, „Snow Arena“, 
UNO Park Druskininkai, UAB 
„Grand SPA Lietuva“, „Vila Rica“ 
sodyba, „Kautros keltuvai“, „Ma-
lūno kalvė“, MB „Ifuture inves-
tments“, „Snow kart“ kartodro-
mas, „Baidarės Dzūkijoje“, S. 
Valentukonis. 

Sveiko maisto pamokėlėmis 
pasirūpino Druskininkų visuo-
menės sveikatos biuras su „Lai-
mės namais“. 

Parengta pagal Leipalingio 
bendruomenės informaciją Leipalingio miestelio bendruomenė šventė Šeimos dieną / Lijanos Kubilienės nuotraukos
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VšĮ Vaikų ir jaunimo klubas 
„Drusportus“, skatindamas 
jaunosios kartos domėjimą-
si fizinio aktyvumo veiklo-
mis, parengė ir vykdo Sporto 
rėmimo fondo finansuojamą 
projektą „Tinklinio, olimpinės 
sporto šakos plėtotė ir vai-
kų bei paauglių įtraukimas į 
sportines veiklas Druskinin-
kų savivaldybėje“ (projekto 
Nr. SRF-SRO-2020-1-0082). 

Projekto tikslinė grupė – Drus-
kininkų savivaldybėje gyvenan-
tys mergaitės ir berniukai (gimę 
2007 m. ir jaunesni), susidomė-
ję tinklinio sporto šaka. Sporti-
nio meistriškumo plėtojimo ci-
kle dalyvauja 12-15 berniukų 
ir tiek pat mergaičių. Projekto 
veiklos yra atviros, tad tikima-
si, kad prisijungs naujų dalyvių. 
Vaikų, gimusių 2007 m. ir vėliau, 
dalyvavimas projektinėje veiklo-
je paremtas tuo, kad į sportinę 
veiklą būtų įtraukti kuo jaunes-
ni/mažesni sportininkai, kurie 
neturi susiformavusių žalingų 
įpročių ir nėra paveikti neigia-
mos aplinkos. Tokioje tikslinė-
je grupėje lengviau formuojami 
atsakomybės, darbštumo, svei-
kos gyvensenos įgūdžiai, kar-

tu populiarinama tinklinio spor-
to šaka, susipažįstama su šios 
sporto šakos taisyklėmis ir tradi-
cijomis Lietuvoje bei Europoje. 

Siekiant didesnių tinklinio 
sporto šakos įgūdžių, užsiėmi-
mai projekto tikslinei grupei vyk-
domi reguliariai 4 kartus per 
savaitę, tinklinio komandos da-
lyvaus tinklinio turnyruose ar 
čempionatuose. Į sportines vei-
klas aktyviai įsitraukė ir į Drus-
kininkus su artimaisiais atvykę 
vaikai iš Ukrainos. Šiuo metu 
veiklose dalyvauja vienas ber-
niukas ir trys mergaitės, jiems 
tinklinio sporto šaka yra nauja, 
tačiau, nepaisant to, jie sėkmin-
gai dalyvauja pasirengimo pro-
cese ir varžybose. 

Po kiekvieno fizinio krūvio ci-
klo organizuojami užsiėmimai 
su kineziterapeutu baseine, kad 
ugdytiniai teisingai atsistaty-
tų po padidinto krūvio ciklo bei 
ugdytų teisingus plaukimo įgū-
džius (mokyti plaukti), mokinti 
saugiai elgtis vandenyje ir prie 
vandens. Šią veiklą vykdome, 
naudodamiesi Druskininkuose 
veikiančio sveikatingumo cen-
tro „UPA Medical SPA“ kinezi-
terapeutų teikiamomis paslau-

gomis. Šiuo metu užsiėmimus 
baseine veda centro kinezitera-
peutas Svajūnas Juciūnas. Tai 
– puiki patirtis vaikams, naudin-
gi sveikatai užsiėmimai, o kartu 
ir įdomios fizinio aktyvumo vei-
klos.

Treniruočių proceso metu įgy-
tų įgūdžių patikrinimui vykdo-
mame projekte yra numatyta 
rengti bei dalyvauti turnyruose 
Lietuvoje bei už jos ribų. 

Nors COVID-19 pandemi-
ja sumažino galimybes keliau-
ti ir bendradarbiauti, dalyvavimą 
turnyruose, pagal galimybes, tę-
sėme. 2019 m. gruodžio mėnesį 
vykdėme tinklinio turnyrą, skir-
tą pirmajam Druskininkų tinkli-
nio treneriui R. Zautrai atminti. 
2022 m. gegužės 7-8 d. į tinkli-
nio turnyrą „Pažintis su odiniu 
kamuoliu“ sukvietėme mergai-
čių, gimusių 2007 m. ir vėliau, 
komandas iš Kauno sporto mo-
kyklos „Startas“, Vilniaus spor-
to mokyklos „Sostinės tauras“, 
Vilniaus rajono sporto moky-
klos. Druskininkams turny-
re atstovavo dvi komandos. Po 
dvi dienas trukusių varžybų pri-
zinių vietų lentelėje vietas pa-
sidalijo pirmąją vietą iškovojusi 
„Drusportus-1“, antrąją pelniusi 
„Drusportus-2“ ir trečiąją vietą 
laimėjusi Vilniaus sporto moky-
klos „Sostinės tauras“ koman-
dos. 

Visi turnyro dalyviai išsivežė 
ne tik pelnytus apdovanojimus 
turnyro atminimo ženkliukus, 
bet ir naujų įgūdžių, patirties ir 
gerų, patikimų draugų už aikšte-
lės ribų, su kuriais dar ne kar-
tą teks susitikti ir draugiškose, ir 
oficialiose varžybose.

Džiaugiamės, kad pasinaudo-
jome Sporto rėmimo fondo kvie-
timais teikti paraiškas finan-
savimui gauti, galėjome rengti 
projektus ir vykdyti projektinę 
veiklą. 

Kartu mes komanda! Mes my-
lime tinklinį!

VšĮ Vaikų ir jaunimo klubo 
„Drusportus“ informacija

Sporto rėmimo fondo bendrai finansuojamas 
projektas suteikia galimybę  

tinklinį pažinti iš arčiau

Pušų želdiniuose pastebėta spygliakritė

Šakių rajono šiluose augan-
čiuose želdiniuose ir žėlinuo-
se 2022-05-19 VMT Miško sa-
nitarinės apsaugos skyriaus 
specialistas pastebėjo gels-
tančiais, ruduojančiais ir 
džiūstančiais spygliais puše-
les. Jaunų pušaičių spyglius 
pažeidė infekcinė liga – pušų 

spygliakritė. Grybinės infek-
cijos pažeisti spygliai neišgy-
vens, jie nudžius ir nubirs. 

Dalies spyglių netekę medeliai 
silpniau augs, bus labiau jautrūs 
vabzdžių ir ligų pažeidimams, 
sausroms ir aplinkinės augali-
jos stelbimui. Grybelio sporomis 
spygliai apsikrėtė praeitų metų 

rudenį ir šiuo metu nėra būdų 
pažeistus spyglius atgaivinti. 

Ant spygliakritės pažeistų pu-
šaičių ūglių ir stiebelių taip pat 
aptikta daug amarų, kuriuos pri-
žiūri skruzdėlės. Amarų koloni-
jos siurbia medelių sultis. Dėl 
to pušelės dar labiau apsilpsta, 
dar labiau lėtėja augimas, susi-
daro sąlygos kitų grybinių infek-
cijų plitimui ir pušaičių žuvimui.

Spygliakritės pažeistuose pu-
šaičių plotuose rekomenduo-
jame nuo amarų kenkimo nau-
jai augančius ūglius ir stiebelius 
apsaugoti insekticidu „Mospilan 
20 SG“ arba „Movento SC100“. 
Registruotų insekticidų sąra-
šą rasite: http://www.vatzum.lt/
uploads/documents/20220413_
mik_kyje.pdf

Jais galite nuo amarų apsau-
goti ir kitus želdinius. Prepa-
ratus naudokite pagal ant jų 
pakuočių pateiktas rekomenda-
cijas. 

Valstybinės miškų tarnybos 
informacija

Amarų ir skruzdžių kolonija / Asociatyvi nuotrauka

Treniruočių proceso metu įgytus įgūdžius jaunieji tinklininkai sėkmingai pritaiko Lietuvoje bei už 
jos ribų rengiamuose turnyruose / Asmeninio archyvo nuotraukos 
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Autoservisui reikalingas autošaltkalvis remontuoti 
automobilių važiuokles. Atlyginimas – nuo 900 Eur į 

rankas, priklausomai nuo darbo rezultato.  
Tel. 8 612 68057

Gyvenime svarbiausia valanda 
yra dabar...

Gegužės 26 d. mirė pasiaukojanti, 
pareiginga, atsakinga, atsidavusi 
savo darbui Druskininkų švietimo 
centro PPT psichologė Jona 
Kirkauskienė. Ji buvo išskirtinė 
asmenybė, mokiusi suprasti, kad 
nesėkmės, pralaimėjimai, klaidos 
ir sunkumai yra neišvengiami 
gyvenimo palydovai, padedantys 
mums augti bei tobulėti.
Jona Kirkauskienė gimė 1959 

m. gruodžio 18 d. Klaipėdos 
savivaldybėje, nuostabiame En-
driejavo miestelyje. Ten pabaigė 
vidurinę mokyklą.
1979-1983 m. Vilniaus univer-

sitete (VU) studijavo psichologiją 
ir įgijo psichologės dėstytojos 
specialybę.
Baigusi VU, 1983-1985 m. 

Jona pradėjo darbą Kauno 
viešosios bibliotekos mokslinio 
tiriamojo darbo skyriaus moksline 
bendradarbe-psichologe.
1985 m. Joną likimas atvedė į 

Druskininkus, čia ji pradėjo dirbti 
auklėtoja Druskininkų lopšelyje-
darželyje „Vyturėlis“, bet nenus-
tojo ieškoti darbo pagal savo įgytą 
specialybę. 
1985-1988 m. savo darbinę veiklą 

Jona tęsė Druskininkų profesinio 
konsultavimo skyriuje – dirbo kon-
sultante ir tuo pat metu įsijungė į 
darbą Respublikiniame jaunimo 
profesinio orientavimo centre.
1988 m. ji buvo pirmoji mokyklos 

psichologė Senamiesčio vidurinėje 
mokykloje, kurioje išdirbo šešerius 
metus.
Nuo 1990 m. pagrindinė Jonos 

veiklos sritis buvo pedagoginė 
psichologija. Jai nuolat rūpėjo 
psichologinės krizės prevenci-
jos, intervencijos klausimai, tad 

1995 m. Jona įsteigė anoniminės 
psichologinės pagalbos telefonu 
tarnybą „Bendraamžių linija“, kuriai 
pati ir vadovavo bei rengė sava-
norius. Darbas pareikalavo daug 
savo laisvo laiko, atsakomybės, 
kantrybės, gebėjimo išklausyti, 
išdrįsti patarti. 2002 m. Lietuvos 
telefoninių psichologinės pagalbos 
tarnybų asociacija Jonai suteikė 
LTPPTA ekspertės statusą. Tai –
pastebimas įvertinimas, ji 

pripažinta krizių įveikimo special-
iste bei konsultante.
2000-2009 m. Jona dirbo Kauno 

kolegijos Druskininkų skyriaus 
psichologijos dėstytoja. Ją ver-
tino ir mylėjo studentai, nes buvo 
ne tik dėstytoja, bet ir nuoširdus 
žmogus, kuris patardavo, pamoky-
davo, gebėdavo išklausyti.
2003 m. Jonai buvo suteikta 

mokyklos psichologo eksperto 
kvalifikacinė kategorija (2008 ir 
2017 m. patvirtinta). 
2004-2010 m. ji dirbo psicho-

loge Druskininkų pedagoginėje 
psichologinėje tarnyboje. Kartu su 
kitais Pedagoginės psichologinės 

tarnybos specialistais parengė pre-
vencines programas, kurių viena 
svarbiausių buvo „Krizė vaiko 
gyvenime“. Sudėtingais kriziniais 
atvejais teko konsultuoti mokinius 
bei jų tėvus, teikė pagalbą mokyklų 
krizių komandoms. „Vienokių ar 
kitokių problemų turime visi, tik jų 
mastas skirtingas, ir, kai pačiam 
nepavyksta jų išspręsti, natūralu ir 
pozityvu, kad ieškome specialisto 
pagalbos“, – viename iš interviu 
savaitraštyje „Mano Druskininkai“ 
yra pasakiusi Jona.
Nuo 2010 m. ji dirbo 

Druskininkų švietimo centre, buvo 
Pedagoginės psichologinės tarny-
bos psichologė.
Visus Jonos Kirkauskienės 

nuopelnus, patirtis bei dalyvavimą 
visuomeninėje veikloje išvardinti 
sunku, nes jų buvo labai daug: 

• nuo 2005 m. narystė Li-
etuvos Psichologų sąjungoje, 
Druskininkų savivaldybės 
Vaiko globos (rūpybos) organi-
zavimo komisijos narė, Lietu-
vos psichologų atestacinės 
komisijos narė, Druskininkų 

savivaldybės krizių komandos 
narė; 

• 2007-2008 m. Švietimo ir 
mokslo ministerijos projekto 
„Egzaminai. Nesinervink.lt“ 
nemokamos telefonų linijos 
„Egzaminų linija“ kuratorė, 
tęstinio vaikų ir jaunimo sociali-
zacijos projekto „Tobulink save 
ir padėk sau“ bendraautorė; 

• daugiametė patirtis, ved-
ant kvalifikacijos tobulin-
imo seminarus, kursus bei 
rengiant programas ne tik 
Druskininkų savivaldybės 
mokytojams, mokyklų koman-
doms, vadovams, ben-
druomenei; Jona buvo žinoma 
šalies savivaldybių švietimo 
bendruomenėms – Vilkaviškio, 
Kybartų, Zarasų, Visagino, 
Alytaus, Vilniaus, Ukmergės, 
Utenos, Kalvarijų ir kitų. Jonos 
Kirkauskienės, kaip lektorės, 
tikslas buvo padėti žmonėms 
atskleisti savo ir ugdytinių 
potencialą bei tikslingai pritai-
kyti teorines žinias;

• įvairiausių publikacijų 
spaudoje psichologijos klausi-
mais autorė ir kita.

Didelį liūdesį išgyvena visa 
Druskininkų bendruomenė, ben-
dradarbiai, draugai, mokyto-
jai, tėvai, mokiniai... Visi, kurie 
pažinojo šią nuostabią asmenybę, 
prisimins ją su didžiausiu 
dėkingumu ir pagarba.
Skaudžią netekties valandą 

užjaučiame ir linkime stiprybės vy-
rui Gintautui, dukrai Rivai, anūkėliui 
Jonui ir visiems artimiesiems.

Druskininkų švietimo centro 
kolektyvas

IN MEMORIAM JONAI KIRKAUSKIENEI (1959 – 2022)

PRANEŠIMAS DĖL ŠILUMOS TINKLŲ HIDRAULINIŲ 
BANDYMŲ IR REMONTO LEIPALINGIO MIESTELYJE

Siekdamas užtikrinti kokybišką šilumos ir karšto vandens 
tiekimą klientams, UAB „LITESKO“ filialas „Druskininkų ši-
luma“ kasmet vykdo šilumos tinklų hidraulinius bandymus ir 

remontus.
Informuojame, jog š. m. birželio 14-15 dienomis Lei-

palingyje bus atliekami  šilumos trasų hidrauliniai ban-
dymai. Hidraulinių bandymų metu laikinai bus nutraukiamas 

karšto vandens tiekimas.
Hidraulinių bandymu metu pažeistų tinklų ruožų varto-

tojams karštas vanduo bus pradėtas tiekti kaip įmanoma 
greičiau atlikus remonto darbus. Apie karšto vandens tie-
kimo atnaujinimo laiką konkretiems namams, bus infor-

muoti jų prižiūrėtojai.  
Telefonas informacijai: 8 313 51670, 8 313 51072. 

Atsiprašome dėl laikinų nepatogumų.
UAB „LITESKO“ filialas „Druskininkų šiluma“  
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Parduodame 
juodžemį ir smėlį, 

galime pristatyti  
į vietą. 

Tel. +370 687 93693

Perkame sodybą.
 Tel. 8 684 44444

Transporto įmonei 
UAB „Transdina“ 

reikalingas tolimųjų 
reisų vairuotojas 
(„CE“ kategorija, 
95 kodas). Reisai: 
Lietuva-Lenkija-

Lietuva. Savaitgaliai 
namuose (min. 45 

val.). Tel. 8 656 29324 
ir 8 686 56366

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
Metalo išvežimas, 
supirkimas. Senų 

automobilių 
supirkimas. 

Statybinių šiukšlių 
išvežimas, 

sunkvežimio 
su kaušu, tralo 

automobiliams vežti 
nuoma.  

Tel. 8 628 75156

Kondicionierių, 
šilumos siurblių, 
saulės elektrinių 

pardavimas, 
montavimas. 

Centrinio šildymo 
įrengimas. Stogų 

renovacija, 
dengimas.  

Tel. 8 600 23832

Svečių namams UAB „Mineraliniai 
apartamentai“ skubiai reikalinga 

administratorė-kambarinė.
Lankstus darbo grafikas, darbo užmokestis 

nuo 730,00 Eur. 
Teirautis tel. 8 616 74481.

Superkame automobilius: „Audi“, „BMW“, „Honda“, 
„MB“, „Mitsubishi“, „Opel“,  „Toyota“, „VW“. 

Sutvarkome dokumentus SDK, utilizavimą paramai.
Tel.  8 636 60454

Transporto įmonei 
reikalingi tolimųjų reisų 
vairuotojai-ekspeditoriai 

(„CE“ kategorija, 
95 kodas). Reisai 

savaitiniai.  
Tel 8 685 50005

Perka garažą, vieta nėra 
svarbi. 

Tel. 8 606 59756

BRANGIAI PERKAME 
MIŠKĄ PIETŲ 
LIETUVOJE.

SUTVARKOME 
DOKUMENTUS, 

APMOKAME NOTARINES 
IŠLAIDAS.

TEL. 8 610 10740

„The House“ ieško naujų 
komandos narių! 

Reikalingi:
virėjai/virėjos

Atvykusiems iš kitų 
miestų, organizuojame 

apgyvendinimą.

M.K Čiurlionio g. 61 
Druskininkai

linas.jablonskas@gmail.com
Tel. 8 60531059

Įvairių tipų ir gabaritų krovinių pervežimas. Metalo, 
senų automobilių išvežimas, supirkimas. Statybinių 

šiukšlių išvežimas, sunkvežimio su kaušu, tralo 
automobiliams vežti nuoma. Pastatų griovimas. 

Tel. +370 628 75156

Jeigu norite užsidirbti ir 
Jums jau daugiau kaip 
18 metų, siūlome darbą 

kebabų kioske. 
Tel. 8 681 17854

Pjauname žolę, tvarkome apleistus sklypus ir sodybas.
Tel. 8 608 70658

SUPERKAME AUTOMOBILIUS!
Jūsų patogumui dokumentus  
paruošiame vietoje, automobilius 
išsivežame savo tralais.
Tel. 8 647 66927

UAB „Druskų miestas“ siūlo nuolatinį darbą:
- viešbučio registratūros administratorei (-iui). 

Atlyginimas – 1050 Eur, neatskaičius mokesčių.
- viešbučio kambarinei (-iui) .  

Atlyginimas – 760 Eur, neatskaičius mokesčių.
- Barmenui (-ei)-padavėjui (-ei) ( slenkantis darbo grafikas).

Kontaktinis tel. 8 615 34147

Vidaus, lauko apdailos darbai, santechnika, 
plytelių klijavimas, durų, langų montavimas, 

namų fasadų dažymas.  
Tel. 8 654 62916 ir 8 621 29804

Informuojame, kad birželio 6-9 d.
Druskininkų priešgaisrinė gelbėjimo 
tarnyba vykdys gaisrinių hidrantų bandymus 
Druskininkų mieste. Šiomis dienomis galimi 
laikini geriamojo vandens kokybės sutrikimai, 

tokie kaip padidėjęs drumstumas bei rusva spalva.
Apsiprašome už galimus nepatogumus! 

UAB „Druskininkų vandenys“Restoranas „ROMNESA“ JASKONYSE 
veikia nuo trečiadienio iki sekmadienio

Laukiame!  
Tel. pasiteirauti – 8 606 00016
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Padėka Užuojautos
Širdingai dėkojame už didelę šilumą ir dėmesį 

giminėms, artimiesiems, draugams, kaimynams, 
laidojimo namams „Okona“, jos vadovei Rasai 

Janušonienei, Druskininkų bažnyčios klebonui Vaidui 
Vaišvilui už nuoširdumą, malonų bendravimą ir 

visiems užjautusiems, padėjusiems, buvusiems šalia, 
išlydint į paskutinę kelionę mūsų mylimą Mamą ir 

močiutę Veroniką Maliušienę.

Dukra Vilma, žentas Artūras ir anūkas Paulius

O skrajūnai, nenuoramos paukščiai! 
Neregėti man jūsų daugiau. 

Aš, apsvaigęs nuo žėrinčio aukščio, 
savo polėkį žemėj baigiau. (K. Genys)

Dėl mylimo Tėvelio mirties nuoširdžiai 
užjaučiame Juozą Čapliką ir artimuosius.

DNSB „2A“ gyventojai

Į Amžinybę išėjus Jonai Kirkauskienei, 
nuoširdžiai užjaučiame jos šeimą ir 

artimuosius.

VšĮ Profesinio mokymo centro ,,Žirmūnai“ 
Pietų Lietuvos filialo kolektyvas

Amžiams užsimerkė Tavo akys,
lūpos neprabils jau niekada.

Liko tuštuma, liepsnelės žvakių...
Ir prisiminimas – lyg negyjanti žaizda.

Dėl skaudžios netekties, iškeliavus 
į Amžinybę Jonai Kirkauskienei, 

nuoširdžius užuojautos žodžius skiriame 
dukrai Rivai, vyrui ir artimiesiems.

Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė.

MB „Augusto spauda“

Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga,
brangiausi žmonės eina ir palieka...

Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa,
ir atminty gyvi išlieka...

Skaudžią netekties valandą dėl ilgametės 
bendrijos gyventojos Jonos Kirkauskienės 

mirties užjaučiame vyrą Gintautą, dukrą 
Rivą, anūką Jonuką ir visus artimuosius.

DNSB „Linas“  
(Ateities g. 4-tojo namo) gyventojai

Amžiams, Simute, užsimerkė Tavo akys,
lūpos neprabils jau niekada.

Liko tuštuma, liepsnelės žvakių
ir prisiminimas – lyg negyjanti žaizda.

Mirus Simonai Lukšytei, nuoširdžiausiai 
užjaučiame močiutę Stasę, tetą Laurą ir 

vaikučius.
Liūdi tavo geriausia draugė Neringa Krušaitė

Nacionalinė švietimo agentūra reiškia 
nuoširdžią užuojautą artimiesiems ir 
kolegoms, bendradarbiams netekus 

gerbiamos kolegės, Druskininkų švietimo 
centro Pedagoginės psichologinės tarnybos 

vadovės Jonos Kirkauskienės.
Jona Kirkauskienė buvo atnaujinamos 

Psichologijos bendrosios programos rengėja, 
kupina idėjų, kaip ją patobulinti, atsakinga 
ir kompetentinga psichologė. Profesinės 

bendruomenės atmintyje ji visuomet išliks 
kaip aukštos erudicijos specialistė, dalykiška 

ir atsidavusi kolegė, darbšti ir kūrybinga 
asmenybė. Netekties valandą liūdime drauge. 

Nacionalinės švietimo agentūros kolektyvas

Skaudžią netekties valandą, mirus mylimam 
Tėveliui, nuoširdžiai užjaučiame  

Jolantą Kalėdienę.

UAB „Draugystės sanatorija“ darbuotojai

Šildymo sistemos, vandentiekio ir kanalizacijos 
darbai. 8 656 21154

Transporto įmonė Druskininkuose ieško tolimųjų reisų vairuotojo 
dirbti maršrutu LT – CZ – LT ir vairuotojo LT – DE – LT/ratiniams 
reisams, komandoje 2 mašinos, 3 vairuotojai. Tel. 8 677 71255

Bendrovės „Ecoservice“ rei-
kalavimas drastiškai padidin-
ti mišrių ir maisto atliekų su-
rinkimo bei vežimo kainą buvo 
nepagrįstas. Tą patvirtino Lie-
tuvos Aukščiausiasis teismas, 
padėjęs galutinį tašką „Eco-
service“ ieškinyje Alytaus re-
giono atliekų tvarkymo centrui 
(ARATC). 

„Tai labai svarbus sprendimas 
ne tik mums, kaip už atliekų tvar-
kymą regione atsakingai įmonei, 
bet ir visiems regiono gyvento-
jams, kuriems dėl „Ecoservice“ 
reikalavimo būtų tekę mokėti daug 
didesnę rinkliavą. Atliekų tvar-
kymas yra būtinoji paslauga ir ją 
teikdamas verslas turėtų gerai pa-
sverti savo siekį  gauti kuo didesnį 
pelną gyventojų sąskaita“, – sakė 
Alytaus regiono atliekų tvarkymo 
centro direktorius Algirdas Rei-
pas. 

Bendrovė „Ecoservice“ norėjo, 

kad atliekų surinkimo ir vežimo 
kaina Lazdijų rajone būtų padi-
dinta bent 40 proc. Atliekų surin-
kimo kaštus per sutartinį laiko-
tarpį tai būtų padidinę kone puse 
milijono eurų. Didžiulė mokestinė 
našta būtų nugulusi ant gyvento-
jų pečių. 

„Šiuo sudėtingu metu, kai pas-
laugų kainos auga dėl geopoli-
tinių ir kitų priežasčių, ieškome 
visų galimybių neužkrauti žmo-
nėms papildomų kaštų ir labai 
džiaugiamės, kad teismas patvir-
tino mūsų sprendimų teisėtumą“, 
– kalbėjo A. Reipas. 

Drastiškai padidinti atliekų su-
rinkimo kainą bendrovė „Ecoser-
vice“ pareikalavo po to, kai, bai-
giantis jos sutarčiai dėl mišrių ir 
maisto atliekų vežimo Lazdijų ra-
jone, buvo paskelbtas naujas kon-
kursas. Jame dalyvavę paslaugų 
tiekėjai, tarp kurių buvo ir „Eco-
service“, pateikė 50-55 proc. di-
desnes kainas nei buvo apskai-
čiuota maksimali paslaugos 
kaina.

Pasiūlymai buvo atmesti, pa-
skelbtas naujas konkursas. Ta-
čiau jo sąlygas „Ecoservice“ ap-
skundė teismui, reikalaudama 
ženkliai padidinti maksimalią 
bendrą metinę pasiūlymo kainą. 
Nors, kaip pabrėžia ARATC vado-
vas, ši kaina, prieš skelbiant kon-
kursą, buvo paskaičiuota, pasitel-
kus nepriklausomus ekspertus, 
vadovaujantis nustatyta metodi-
ka, teisės aktais, atlikus rinkos 
analizę. 

„Ecoservice“ skundą dėl kon-
kurso sąlygų teisėtumo Lietuvos 
apeliacinis teismas atmetė pernai 
birželį. Lietuvos Aukščiausiasis 
teismas šių metų gegužės 26 die-
nos sprendimu apeliacinio teismo 
nutartį paliko nepakeistą. Teis-
mas pažymėjo, kad „būtent per-
kančiosioms organizacijoms ten-
ka atsakomybė nustatyti pirkimui 
skirtų lėšų sumą, kuri laikoma pa-
grįsta, kol neįrodoma kitaip.“ 

Pernai, vežėjui apskundus kon-
kurso sąlygas ir pradėjus bylinėji-
mosi procesą, Lazdijų rajono gy-
ventojams buvo kilusi grėsmė likti 
be atliekų vežimo paslaugos. Kad 
taip neįvyktų ir gyventojai nepa-
tirtų nepatogumų dėl sutrikusio 
atliekų vežimo, mišrias ir mais-
to atliekas Lazdijų rajone ėmėsi 
rinkti ir vežti Alytaus regiono atlie-
kų tvarkymo centras.

Alytaus regiono plėtros taryba 
yra nusprendusi, kad tais atve-
jais, kai atliekų surinkimo ir veži-
mo paslauga nenuperkama vie-
šojo pirkimo būdu, paslaugų 
tiekėjams pasiūlius pirkimo su-
tarties maksimalią vertę viršijan-
čias kainas, mišrių komunalinių ir 
maisto atliekų surinkimą ir vežimą 
vykdo ARATC. 

Dėl to teisminį bylinėjimąsi yra 
pradėjusi su įmone „Ecoservice“ 
tiesiogiai susijusi bendrovė „Eco-
service projektai.“

Tačiau neseniai priimtas Kons-
titucinio Teismo sprendimas pa-
tvirtino, kad savivaldybių vidaus 
sandoriais iš jų kontroliuoja-
mų bendrovių perkamos tam ti-
kros konkrečios paslaugos atitin-
ka Konstituciją: savivaldybės gali 
sudaryti vidaus sandorį, kai nori 
pavesti jų kontroliuojamai įmonei 
teikti vandens tiekimo, nuotekų 
valymo, šilumos tiekimo, atliekų 
tvarkymo, keleivių vežimo, terito-
rijų ir gatvių priežiūros bei tvarky-
mo ir kai kurias kitas paslaugas. 

„Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo centrui savivaldybės 
yra patikėjusios vykdyti atliekų 
tvarkymo funkcijas. Labai 
vertiname šį pasitikėjimą 
ir atsakingai dirbame, 
vadovaudamiesi teisės aktais, 
pirmenybę teikdami gyventojų 
interesams ir paslaugos kokybei“, 
– sakė ARATC vadovas A. 
Reipas.

Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo centro informacija 

Teismo verdiktas: „Ecoservice“ reikalavimas padidinti 
kainą už atliekų vežimą – nepagrįstas 

ARATC vadovas A. Reipas: „Aukščiausiojo 
Teismo sprendimas labai svarbus ne tik mums, 
kaip už atliekų tvarkymą regione atsakingai 
įmonei, bet ir visiems regiono gyventojams, ku-
riems dėl „Ecoservice“ reikalavimo būtų tekę 
mokėti daug didesnę rinkliavą.“ / ARATC ar-
chyvo nuotrauka
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UAB GOLINETA
Teikiame visas buhalterinės apskaitos 

paslaugas, konsultuojame su buhalterine 
veikla susijusiais klausimais

Tel. 8 686 55692

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

tel. 8 641 27721

Akcinė bendrovė AB „Telia Lietuva“, vadovaujantis 2019-06-06 d.  
LR „Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas“ 141 straipsnio 
3 dalies nuostatomis parengė viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių 
infrastruktūros apsaugos zonos registravimo plano projektą „Telia 
tinklo apsaugos zonos planas Druskininkų savivaldybėje„ (toliau 
– Planas) ir pateikė Susisiekimo ministerijai tvirtinimui. Su Plano 

sprendiniais susipažinti galima Druskininkų savivaldybės interneto 
svetainėje https://www.druskininkusavivaldybe.lt/go.php/lit/Vieuju-ryiu-
tinklu-elektroniniu-ryiu-infrastrukturos-apsaugos-zonos-registravimo-
plano-projektas ir Susisiekimo ministerijos tinklapyje https://sumin.lrv.

lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos

Plano rengėjas-projekto vadovas Egidijus Jonuška, kvalifikacijos 
atestato Nr. 34911, tel. 8 610 40652,  

el. p. egidijus.jonuska@telia.lt

Perku vienkiemį su daugiau žemės, 
 gali būti miške ar vaizdingoje vietoje 

prie ežero ar upės. Gerą variantą siūlyti 
tel. 8 611 01110  

PERKAME
įvairios būklės ir amžiaus mišką, domina visi pasiūlymai.

Tel. 8 603 30577

Perkame miškus didžiausiomis kainomis 
Lietuvoje. Mokame avansus. 

Atsiskaitome iš karto. 
Tel. 8 656 79029

 

 

Parduodame 
KIAULIENOS 

skerdieną puselėmis 
– lietuviška, svilinta, 
kaina – 3, 20 Eur/

kg, puselė sveria apie 
50-60 kg.Pateikiame 

kokybės sertifikatą, kad 
mėsa yra lietuviška. 
Parduodame bulves 

– 25 kg – 15 Eur. 
Atvežimas nemokamas. 

Tel.  8 60712690 

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

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

KASAME TVENKINIUS
Konsultuojame

Tel. 8 602 21748

PARDUODAME: medžio 
briketus ir granules.

Tel. 8 684 74873
www.juozomalkos.lt

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

įvairių tipų šildomų grindų įrengimas. 
Dirbu visoje Lietuvoje. Tel. +370 618 61620

Smulkūs santechnikos darbai. 
Tel. 8 688 87887

Nuolatiniam darbui reikalingi darbuotojai dirbti remonto ir 
statybos darbus, geros sąlygos, darbas komandiruotėse 

Lietuvoje, apgyvendiname. Tel. 8 611 01110

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

 Tel.: 8 687 66440,  
8 682 20383

Dengiame įvairaus tipo stogus. Montuojame visų 
rūšių ventiliuojamus fasadus. 

Tel. +370 627 61359

Žolės pjovimas su profesionalia įranga  
nuo 3 Eur/aras. Tel. 8 625 71804

Siūlomas darbas su traktoriumi sezonui su galimybe 
pasilikti dirbti nuolat. Būtina turėti patirties, teises: 

„Tr1“, „Tr2“ bei vairuoti automobilį atvykimui į darbą. 
Atlyginimas apie 1300 Eur į rankas sezono metu. 

Kreiptis tel.8 664 13885

Reikalingas 
mineralinio vandens 

linijos pilstymo 
operatorius. 

Atlyginimas – nuo 
730.00 Eur, galimi 

priedai.  
Teirautis tel.  
8 695 01995.

Skubiai ieškomi pjovėjai dirbti, naudojant biokurą. 
Dienos atlygis 40-45 Eur į rankas. 

Kreiptis tel.8 664 13885

Skubiai siūlomas laikinas darbas su trimeriu pjauti 
krūmus, pagalbiniai ūkio darbai. Dienos atlygis 40-
45 Eur į rankas. Būtina vairuoti automobilį atvykti į 

darbą. Kreiptis tel. 8 664 13885

Medinių namų fasadų ir stogų dažymas savo ir 
užsakovo medžiagomis. Patirtis, kokybė. 

Tel. 8 636 94394

Pjauname žolę, karpome tujas.  
Kreiptis tel.8 615 77277

Kruopštus aplinkos tvarkymas, medžių bei krūmų genėjimas, 
gyvatvorių formavimas, žolės bei vejos pjovimas trimeriu ar 

žoliapjove. Šakų smulkinimas, atliekų išvežimas.
 Tel. 867699672

Kiemo, garažo vartų remontas, automatikos. 
Tel. +37062530320

Cheminis giluminis baldų ir kilimų valymas Jūsų namuose. 
Nemalonių kvapų šalinimas patalpose ir automobiliuose.

Tel. 8 615 77277

UAB „Jaukus viešbutis“ ieško  
PADAVĖJO (-OS) nuolatiniam darbui.

Geras darbo sąlygas garantuojame.   
Kontaktinis tel. +370 687 39758

M. K. Čiurlionio namai-muziejus ieško ekspozicijų 
konsultanto/-ės. 

Darbo pobūdis: lankytojų konsultavimas, ekskursijų vedimas, salių 
priežiūra. 

Darbo užmokestis – 872 Eur (neatskaičius mokesčių). 

Kontaktinis tel. 8 679 24503

Susitvarkykite nuotekas, 
tausokite aplinką ir išvenkite išlaidų baudoms!

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

Biomax, August ir kt.)
GAMINTOJŲ KAINOMIS

Įrenginių projektavimo, montavimo, aptarnavimo darbai
10 metų garantija darbams

GALIMYBĖ PIRKTI IŠSIMOKĖTINAI!
Atvykstame nemokamai 

konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel. 8 686 80106
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Asmeniniai skelbimai
Išnuomojamos 60 kv. m patal-
pos Baltašiškėje, tinkamos ser-
visui, gamybai ar sandėliavimui.  
Tel. +37060228830

Išsinuomotų

2 asmenų šeima ieško 1-2 kam-
barių buto su patogumais ilgalai-
kei nuomai. Tel. 8 680 10021

Parduoda transporto 
priemones ir jų dalis

„Audi 80“ automobilio diskai, 4 
skylių, 2 skardiniai diskai su nau-
jomis padangomis – R14, galima 
pirkti atskirai. Tel. 8 686 66314

„Škoda Octavia“, TA iki 2023 m., 
„Toyota Corolla“, TA iki 2024 m. 
Tel. 8 682 98506

Parduodamas 2007 m. „Aprilia 
SR50“ motoroleris, 4 kW (6 AJ) 
įpurškimas. TA iki 2024 m. Tel.  
8 687 76861

Motoroleris „SIM ORBIT“, 50 kv. 
cm, 2010 m., labai gera būklė, iš 
Nyderlandų. Lieti ratlankiai – R15 
su padangomis, tinka „Renault 
Scenic“. Tel. 8 692 44465

Perka transporto priemones 
ir jų dalis

Perka „Audi 80“, „Audi 90“, „Audi 
100“ ir kitus automobilius. Tel. 8 
632 54033

Parduoda mišką, medieną, 
malkas

Įvairios medienos malkos: rąste-
liai, kaladės, kapotos. Pristatome 
nemokamai. Tel. 8 698 39795

Malkos kaladėmis. Tel.  
8 608 70658

Beržinės, pušinės, alksninės, 
ąžuolinės kapotos malkos. Tel.  
8 650 20402 ir 8 636 76029

Perka mišką, medieną, 
malkas

Perka medieną. Tel.  
+370 602 28830

Parduoda įvairius daiktus

Gegnės – 6000 x 12 x 5, tel. 
8 683 32507

Naudota dujinė viryklė. Kaina – 
40 Eur, tel. 8 600 38695

Naujas vyriškas dviratis „MINER-
VA ARTHUR DELUXE M 655“, 
kaina – 200 Eur, kineskopinis 
televizorius „LG“, 51 cm įstrižai-
nė, kaina – 10 Eur, TV priedė-
lis „VIDO“ – 10 Eur, pakabinami 

Parduoda nekilnojamą turtą

Parduodamas 83, 32 kv. m mū-
rinis sodo namas su 5, 33 arų 
žemės sklypu Viečiūnuose, Pa-
parčio 10-ojoje g. Kaina – 35 000 
Eur. Tel. 8 687 37575

Parduodamas 25, 17 arų namų 
valdos sklypas Lipliūnų g. 8I, Li-
pliūnų kaime. Detalusis planas, 
kadastriniai matavimai. Kaina – 
9000 Eur. Tel. 8 687 37575

Parduoda 2 aukštų mūrinį namą 
su ūkiniu pastatu Merkinėje, ra-
mioje vietoje. Tel. 8 600 38260

Parduodama sodyba Veisiejuose 
– 20 arų žemės, nauja statyba, 
prie pagrindinio kelio, už kelio – 
ežeras, aplink daugiau ežerų, yra 
sodas arba keičiama į 2 kambarių 
butą su patogumais, galima prie-
moka. Tel. + 353 83 319 3691

Parduodama sodyba Švendu-
brės kaime, Užupio g. 16. 93 arų 
sklypas, medinis namas, kluonas, 
daržinė, asfaltuotas privažiavi-
mas. Kaina – 52 000 Eur. Skam-
binti tel. 8 687 71156

Perka nekilnojamą turtą

Perka 2  kambarių butą. Bendra-
butyje nesiūlyti. Tel. 8 601 53936

Domina 2 kambarių buto įsigiji-
mas, išperkamoji arba ilgalaikė 
nuoma Leipalingyje arba Druski-
ninkuose.  Tel.  8 687 40223

Ieškomas pirkti trijų kamba-
rių butas miesto centre. Tel.  
8 623 46394

Perka garažą  ir sklypą Druskinin-
kuose. Tel. +37061003727

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

Ieškomas pirkti didelis žemės 
ūkio paskirties sklypas ūkininka-
vimui ir garažas Baltašiškėje. Tel. 
+37062875156

Perka vienkiemį su daugiau že-
mės, gali būti miške ar vaizdingo-
je vietoje prie ežero ar upės. Gerą 
variantą siūlyti tel. 8 611 01110  

Perka žemę, mišką ar sodybą 
Dzūkijoje. Tel. 8 615 31374

Nuoma

Apie 200 m nuo „Eglės“ sana-
torijos laikinam apgyvendini-
mui, išnuomojamas 34 kv. m, 2 
kambarių butas su visais pato-
gumais, buitine technika, WIFI.  
Tel. 8 632 30475

Išnuomojamas garažas automo-
bilių remontui. Tel.  8 687 98911

Išnuomojamas kambarys page-
rinto tipo bendrabutyje, Gardino 
g. Nuomos kaina – 80 Eur/mėn. 
ir komunaliniai patarnavimai.  
Tel. 8 606 13434

šviestuvai butui ir sodybai nuo 
4 Eur, seno modelio mygtukinio 
„Nokia“ įkroviklis ir ausinukės po 
2 Eur, TV „LG“ ir „Phlips“,  muziki-
nio centro „Philips“ bei TV priedė-
lio „TV STAR T910“ pulteliai – nuo 
4 Eur, vaikiškas maniežas – 22 
Eur, vaikiška lovytė su čiužinuku 
– 25 Eur, kvarcinė lempa „Q145“ 
– 15 Eur, mineralinė vata „Paroc“. 
Tel. 8 686 43600

Parduodamas moteriškas dvira-
tis – 7 pavarų, sportinis vyriškas 
dviratis – 21 pavaros, kalnų dvi-
ratis – 21 pavaros, du mergaitiški 
dviračiai iki 16 metų, 18 pavarų. 
Vaikiška automobilinė kėdutė, 
žurnalinis staliukas, pakabinami 
šviestuvai, sulankstoma lovelė, 
televizorius „Philips“ su priedėliu. 
Tel. 8 630 87652

Tvarkinga betono maišyklė 
– 260 l, kaina – 220 Eur. Tel.  
8 699 93265

Parduoda metalinę 3 kub. m cis-
terną (bačką, talpyklą) geros bū-
klės: 1, 1 x 2, 90 m, laikytas kros-
ninis kuras. Tinka kanalizacijai, 
kurui, vandeniui laikyti ir pan. Pa-
siimti patiems. Tel. 8 689 72061

Kreivuolių pavėsinė, malkinės 
sandėliukas, lauko medinis WC, 
baldų kampas su miegamojo da-
limi. Tel. 8 656 38881

Naujas čiužinys nuo pragulų, 
vienkartinės, neperšlampamos 
paklodės, italų gamybos pleistrus 
nuo pragulų, grikių lukštų pagal-
vėlė nuo pragulų. Derinama kai-
na. Tel. 8 624 87129

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

Elektrinis bėgimo takelis „IWALK“, 
mažai naudotas. Garantija 
iki 2023 m. vasario mėnesio.  
Tel. 8 616 47585

Perka įvairius daiktus

Perka auksines ar sidabrines mo-
netas.   Tel. 8 615 31374

Parduoda žemės ūkio 
produkciją

Parduoda kiaulę, bandos Nr. 
4099400071. Tel. 8 684 46944

Parduoda triušius ir triušieną . 
Tel. 8 611 45735

Parduodama ožka ir ožkytė. Tel. 
8 686 70478

Parduoda gerą,  duodančią daug 
pieno ožką ir ožiuką bei ožkutę. 
Kaina – 80 Eur. Galima pirkti ats-
kirai. Tel.  8 611 19982

Parduoda 5 melžiamas kar-
ves. Kaina 1400-1700 Eur. Tel.  
8 615 63231

Reikalinga

Ieškome žmogaus, galinčio su-
kasti ir išlyginti žemės plotą (iki 2 
arų). Tel. +37060465701

Skubiai reikalingas stogdengys, 
turintis patirties. Pageidautina, 
kad gebantis dirbti su lauko ir vi-
daus apdaila. Tel. 8 605 42559

Reikalingas meistras nudažyti 
medinį namą. Tel. 8 681 16642

Reikalingas žmogus, galintis nu-
dažyti medinį namą – iki 200 kv. 
m, Gerdašiuose. Pastato būklė – 
gera. Tel. 8 606 88658

Ieško darbo

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). „Nekilno-
jamas turtas“, „Nuoma“– 3 Eur (4 kartai – 10 Eur), „Miškas, 
mediena, malkos“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur), „Išsinuomo-
čiau“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur); „Automobiliai“ – 1,5 Eur 
(4 kartai – 5 Eur); „Automobilių dalys“ – 1 Eur (4 kartai – 3 
Eur); „Žemės ūkio produkcija“ – 1 Eur ( 4 kartai – 3 Eur); 
„Perka/Keičia nekilnojamą turtą“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur);,  
„Rasta“, „Pamesta“, „Dovanoja“, „Ieško darbo“ – nemoka-
mai.

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

Atsakingas vyras ieško apsau-
gininko arba sargo darbo. Tel.  
8 623 18090

Moteris ieško darbo – padėtų 
buityje, senolių priežiūra. Tel.  
8 644 84291

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

2 kartus per savaitę gali prižiūrė-
ti sodybas, atvyksta į vietą. Tel.  
8 692 44465

Dovanoja

Dovanojama naudota dujinė viry-
klė.  Tel. 8 620 46235

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

Gegužės 31 d. 4 maršruto autobuse rastas mobilusis 
telefonas „Huawei“. Kreiptis į „Kautros“ info tašką!

KULTŪROS RENGINIAI
Birželio 3 d. 16 val. Viešojoje bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13) A. 
Lindgren vaikų literatūros skyriaus skaitykloje – literatūriniai skai-
tymai ,,Tėčiai skaito vaikams“

Birželio 4 d. 13 val. M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje (M. K. 
Čiurlionio g. 35) koncertuos jaunieji Lietuvos talentai – Kauno J. 
Naujalio muzikos gimnazijos auklėtiniai 

Birželio 5 d. 13 val. M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje (M. K. 
Čiurlionio g. 35) koncertuos jaunieji Lietuvos talentai – Šiaulių S. 
Sondeckio menų gimnazijos auklėtiniai 

Birželio 5 d. 13.30 val. Druskininkų pramogų aikštėje (Vilniaus 
al. 24) – koncertas Tėvo dienai ir Savanorių metams paminėti

PARODOS
Iki birželio 4 d. Amatų centre „Menų kalvė“ (M. K. 
Čiurlionio g. 27) Piotro Kostino ir jo mokinių bendra tapy-
bos paroda „Pasirinkimai“. Susitikimas su autoriais – lie-
pos 2 d. 14 val. uždarymo renginyje

Iki birželio 10 d. Druskininkų miesto muziejuje (M. K. 
Čiurlionio g. 59) ir Muziejaus galerijoje (M. K. Čiurlionio 
g. 37) veiks vilniečių tapytojų dueto Simono Gutausko ir 
Linos Beržanskytės Trembo paroda „Tapyba“

Iki birželio 15 Leipalingio dvaro rūsyje (Alėjos g. 30, Lei-
palingis) veiks paroda „Jotvingių Eldoradas“. Norėdami 
apsilankyti, kreipkitės tel. 8 686 30932

Iki liepos 14 d. M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje (M. 
K. Čiurlionio g. 35) eksponuojama paroda „Druskininkai 
dailininkų akimis“ iš Rimvydo Aniulio kolekcijos

Viešosios bibliotekos Viečiūnų padalinyje (Jaunystės g. 
6A, Viečiūnai) veikia tautodailės paroda „Tulpė – mūsų 
viešnia“

Iki rugpjūčio 9 d. V. K. Jonyno galerijoje (Turistų g. 9) 
eksponuojama Leono ir Aido Striogų paroda „Bėga gyven-
imas bėga...“

Iki birželio 9 d. Viešojoje bibliotekoje ( V. Kudirkos g. 13) 
veiks Virgitos Kalinovienės ir Dianos Lukošiūnaitės pop-
ieriaus karpinių paroda ,,Gyvenimo pilnatvė“

Iki birželio 30 d. Viešojoje bibliotekoje ( V. Kudirkos g. 
13) veiks Zigmanto Jurevičiaus darbų paroda ,,Kelionės 
pradžia“

SPORTO RENGINIAI
Birželio 5 d. 11 val. Universaliame sporto aikštyne (Ateities g. 
13) – 2021-2022 m. sezono LVJUFA Pirmos lygos U13 vaikinų 
( gim. 2009 – 2010 m.) Pietų-Rytų regiono grupės rungtynės: 
Druskininkų SC – Vilniaus „BFA B“

SANTECHNIKOS DARBAI 
TEL. 8 687 27676
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