
Druskininkų ligoninę dar-
bui renkasi vis daugiau jaunų, 
perspektyvių medikų. Vienas 
iš jų – druskininkiečiams ir ku-
rorto svečiams jau pažįstamas 
gydytojas anesteziologas-re-
animatologas Arnas Šeškevi-
čius, nuo šių metų pradėjęs 
eiti Reanimacijos ir intensy-
vios terapijos skyriaus vedėjo 
pareigas.

Būti gydytoju – išsipildžiusi 
vaikystės svajonė

Arnas yra kilęs iš Kauno rajo-
ne esančio Ežerėlio. Kaip jis pats 
pastebi, Ežerėlis, kaip ir Druski-
ninkai, yra apsuptas miškų. Gy-
dytojas pasakoja, kad polinkį į 
mediciną jis paveldėjo iš vidaus 
ligų gydytoja dirbusios mamos – 
nuo vaikystės teko girdėti kalbas 
apie mediciną, pacientus, ligoni-
nės gyvenimą, todėl mediko ke-
lias atrodė pažįstamas ir tarsi sa-
vaime suprantamas.

„Prisimenu, pirmoje klasėje visi 
turėjome ant lapelių parašyti, kuo 
norime būti užaugę. Pradinių kla-
sių mokytoja saugojo mūsų sva-
jonių lapelius ir atidavė, tik pabai-
gus mokyklą. Mano lapelyje buvo 
parašyta – gydytojas arba krep-
šininkas. Taip jau yra, kad gene-
tiškai nesu aukštaūgis, tikriausiai 
todėl pasirinkau būti gydytoju“, – 
juokauja A. Šiškevičius.

Įstojęs į Lietuvos sveikatos 
mokslų universitetą (LSMU), Ar-
nas jau antraisiais studijų me-

tais apsisprendė tapti anestezio-
logu-reanimatologu. Kaip pats 
sako, mokslai buvo nelengvi, bet 
įdomūs, todėl dėl savo pasirink-
to kelio niekada neteko gailėtis 
– atvirkščiai – jis džiaugiasi savo 
pasirinkimu.

Dirbti Druskininkuose pa-
kvietė kolega

Paklaustas, kodėl nusprendė 
dirbti Druskininkų ligoninėje, A. 
Šiškevičius sako, kad, studijuo-
damas LSMU, profesinėje mo-
kykloje papildomai dar mokėsi 
ir paramediko specialybės. Bai-
gęs studijas, pradėjo dirbti Kau-
no miesto GMP, ten susipažino 

su druskininkiečiu gydytoju Tomu 
Bernatavičiumi, kuris tuo metu 
jau dirbo gimtojo miesto ligoni-
nėje ir pasiūlė kolegai prisijung-
ti prie komandos. „Nusprendžiau 
pabandyti, ir nuo tada prasidė-
jo mano ryšys su Druskininkais“, 
– sako A. Šiškevičius, Druskinin-
kuose dirbantis jau trejus metus.

„Puikiai prisimenu savo pirmą-
ją darbo dieną Druskininkų ligo-
ninės Reanimacijos ir intensyvio-
sios terapijos skyriuje. Budėjimo 
metu buvo stacionarizuotas pa-
cientas, patyręs sunkią galvos 
traumą. Pacientas atitiko visus 
galvos smegenų mirties požy-
mius ir buvo paruoštas kaip do-

noras. Kažkas to paciento dėka 
dar ir dabar gyvena“, – pirmuo-
sius įspūdžius naujame darbe 
prisimena ir jautria istorija dalija-
si A. Šiškevičius.

Gydytojas džiaugiasi, kad, pra-
dėjus dirbti Druskininkuose, ko-
legos visada noriai padėdavo, 
jis ypač dėkingas gydytojai Na-
dieždai Oleinik, kuri jį nuoširdžiai 
mokė, dalijosi sukaupta patirtimi.
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Druskininkų ligoninės gydytojas Arnas 
Šeškevičius: apie išsipildžiusią vaikystės svajonę 

ir naujas pareigas

Gydytojas anesteziologas-reanimatologas A. Šeškevičius nuo šių metų pradėjo eiti Druskininkų ligoninės Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyrius vedėjo pareigas / Roberto 
Kisieliaus nuotrauka
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Druskininkų viešasis transportas atsinaujino dar 8 elektra 
varomais autobusais

Posėdžiavo Druskininkų 
savivaldybės 

Antikorupcijos komisija

Aptartos Druskininkų ir Olštyno (Lenkija) 
bendrų projektų paraiškų teikimo galimybės

Valstybės garantuojamą teisinę pagalbą Druskininkų savivaldybėje 
organizuoja ir teikia Druskininkų savivaldybės administracija

UAB „Kautra“, dar praėjusį 
pavasarį Druskininkuose pri-
stačiusi pirmuosius du elek-
trinius autobusus, kuriuos 
pasiūlė lietuviško kapitalo 
įmonės „Altas Auto“ ir „Elinta 
Motors“, metus užbaigė, mies-
to viešąjį transportą atnaujinu-
si dar 8 elektra varomais auto-
busais. Iš viso Druskininkuose 
sausio mėnesį jau kursuoja 10 
elektra varomų autobusų.

Druskininkų vizija – 100 proc. 
elektrinis viešasis transportas 

Gruodžio 29 dieną prie Druski-
ninkų savivaldybės buvo prista-
tyti elektra varomi „Temsa MD9 
electriCITY“ autobusai, kurie turi 
30 sėdimų, 25 stovimas bei 1 vie-
tą judėjimo negalią turintiems ke-
leiviams. Keleivių vežėja „Kautra“, 
aptarnaujanti ir Druskininkų mies-
to maršrutus, praėjusių metų pra-
džioje paskelbė išsikėlusi tikslą per 
du metus įmonės autobusų parką 
atnaujinti 100 elektrinių transporto 
priemonių ir žengia tikslo link.

„Druskininkiečių bendruomenė 
ir kurorto svečiai jau spėjo įvertin-
ti pirmųjų elektra varomų autobu-

sų privalumus – džiaugiuosi, kad 
netrukus kurorto gatvėmis riedės 
jau 10 tokių autobusų, o mes su 
UAB „Kautra“ dar vienu reikšmingu 
žingsniu priartėjome prie savo tiks-
lo – 100 proc. ekologiško viešojo 
transporto. 2023 m. pavasarį Drus-
kininkai taps pirmuoju Lietuvos 
miestu, kurio viešojo transporto ke-
leivius aptarnaus išskirtinai tik elek-
tra varomi autobusai. Tikimės, kad 
modernūs, patrauklūs, patogūs ir 
ekologiški autobusai taps paskati-
nimu rinktis kelionę viešuoju trans-
portu. Pavasarį Druskininkų savi-
valdybėje atnaujinsime ir visus 38 
autobusų stotelių paviljonus, kad 
viešojo transporto laukimas būtų 
patogesnis, o paviljonai darniai įsi-
lietų į kurorto aplinką. Esame ža-
lias, už aplinkos tausojimą, oro 
taršos mažinimą pasisakantis ku-
rortas – mūsų darbai ir pastangos 
šioje srityje sulaukė įvertinimo: per 
šiuos metus Druskininkams įteikti 
žaliausios ir darniausios savivaldy-
bės apdovanojimai. Džiaugiamės 
įvertinimais ir toliau tęsiame darbus 
tausodami mus supančią aplinką“, 
– sakė Druskininkų savivaldybės 
meras Ričardas Malinauskas.

Visi elektra varomi miesto 
autobusai pritaikyti neįgalie-
siems

Druskininkų viešąjį transportą 
aptarnaus 17 elektrinių autobusų, 
dauguma iš jų jau pasiekė miestą 
ir yra paruošti darbui.

„Du mažesni „Altas auto“ mikro-
autobusai sėkmingai aptarnauja 
keleivius nuo pavasario, o naujų-
jų metų išvakarėse darbą pradė-
jo dar 8 nauji, 100 proc. elektra 
varomi autobusai, kurie papil-
dė Druskininkų viešojo transpor-
to sistemą. Netrukus miesto gy-
ventojai jau galės patys išbandyti 
ir didesnius elektrinius autobusus 
miesto gatvėse. Noriu pasveikinti 
Druskininkus, tvirtai žengiant link 
užsibrėžto tikslo – būti pirmuo-
ju miestu Lietuvoje su pilnai elek-
tra varomu viešuoju transportu“, 
– sakė „Kautros“ generalinis di-
rektorius Linas Skardžiukas, pri-
durdamas, jog tai yra puikus pa-
vyzdys, kuriuo galėtų sekti ir kiti 
miestai ar rajonai.

Įmonė „Kautra“ Druskininkų 
miesto viešąjį transportą aptar-
nauja nuo 2010 metų.

Paskutiniąją praėjusių metų 
savaitę buvo sušauktas Drus-
kininkų savivaldybės Antiko-
rupcijos komisijos posėdis. 
Savivaldybės administracijos 
vyriausioji specialistė-tar-
pinstitucinio bendradarbiavi-
mo koordinatorė Vida Krisiu-
vienė, atsakinga už atsparios 
korupcijai aplinkos kūrimą 
Druskininkų savivaldybės 
administracijoje, pristatė at-
sparumo korupcijai nustaty-
mo apklausos rezultatus.

Gruodžio mėnesį buvo vykdo-
ma valstybės tarnautojų ir dar-
buotojų anoniminė apklausa, 
kuri parodė, kad administracijos 
darbuotojų korupcijos netolera-
vimo lygis yra aukštas.

V. Krisiuvienė taip pat prista-
tė gruodžio 5-16 dienomis orga-

nizuotus renginius, kurie buvo 
skirti Tarptautinei antikorupci-
jos dienai paminėti. Mokiniai su-
kūrė plakatus „Korupcijai ne“, 
akrostikus, vyko nuotolinės pas-
kaitos „Ar korupcija vis dar pro-
blema Lietuvoje“, „Dovanų poli-
tika“, „Interesų konfliktai“ bei kiti 
renginiai. Iš viso renginiuose, 
skirtuose tarptautinei antikorup-
cinei dienai paminėti, dalyvavo 
1182 dalyviai.

Antikorupcijos komisijos pir-
mininkė Valė Šmitienė prista-
tė Druskininkų savivaldybės 
korupcijos prevencijos veiks-
mų plano vykdymą ir pažymė-
jo, kad visos suplanuotos prie-
monės yra aktyviai vykdomos, 
o Antikorupcijos komisijos  vei-
klos ataskaita bus pateikta iki 
2023 m. kovo 1 d. 

Valstybės garantuojamos tei-
sinės pagalbos teikimas finan-
suojamas iš valstybės biudžeto. 
Druskininkų savivaldybės gy-
ventojai gali kreiptis dėl pirmi-

nės teisinės pagalbos per elek-
troninę sistemą TEISIS (https://
www.teisis.lt) arba iš anksto už-
siregistravę tel. (8 313) 51517 / el. 
p. info@druskininkai.lt.

Teikiamos pirminės teisinės pa-
galbos laikai (tik užsiregistravus iš 
anksto) – antradieniais nuo 13.00 
val. iki 17.00 val.; ketvirtadieniais 
nuo 8.00 val. iki 12.00 val.

Pirminė teisinė pagalba – tai teisi-
nė informacija, teisinės konsultaci-
jos bei dokumentų, skirtų valstybės 
ir savivaldybių institucijoms rengi-

mas, pagalba, kaip spręsti ne teis-
mo tvarka ir taikos sutarties paren-
gimas.

Pirminė teisinė pagalba suteikia-
ma iš karto, kai asmuo kreipiasi į 
Druskininkų savivaldybės adminis-
tracijos Teisės ir civilinės metrikaci-
jos skyrių. Jeigu nėra galimybės iš 
karto suteikti pirminę teisinę pagal-
bą, pareiškėjui pranešama apie pri-
ėmimo laiką, kuris paskiriamas ne 
vėlesnis kaip 5 darbo dienos nuo 
kreipimosi dienos.

Naujųjų metų išvakarėse 
Druskininkų savivaldybėje 
lankėsi ir su savivaldybės va-
dovais, administracijos spe-
cialistais bei Druskininkų li-
goninės, Pirminės sveikatos 
priežiūros centro direktorė-
mis susitiko Olštyno (Lenki-
ja) delegacija, kurią sudarė 
pulmonologijos centro direk-
torė Wioletta Śląska-Zyśk bei 
Euro Consulting biuro vado-

vas Zdzisław Ryszkowski bei 
biuro specialistės.

Susitikimo tikslas – aptar-
ti bendradarbiavimo galimybes 
įsisavinant Europos Sąjungos 
lėšas. Kalbėta apie galimybes 
vykdyti bendrus projektus svei-
katos priežiūros srityje, šiais 
metais planuojamam „Interreg 
Lietuvos ir Lenkijos bendradar-
biavimo per sieną programos 
2021-2027 m.“ kvietimui.

Druskininkų savivaldybės me-
ras Ričardas Malinauskas pa-
žymėjo, kad bendradarbiauti 
galėtų ne tik savivaldybės, bet ir 
atskiros sveikatos priežiūros įs-
taigos.

Po susitikimo Druskininkų ir 
Lenkijos sveikatos priežiūros įs-
taigų atstovai pasikeitė kontak-
tais, kad galėtų tęsti bendradar-
biavimą, kartu ruošti projektus.

Prieš naujuosius UAB „Kautra“ surengė 8 naujų elektra varomų autobusų pristatymą sa-
vivaldybės vadovams ir Druskininkų bendruomenei / Dianos Sinkevičiūtės ir Mariaus Do-
vidausko nuotraukos

Paskutiniąją praėjusių metų savaitę posėdžiavo Druskininkų savivaldybės Antikorupci-
jos komisija / Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Naujųjų metų išvakarėse Druskininkų savivaldybėje apsilankiusi Olštyno (Lenkija) delegacija su savivaldybės vadovais, administraci-
jos specialistais bei Druskininkų ligoninės, Pirminės sveikatos priežiūros centro direktorėmis aptarė bendradarbiavimo galimybes / Dia-
nos Sinkevičiūtės nuotrauka
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Druskininkų savivaldybės parama skatina smulkaus ir 
vidutinio verslo kūrimąsi ir plėtrą

Druskininkų kultūros puoselėtojo premija skirta pianistei 
Guodai Gedvilaitei-Göhle

Druskininkiečiai – darbštūs 
žmonės, kurorto svečiams, 
bendruomenei ir visuomenei 
siūlantys didelį paslaugų ir pra-
mogų pasirinkimą. Prie vers-
lo skatinimo prisideda ir Drus-
kininkų savivaldybė, kasmet 
smulkiam ir vidutiniam verslui 
suteikdama finansinę paramą.

Gruodžio mėnesį vykusio Smul-
kaus ir vidutinio verslo plėtros dar-
bo grupės posėdžio metu ap-
svarstytos gautos paraiškos ir 
paskirstytos lėšos.

Pasak Druskininkų savivaldybės 
administracijos direktoriaus pa-
vaduotojos Violetos Grigorienės, 
šiais metais savivaldybės parama 
galėjo pasinaudoti daugiau smul-
kaus ir vidutinio verslo atstovų, 

nes buvo patvirtintas naujas smul-
kiojo ir vidutinio verslo subjektams 
teikiamos paramos tvarkos apra-
šas, kuriuo išplėstas veiklų, ku-
rioms gali būti teikiama parama, 
sąrašas.

„Smulkaus ir vidutinio verslo at-
stovai galėjo kreiptis dėl įmonės 
steigimo išlaidų, naujų darbo vietų 
įsteigimo, verslo plano parengimo, 
rinkodaros, reklamos priemonių, 
interneto svetainės, elektroninės 
parduotuvės ir kitų išlaidų kom-
pensavimo. Savivaldybės biudže-
tas yra ribotas, tačiau praėjusiais 
metais pavyko padidinti paramą – 
kiekvienas pareiškėjas gali gau-
ti iki 4000 eurų. Pabendravus su 
verslininkais, tampa aišku, kad 
jiems ši finansinė parama yra la-
bai svarbi ir reikalinga. Džiaugiuo-
si, kad druskininkiečiai turi idėjų, 
atranda naujų paslaugų, kurias 
gali pasiūlyti. Kviečiu visus, norin-
čius pradėti savo verslą, turinčius 
idėjų ir norinčius realizuoti savo 
sumanymus, ateityje pasinaudo-
ti savivaldybės teikiama finansine 
parama“, – sakė V. Grigorienė.

Kaip informavo Smulkaus ir vi-

dutinio verslo plėtros programos 
komisijos pirmininkas, Tarybos 
narys Aivaras Kadziauskas, 
gruodžio mėnesį komisija finan-
sinę paramą skyrė 16-ai pareiš-
kėjų, iš viso išdalinta beveik 20 
tūkst. tūkst. eurų paramos.

„Šį kartą sulaukėme paraiškų 
iš labai įvairių sričių smulkaus 
ir vidutinio verslo atstovų – nuo 
vonios druskų gamybos ar edu-
kacijų kūrimo iki elektroninės 

prekybos žaislais, ekologiško-
mis valymo priemonėmis. Vers-
lininkai kreipėsi ir dėl esamų 
verslų plėtros, ir dėl naujai ku-
riamo verslo. Vertinant dabarti-
nę situaciją ir nuolat augančius 
kaštus, neabejoju, kad savival-
dybės parama smulkiam ir vidu-
tiniam verslui yra labai tikslinga 
ir reikalinga“, – įsitikinęs A. Ka-
dziauskas.

Pirmą kartą šiais metais pa-
raišką pateikusi ir paramą ga-
vusi druskininkietė verslininkė 
Eglė Kiselevskaja, įkūrusi tin-

klapį www.ecomeans.lt, kuria-
me prekiauja ekologiškomis va-
lymo ir skalbimo priemonėmis, 
sako, kad apie savivaldybės pa-
ramą sužinojo, sekdama Drus-
kininkų naujienas įvairiuose ka-
naluose.

„Atėjo iššūkių pilnas metas, 
kai mažėja vartojimas dėl išau-
gusių maisto prekių, paslaugų 
kainų, ateities neapibrėžtumo 
karo kontekste. Labai džiau-
giuosi, kad Druskininkų merui 
bei savivaldybei rūpi gyvento-
jų kuriami verslai, inovatyvios 
idėjos. Finansinė parama labai 
svarbi mažiesiems verslams, ji 
suteikia ne tik papildomą gali-
mybę plėtrai, reklamai, bet kar-
tu jaučiant palaikymą skatina 
dar labiau stengtis“, – sakė E. 
Kiselevskaja.

Daugiau informacijos apie pa-
ramą smulkiam ir vidutiniam 
verslui rasite Druskininkų savi-
valdybės tinklapio www.druski-
ninkusavivaldybe.lt skiltyje „Fi-
nansai ir verslas“ / „Parama 
verslui“

Druskininkų savivaldybė 
garbingiausią kultūros srity-
je apdovanojimą – Kultūros 
puoselėtojo premiją – nuo 
2001 metų skiria labiausiai 
nusipelniusiems Druskinin-
kų krašto meno žmonėms bei 
kolektyvams. Premija skiria-
ma už reikšmingą, aktyvią ir 
kūrybingą veiklą kultūros ir 
meno srityje.

Gruodžio 29 dieną sušaukto 
Druskininkų savivaldybės tary-
bos posėdžio metu buvo pritar-
ta premiją skirti pianistei Guodai 
Gedvilaitei-Göhle – už reikš-
mingą, aktyvią ir kūrybingą vei-
klą puoselėjant ir skleidžiant 
profesionalųjį meną Druskinin-
kų kurorte, kuriant menines pro-
gramas, inicijuojant ir rengiant 
novatoriškus profesionaliosios 
kultūros projektus druskininkie-

čiams bei kurorto svečiams, už 
jaunųjų Lietuvos talentų globą, 
už Lietuvos ir Druskininkų vardo 
garsinimą pasaulyje.

Jau daugiau kaip 30 metų Lie-
tuvos ir daugelio užsienio šalių 
scenose galima išvysti koncer-
tuojančią vieną ryškiausių lie-
tuvių pianisčių – druskininkietę 
G. Gedvilaitę. Pianistė pasižy-
mi ryškiomis muzikinėmis idė-
jomis ir išskirtiniu atlikimu. Jos 
programos visada originalios ir 
naujos, pilnos fantazijos ir lais-
vės, jas interpretuojant. Pianis-
tė ne kartą koncertavo Europos 
šalyse, Šiaurės Amerikoje bei 
Japonijoje, yra daugelio reikš-
mingų premijų laimėtoja, kon-
certavusi žymiausiuose tarptau-
tiniuose renginiuose, išleidusi 8 
kompaktinius albumus.

Nuo 2004 m. G. Gedvilaitė yra 

Druskininkuose rengiamo kon-
kurso - festivalio „Muzika be 
sienų“ vertinimo komisijos narė, 
o nuo 2010 m. iki 2019 m. savo 
meninėmis idėjomis vadovavo 
tarptautiniam fortepijoninės mu-
zikos festivaliui Vokietijoje.

Pianistės įkvėptas koncertų 
ciklas „Claros Schumann sa-
lonas“ kviečia klausytojus per-
sikelti į 19 a., susitikti su ro-
mantinės epochos genijais ir 
pasigėrėti jų muzika. Druskinin-
kuose susitikimai „Claros Schu-
mann salonuose“ jau tapo tradi-
ciniais.

G. Gedvilaitės - Göhle kandi-
datūrą kultūros puoselėtojo pre-
mijai pateikė Lietuvos muzikų 
draugija „XXI amžiaus muzika ir 
švietimas“, kartu su Druskininkų 
M. K. Čiurlionio meno mokyklos 
rekomendacija.

Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimu, Kultūros puoselėtojo premiją premija skir-
ta pianistei G. Gedvilaitei-Göhle / G. Gedvilaitės-Göhle asmeninio archyvo nuotrauka

A. Kadziauskas: „Vertinant dabartinę si-
tuaciją ir nuolat augančius kaštus, neabe-
joju, kad savivaldybės parama smulkiam ir 
vidutiniam verslui yra labai tikslinga ir rei-
kalinga.“ / Laimos Rekevičienės nuotrauka

V. Grigorienė“ „Savivaldybės biudžetas 
yra ribotas, tačiau praėjusiais metais pavy-
ko padidinti paramą – kiekvienas pareiškė-
jas gali gauti iki 4000 eurų / Dianos Sinke-
vičiūtės nuotrauka

Politinė reklama bus apmokėta iš politinio komiteto „Už Druskininkus“ rinkimų sąskaitos / Užsakymo Nr. MDR-PR-386-01

Mieli druskininkiečiai, 

kartu sukūrėme Druskininkus, kuriais šiandien galime didžiuotis. Esu dėkingas už man ir mano komandai suteiktą 
pasitikėjimą – savo darbu stengiamės atliepti Jūsų lūkesčius.

Mes esame pasiruošę ir toliau vesti Druskininkus nuolatinio augimo keliu.

Nedalinu nepamatuotų rinkiminių pažadų, bet jaučiu pareigą ir atsakomybę prieš kiekvieną druskininkietį tęsti 
pradėtus darbus, įgyvendinti jau pristatytus projektus ir kurti naujus – kad nuolat augtume kaip pažangi, stipri ir 

gyventi bei investuoti patraukli savivaldybė. 

Džiaugiuosi, kad kartu su manimi dirbti Druskininkams yra pasiruošusi solidi politinio komiteto „Už Druskininkus“ 
komanda – joje yra medikų, savivaldos atstovų, socialinių darbuotojų, verslininkų, švietimo atstovų, jaunimo ir 

senjorų, menininkų, didesnių ir mažųjų kaimiškųjų bendruomenių atstovų. 

Vyriausiajai rinkimų komisijai jau pateikėme surinktus druskininkiečių parašus – Jūsų pritarimą, kad politinis 
komitetas „Už Druskininkus“ gali dalyvauti rinkimuose.

Įvykdėme visus įstatymo reikalavimus, kad taptume pilnateisiais savivaldybių tarybų ir merų rinkimų dalyviais. 

Kviečiu būti aktyviais kovo 5 dieną vyksiančiuose savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose, drąsiai išreikšti savo 
politinę valią ir rinktis politinį komitetą „Už Druskininkus“. 

TĘSTI, KURTI, AUGTIUž Druskininkus 
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Vytautas Dabrukas: „Norėčiau, kad druskininkiečiai daugiau 
uždirbtų ir gyventų oriai“

„Lynų kelias“ sulaukė milijoninio keleivio

Nors sakoma, kad geras ir 
padorus žmogus – ne profe-
sija, tačiau nepaneigsime, jog 
tai didelė vertybė miestui, ku-
riame jis gyvena ir žmonėms, 
kurie yra šalia jo.

Tautodailininkas, pedago-
gas Vytautas Dabrukas Drus-
kininkų savivaldybės taryboje 
jau dirba penkias kadencijas. 
Galima sakyti, kad šį žmo-
gų pažįsta beveik kiekvienas 
druskininkietis. 

Vieni žavisi jo sukurtomis me-
džio skulptūromis, kurios puošia 
ne tik Druskininkus, Lietuvą ar 

Švediją. Buvę Druskininkų ama-
tų mokyklos auklėtiniai jam dė-
kingi už profesijos ir gyvenimo 
pamokas, padėjusias tiesiu ir 
tvirtu keliu eiti per gyvenimą. Pa-
garbos vertas ir jo ilgametis dar-
bas tarptautinėje organizacijoje 
„Gelbėkite vaikus“ bei savivaldy-
bės mero pavaduotojo veikla. 

Vytautas – patikimas šeimos 
židinio saugotojas, su žmona 
Laima užauginęs ir į gyvenimą 
išleidęs tris dukras, besidžiau-
giantis penkiais anūkais. Tai – 
kūrėjas visomis šio žodžio pras-
mėmis. 

Vytautas kartu su Lietuvos 
valstiečių ir žaliųjų sąjungos 
atstovais šiais metais vėl daly-
vauja savivaldybės tarybos rin-
kimuose. Taigi išgirskime V. 
Dabruko mintis apie artėjan-
čius rinkimus, moralines ir poli-
tines nuostatas ir kelius pasiekti 
druskininkiečių gerovę.

– Kad ir kokios politinės jė-
gos sąraše būtumėte, Jus iš-
renka į Tarybą. Kaip manote, 
kodėl taip yra?

– Manau, kad renka ne pa-
gal partiją, bet pagal konkre-
čią asmenybę. Man labai svar-
bus asmeninis kontaktas su 
žmonėmis. Mane pažįsta daug 
žmonių, vien Druskininkų ama-
tų mokyklą per 25 metus yra 
baigę apie trys tūkstančiai drus-
kininkiečių, kurie mane atsime-
na, gal ir pasitiki. Aš „nelipu ant 
bačkos“, nesigiriu savo darbais, 
bet tyliai ir sąžiningai darau tai, 
ką sugebu ir ko reikia mūsų 
žmonėms.

– Ką, Jūsų manymu, reikia 
daryti, kad Druskininkuose 
būtų dar geriau gyventi? 

– Reikia pripažinti, kad mūsų 
mieste daug padaryta. Žinoma, 
buvo tam palankios sąlygos – 
europiniai pinigai, lobizmas, Vy-
riausybės parama. Dabar Lie-
tuvoje yra daug miestų, kurie 
taip pat gražiai sutvarkyti, kaip 
ir mūsų Druskininkai. Kai tai 
matau, sakau, kad pas jus taip 
pat gražu, kaip ir pas mus. Gra-
žu pas mus, bet eini per mies-
tą su apytušte pinigine. Žmo-
nės pas mus per mažai uždirba, 
menka jų perkamoji galia. Rei-
kėtų skatinti gamybos verslų at-
siradimą mūsų savivaldybėje, 
būtų didesnė konkurencija dar-
bo rinkoje, natūraliai kiltų atly-
ginimai. Gamybininkai juk gali 
mokėti kiek didesnius atlygini-
mus, pasitemptų ir turizmo sek-

torius. Verslui reikėtų keisti po-
žiūrį į darbuotojus, nereikėtų 
„numušti“ atlyginimų žmonėms, 
tada jie galėtų daugiau sau leis-
ti. Druskininkuose trūksta nor-
malaus požiūrio į darbuotojus 
– reikia didesnių atlyginimų ir 
geresnio užmokesčio už sutei-
kiamas paslaugas. Reikia atsi-
žvelgti į daugumos miesto žmo-
nių situaciją. 

Daug bendravau su švedais, 
ten jie turi pinigų kišenėse ir 
laisvai gyvena, net emigrantai 
ten neskursta. Socialines pro-
blemas mūsų savivaldybė sten-
giasi spręsti, atsižvelgiame į 
tuos, kas sunkiai gyvena. Reikia 
siekti, kad žmonės turėtų dau-
giau pajamų ir oriai gyventų. Tu-
rime Druskininkuose kurti gero-
vės oazę. 

– Ko pasigendate Druski-
ninkuose? 

– Turime skatinti turizmui alter-
natyvų verslą. Kovidas parodė, 
kad, jei būtų kito profilio (ne tik 
turizmo) paslaugų, tai jos ir per 
pandemiją būtų galėjusios gy-
vuoti, ir ta situacija neišbalan-
suotų socialinio ir ekonominio 
savivaldybės gyvenimo. Galėtų 
būti įsteigtos nedidelės įmonės, 
gamyklėlės, turime skatinti ne-
didelius šeimų verslus.

Pasigendu pagarbos papras-

tam žmogui. Negirdėjau, kad 
apdovanojimų sulauktų gerai 
dirbantis statybininkas ar visą 
amžių puikiai savo pareigas at-
liekanti poilsio namų ar viešbu-
čio kambarinė. 

Ir dar. Norėčiau, kad Taryboje 
būtų daugiau nuomonių įvairo-
vės, kad daugiau dėmesio skir-
tume moralinių vertybių ir patri-
otizmo puoselėjimui. 

– Kodėl jau antrą kadenci-
ją į Tarybą einate su Donato 
Mizaro vadovaujama „valstie-
čių“ komanda? 

– Donatą pažįstu seniai, dar 
nuo tų laikų, kai jis nesava-
naudiškai stengėsi man pa-
dėti išsaugoti Amatų moky-
klą. Žmones vertinu ne pagal 
jų skambius žodžius, bet pa-
gal atliktus darbus. Donato vei-
kla – nuoširdi, be jokių išskai-
čiavimų, jis nedaugžodžiauja ir 
yra vertas pasitikėjimo, turi lo-
ginį mąstymą, platų ir modernų 
matymo lauką, naujų idėjų. Do-
natas dirba tyliai, bet kryptingai, 
nelipdamas per kitų galvas, at-
kakliai siekia savo tikslų, ieško 
būdų, kaip juos įgyvendinti. Jis 
turi aukštesnį mentalitetą, to-
dėl vertas ir aukštesnių politinių 
ambicijų. Dabar, kai esu bran-
daus amžiaus, politiko karjerą 
matau tik Donato komandoje. 

Visus metus kasdien veikian-
tis „Lynų kelias“ Druskinin-
kuose – vienintelis toks Lie-
tuvoje. Tai viena iš ekologinių 
transporto rūšių, kuri neteršia 
aplinkos ir yra puiki pramoga 
įvairaus amžiaus kurorto sve-
čiams. Pirmąją sausio savaitę 
„Lynų kelias“ sulaukė jubilie-
jinio keleivio – 1 000 000 ke-
leiviu tapo 4 bilietus įsigiju-
si klaipėdiečių šeima – pirmą 
kartą Druskininkuose apsilan-
kę Marius ir Agnė Mikalauskai 
su sūnumi Marku ir dukra Eva.

Išėję pasivaikščioti, tėtis ir du-
kra iš karto pamatė netoli jų išsi-
nuomotų apartamentų kylančias 
oro gondolas ir panoro išmė-
ginti naują pramogą. Įkalbėjo ir 
mamą, kuri iš pradžių kiek prisi-
bijojo. 

Vos įsigiję bilietus, Mikalauskai 
sulaukė išskirtinio dėmesio.

„Lapkričio pabaigoje paminėjo-
me 7-ąjį gimtadienį. Ir štai, po 39 
dienų, turime tokį nuostabų re-
kordą – 1 000 000 keleivių, ku-
riuos perkėlėme iš miesto centro 
į „Snow Areną“ arba atvirkščiai. 
Linkiu šiai mielai šeimai gra-
žių įspūdžių kelionės metu kar-
tu su mūsų Naujųjų metų simbo-
liu – Kiškių šeimyna, šiuo metu 
skraidančia kabinomis. Kvie-
čiame Mikalauskus sugrįžti pas 
mus pavasarį ir pavakarieniau-
ti mūsų kabinoje“, – įteikdamas 
jubiliejiniam keleiviui dovanas, 
sakė: „Lynų kelio“ serviso vado-
vas Ruslanas Revenka.

„Lynų kelio“ keleiviai kyla ke-
turiais dešimtviečiais keltuvais, 
kelionės metu pro kabinų langus 
grožisi įspūdingais Druskininkų 
kurorto miškais, Nemuno upės 
vingiu ir „Meilės sala“, nuosta-
bia miesto panorama. Kelionė 

trunka apie 8 minutes, kabinos 
skrenda 45 metrų aukštyje 1161 
metrą. 

„Lynų kelią“ 2015 metais pasta-
tė Druskininkų miesto savivaldy-
bė, panaudodama ekologiškam 
transportui skirtas lėšas, ir priva-
tus investuotojas UAB „Kautra“. 
Įrenginį projektavo ir techninius 
darbus atliko Šveicarijos kom-
panija Bartholet Maschinenbau 
AG. „Lynų kelio“ operatorius – 
UAB „Kautros keltuvai“. Pirmai-
siais veiklos metais „Lynų ke-
lias“ sulaukdavo nuo 162 iki 189 
tūkst. keleivių kasmet, pastarai-
siais metais karantinams kelis 
kart sustabdžius veiklą, lankyto-
jų skaičiai sumažėjo, tačiau per-
nai jau sulaukta 128 060 kelei-
vių.

UAB „Kautros keltuvai“ 
informacija

V. Dabrukas (dešinėje) į rinkimus eina su D. Mizaro (kairėje) vedama „valstiečių“ koman-
da / Asmeninio archyvo nuotrauka 

1 000 000-uoju „Lynų kelio“ keleiviu tapo pirmą kartą Druskininkuose apsilankiusi Mika-
lauskų šeima iš Klaipėdos / Roberto Kiesieliaus nuotraukos.

Donatas Mizaras, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos 
kandidatas į Druskininkų merus: „Džiaugiuosi suburta „vals-
tiečių“ komanda, ji tikrai verta druskininkiečių pasitikėjimo. 
Man ypatingai malonu komandoje matyti Vytautą Dabruką (są-
raše Nr. 2). Vertinu galimybę dirbti su politiškai ir vertybiškai 
brandžiu žmogumi. Mūsų požiūris ir nuomonės labai artimos, 
visada yra į ką atsiremti, paklausti nuomonės. Didžiuojuosi Vy-
tauto pamatinėmis vertybėmis, požiūriu į lietuvybę, tautinę ta-
patybę, istorinę atmintį, šeimą. Tai be galo svarbu šių dienų ak-
tualijų kontekste. Vytautą žmonės gali vertinti pagal nuveiktus 
darbus, būnant miesto valdžioje ar dirbant Druskininkų amatų 
mokyklos vadovu. Drąsiai galiu pasakyti – tai pagarbą ir atsa-
komybę druskininkiečiams jaučiantis žmogus, nuoširdus kole-
ga, darbštus ir rūpestingas tėvas. Tokie žmonės ir turi atsto-
vauti Druskininkų bendruomenei“.

Politinė reklama apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos PK sąskaitos. Užs. Nr. MDR-PR-386-02
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Reanimacijos ir intensyvio-
sios terapijos skyriuje – nauji 
iššūkiai kiekvieną dieną

Nuo šių metų pradžios A. Šiške-
vičius pradėjo eiti Reanimacijos ir 
intensyvios terapijos skyriaus ve-
dėjo pareigas. Nors šias pareigas 
jis eina laikinai, dar laukia konkur-
sas, tačiau gydytojas jau spėjo 
įvertinti šių pareigų atsakomybę.

Anot A. Šiškevičiaus, tai – tikrai 
nelengvas ir atsakingas darbas, 
tačiau su kolektyvu jie pažįstami 
jau ilgą laiką, todėl kartu nebaisu 
įveikti sunkumus: „Mūsų bendras 
tikslas – maksimaliai gerai dary-
ti viską, ką mokame, Druskininkų 
ligoninės pacientų ir visos ligoni-
nės labui“. 

Paklausus, kaip atrodo įprasta 
darbo diena Reanimacijos ir in-
tensyviosios terapijos skyriuje, 
jaunas gydytojas sako, kad kie-
kviena diena – tai vis nauji iššū-
kiai: čia – ramu, čia – medikai dir-
ba išsijuosę. Žinoma, labiausiai 
gydytoją džiugina, kai pavyksta 
išsaugoti žmonių gyvybes.

„Dažnai juokaujame, kad pas 
mus patenka tik sunkiausi paci-
entai. Ne svoriu, tačiau kliniki-
ne prasme. Reanimacijos ir in-
tensyviosios terapijos skyriuje 
gydomi pacientai po sudėtingų 
chirurginių, urologinių ar kitų ope-
racijų, po apsinuodijimų, daugy-
binių traumų, ūmaus ir užsitęsu-
sio širdies ir kvėpavimo funkcijos 
nepakankamumo atvejais, ser-
gantys kitomis ligomis, kai yra 
būtinas nuolatinis paciento gyvy-
binių funkcijų sekimas ir palaiky-
mas specialia medicinine įranga, 
intensyvus medikamentinis gydy-
mas. Skyriuje teikiamos paslau-
gos suaugusiems pacientams, 
turintiems komplikuotą, progre-
suojančią ar dauginę patologiją, 
kai reikalingas visapusiškas iš-
tyrimas, neinvazinis ar invazinis 
gyvybinių funkcijų stebėjimas, jų 
koregavimas ir palaikymas apara-
tais ar medikamentais. Esant rei-
kalui, teikiamos specialistų kon-
sultacijos. Skyriuje užtikrinamas 
nuolatinis paciento monitoringas, 

leidžiantis laiku įvertinti jo būklę, 
koreguoti gydymą. Pacientai gy-
domi šiuolaikiniais gydymo meto-
dais, taikant dirbtinę plaučių ven-
tiliaciją, pakaitinę inkstų terapiją 
(dializę) ir kitas svarbias organiz-
mo funkcijas užtikrinančias dia-
gnostines bei gydomąsias prie-
mones. Darbas – intensyvus, 
tačiau labai įdomus. Monotoni-
ja lieka už mūsų skyriaus durų“, 
– apie darbo ypatumus pasakoja 
A. Šiškevičius.

Pasiteiravus, kokie jo lūkesčiai ir 
planai dirbti Druskininkų ligoninė-
je, gydytojas pirmiausia pabrėžia, 
kad svarbiausias tikslas – mak-
simaliai padėti į ligoninę pateku-
siam pacientui.

„Druskininkų ligoninė Vilniaus 
regione patenka į intensyvios te-
rapijos klasterį. Ši gydymo įstaiga 
ir toliau teiks intensyvios terapi-
jos paslaugą – ligoniui bus sutei-
kiamas pilnas reanimacijos ir in-
tensyvios terapijos intervencijų ir 
būtinosios diagnostikos paslaugų 
spektras. Didžiausi iššūkiai bus 
atitikti pasikeitusius naujausius 
reikalavimus, tačiau su planuoja-
momis investicijomis tai neturėtų 
būti sudėtinga“, – įsitikinęs A. Šiš-
kevičius.

 
Po darbo gydytojo chalatą 

keičia į slidininko aprangą
Dabar į darbą Druskininkuose 

A. Šiškevičius atvyksta iš Kauno. 
Tačiau, kaip pats sako, niekada 
negali žinoti, kaip pasisuks gyve-
nimas. Gal bus priimtas sprendi-
mas čia apsigyventi? Labiausiai 
Druskininkuose A. Šiškevičių žavi 
K. Dineikos Sveikatingumo par-
kas.

Nors gydytojas prisipažįsta, kad 
laisvalaikio jis turi nedaug, tačiau, 
kai randa laiko pramogoms, gy-
dytojo chalatą su malonumu iš-
keičia į slidininko aprangą. „Drus-
kininkuose geriausios sąlygos 
slidinėti. Nesvarbu, ar žiema, ar 
vasara – Druskininkuose visada 
galima rasti žiemą „Snow Areno-
je“, – Druskininkuose siūlomomis 
žiemos pramogomis džiaugiasi 
gydytojas A. Šiškevičius.

VšĮ „Druskininkų ligoninė“ 
informacija

Atkelta iš 1 psl.

Druskininkų ligoninės gydytojas Arnas Šeškevičius: apie 
išsipildžiusią vaikystės svajonę ir naujas pareigas

„Mūsų įstaiga, kaip 
daugiaprofilinė ligoni-
nė Vilniaus regione, 
ir toliau teiks visą re-
animacijos ir intensy-
vios terapijos paslaugų 
spektrą. Pagal naujau-
sius reikalavimus, nuo 
2024 m., norint atitik-
ti intensyvios terapijos 
paslaugas, reikia ati-
tikti daugybę naujų kri-
terijų: gauti licencijas, 
pakeisti ligoninę struk-
tūriškai ir organizaci-
niu požiūriu, investuo-
ti į patalpas, medikų 
kvalifikaciją, medici-
nos priemones. Pagal naują projektą, intensyviai terapijai 
bus keliami tokie reikalavimai, kokius šiuo metu atitinka tik 
Kauno, Santaros klinikos ir kitos trečio lygio ligoninės. Tai-
gi laukia rimti iššūkiai. Labai džiaugiuosi gydytojo Arno ap-
sisprendimu vadovauti Reanimacijos ir intensyvios terapijos 
skyriui. Per tris darbo metus jis puikai pademonstravo atsa-
kingumą, profesionalumą ir lyderystę – visada siekdamas 
dialogo su kolegomis bei su pacientais. Kolektyvas ir paci-
entai gydytoją Arną apibūdina, kaip empatišką ir labai drau-
gišką.
Skyriaus komanda per pastarąjį mėnesį atsinaujino – ją pa-
pildė dar keturi jauni gydytojai: Lina, Justinas, Skaistė ir Ar-
tūras, be to, čia dirba labai stipri slaugytojų ir jų padėjėjų 
komanda. Esu tikra, kad ši komanda ir toliau puikiai susitvar-
kys su esamais bei naujai keliamais reikalavimais.
Tikėkimės, kad iš ministerijos sulaiksime žadėtų investicijų 
tiems reikalavimams įgyvendinti“, – sako Druskininkų ligo-
ninės direktorė  Evelina Raulušaitienė.

A. Šeškevičius: „Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje kiekviena diena – tai vis nauji iššūkiai: čia – ramu, čia – medikai 
dirba išsijuosę“ / Roberto Kisieliaus nuotrauka

Kai randa laiko pramogoms, Arnas gydytojo chalatą su malonumu iškeičia į slidininko 
aprangą – su žmona Loreta mėgsta slidinėti / Asmeninio archyvo nuotrauka  

SPECIALI KAINA 
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Nemokamos ambulatorinės slaugos paslaugos 

– paciento namuose

Kalviškių šeimos gydytojo kabinete – 
pasikeitimai 

Nemokamos ambulatorinės 
slaugos paslaugos namuose 
(ASPN) tai – asmens sveikatos 
priežiūros paslaugos, teikiamos 
paciento namuose. Šių paslau-
gų tikslas – sudaryti sąlygas 
kiekvienam žmogui kuo ilgiau 
savarankiškai gyventi bendruo-
menėje, patenkinti paciento 
slaugos poreikius namų sąlygo-
mis ir skatinti paciento savirūpą.

Ambulatorinės slaugos pa-
slaugos namuose pacientams 
teikiamos VISIŠKAI NEMOKA-
MAI, jos finansuojamos Privalo-
mojo sveikatos draudimo fondo 
lėšomis.

Kam teikiamos ambulatori-
nės slaugos paslaugos na-
muose?

Ambulatorines slaugos pas-
laugas namuose gali gauti prie 
VšĮ Druskininkų PSPC prisirašę 
pacientai: 

1. asmenys, kuriems pagal 
Slaugos paslaugų poreikio ver-
tinimo klausimyną yra nustaty-
tas mažas, vidutinis ar didelis 
slaugos poreikis;

2. asmenys, kuriems po su-
teiktų dienos chirurgijos paslau-
gų, išlieka sutrikęs gebėjimas 
savarankiškai rūpintis savo as-
meniniu gyvenimu ir yra reika-
linga pooperacinė slauga na-
muose.

Kaip gauti ASPN paslaugas?

Kreipkitės į savo šeimos gydy-
toją, jis (ar kartu dirbantis slau-
gytojas) įvertina klausimyną, 
nustato koks slaugos poreikis 
pacientui priskirtas (mažas, vi-
dutinis ar didelis), išrašo siunti-
mą slaugos namuose komandai. 
Komanda per 1-5 d. d. aplanko 
pacientą, įvertina jo būklę bei 
suderina slaugos paslaugų ir pe-
riodiškumo planą.

Pagal slaugos klausimyną, kurį 
nustato šeimos gydytojo koman-
da (pats gydytojas arba slaugy-
tojas), įvertinamas mažas, vidu-
tinis ar didelis slaugos poreikis ir 
kiek apsilankymų per metus ski-
riama pacientui.

Kas teikia paslaugas?
Ambulatorinės slaugos paslau-

gas teikia slaugos namuose ko-
manda:

Slaugytojas, kuris savaran-
kiškai vertina paciento sveika-
tos būklę, savirūpos galimybes, 
atlieka slaugos veiksmus pa-
gal savo kompetenciją. Taip pat 
slaugytojas pagal gydytojo pa-
skyrimą atlieka injekcijas, laši-
nės prijungimą, priežiūrą ir la-
šinę infuziją kateteriu; paima 
kraują, šlapimą ir kt. laboratori-
niams tyrimams; atlieka elektro-
kardiogramą, žaizdų priežiūrą, 
pragulų profilaktiką ir priežiū-
rą, dirbtinių kūno angų priežiūrą 
(stomų priežiūrą), matuoja AKS, 

pulsą ir kita.

Slaugytojo padėjėjas – vykdo 
pragulų profilaktiką, atlieka tem-
peratūros, spaudimo, pulso ma-
tavimus ir registravimus, atlie-
ka antropometrinius matavimus, 
padeda užtikrinti asmeninės hi-
gienos poreikius (pvz: prižiūri 
burnos ertmę, padeda pacientui 
nusiprausti, naudotis tualetine 
kėde ir panašiai), pagal slaugy-
tojo paskyrimą lašina lašus, pa-
deda tvarstyti prižiūri lašelinės 
infuzijos eigą ir kita.

Kineziterapeutas – atsižvelg-
damas į paciento sveikatos bū-
klę, bei gydytojo paskyrimus, 
įvertina ir gydo raumenų, sąna-
rių ir nervų funkcijos sutrikimus, 
taikydamas kineziterapijos pro-
cedūras, kurios padeda palen-
gvinti judesius ir atstatyti sutriku-
sią funkciją, sumažinti skausmą, 
padidinti judėjimo galimybes. Ki-
neziterapeutas taip pat moko pa-
cientą ir padeda prisitaikyti prie 
naujos situacijos, kai judėjimo 
funkcijos sutrinka po ūmios ligos 
ar traumos.

Kiek laiko šios paslaugos 
gali būti teikiamos?

Paslaugos yra teikiamos tol, kol 
jos yra reikalingos pagal slaugos 
poreikio lygį.

ASPN komandos maksimalus 
nemokamų apsilankymų skai-
čius per kalendorinius metus:

• 52 apsilankymus per 
metus pas vieną ASPN gavėją, 
kuriam nustatytas mažas slau-
gos paslaugų poreikis;

• 156 apsilankymus per 
metus pas vieną ASPN gavėją, 
kuriam nustatytas vidutinis slau-
gos paslaugų poreikis;

• 260 apsilankymų per 
metus pas vieną ASPN gavėją, 
kuriam nustatytas didelis slau-
gos paslaugų poreikis.

Daugiau informacijos apie 
teikiamas paslaugas – telefo-
nu 8 659 26366

Informuojame, kad šeimos 
gydytojas Kęstutis Juška 
nuo 2023 m. sausio 1 d. VšĮ 
Druskininkų PSPC nebedir-
ba. Nuo 2023 m. vasario 1 d. 
Kalviškių kabinete dirbs šei-
mos gydytoja Greta Urbo-
nienė. Ji perims šeimos gy-
dytojo K. Juškos pacientus 
Kalviškių kabinete.

Paaiškiname, kad Šeimos gy-
dytoja nuo vasario 1 d. ir toliau 
dirbs savo apylinkėje centrinia-
me Druskininkų PSPC padali-
nyje (savo apylinkėje) bei papil-
domai priims Kalviškių kabinete 
šeimos gydytojo K. Juškos apy-
linkės pacientus.

Apie darbo grafiką iš anksto in-
formuosime Druskininkų PSPC 

interneto puslapyje ir „Facebo-
ok“ paskyroje.

Informuojame, kad sausio mė-
nesį buvusio šeimos gydytojo 
K.Juškos apylinkės pacientus 
laikinai priims šeimos gydytojas 
Romas Jakšaitis. 

Šeimos gydytojo R. Jakšaičio 
darbo laikas Kalviškių kabinete: 
pirmadieniais-penktadieniais 
– nuo 8 iki 10 val., bendrosios 
praktikos slaugytoja dirbs įpras-
tu darbo grafiku – iki 15 val. 

Kalviškių kabineto tel. Nr. 
(8 313) 45 072.
Atsiprašome už nepatogumus!

Druskininkų PSPC 
informacija

Mobilios slaugos paslaugos namuose sėkmingai teikiamos nuo 2021m. sausio mėnesio 
/ Druskininkų PSPC archyvo nuotrauka

Nuo vasario 1 d. Kalviškių kabinete dirbs 
šeimos gydytoja G. Urbonienė / Druskinin-
kų PSPC archyvo nuotrauka

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“!
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PARENGTAS 2023 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PROJEKTAS. 

KVIEČIAME VISUOMENĘ SUSIPAŽINTI SU BIUDŽETO PROJEKTU IR IKI SAUSIO 19 
DIENOS PATEIKTI PASTABAS BEI PASIŪLYMUS

2023 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS

2023 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMAI

Druskininkų savivaldybės administracija parengė 2023 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto projektą ir, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Biudžeto sandaros ir Vietos sa-
vivaldos įstatymais, Druskininkų savivaldybės tarybos reglamento nustatyta tvarka teikia Druskininkų visuomenei susipažinti.

Preliminariais duomenimis 2023 metų biudžetas sieks 41,6 mln. eurų. Metų bėgyje biudžeto apimtis keisis, į pajamas įtrauksime Europos Sąjungos finansinės paramos lėšas pa-
gal 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 strateginiame veiklos plane numatytų 10 programų priemonėms finansuoti. 

2023 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto tvirtinimas Druskininkų savivaldybės taryboje numatytas šių metų sausio 30 dieną.
Kviečiame Druskininkų visuomenę susipažinti su pateiktu biudžeto projektu ir iki šių metų sausio 19 dienos pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl biudžeto projekto Savivaldybės admi-

nistracijai, el. paštu (julija.ramanauskiene@druskininkai.lt, laima.bendoriene@druskininkai.lt) arba paštu  (Vilniaus al. 18, Druskininkai).
2023 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto projektą galite rasti ir savivaldybės svetainėje www.druskininkusavivaldybe.lt/Finansai ir verslas/Biudžetas. Išsamesnę infor-

maciją suteiks Druskininkų savivaldybės administracijos Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja Julija Ramanauskienė telefonu Nr.: 8 313 52950 arba Druskininkų savivaldybės admi-
nistracijos Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė Laima Bendorienė telefonu Nr.: 8 313 40109.

Eil.Nr. Pajamų pavadinimas Pajamų planas
1. MOKESČIAI 20597,0

1.1. Pajamų ir pelno mokesčiai 18917,0
1.1.1. Gyventojų pajamų mokestis 18917,0
1.2. Turto mokesčiai 1635,0

1.2.1. Žemės mokestis 130,0
1.2.2. Paveldimo turto mokestis 5,0
1.2.3. Nekilnojamojo turto mokestis 1500,0

1.3. Prekių ir paslaugų mokesčiai 45,0
1.3.1. Mokestis už aplinkos teršimą 45,0

2. KITOS PAJAMOS 3828,3
2.1. Turto pajamos 383,5

2.1.1. Dividendai 5,0
2.1.2. Palūkanų už depozitus pajamos 12,5
2.1.3. Nuomos mokestis už valstybinę žemę 160,0
2.1.4. Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius 12,0
2.1.5. Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius 194,0

2.2. Pajamos už prekes ir paslaugas 3432,8
2.2.1. Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas 248,4
2.2.2. Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto 

nuomą 
416,0

2.2.3. Pajamos už savivaldybės būsto, socialinio būsto ir 
gyvenamųjų patalpų bendrabučiuose nuomą

156,0

2.2.4. Kitos pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto 
nuomą

260,0

2.2.5. Infrastruktūros plėtros įmokos 54,0
2.2.6. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir 

kitose įstaigose
419,4

2.2.7. Valstybės rinkliavos 32,0
2.2.8. Vietinės rinkliavos 2263,0

2.3. Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų 12,0
3. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO 

REALIZAVIMO PAJAMOS
200,0

Eil.Nr. Pajamų pavadinimas Pajamų planas
3.1. Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos 200,0

3.1.1. Žemės realizavimo pajamos 50,0
3.1.2. Kito ilgalaikio turto realizavimo pajamos 150,0

IŠ VISO PAJAMŲ SAVARANKIŠKOMS FUNKCIJOMS: 24625,3
4. 2022 metais nepanaudotos biudžeto lėšos (apyvartos lėšos): 5062,6

IŠ VISO PAJAMŲ SAVARANKIŠKOMS FUNKCIJOMS SU 
APYVARTOS LĖŠOMIS: 

29687,9

5. DOTACIJOS 10472,1
5.1. Specialios tikslinės dotacijos 10073,0

5.1.1. Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) 
funkcijoms atlikti

1867,8

5.1.2. Mokymo reikmėms finansuoti 8024,1
5.1.3. Klasėms spec. ugdymosi poreikių turintiems mokiniams 181,1

5.2. Kitos dotacijos 399,1
5.2.1. Lėšos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai 

organizuoti, teikti ir administruoti
120,0

5.2.2. Lėšos savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams 
įsigyti

23,6

5.2.3. Kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti 12,3
5.2.4. Lėšos neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtros 

vykdymui
105,9

5.2.5. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje projektų įgyvendinimui

40,5

5.2.6. Lėšos asmeninei pagalbai teikti ir administruoti 73,1
5.2.7. Socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems 

pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti
23,7

IŠ VISO DOTACIJŲ: 10472,1
6. 2022 metais nepanaudotos dotacijų lėšos (ES apyvartos 

lėšos):
404,3

IŠ VISO DOTACIJŲ SU APYVARTOS LĖŠOMIS: 10876,4
IŠ VISO PAJAMŲ:       40564,3

7. Ilgalaikės paskolos (paskolų grąžinimui) 998,0
IŠ VISO:     41562,3

Programos 
pavadinimas 

Asignavimų 
valdytojas Priemonė Eil. Nr. Iš viso

iš jų
Savarankiškas 

biudžetas
Biudž. įstaigų 

pajamos Dotacijos Skolintos lėšos Kurorto 
rinkliava

1 2 3 4 5 (6+...+10) 6 7 8 9 10

Savivaldybės 
veiklos 

programa

Savivaldy-
bės adminis-
tracijos di-
rektorius

Savivaldybės administracijos veiklos vykdymas 1.1 3011,5 3011,5
Savivaldos institucijų veiklos vykdymas 1.2 385,0 385,0
Leipalingio seniūnijos veiklos vykdymas 1.3 151,1 151,1
Viečiūnų seniūnijos veiklos vykdymas 1.4 159,7 159,7
Druskininkų savivaldybės ryšių su visuomene ir 
įvaizdžio gerinimo programos vykdymas 1.5 70,0 70

Bendradarbiavimas su tarptautiniais partneriais ir 
dalyvavimas asociacijų veikloje 1.6 26,9 19,6 7,3

Palūkanos už paskolas 1.7 131,0 131,0
Paskolų grąžinimas 1.8 998,0 998,0
Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės 
gerinimas Druskininkų savivaldybėje 1.9 34,9 34,9

Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros pa-
slaugos administravimas 1.10 2,4 2,4

Asmeninės pagalbos teikimo administravimas 1.11 1,4 1,4
Būsto nuomos mokesčio dalies kompensavimo mo-
kėjimo administravimas 1.12 1,0 1,0

Civilinė sauga 1.13 25,4 25,4
Civilinės būklės aktų registravimas 1.14 24,4 24,4
Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją, demo-
bilizaciją, priimančios šalies paramą 1.15 12,7 12,7

Savivaldybės administracijos direktoriaus (mero) 
rezervo tvarkymas 1.16 246,0 246,0

Duomenų į suteiktos valstybės pagalbos ir nereikš-
mingos pagalbos registrą teikimas 1.17 0,5 0,5

Gyvenamos vietos deklaravimo duomenų ir gyvena-
mosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duome-
nų tvarkymas

1.18 2,1 2,1

(tūkst. eurų)
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Tęsinys

(tūkst. eurų)

Programos 
pavadinimas 

Asignavimų 
valdytojas Priemonė Eil. Nr. Iš viso

iš jų
Savarankiškas 

biudžetas
Biudž. įstaigų 

pajamos Dotacijos Skolintos lėšos Kurorto 
rinkliava

1 2 3 4 5 (6+...+10) 6 7 8 9 10

Savivaldybės 
veiklos 

programa

Savivaldy-
bės adminis-
tracijos di-
rektorius

Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės 
registrams teikimas 1.19 0,4 0,4

Jaunimo teisių apsauga 1.20 16,4 16,4
Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtros admi-
nistravimas 1.21 3,1 3,1

Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrini-
mas 1.22 1,0 1,0

Rinkimų organizavimas 1.23 5,0 5,0
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio tur-
to valdymas 1.24 43,0 43,0

Savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvar-
kymas 1.25 7,7 7,7

Savivaldybėms priskirtų geodezijos ir kartografijos 
darbų organizavimas ir vykdymas 1.26 10,8 10,8

Socialinės paramos mokiniams administravimas 1.27 18,6 18,6
Akredituotos socialinės reabilitacijos neįgaliesiems 
bendruomenėje administravimas 1.28 1,2 1,2

Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimo ir 
mokėjimo administravimas 1.29 4,7 4,7

Socialinių paslaugų administravimas 1.30 6,6 6,6
Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagal-
bos teikimas 1.31 2,5 2,5

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kon-
trolė 1.32 9,0 9,0

VIPA dotacijos grąžinimas 1.33 32,8 32,8
Žemės ūkio funkcijų vykdymas 1.34 71,2 71,2

Savivaldy-
bės kontro-

lierius

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos 
vykdymas 1.35 93,2 93,2

01 programa 5611,2 4312,8 0,0 223,1 998,0 77,3

Turizmo, 
kultūros ir 

sporto plėtros 
programa

Savivaldy-
bės adminis-
tracijos di-
rektorius

Kurorto įvaizdžio formavimas, sklaida ir nemokamos 
informacijos teikimas (TVIC) 2.1 557,3 347,3 210,0

Druskininkai legendų takais 2.2 18,6 18,6
Druskininkų kultūros centro įrengimas 2.3 4010,5 4010,5
Kultūros paveldo objektų rėmimas 2.4 5,0 5,0
Skulptūrų Vilniaus alėjai sukūrimo konkursas 2.5 12,0 12,0
Turizmo trasų ir maršrutų informacinės infrastruktū-
ros plėtra Lazdijų, Varėnos rajonų ir Druskininkų sa-
vivaldybėje

2.6 4,5 4,5

Leipalingio dvaro 114-os patalpos sieninės tapybos 
restauravimas 2.7 2,0 2,0

Skulptūra „LIETUVA – LEGENDA“ ir teritorijos Ku-
rorto g., Druskininkuose sutvarkymo darbai 2.8 235,8 235,8

Kultūros 
centro direk-

torius

Druskininkų kultūros centro veiklos vykdymas 2.9 1129,1 1099,1 30,0
Druskininkų kultūros centro kultūros projektų finan-
savimas 2.10 100,0 30,0 70,0

Sporto cen-
tro direkto-

rius

Druskininkų sporto centro veiklos vykdymas 2.11 501,1 485,7 15,4
Atvykstamojo sportinio turizmo Druskininkuose vei-
klų skatinimas, bendradarbiaujant su Lietuvos krep-
šinio federacija

2.12 80,0 80,0

Druskininkų sporto centro sporto projektų finansa-
vimas 2.13 12,0 12,0

Savival-
dybės vie-
šosios bi-
bliotekos 

direktorius

Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos vei-
klos vykdymas 2.14 427,6 403,0 1,0 23,6

Miesto mu-
ziejaus di-
rektorius

Druskininkų miesto muziejaus veiklos vykdymas 2.15 225,9 208,9 17,0

02 programa 7321,4 6935,8 63,4 42,2 0,0 280,0

Bendruomenės 
aktyvinimo ir 
verslo plėtros 

programa

Savivaldy-
bės adminis-
tracijos di-
rektorius

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 15,0 15,0
Lyderystės ir vadovavimo stiprinimo Druskininkų sa-
vivaldybės švietimo įstaigose programai 3.4 16,0 16,0

Studentų rėmimo programa 3.5 29,5 29,5
Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse, ku-
riant palankią daugiakultūrę aplinką 3.6 3,2 3,2

Interneto ryšio prieigos taškų plėtra Druskininkų sa-
vivaldybėje 3.7 2,4 2,4

Negyvenamųjų patalpų –ambulatorijos, adresu Ver-
pėjų g.11-6, Viečiūnai, Druskininkų sav., kapitali-
nis remontas ir  patalpų paskirties keitimas į paslau-
gų paskirtį

3.8 25,0 25,0

Savivaldy-
bės paslau-
gų ūkio di-
rektorius

Savivaldybės patvirtintos užimtumo didinimo pro-
gramos įgyvendinimas 3.9 167,8 120,0 47,8

03 programa 298,9 251,1 0,0 47,8 0,0 0,0

Urbanistinės 
plėtros 

programa

Savivaldy-
bės adminis-
tracijos di-
rektorius

Dalyvavimas nacionaliniame urbanistikos ir archi-
tektūros projekte „Išmanusis miestas 9“ 4.1 10,9 10,9

2023 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMAI
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Programos 
pavadinimas 

Asignavimų 
valdytojas Priemonė Eil. Nr. Iš viso

iš jų
Savarankiškas 

biudžetas
Biudž. įstaigų 

pajamos Dotacijos Skolintos lėšos Kurorto 
rinkliava

1 2 3 4 5 (6+...+10) 6 7 8 9 10

Urbanistinės 
plėtros 

programa

Savivaldy-
bės adminis-
tracijos di-
rektorius

Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrojo plano 
įgyvendinimo programos parengimas 4.2 6,0 6,0

Druskininkų savivaldybės teritorijų planavimo doku-
mentų rengimas, siekiant subalansuotos urbanisti-
nės ir kurorto paslaugų plėtros 

4.3 17,6 17,6

Žemės sklypų kadastriniai matavimai, topografinių 
geodezinių planų rengimas 4.4 20,0 20,0

04 programa 54,5 54,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Aplinkos 
apsaugos 
programa

Savivaldy-
bės adminis-
tracijos di-
rektorius

Komunalinių atliekų (įskaitant ir stambiagabaričių) 
surinkimas ir pervežimas 5.1 1320,0 1320,0

Žaliųjų atliekų tvarkymas Druskininkų mieste 5.2 50,0 50,0
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji 
programa (SAARP) 5.3 266,0 266,0

Teritorijų apželdinimas ir gėlynų įrengimas 5.4 354,0 11,2 342,8

05 programa 1990,0 1647,2 0,0 0,0 0,0 342,8

Ūkio 
infrastruktūros 

plėtros bei 
priežiūros 
programa

Savivaldy-
bės adminis-
tracijos di-
rektorius

Daugiabučių namų vartotojų, naudojančių dujų balionus, 
prijungimo prie gamtinių dujų tiekimo tinklų programa 6.1 2,0 2,0

Druskininkų savivaldybės gatvių apšvietimo tinklų 
priežiūra ir renovacija, modernizavimas ir plėtra 6.2 56,7 56,7

Druskininkų savivaldybės Gerdašių, Ricielių ir Šven-
dubrės kadastro vietovėse esančių melioracijos 
griovių, pralaidų ir tilto rekonstrukcija

6.3 11,1 6,8 4,3

Druskininkų savivaldybės Leipalingio kadastro vie-
tovėje, Černiauskų, Jovaišių, Kamorūnų, Leipalin-
gio, Mažonių, Paseirės ir Vileikių kaimuose esančių 
melioracijos statinių rekonstrukcija

6.4 19,2 11,8 7,4

Ekologiškų transporto priemonių įsigijimas Druski-
ninkų savivaldybėje 6.5 374,0 374,0

Gatvių apšvietimo modernizavimas Druskininkų mieste 6.6 52,4 52,4
Gatvių apšvietimo modernizavimas Druskininkų se-
niūnijose 6.7 45,3 45,3

Gatvių apšvietimo programa (elektros energija) 6.8 820,0 820,0
Inžinerinių tinklų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra 6.9 50,0 50,0
Kiti bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo darbai 6.10 130,4 130,4
Mirusiųjų išvežimas iš įvykio vietos 6.11 10,0 10,0
Nusikaltimų prevencijos priemonių vykdymas 6.12 5,0 5,0
Savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo progra-
mos, susisiekimo srities priemonių vykdymas 6.13 1615,8 1615,8

Teritorijų tvarkymas ir priežiūra 6.14 1200,0 1200,0
Vaizdo stebėjimo sistemos prijungimo ir duomenų 
perdavimo paslaugų savivaldybėje vykdymas 6.15 20,0 20,0

Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioraci-
jos ir hidrotechnikos statinių valdymas ir naudojimas 
patikėjimo teise

6.16 14,0 14,0

Vežėjų nuostolių, patirtų vykdant visuomenės įsipa-
reigojimus, kompensavimas 6.17 496,0 496,0

Susisiekimo centrinėje miesto dalyje gerinimas. Vil-
niaus alėja 6.18 55,3 55,3

Savivaldy-
bės

paslaugų 
ūkio

direktorius

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio veiklos 
vykdymas 6.19 1023,9 971,9 52,0

Priešgaisrinė sauga 6.20 167,6 167,6

06 programa 6168,7 5549,4 52,0 567,3 0,0 0,0

Švietimo 
programa

Savivaldy-
bės adminis-
tracijos di-
rektorius

Transporto lengvatų užtikrinimas moksleiviams 7.1 110,0 110,0

Mokymo lėšos paskirstomos savivaldybės tarybos 
nustatyta tvarka 7.2 97,3 97,3

Lopšelio - 
darželio „Ži-
butė“ direk-

torius

Druskininkų l/d "Žibutė" veiklos vykdymas 7.3 1634,9 1003,4 1,0 630,5

Lopšelio - 
darželio „Bi-
tutė“ direk-

torius

Druskininkų l/d "Bitutė" veiklos vykdymas 7.4 1338,0 872,9 0,3 464,8

„Saulės“ pa-
grindinės 

mokyklos di-
rektorius

Druskininkų "Saulės" pagrindinės mokyklos veiklos 
vykdymas 7.5 2247,9 351,7 11,0 1885,2

Leipalingio 
progimnazi-
jos direkto-

rius

Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazijos 
veiklos vykdymas 7.6 949,1 384,6 1,7 562,8

Viečiūnų 
progimnazi-
jos direkto-

rius

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų  progimnazijos 
veiklos  vykdymas 7.7 1223,8 506,9 9,6 707,3

„Atgimimo“ 
mokyklos di-

rektorius
Druskininkų "Atgimimo" mokyklos veiklos vykdymas 7.8 2556,7 472,7 3,1 2080,9

„Ryto“ gim-
nazijos di-
rektorius

Druskininkų "Ryto" gimnazijos veiklos vykdymas 7.9 1917,7 280,8 26,1 1610,8

Tęsinys

(tūkst. eurų)
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Programos 
pavadinimas 

Asignavimų 
valdytojas Priemonė Eil. Nr. Iš viso

iš jų
Savarankiškas 

biudžetas
Biudž. įstaigų 

pajamos Dotacijos Skolintos lėšos Kurorto 
rinkliava

1 2 3 4 5 (6+...+10) 6 7 8 9 10

Švietimo 
programa

Švietimo 
centro direk-

torius
Druskininkų švietimo centro veiklos vykdymas 7.10 908,6 642,1 50,0 216,5

Sporto cen-
tro direkto-

rius

Druskininku sporto centro vaikų neformaliojo ugdy-
mo vykdymas 7.11 20,2 20,2

M. K. Čiur-
lionio meno 
mokyklos di-

rektorius

Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos veiklos 
vykdymas 7.12 820,1 745,7 42,7 31,7

07 programa 13824,3 5370,8 145,5 8308,0 0,0 0,0

Jaunimo 
užimtumo 
programa

Savivaldy-
bės adminis-
tracijos di-
rektorius

Jaunimo neformalių grupių iniciatyvų programa 8.1 3,0 3,0

Jaunimo užimtumo centro veiklos vykdymas (JUC) 8.2 227,3 227,3

Jaunimo verslumo  skatinimas  ir ekonominio raštin-
gumo ugdymas 8.3 3,0 3,0

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

Vaikų vasaros stovykloms ir kitoms neformaliojo vai-
kų švietimo veikloms 8.5 50,0 50,0

08 programa 333,3 333,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Socialinės 
paramos 
programa

Savivaldy-
bės adminis-
tracijos di-
rektorius

Druskininkų savivaldybės būsto fondo priežiūra 9.1 258,0 258,0

Druskininkų savivaldybės būsto fondo plėtra 9.2 533,2 533,2

Būsto ir jo aplinkos pritaikymas neįgaliesiems 9.3 18,0 18,0
Kompleksinės paslaugos Druskininkų savivaldybės 
šeimoms 9.4 12,3 0,0 12,3

Transporto lengvatų užtikrinimas asmenims su liga 
ir negalia 9.5 12,0 12,0

Transporto lengvatų užtikrinimas senatvės pensi-
ninkams 9.6 68,0 68,0

Užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo 
skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir 
socialinę paramą gaunantiems asmenims, įgyven-
dinimas

9.7 42,3 1,4 40,9

Savivaldy-
bės sociali-

nių paslaugų 
centro direk-

torius

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų cen-
tro veiklos vykdymas 9.8 649,3 597,0 28,6 23,7

Kalėdinių renginių organizavimas 9.9 6,0 6,0
Priklausomybių ir smurto artimoje aplinkoje projek-
tas 9.10 2,5 2,5

Socialinės paslaugos - socialinė dienos globa as-
menims su sunkia negalia 9.11 89,2 89,2

Socialinės paslaugos – socialinės priežiūros šei-
moms teikimas 9.12 224,6 224,6

Kultūros 
centro direk-

torius
Kalėdinių renginių organizavimas 9.13 3,0 3,0

Savivaldy-
bės admi-
nistracijos 
socialinės 
paramos 

skyriaus ve-
dėja

Akredituota vaikų dienos socialinės priežiūros pa-
slauga 9.14 231,5 113,9 117,6

Nevyriausybinių organizacijų socialinės veiklos pro-
jektai 9.15 63,0 63,0

Paramos iš Europos pagalbos labiausiai skurstan-
tiems asmenims fondo teikimas 9.16 5,5 5,5

Piniginė socialinė parama 9.17 2300,3 2042,4 257,9
Socialinės paslaugos 9.18 460,0 238,8 221,2

Akredituotos socialinės reabilitacijos neįgaliesiems 
bendruomenėje teikimas 9.19 62,6 23,3 39,3

Socialinė parama mokiniams 9.20 539,0 73,0 466,0

09 programa 5580,3 4059,0 28,6 1492,7 0,0 0,0

Sveikatos 
apsaugos 
programa

Savivaldy-
bės adminis-
tracijos di-
rektorius

Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros spe-
cialiosios programos vykdymas 10.1 80,0 80,0

Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros spe-
cialiosios programos vykdymas (SAARP) 10.2 62,8 62,8

Sveikatos 
biuro direk-

torius

Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos 
biuro veiklos vykdymas 10.3 41,6 35,5 6,1

Sveikos gyvensenos plėtojimas bei sveikos gyven-
senos įgūdžių stiprinimas ugdymo įstaigose ir ben-
druomenėse, visuomenės sveikatos stebėsenos sa-
vivaldybėse vykdymas

10.4 156,9 156,9

Psichikos sveikatos stiprinimo, psichosocialinės pa-
galbos ir savižudybių prevencijos intervencijų plė-
tojimas

10.5 38,4 38,4

10 programa 379,7 178,3 6,1 195,3 0,0 0,0

IŠ VISO ASIGNAVIMŲ: 41562,3 28692,2 295,6 10876,4 998,0 700,1

Tęsinys

(tūkst. eurų)
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DĖL ATLIEKŲ IŠVEŽIMO, NEIŠVEŽIMO KREIPTIS Į UAB „DRUSKININKŲ KOMUNALINIS ŪKIS“:  
tel. (8 313) 514 05, el. p. info@dku.lt, adresas – Pramonės g. 4, Druskininkai

DĖL MOKĖJIMO PRANEŠIMŲ KREIPTIS Į UAB „ALYTAUS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“: 
 tel. (8 315) 72 843, el. p. info@alytausratc.lt

Individualūs konteineriai tuštinami nuo 7.00 iki 22.00 val. Konteineriai tuštinimo dieną iki 7.00 val. turi būti išstumiami ir pastatomi kiek įmanoma arčiau 
važiuojamosios dalies, kuria organizuojamas atliekų surinkimo maršrutas. Jeigu konteineriai tirštinimo dieną į nurodytas vietas neišstumiami, atliekos 
surenkamos kitą, pagal grafiką nustatytą dieną. 

DĖL ATLIEKŲ IŠVEŽIMO, NEIŠVEŽIMO KREIPTIS Į UAB „DRUSKININKŲ KOMUNALINIS ŪKIS“:  
tel. (8 313) 514 05, el. p. info@dku.lt, adresas – Pramonės g. 4, Druskininkai

Individualūs konteineriai tuštinami nuo 7.00 iki 22.00 val. Konteineriai tuštinimo dieną iki 7.00 val. turi būti išstumiami ir pastatomi kiek įmanoma arčiau 
važiuojamosios dalies, kuria organizuojamas atliekų surinkimo maršrutas. Jeigu konteineriai tirštinimo dieną į nurodytas vietas neišstumiami, atliekos 
surenkamos kitą, pagal grafiką nustatytą dieną. 

PAKUOČIŲ IR STIKLO ATLIEKŲ SURINKIMO GRAFIKAS DRUSKININKŲ SAVOIVALDYBĖS 
INDIVIDUALIOSE VALDOS

MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ IR MAISTO ATLIEKŲ SURINKIMO IŠ INDIVIDUALIŲ VALDŲ  
GRAFIKAS 2023-2024 M.
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AKCIJA -30 %

Akcija galioja iki 2023 m. vasario 28 d. 
Akcijos organizatorius pasilieka teisę keisti akcijos sąlygas

37 €
Kainos nuo

53 €

Virškinamojo 
trakto tyrimų 

programos

Pasirūpinkite savo virškinimo veikla 

Užkirskite kelią 
sunkumo pojūčiui!

M. K. Čiurlionio g. 65 
T. Kosciuškos g. 12

DRUSKININKAI

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialių jų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 11 straipsnio 1 dalimi ir 
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugsėjo 08 d. įsakymu Nr. 3-511 patvir tintu Aerodromo, 
kelių, geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių, elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių 
infrastruktūros apsaugos zonų planų, žemėlapių ir (ar) schemų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo 
dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvir tinimo tvarkos aprašo 24.3.1. punktu, informuojame apie 
parengtą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo „Dėl Ker tinio valstybės telekomunikacijų 
centro patikėjimo teise valdomų elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų 
plano tvir tinimo“ projektą (toliau – Įsakymo projektas).
Susipažinti su Įsakymo projektu ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui pateikto tvir tinti elektroninių 
ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų plano sprendiniais bei aiškinamuoju raštu 
galima Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos tinklapyje adresu: https://sumin.lrv.lt / lt /veiklos-
sr i tys /ker t inio -valstybes- telekomunikaci ju-centro-patikej imo- teise-valdomu-elek troniniu- rysiu- t inklu-
elektroniniu-rysiu- infrastrukturos-apsaugos-zonu-planas

Informuojame, kad parengtas Žemės sklypo Gailiūnų k., Druskininkų sav., (kad. Nr. 5935/0005:116), 
padalinimo ir pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskir ties pakeitimo, teritorijų naudojimo ir 
tvarkymo režimų bei reglamentų nustatymo detaliojo plano keitimas (TPD registro Nr. T00071607).
Planavimo organizatorius: Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius.
Planavimo iniciatorius: f izinis asmuo: UAB „ACIB“ (pagal įgaliojimą).
Planavimo pagrindas: Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-08-26 įsakymas Nr. 
V35-857 „Dėl žemės sklypo Nr. 5935/0005:46, Gailiūnų k., Druskininkų sav., detaliojo plano keitimo“
Plano rengėjas:  UAB „ACIB“, architektas Albinas Mocevičius, kvalif ikacijos atestatas Nr. A 1273. 
Planuojama teritorija: 1,3413 ha ploto teritorija:  žemės sklypai Gailiūnų k. Leipalingio sen., Druskininkų 
sav. (unikalus Nr. 4400-3802-5360, unikalus Nr. 4400-2969-4004 (Gailiūnų g. 46M), unikalus Nr. 
4400-2969-4175(Gailiūnų g. 46N), unikalus Nr. 4400-3809-0925, unikalus Nr. 4400-5196-9983, unikalus 
Nr. 4400-5197-0960).
Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai: Pakeisti žemės sklypui (Gailiūnų k., Leipalingio sen., 
Druskininkų sav., kadastrinis Nr. 5935/0005:46, unikalus Nr. 4400-3802-5360), žemės ūkio naudojimo 
paskir t į ir žemės naudojimo būdą kiti žemės ūkio paskir ties žemės sklypai, į kitos paskir ties žemę bei 
vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): neatliekamas
Detaliojo plano sprendiniu viešinimas: su parengto detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 
2023-01-06 iki 2023-01-19 (iš jų ne mažiau kaip 5 darbo dienos – detaliojo plano sprendinių vieša 
ekspozicija) Leipalingio seniūnijos patalpose Alėjos g. 30, Leipalingio mstl., Leipalingio sen., Druskininkų 
sav. (darbo valandomis) ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso 
valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS). Viešas susirinkimas vyks 2023-01-20  16 val. 
nuotoliniu būdu, prisijungimo nuoroda:
https://us05web.zoom.us/j /88296611094?pwd=Q2lsbEg3UjVhWEV1UmI0RmJYK2tndz09
Susirinkimo ID: 882 9661 1094
Slaptažodis: 5v5x7b
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl koreguojamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti 
raštu planavimo organizatoriui (Rotušės a. 4, Alytus), plano rengėjui (Kareivių g. 6-615, Vilnius, el. p. 
uab.acib@gmail.com) ir (ar) LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso 
valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) iki teritorijų planavimo dokumento viešinimo 
pabaigos ir viešo susirinkimo metu.
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros 
informacinėje sistemoje (TPDRIS) rengiamo teritorijų planavimo dokumento numeris K-VT-15-21-519.
Gauti atsakymai, kad į pateiktus pasiūlymus nebuvo atsižvelgta, gali būti skundžiami valstybinę teritorijų 
planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai – Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie 
Aplinkos ministerijos per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos.

Plano rengėjas: UAB „ACIB“, architektas Albinas Mocevičius.

Sausio 20 d. 12 val. Druskininkų švietimo centre  
(M. K. Čiurlionio g. 80) šaukiamas Druskininkų Trečiojo 

amžiaus universiteto visuotinis narių susirinkimas. 
Darbotvarkėje – Druskininkų Trečiojo amžiaus 

universiteto reorganizavimo klausimai. 
Rektorius J. Valskys.

Buitinių dujų balionų keitimas bei pildymas. Prekyba 
naujais 3 ir 11 kg dujų balionais bei 8 l angliarūgštės, 

argono ir mix balionais. Prekyba techninėmis, maistinėmis 
dujomis ir kvėpavimo deguonimi. Tarpininkaujame dėl 

suvirinimo, pjovimo įrangos bei jų eksploatacinių medžiagų 
įsigijimo. Esame Elme Messer Gass atstovai Druskininkų 

savivaldybėje. 
Dirbame nuo 8.00val.iki 15.00 val. darbo dienomis. 

 Tel.+370 699 43005

Šulinių kasimas, gilinimas, valymas bei jų apdaila.  
Tel. 8 622 73703

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

garantiją. Tel. 8 610 75472 ir 8 315 75445
sergejasxabad@gmail.com 

UAB „DARSTITA“ 
atlieka šiuos 

darbus:
• pamatų betonavimas,
• sąramų betonavimas,
• stogo darbai,
• mūro darbai,
• klinkerio klijavimas,
• tvorų statymas,
• apdailos darbai.

Tel. 8 636 27602

Reklama didžiausio Dzūkijos regione 
tiražo savaitraštyje „Mano Druskininkai“ 

ir naujienų portale  
www.manodruskininkai.lt 

Daugiau informacijos  
tel. 8 646 27272 ir 8 657 52514 

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

„Mano Druskininkai“!
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Reklama didžiausio Dzūkijos regione tiražo 
savaitraštyje „Mano Druskininkai“ 

ir naujienų portale www.manodruskininkai.lt 
Daugiau informacijos tel.  
8 646 27272 ir 8 657 52514 

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

„Mano Druskininkai“!

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

RENGINIAI

Sausio 20 d. 17 val. 
Druskininkų miesto muzie-
jaus galerija (M. K. Čiurlionio 
g. 37) kviečia į Rolano 
Stankūno personalinės 
parodos „Šešėlių žaismas“ 
atidarymą

Sausio 12 d. 17.15 val. 
Viešojoje bibliotekoje 
Viešojoje bibliotekoje (V. 
Kudirkos g. 13) Giedriaus 
Petkevičiaus knygos „Karo 
žmonės“ pristatymas

Sausio 17 d. 17 val. Viešojoje 
bibliotekoje Viešojoje bibli-
otekoje (V. Kudirkos g. 13) 
– susitikimas su psichologe 
praktike iš Ukrainos Maryna 
Aksonova (kryptis – psicho-
somatika)

PARODOS

Viešojoje bibliotekoje (V. 
Kudirkos g. 13) veikia 
spaudinių paroda „Tikėjimo 
ir vilties kaina“, skirta Sausio 
13-ajai – Laisvės gynėjų di-
enai atminti

Druskininkų miesto muziejuje 
(M. K. Čiurlionio g. 59) veikia 
tradicinė paroda „1“, subūrusi 
profesionalius Druskininkų 
menininkus

Iki sausio 18 d. Druskininkų 
miesto muziejaus galerijoje 
(M. K. Čiurlionio g. 37) veiks 
Vilmos Vasiliauskaitės tapy-
bos paroda „Bus visko... ir ne 
tik...“

Iki sausio 18 d. V. K. Jo-
nyno galerijoje (Turistų g. 
9) eksponuojama Jūratės 
Kazakevičiūtės personalinė 
paroda „Regėjimai, slaunieji 
medeliai ir kitos gyvastys“

Iki sausio 23 d. Viešojoje 
bibliotekoje (V. Kudirkos 
g. 13) veiks meno kūrėjos 
Daivos Stoncelienės tapybos 
taškučiais ir grafikos darbų 
„Aukso viduriukas ir Taškas“

Iki vasario 9 d. Viešojoje bib-
liotekoje (V. Kudirkos g. 13) 
galima apžiūrėti Druskininkų 
M. K. Čiurlionio meno 
mokyklos V. K. Jonyno dailės 
skyriaus 8-12 m. mokinių 
tapybos darbų parodą 
„Žiemos vakarais“ (mokytoja 
– Alė Kalėdienė)

Iki vasario 18 d. Amatų 
centre „Menų kalvė“ (M. 
K. Čiurlionio g. 27) veiks 
druskininkiečių menininkų 
kalėdinė paroda „Pokalbiai“

Užuojautos

Nes tu sakei: ,,Per žemę mes praeinam
tik vienąsyk, tai būkime tvirti!

Kieno gyvenimas bus panašus į sodrią dainą,
Tas nesutirps mirty.

Nuoširdžiai užjaučiame Ritą Juonienę, netekus 
mylimo Tėvelio.

Ramutė ir Benjaminas Čepai

Mes tikim – Tu neišėjai! 
Tu tik maža lakštute išskridai... 

Ten, kur saugos amžinai Tave šventieji angelai...

Į Amžinybę išėjus mylimai Mamai, nuoširdžius 
užuojautos žodžius skiriame kolegei Gitanai 

Kalinauskienei.

Druskininkų ligoninės Chirurgijos skyriaus ir operacinės 
kolektyvas

Žmogus – tik žemės svečias,
ir turi jis sugrįžt namo...

Bet kaip sunku išleisti jį į kelią,
kuriuo negrįžta niekas atgalios...

Mirus Larisai Vitiugovai, nuoširdžiai užjaučiame 
šeimą ir artimuosius.

DNSB „2A“ gyventojai

Kiekvienas palieka pėdas žemėje,
kai einame laukais.

Jei gilios – jos išlieka,
jei teisingos – jos tampa keliais. (J. Marcinkevičius).

Nuoširdžiai užjaučiame Mariją Damulevičienę dėl 
brolio mirties.

DNSB „GOJUS“ bendruomenė

Tu niekados, o rytuose vėl saulė kelsis, 
Tu niekados, o tūkstančiai žiedų žydės, 

Tu niekados... Ir šitas liūdnas balsas 
pravirkdo žemę, žiedus ir žvaigždes. (B. Brazdžionis)

Dėl Artūro Gervelio netekties nuoširdžiai 
užjaučiame šeimą ir artimuosius.

Dabintos g. 11 namo gyventojai

Mes visi bejėgiai prieš lemtį, tačiau bent užuojauta 
norime palengvinti praradimo skausmą.

Mirus mylimam broliui, nuoširdžiai užjaučiame 
Zenoną Arnašių.

Onutė, Jolanta ir Donatas su šeimomis

Skaudu, graudu, nyku...
Krenti į skausmo duobę begalinę

lyg paukštis palaužtu sparnu.
Mama negirdi Jūsų sielos skausmo,
keliauja Amžinybės slėpinių taku...

Mirus mylimai Mamai, nuoširdžiai užjaučiame 
Gitaną Kalinauskienę ir visus artimuosius.

DNSB „Žiburėlis“ gyventojai

Tu anapus jau laimės, 
anapus jau skausmo, 

Ir anapus dienos ir nakties.. 

Dėl ilgamečio „Bočių“ nario Algimanto Juozo 
Januškos mirties nuoširdžiai užjaučiame jo šeimą.

Druskininkų „Bočiai“
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Perkame juodo ir spalvoto metalo laužą. Didesnį 
kiekį pasiimame patys. Automobilių utilizacija. 

 Tel.: 8 687 66440,  
8 682 20383

KASAME TVENKINIUS
Konsultuojame

Tel. 8 602 21748

Perkame sodybą. 
Tel. 8 684 44444

SUTAUPYKITE IKI 300 EUR!
UŽSISAKYKITE DABAR, PRADĖKITE

MOKĖTI PAVASARĮ!
Buitinių nuotekų valymo įrenginiai

(Walis, 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

Perka žemę, mišką ar sodybą Dzūkijoje.  
Tel. 8 612 57651

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

Visoje Lietuvoje sutvarkysime apaugusį medeliais 
žemės sklypą, kurio apaugęs plotas bent 1 hektaras. 
Už didesnius plotus mokame iki 1000 Eur/už ha.

Tel. 8 665 81181

Automobilių 
supirkimas geromis 

kainomis!Superkame: 
važiuojančius, nevažiuojančius 

automobilius; su defektais, 
daužtus, ilgai stovėjusius; 

gali būti surūdiję, be 
techninės apžiūros; domina 

motociklai;automobilio 
priekabos su dokumentais.

Dokumentus sutvarkome  
vietoje, atsiskaitome iš karto.  

Tel. 8 633 47720

UAB „Sidabrinė kamėja“ reikalingas  
juvelyrinių dirbinių poliruotojas/-a.

 Atlyginimas priklauso nuo darbo rezultatų: nuo 1000 iki 1500 
eurų, neatskaičius mokesčių.

Darbo patirtis privalumas, jei jos nėra – apmokome dirbti.
Daugiau informacijos tel. +37063822620,  

CV siųsti info@kameja.lt

Apmokome snieglente (snowboardu)
suaugusius ir vaikus. Tel. 8 625 64407

Perkame žemę arba mišką Pietų Lietuvoje už 
didžiausią kainą.Tel. 8 668 48558 

Perkame arba nuomojame žemę aplink 
Leipalingį, Jovaišius. Gali būti apleista. 

Tel. 8 601 00292

Perkame apaugusią savaiminiais medeliais žemę už 
didžiausią kainą. Tel. 8 668 48558 

Remontuojame butus, atliekame vidaus 
apdailą, glaistymas, dažymas, tapetavimas, 

laminato klojimas, plytelių dėjimas. 
Santechnika, elektra ir kiti darbai.  

Tel. 8 627 61267

Ieškau butų valytojos darbo. Esu darbšti, atsakinga, 
punktuali, vairuojanti automobilį.

Tel. 8 690 47310

Superka automobilius: „Audi“, „ BMW“, „Honda“, 
„Mercedes Benz“, „Mitsubishi“, „Opel“, „Toyota“, „VW“. 

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

Nuolaidos Optikoje!
Akinių rėmeliams – 20 proc.

Stiklams – 10 proc.
Užsisakant akinius,  

gydytojo patikra – NEMOKAMA! 
Mus rasite:  

Vilniaus alėja 8 (buvęs buitinis).  
Tel. 8 313 53444

Kvalifikuoti statybininkai 
remontuoja namus, butus.  

Visa vidaus ir išorės apdaila, 
darome terasas. Tel. 8 648 06724

PARDUODAME: medžio briketus ir granules.
Tel. 8 684 74873 www.juozomalkos.lt

Valo individualių namų kaminus Druskininkų 
savivaldybėje. Tel. 8 612 82189

Parduodame KIAULIENOS skerdieną  
puselėmis lietuvišką, svilintą, kaina – 3,45 Eur/kg.

Puselė sveria apie 50-60 kg. 
Pateikiame kokybės sertif ikatą, kad mėsa lietuviška. 

Atvežimas nemokamas.
Taip pat parduodamos ir bulvės „Vineta“, kaina – 0, 55ct/kg.  

Tel. 8 607 12690

Buto ir kitų patalpų remonto darbai: tapetuojame, dažome, 
klojame laminatą, dedame plyteles. Tel. 8 627 61267

Perka  sodybą su žeme, gali būti miške ar 
vaizdingoje vietoje prie ežero ar upės, pageidautina 

vienkiemis, su daugiau žemės.  
Siūlyti tel. 8 611 01110

Mokome 
plaukti vaikus ir 
suaugusiuosius 

sanatorijos „Belorus“ 
baseine. Individualūs 
užsiėmimai, lankstus 

grafikas.  
Tel. 8 625 67707

Įvairių gabaritų krovinių 
pervežimas Druskininkuose 
ir visoje Lietuvoje. Pavojingų 
medžių pjovimas-genėjimas. 

Automobilių supirkimas. 
Tel. +37062875156

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

Visi darbai iš medžio. Stoginės, 
pavėsinės, terasos, vidaus 

konstrukcijos bei pertvaros. 
Medinė apdaila, lauko ir vidaus 
dailylentės. Tel. +37062875156

Parduodame juodžemį ir 
smėlį, galime  
pristatyti į vietą.  

Tel. +370 687 93693

Parduodamas 3 kambarių 
butas (plotas – 67 kv. m) 

Veisiejų g., Druskininkuose. 
Du balkonai, 2 aukštas, rūsys, 
kaina – 79 800 Eur. Taip pat 
parduodamas sodo pastatas 
su 7, 5 arų sklypu Pušyno g., 

Druskininkuose. Kraštinis, šalia 
miško, puiki vieta.  

Kaina – 37 000 Eur.  
Tel. 8 647 68799, Rita

Prekyba mediena Druskininkuose!

Lauko, vidaus dailylentės. 
Terasinės, grindų, pakalimo,  
tvorų lentos. 

Tel. 8 659 77311
El.p. medienadruskininkai@gmail.com
Adresas – Gardino g. 59, Druskininkai

Darbui autoservise Druskininkuose reikalingi auto-
mobilių mechanikai ir automobilių elektrikas.  

Tel. 8 650 23988

Išnuomojamos 3 kabinetų patalpos biurui  
adresu: Pramonės g. 5, Druskininkai, antras aukštas.

Bendras plotas – 65,84 kv. m.  
Tel. pasiteirauti – +370 699 43005
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Asmeniniai skelbimai
Nuoma

Ilgalaikei nuomai išnuomo-
jamas 2 kambarių butas 
Viečiūnuose, Jaunystės ga-
tvėje.  Plotas – 45 kv. m, nuo-
mos kaina – 300 Eur/mėn.  
Tel. 8 674 72285

Išnuomojamas gara-
žas prie senos katilinės.  
Tel. 8 614 73357 

IlgaIaikei nuomai išnuomo-
jamas 2 kambarių butas 
Ateities g., antrame aukšte. 
Tel. 8 614 021 02

Išnuomojamas garažas Bal-
tašiškėje. Garažas su duobe, 
elektra ir antresole. Nuomos 
mėn. kaina – 50 Eur. Tel. 
+370 600 19611

Išnuomojamas 2 kambarių 
butas prie „Lidl“ parduotuvės, 
renovuotame name, yra dide-
lis rūsys.  Tel. 8 662 89816

Išnuomoja garažą su rūsiu, 
esantį Ligoninės g., prie kati-
linės. Tel. 8 676 44993

Išnuomojamas 1 kambario 
butas Neravų g., turima teisė į 
šildymo kompensaciją, galima 
deklaruoti gyvenamąją vietą.  
Tel. 8 632 30475

Išnuomojamas garažas Bal-
tašiškėje, yra rūsys, elektra, 
2 aukštas. Kaina – 50 Eur/
mėn. Tel. 8 611 21491

Išnuomojamas suremontuo-
tas dviejų kambarių butas 
miesto centre, Antakalnio g.  
Kreiptis tel. 8 686 77358

Išnuomojamas 2 kamba-
rių butas, Merkinės g. 3 
name, plotas – 50 kv. m, 
atliktas remontas. Yra bal-
dai ir visa buitinė technika.  
Tel. 8 687 17484

Išnuomojamas 1 kamba-
rio butas, plotas – 30 kv. 
m, esantis Druskininkų g.  
Tel. 8 658 24202

Ilgalaikei nuomai išnuo-
mojamas garažas prie 
JUC. Kaina – 40 Eur/mėn.  
Tel. 8 686 81925

Išsinuomotų

2 asmenų šeima išsi-
nuomotų 3 kambarių 
butą ilgalaikei nuomai.  
Tel. 8 627 88047

Parduoda įvairius daiktus

Nauji moteriški ilgi ir trumpi 
kailiniai (lapės kailio). Kalnų 
dviratis su amortizatoriais 
(21 pavara), automatinė kė-
dutė, vaikui vežioti, mašininė. 
Sulankstoma lova, nauja sul-

Parduoda nekilnojamą 
turtą

Parduodamas 1 kambario 
butas, plotas – 16, 10 kv. m, 
Šiltnamių g. 26 (bendrabučio 
tipo). Tel. 8 610 45060

Parduodamas dvigubas 
garažas Neravų g. ra-
jone, plotas – 46 kv. m.  
Tel. 8 687 85348

Parduodamas 2 kam-
barių butas Viečiūnuo-
se, plotas – 53 kv. m.  
Tel. 8 623 99444

Parduoda bendrabučio tipo 1 
kambario butą Viečiūnuose. 
Tel. 8 605 66661

Parduodamas 3 kambarių 
butas (plotas – 67 kv. m) 
Veisiejų g., Druskininkuo-
se. Du balkonai, 2 aukštas, 
rūsys, kaina – 79 800 Eur. 
Taip pat parduodamas sodo 
pastatas su 7, 5 arų sklypu 
Pušyno g., Druskininkuose. 
Kraštinis, šalia miško, puiki 
vieta. Kaina – 37 000 Eur.  
Tel. 8 647 68799

Parduodamas arba išnuo-
mojamas ilgalaikei nuomai 3 
kambarių butas, plotas – 70, 
67 kv. m,  Veisiejų g. Galimas 
pardavimas išsimokėtinai. 
Tel. 8 685 32549

Parduodami 1-2-3 kam-
barių butai miesto cen-
tre. Namas nerenovuotas.  
Tel. 8 641 68669

Perka nekilnojamą turtą

Perka garažą, siūly-
ti įvairius variantus.  
Tel. 8 606 59756

Perka nebrangų ga-
ražą Leipalingyje. Tel.  
8 622 67000

Ieško pirkti 2-3 kambarių buto 
gera kaina Druskininkų mies-
te. Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 8 623 14623

Perka garažą. Tel.  
8 623 29226

Perka  sodybą su žeme, gali 
būti miške ar vaizdingoje 
vietoje prie ežero ar upės, 
pageidautina vienkiemis, su 
daugiau žemės. Siūlyti tel. 8 
611  01110

Perka 3-4 kambarių butą (se-
nos statybos renovuotame 
name, bet ne devynių aukš-
tų), arčiau centro (Vytauto g., 
Druskininkų g., M.K. Čiurlio-
nio g. ir pan.), pageidautina 
2-3 aukšte. Tel. 8 615 50404

Perka garažą. Tel.  
8 600 90308 

čiaspaudė, sulankstoma lo-
velė miegojimui (nenaudota), 
pakabinami šviestuvai (ma-
žai naudoti). Tel. 8 630 87652

Elektrinis boileris, 100 l tal-
pa, kaina – 50 Eur, elektriniai 
radiatoriai ant ratukų ir paka-
binami. Vidaus durys: 2 x 0, 
90, 4 vnt., rausva spalva, su 
staktomis, spynomis, raktais, 
apvadais, kaina – derinama. 
Plokščias televizorius, kai-
na – 40 Eur, radijas – 10 Eur. 
Tel. 8 616 48116

Kreivuolių pavėsinė, mal-
kinės sandėliukas, lauko 
medinis WC, baldų kam-
pas su miegamojo dalimi, 
telefonas „Samsung J4“.  
Tel. 8 656 38881

Mažai naudoti virtuvės baldai 
su buitine technika iš Vokie-
tijos, 15 x 15 cm skersmens 
ir 6 m ilgio balkiai, 3 x 10 cm 
pločio ir 6 m ilgio kreizuotos 
lentos. Tel. 8 680 23134 ir  
8 694 24955

Parduoda diabetikui šuniui 
skirtą maistą „Brit“ (400 g dė-
žutėje). Turimos 27 dėžutes. 
Tel. 8 689 35198

Parduoda mišką, medieną, 
malkas

Parduoda alksnines, berži-
nes, pušines kapotas mal-
kas. Tel. 8 650 20402 ir  
8 636 76029

Parduodamos spygliuočių 
malkos. Tel. 8 685 20724

Parduoda eglinę malką ka-
ladėmis arba rąsteliais.  
Tel. 8 614 67590

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

Lapuočių ir spygliuočių mal-
kos. Tel. 8 628 03633

Parduoda transporto 
priemones ir jų dalis

Automobilis „Renault Scenic“, 
1, 6 l benzinas, ideali būklė. 
Maža rida, 2002 m., vienas 
savininkas. Taip pat parduo-
damas „Chevrolet Matiz“ au-
tomobilis, 2005 m., 1 l benzi-
nas, 100 km/4 l kuro (mažos 
kuro sąnaudos), iš Vokietijos.  
Tel. 8 692 44465

„VW Transporter“, 1999 m., 
75 kW, 8 vietos, gera bū-
klė, iš Vokietijos, kaina – 
3900 Eur ir „Ford Galaxy“, 
1, 9 l, 2003 m. iš Vokieti-
jos, kaina – 2200 Eur. Tel.  
8 612 93980

Asmeniniai skelbimai ir internete – www.manodruskininkai.lt
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų puslapyje - 2 Eur,  4 kartai – 7 Eur. „Nekilnojamas turtas“, „Nuoma“– 3 Eur (4 kartai – 10 Eur), „Miškas, 

mediena, malkos“ – 3 Eur (4 kartai – 10 Eur), „Išsinuomočiau“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur); „Transporto priemonės ir jų dalys“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur); „Žemės ūkio pro-
dukcija“ – 2 Eur ( 4 kartai – 7 Eur); „Perka/Keičia nekilnojamą turtą“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur);,  „Rasta“, „Pamesta“, „Dovanoja“, „Ieško 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

Brangiai perka senus eglutės žaisliukus. Visus metus. 
Gali atvažiuoti į namus. Tel. 8 653 96521

Perka transporto 
priemones ir jų dalis

Perka nenaudojamą automo-
bilį. Tel. 8 627 21409

Parduoda žemės ūkio 
produkciją

Parduoda kviečius, vikius, 
vikių-avižų mišinį, avižas, ru-
gius, traiškytus kviečius, bul-
ves. Tel. 8 616 11588

Parduodamos bulvės „Vi-
neta“, kaina – 55 ct/kg.  
Tel. 8 607 12690 

Parduoda: žieminius kvie-
čius, žieminį kvietrugį, 
avižas, rugius ir bulves.  
Tel. 8 699 18639

Kviečiai, kvietrugiai, avi-
žos, rugiai ir lubinai.  
Tel. 8 672 49828

Reikalinga

Reikalinga slaugė slaugyti 
senolę. Tel. 8 684 28083

Rasta

Naujųjų metų naktį rastas 
kryželio formos auskaras, 
šalia viešbučio „Violeta“.                          
Kreiptis tel. 8 678 34246

Ieško darbo

48 m. atsakingas vyras ieško 
darbo, siūlyti įvairius varian-
tus. Tel. 8 627 02119

Moteris ieško slaugės dar-
bo. Gali padėti namų ruošo-
je. Turi 7 metų darbo patirtį.  
Tel. 8 644 84291

Ieško slaugės darbo namuo-
se, tokio darbo patirtis – nuo 
2016 m. Tel. 8 644 84291

Dovanoja

Atiduoda gruntą Baltašiškės 
g., Druskininkuose. Išsivežti 
patiems. Tel. 8 600 74374
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