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Sugriežtintas karantinas – vėl mokysimės gyventi kitaip

To dar nebuvo – Lietuva pa-
gal koronoviruso atvejų skai-
čių 100 tūkstančių gyventojų 
pirmauja pasaulyje. Darbą pra-
dėjusi naujoji Vyriausybė pri-
ėmė gausybę griežtų apriboji-
mų, kurie pradėjo galioti nuo 
vakar ir numatyti iki sausio 31 
d. Šie ribojimai iš esmės pa-
keis dabartinį mūsų gyvenimą 
– apribotas žmonių judėjimas, 
bendravimas, apsipirkimas, 
kelionės, poilsis. Turėsime 
įprasti gyventi kitaip, nei buvo-
me įpratę, ir dar santūriau, nei 
gyvenome pavasarį, per pirmą-
ją pandemijos bangą. 

Šie apribojimai stipriai palies ir 
Druskininkų gyvenimą. Kurortas 
nebesulauks svečių iš Lietuvos 
ir užsienio, susitrauks verslas, į 
virtualų lygmenį persikels didžio-
ji dalis gyvenimo. Visa tai daro-
ma tam, kad greičiau įveiktume 
šią žmonijos rykštę ir sugrįžtume 
prie įprasto gyvenimo. 

Šventės bus kitokios
Druskininkų meras Ričardas 

Malinauskas teigė, jog šiandien 
dar nežinoma, kokių dar apribo-
jimų Vyriausybė gali priimti arti-
miausiu metu.

Jis džiaugėsi, jog Druskininkų 
savivaldybėje apie 80 procentų 
teritorijos užima miškai, parkai, 
skverai, taigi yra visos sąlygos 
saugiai leisti laiką gamtoje, ne-
kontaktuojant ir nesiburiant.

Kreipdamasis į druskininkie-
čius, Vyriausybei įvedus griežtus 
apribojimus ir laukiant svarbiau-
sių metų švenčių, R. Malinauskas 
sakė: „Vien draudimai, kad ir ko-
kie griežti jie būtų, nepadės, rei-

kia, kad pirmiausia žmonės patys 
būtų sąmoningi, kad kiekvienas 
iš mūsų pirmiausia jaustume at-
sakomybę ne tik už save, savo 
artimuosius, bet ir šalia esančius 
žmones. Turime suprasti, kad nuo 
mūsų atsakingo arba neatsakin-
go elgesio priklauso ir kitų žmo-
nių gyvenimas.

Šiemet švenčių laukimas yra ki-
toks – jaukiame artimiausių žmo-
nių rate. Manau, kad šiemet pati 
geriausia dovana mums visiems 
bus mūsų ir brangiausių žmonių 
sveikata.“

Situacija Druskininkuose – 
stabili

Druskininkų savivaldybės admi-
nistracijos Asmens ir visuomenės 
sveikatos skyriaus vedėja – savi-
valdybės gydytoja Eglė Sadaus-
kaitė pripažino, jog epidemiologi-
nė situacija visoje šalyje yra labai 
grėsminga – kasdien patvirtinami 
ne tik nauji ligos atvejai, bet auga 
ir mirčių skaičius. Todėl griež-
ti Vyriausybės priimti apribojimai 
buvo būtini. Jos teigimu, dabar 
viskas yra pačių žmonių ranko-
se – labai svarbu, kad apriboji-
mų būtų laikomasi sąžiningai. Tik 
mūsų susitelkimas leis greičiau 
grįžti prie įprasto gyvenimo ritmo, 
išsaugos artimųjų, draugų, kai-
mynų gyvybes.

„Kalbant apie Druskininkų savi-
valdybę, trečiadienio, gruodžio 16 
d. duomenimis, sergančiųjų yra 
167, pasveikusių 231. Intensyviai 
vykdome testavimą. Mūsų situa-
cija, lyginant su kitomis savival-
dybėmis, yra stabili. Bet atsipa-
laiduoti negalime. Labai svarbus 
kiekvieno mūsų sąmoningas ir 

nustatytų apribojimų laikymasis: 
be svarių priežasčių nepalikti gy-
venamosios vietos, nevykti į kitas 
savivaldybes, bendrauti tik su vie-
nos šeimos ar namų ūkio nariais. 
Jeigu mokėsime saugoti save, ti-
krai pavyks apsaugoti ir kitus“, – 
sakė Savivaldybės gydytoja.

Apribojimai – dar griežtesni

„Mano Druskininkai“ skaity-
tojams pateikiame informaciją 
apie naujausias COVID-19 pan-
demijos valdymo priemonės

Judėjimas šalies viduje
2020 12 16 - 2021 01 31

Judėjimas leidžiamas tik esant 
būtinybei.

Palikti gyvenamąją vietą lei-
džiama:

1. vykstant į darbą (darbo reikalais);
2. prekybos vietą;
3. vykstant į tarptautinius kelei-

vių maršrutus aptarnaujančius 
oro, jūrų uostus, autobusų stotis 
ar iš jų;

4. į nuosavą nekilnojamo turto 
objektą;

5. laidotuves. Laidotuvėse gali 
dalyvauti ne daugiau nei 10 as-
menų, išskyrus šeimos ir/ar namų 
ūkio narius ir ritualines paslaugas 
teikiančius asmenis;

6. dėl sveikatos priežiūros ir kitų 
būtinųjų paslaugų;

7. dėl kitų būtinųjų paslaugų ar 
objektyviai pagrįstų priežasčių, 
kai vykti neišvengiamai būtina;

8. pasivaikščioti atvirose vieto-
se ne daugiau kaip 1 šeimos ar 1 
namų ūkio nariams;

9. vykstant prižiūrėti sergančių 
ar negalinčių savimi pasirūpinti 

Įspūdingomis dekoracijomis papuoštas miestas padeda žmonėms pajusti šventinę nuotaiką, neprarasti vilties bei tikėjimo, kad virusas bus įveiktas ir kurortas vėl bus pilnas 
žmonių/Mariaus Dovidausko nuotrauka

asmenų.
Judėjimas šalies viduje 

šventiniu laikotarpiu
2020 12 16 (00 val.) - 2021 01 03 

(24 val.)
Ribojamas asmenų judėjimas 

tarp savivaldybių.
Išskyrus, kai vykstama:
1. į tarptautinius keleivių maršru-

tus aptarnaujančius oro, jūrų uos-
tus, autobusų stotis ar iš jų;

2. į savo gyvenamosios vietos 
savivaldybę;

3. dėl artimųjų giminaičių mirties;
4. atlikti darbo, kai darbo vieta 

yra kitoje savivaldybėje;
5. dėl sveikatos priežiūros pas-

laugų;
6. dėl kitų objektyviai pagrįstų ne-

5 psl.

Centro „Žirmūnai“ 
Druskininkų filiale – 

kilni iniciatyva

6 psl.

Pradedamas rengti 
Druskininkų 
savivaldybės 

bendrojo ugdymo 
mokyklų tinklo 

pertvarkos 2021-
2025 metų planas

3 psl.

Druskininkų 
savivaldybėje – 
didelis dėmesys 

korupcijos 
prevencijai

2 psl.
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Druskininkų savivaldybėje – didelis dėmesys korupcijos prevencijai
Praėjusią savaitę visame 

pasaulyje buvo minima Anti-
korupcijos diena – Druskinin-
kų savivaldybė taip pat itin 
didelį dėmesį skiria korupci-
jos prevencijai.

Praėjusią savaitę prezidentū-
roje, Lietuvos Respublikos Pre-
zidento iniciatyva, organizuotas 
nuotolinis projekto „Skaidrumo 
akademija“ pristatymas, kuria-
me dalyvavo ir Druskininkų sa-
vivaldybės Centralizuoto vidaus 
audito skyriaus vedėja Vyda 
Amšiejienė bei Tarybos narė, 
Antikorupcijos komisijos pirmi-
ninkė Valė Šmitienė.

„Skaidrumo akademijos“ pro-
jektu, kurį koordinuoja Speci-
aliųjų tyrimų tarnyba (STT), 
siekiama suvienyti korupcijos 
prevencijos ekspertus, atsa-
kingas ir suinteresuotas institu-
cijas bei paskatinti jas dalintis 
gerąja patirtimi, siekiant aukš-
čiausių skaidrumo standartų. 
Projekto metu ekspertai dalin-
sis patirtimi ir patarimais, kaip 
organizacijoje kurti korupcijai 
atsparią aplinką.

Kaip informavo Centralizuoto 
vidaus audito skyriaus vedėja 
V. Amšiejienė, Druskininkų sa-
vivaldybė taip pat planuoja pri-
sijungti prie šio projekto, kuris 
vyks keliais etapais. Pirmiau-
sia bus pildoma speciali anketa, 
kurią vertins ekspertai, tuomet 
bus rengiamas veiksmų pla-
nas ir prasidės darbas su atitin-
kamos srities žinovais. Laukia 
nuoseklus ir didelis darbas.

Druskininkų savivaldybės Ta-
rybos narė, Antikorupcijos komi-
sijos pirmininkė V. Šmitienė pa-
sidžiaugė, kad, nors 2020-eiji 
buvo iššūkių metai, tačiau ko-
rupcijos prevencijos srityje pa-
vyko nuveikti daug svarbių dar-
bų. „Organizavome tris komisijos 

posėdžius, dalyvavome moky-
muose ir seminaruose. Labai 
džiugu, kad vis daugiau žmonių į 
juos įsitraukia – pavyzdžiui, spa-
lio mėnesį STT organizuotame 
seminare dalyvavo net 18 Savi-
valdybės įstaigų ir įmonių atsto-
vų. Nepaisant nuotolinio darbo 
bei mokymo, gruodžio mėnesį 
Savivaldybės mokyklos, Jauni-
mo užimtumo ir Socialinių pas-
laugų centrai bei kitos įstaigos 
daug dėmesio skyrė korupcijos 
prevencijos temoms. Matyda-
ma ypač aktyvų jaunų žmonių 
įsitraukimą, jų kurtus piešinius, 
net filmukus, aš labai džiaugiuo-
si, kad auga pilietiškas, sąžinin-
gas ir atviras jaunimas, kuris su-
pranta korupcijos daromą žalą“, 
– sakė V. Šmitienė.

Seimo komitetuose šiuo metu 
svarstomas naujai parengtas 
Korupcijos prevencijos įstatymo 
projektas didelį dėmesį skiria 
būtent antikorupcinės aplinkos 
kūrimui, kaip esminei priemo-
nei, skirtai Lietuvoje sustiprinti 
korupcijos kontrolei. 

Druskininkų savivaldybė pri-
mena, kad daugiau informaci-
jos apie Korupcijos prevenciją 
Druskininkų savivaldybėje bei 
informacijos, kur ir kaip galima 
pranešti, pastebėjus korupcijos 
apraiškas, galite rasti interneto 
svetainės www.druskininkusa-
vivaldybe.lt skiltyje „Korupcijos 
prevencija“.

Vilma Jurgelevičienė, Drus-
kininkų savivaldybės admi-
nistracijos direktorė: „Mūsų 
prioritetas – skaidrus ir są-
žiningas paslaugų teikimas. 
Didelį dėmesį skiriame ir 
antikorupciniam švietimui. 
Ši sritis labai svarbi norint 
stiprinti bendruomenės pa-
sitikėjimą, investicijų prirau-
kimą. Bendradarbiaujame su 
kompetentingomis valstybės 
institucijomis, organizuojame 
seminarus ir mokymus savi-
valdybės institucijų ir įstaigų 
darbuotojams, Savivaldybės 
švietimo įstaigose kasmet or-
ganizuojami Tarptautinei an-
tikorupcijos dienai skirti ren-
giniai, kurių metu korupcijos 
prevencijos temos integruo-

jamos į pamokas bei neforma-
lųjį ugdymą, veikia mokinių 
piešinių parodos, rengiami 
debatai ir viktorinos“.

Šiais metais Druskininkų savivaldybės mokiniai aktyviai įsitraukė į korupcijos preven-
cijai skirtus renginius, kūrė plakatus šia tema/Mokyklų archyvo nuotraukos

Druskininkų savivaldybė taip pat planuoja prisijungti prie projekto „Skaidrumo akade-
mija“/Projekto organizatorių nuotrauka

V. Šmitienė pasidžiaugė, kad šiemet ko-
rupcijos prevencijos srityje pavyko nu-
veikti daug svarbių darbų/Laimos Rekevi-
čienės nuotrauka

Rengiamas Druskininkų savivaldybės 2021 
metų socialinių paslaugų planas

Druskininkų savivaldybės 
administracija informuoja, 
kad rengiamas Druskininkų 
savivaldybės 2021 metų soci-
alinių paslaugų plano projek-
tas. Planas sudaromas, sie-
kiant nustatyti ateinančiųjų 
metų socialinių paslaugų tei-
kimo mastą ir rūšis pagal gy-
ventojų poreikius.

Savivaldybės administracija 
kviečia gyventojus, biudžetines, 
viešąsias įstaigas, bendruome-
nes ir kitas organizacijas, kurios 
veikia socialinių paslaugų teikimo 
srityje, atstovauja socialinių pas-
laugų gavėjams ar gina žmonių 
socialinių grupių interesus ir tei-
ses, išsakyti savo nuomonę dėl 
Savivaldybėje organizuojamų so-
cialinių paslaugų ir teikti siūlymus 
dėl socialinių paslaugų teikimo 
2021 metais.

Laukiami dalykiški ir konstruk-
tyvūs pasiūlymai dėl įvairių so-
cialinių paslaugų (vaikų dienos 
socialinės priežiūros, maitinimo 
organizavimo, aprūpinimo būti-
niausiais drabužiais ir avalyne, 
transporto organizavimo, pagal-
bos į namus, laikino atokvėpio, 
socialinių įgūdžių ugdymo ir pa-
laikymo, psichosocialinės pa-
galbos, laikino apnakvindinimo, 
apgyvendinimo savarankiško gy-
venimo namuose, nakvynės na-

muose, apsaugotame būste ir 
krizių centruose, pagalbos glo-
bėjams (rūpintojams) ir įvaikin-
tojams, dienos socialinės glo-
bos, ilgalaikės socialinės globos 
ir kitų) teikimo.

Teikiant informaciją ir siūlymus, 
socialinių paslaugų įstaigos turė-
tų nurodyti:

- bendrą informaciją apie įstai-
gą (organizaciją) – įstaigos (orga-
nizacijos) rekvizitus, paslaugų ga-
vėjų (išskiriant vietų ir maksimalų 
lankytojų skaičių per dieną) ir dar-
buotojų skaičių (detalizuojant so-
cialinių darbuotojų ir darbuotojų 
padėjėjų skaičių);

- 2020 metais teiktas ir/ar 2021 

metais numatomas teikti sociali-
nes paslaugas;

- tikslines socialinių paslaugų 
gavėjų grupes;

- trumpą 2020 m. vykdytos soci-
alinės veiklos ir 2021 m. numato-
mos vykdyti socialinės veiklos ap-
rašymą bei lėšų poreikį 2021 m.;

- laukiamus rezultatus.
Gyventojai ir įstaigos informaci-

ją bei siūlymus gali pateikti iki šių 
metų gruodžio 31 d. Druskininkų 
savivaldybės administracijos So-
cialinės paramos skyriui el. paš-
tu brone.petrikiene@druskinin-
kai.lt arba ligita.b@druskininkai.lt, 
telefonu (8 313) 55 744 ir (8 614) 
42916.

Druskininkų savivaldybė siekia nustatyti ateinančiųjų metų socialinių paslaugų teikimo 
mastą ir rūšis pagal gyventojų poreikius/Asociatyvi nuotrauka
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Pradedamas rengti Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo 
mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 metų planas

Šiais metais visoje Lietuvoje 
baigiasi mokyklų tinklą regla-
mentavęs Švietimo ir mokslo 
ministerijos dokumentas, tad 
visos savivaldybės, tarp jų – ir 
Druskininkų savivaldybė, pra-
deda diskusijas dėl ateinan-
čių 2021-2025 metų laikotarpio 
ir naujojo Druskininkų savival-
dybės bendrojo ugdymo mo-
kyklų tinklo pertvarkos plano 
rengimo. 

Kartu su mokyklų ir tėvų ben-
druomene bus diskutuojama, ko-
kie sprendimai būtų labiausiai 
orientuoti į mokymo kokybę, o 
svarbiausia – atlieptų mokinių ir 
mokytojų poreikius.

Kaip informavo Švietimo sky-
riaus vedėja Diana Brown, su mo-
kyklų vadovais ir mokytojų ben-
druomene diskusijos jau pradėtos 
praėjusią savaitę, o iš karto po 
švenčių į ją bus įtraukti ir tėveliai. 
„Po daugelio metų šiemet paga-
liau mes jau galime pasidžiaugti, 
kad mokinių skaičius Druskinin-
kuose ne mažėja, bet didėja. Tai-
gi dabar, rengiant savo savivaldy-
bės naująjį Mokyklų tinklo planą, 
mums nereikia imtis jokių drastiš-
kų priemonių – uždaryti mokyklų 
ar mažinti mokytojų krūvio. Bet 
galime ir turime galvoti apie ugdy-
mo kokybės gerinimą, vaikų bei 
mokytojų poreikius, apie tai, kas, 
padėtų mokiniams siekti geresnių 
mokymosi rezultatų ir mokyklo-
se geriau jaustis. Rengiant moky-
klų tinklą planą, bus atsižvelgta į 
naujausias Švietimo įstatymo pa-
taisas, reglamentuojančias prieš-
mokyklinio ugdymo ankstinimą, 
taip pat visuotinį ikimokyklinį ir 
įtraukųjį ugdymą. Savivaldybės 
yra įpareigotos pasiruošti šiems 
teisės aktų pakeitimams. Negali-
me tikėtis, kad 5-erių metų vaikas 
sėdės 4 pamokas po 45 minutes 
mokyklos suole. Turime atitinka-
mai paruošti aplinką, pritaikyti ją 
ir žaidimo, ir poilsio poreikiams. 
Diskusijos truks ne vieną mėnesį, 
tai – ilgas ir atsakingas procesas, 
bet labai tikiuosi, kad, prieš priim-
dami konkrečius sprendimus, pir-
miausia galvosime apie vaikų po-
reikius ir kuo geresnių galimybių 
sudarymą pirmiausiai jiems“,– 
sakė D. Brown. 

Variantų, kuria kryptimi galima 
pasukti mokyklų tinklą, yra kele-
tas: galima sujungti keletą ma-
žesnių mokyklų į vieną ir taip 
efektyvinti mokyklų valdymą, taip 
pat galima atskirose mokyklose 
įgyvendinti konkrečią vieną ugdy-
mo programą – pradinį ar pagrin-
dinį, vidurinį ugdymą. Pagal tai, 
kokią programą vykdytų mokykla, 

būtų pritaikytos aplinkos, planuo-
jamos tikslinės investicijos. Ugdy-
mo prasme, šiame modelyje ga-
lima įžvelgti ir daugiau galimybių 
– integruotos pamokos, jungtiniai 
projektai to paties amžiaus vai-
kams. Būtent šis modelis ir su-
laukė didžiausio mokyklų vado-
vų pritarimo, buvo diskutuojama 
apie bendradarbiavimo tarp ats-
kirų mokyklų efektyvinimą, naujų 
ugdymo formų įgyvendinimą. 

Idėja mokyklose įgyvendin-
ti skirtingas ugdymo programas, 
pagal kurias mokosi tam tikro am-
žiaus vaikai, pasaulyje yra ne-
nauja. Beveik visose užsienio ša-
lių švietimo sistemose nerasime 
mokyklos, kurioje mokosi 6-18 m. 
mokiniai. Taigi nenuostabu, kad 
Druskininkai vieni iš pirmųjų Lie-
tuvoje pradėjo kalbėti apie moky-
tojų rengimo reformą, kuri būtų 
orientuota į mokytojų parengimą 
dirbti su konkretaus amžiaus mo-
kiniais – gebėjimą atpažinti jų po-
reikius, pritaikyti konkrečius mo-
kymosi būdus. 

Dar viena priežastis, paskatinu-
si pagalvoti apie galimus poky-
čius, yra vis didėjantis tėvų pra-
šymų paskirti į mokyklą ne pagal 
gyvenamąją vietą skaičius. Jeigu 
pasirenkame likti prie esamo mo-
kyklų išdėstymo, turime atsakin-
gai suprasti, kad jis paremtas mo-
kinių srautais bei mokytojų darbo 
krūvio reguliavimu, todėl negali-

me priimti prašymų mokytis „At-
gimimo“ mokykloje iš gyvenan-
čiųjų Leipalingyje, Viečiūnuose ar 
prie „Saulės“ pagrindinės moky-
klos vien tik todėl, kad tėveliams 
patogu vaikus užvežti į mokyklą, 
vykstant į darbą, ar todėl, kad ša-
lia yra meno ir sporto mokyklos. 
Manome, kad visiems turi būti su-
darytos vienodos sąlygos turė-
ti prieinamą neformalųjį ugdymą 
minėtose mokyklose. 

Šio siūlymo tikslas yra išveng-
ti mokyklų konkurencijos, nukrei-
piant skirtingo amžiaus mokinius 
į skirtingas mokyklas, nedubliuoti 
vykdomų ugdymo programų, su-
daryti geresnes sąlygas moky-
tojams turėti darbo krūvį vienoje 
įstaigoje, mažinti jų darbo krūvį, 
ruošiantis vieno koncentro moki-
nių pamokoms, mažinti posėdžių, 
ataskaitų skaičių ir didžiausią dalį 
laiko skirti gyvam bendravimui bei 
bendradarbiavimui, dirbti ramiai, 
neskatinant „lenktynių“, kuri mo-
kykla gražesnė ar geresnė.

„Ugdymas – nėra paslauga, tai 
– misija. Jo sėkmė priklauso nuo 
to, kaip vieni kitus suprantame ir 
įsitraukiame, vieningai siekdami 
bendrų tikslų. Mokykla nėra vers-
lo organizacija, kurioje galioja pa-
prasta taisyklė – sukurti prekę ar 
paslaugą greičiau, pigiau ir par-
duoti daugiau. Negalime ir neno-
rime versti mokytojų vadovautis 
šiais principais, priešingai – no-

Simonas Kazakevičius, 
Druskininkų savivaldybės 
mero patarėjas: „Žinodamas 
mūsų Švietimo skyriaus ve-
dėjos ir jos komandos dideles 
pastangas siekti kokybiško 
ir ateities darbo rinkos ten-
dencijas atitinkančio ugdymo 
proceso ir turimą kompeten-
ciją, net neabejoju mūsų sa-
vivaldybės švietimo sistemos 
sėkme. 

Tačiau ją pasiekti galima tik 
su visos švietimo bendruome-
nės palaikymu ir noru augti, 
tobulėti. 

Švietimo pokyčių rezultatai 
pasimato tik po gana ilgo lai-
ko, todėl delsti yra mažų ma-
žiausiai neatsakinga. Juk kal-
bame apie mūsų vaikų ateitį. 
Privalome eiti koja kojon su 
darbo rinkos tendencijomis. 
Švietime turime kelti klausimą 
ne apie tai, ką turime atitikti 
šiandien, o klausti, ką turime 
atitikti rytoj. 

Kūrybiškumas, žingeidu-
mas, kritinis mąstymas, atsa-
komybė, bendradarbiavimas 
– tai jau net ne ateities kerti-
nės žmogaus savybės darbo 
rinkai. To reikia jau šiandien, 
jeigu norime būti sėkmingi. 

Kaip dviejų vaikų tėtis, kurį 
tiesiogiai palies planuojamos 
permainos, labiausiai palaikau 
idėją, kad kiekvienoje moky-
kloje būtų ugdomi konkretaus 
amžiaus vaikai. 

Kai galvoju apie jų ateitį, 
mokyklos atstumas nuo namų 
nėra mano prioritetų pasirinki-
me. 

Mano prioritetas – subalan-
suota kokybiška ugdymo įstai-
ga, kurioje dirba laisvi, pasiti-
kintys savimi ir galintys kurti 
mokytojai bei leidžiantys jiems 
tokiems būti vadovai. Esu 100 

procentų įsitikinęs, kad su-
sikoncentravimas ties aiškia 
siauresne sritimi leis lengviau 
ir operatyviau spręsti išky-
lančias problemas ir pasiekti 
žymiai kokybiškesnį ugdymo 
procesą. 

Savivaldybėje turime daug 
puikių profesionalių mokyto-
jų, vadovų, kurie, susivieniję 
ir susikoncentravę, iš tiesų 
ugdymo procesą padarys 
kūrybiškesnį, kokybiškesnį, 
mokiniams įdomesnį, atsklei-
džiantį jų turimą potencialą, 
padaugės nestandartinių pa-
mokų. Kai visas dėmesys bus 
sutelktas konkrečiai amžiaus 
grupei, tai leis pasiekti geres-
nių ugdymo rezultatų.

Nuolat investuoti į infras-
truktūrą būtina visose ugdymo 
įstaigose, bet, kai pinigai iš 
dangaus nekrenta, reikia in-
vestuoti labai atsakingai. 

Ši pertvarkos idėja padėtų 
dar efektyviau ir tikslingiau 
savivaldybei skirstyti švietimui 
skirtą biudžetą.

 Nereikės blaškytis, kad 
dabar reikia to paties ir šiai, 
ir anai mokyklai. Konkrečios 
investicijos būtų skirtos pagal 
tikslingą poreikį tai konkrečiai 
vaikų amžiaus grupei ir jos įs-
taigai. 

Poreikiai yra panašūs, bet 
tuo pačiu – ir skirtingi: vie-
niems reikia labiau saugios, 
draugiškos aplinkos, kitiems 
reikia šiuolaikinės laborato-
rijos, praktiškai gilinti žinias, 
tretiems kokybiškesnės kiemo 
erdvės ir panašiai. 

Pagal šią idėją mano dukrai 
tektų keisti mokyklą, ir man 
reikėtų ją vežioti arba leis-
ti vykti viešuoju transportu. 
Tame nematau nieko bloga. 
Viešasis transportas puikiai 
sutvarkytas, belieka tik pasiti-
kėti ir ugdyti savo vaiko sava-
rankiškumą.

Esame labai kompaktiška 
savivaldybė, turime visas ga-
limybes ir toliau būti novato-
riškais visose srityse, todėl 
kviečiu visus artimiausius 
mėnesius aktyviai įsitraukti į 
diskusiją, išklausyti Švietimo 
skyriaus vedėjos D. Brown 
argumentus ir pateikti savuo-
sius, kad galėtume priimti 
mūsų visų vaikams naudin-
giausius sprendimus. Diskusi-
jose dalyvausiu ir aš. 

Aukime, keiskimės kartu!“ 

Kartu su mokyklų ir tėvų bendruomene bus diskutuojama, kokie sprendimai būtų labiau-
siai orientuoti į mokymo kokybę, o svarbiausia – atlieptų mokinių ir mokytojų poreikius/
Asociatyvi nuotrauka

Diana Brown, 
Švietimo skyriaus vedėja 

Linas Urmanavičius, Drus-
kininkų savivaldybės mero 
pavaduotojas: „Bet kokie 
pokyčiai švietimo sistemo-
je turi būti orientuoti ne tik į 
mokytojų ar tėvų norus, bet 
ir į svarbiausią – į vaikų po-
reikius. Pirmiausia turėtume 
kelti klausimą – ar mokiniui 
patogu toje aplinkoje, kurioje 
jis yra dabar? Suprantu, kad 
net mažiausi pokyčiai visa-
da baugina, juose įžvelgiame 

nepatogumų, kurių kartais net 
nėra. Tačiau reikia būti sąži-
ningiems patiems prieš save 
ir daryti tai, kas geriausia vai-
kams. Mokyklų tinklas turi būti 
socialiai teisingas, garantuoti 
švietimo prieinamumą, atitikti 
besikeičiančias visuomenės 
reikmes ir, aišku, sudaryti 
prielaidas geros kokybės re-
zultatams. 

Mokytojas turėtų koncen-
truotis ne į važinėjimą po ke-
lias skirtingas mokyklas, o 
susitelkti į savo darbą vienoje 
konkrečioje įstaigoje. Dalintis 
žmogiškaisiais resursais nėra 
blogai, bet, kai vienas moky-
tojas dirba 2-3 ugdymo įstai-
gose, mokiniui ir jo interesams 
vietos lieka labai mažai. Taip 
būti neturėtų. Todėl ir prade-
dame diskusijas, ką galime 
pakeisti, kad garantuotume 
vaikams saugią, jiems pritai-
kytą aplinką ir ugdymo koky-
bę, o mokytojams – geresnes 
darbo sąlygas“.

rime kurti pasitikėjimu paremtą 
aplinką, kurioje jie jaučiasi saugūs 
ir gerbiami,“ – kalbėjo D. Brown. 

Neseniai socialiniuose tinkluo-
se tėvai diskutavo dėl minėto mo-
kyklų tinklo pertvarkos varianto 
– dauguma komentavusių iškėlė 
klausimą dėl transporto ir mokinių 
vežiojimo. „Esame mažas miestas 
su gerai išvystyta viešojo trans-
porto infrastruktūra. Neatsitiktinai 
svarstome galimybę pačius ma-
žiausius mokinukus mokyti „Atgi-
mime“ – būtent čia jiems arčiau-
siai būtų meno, sporto mokykla. O 
vyresnieji be problemų į jas galė-
tų atvykti iš kitų mokyklų. Be abe-
jo, reikėtų kalbėti apie pritaikytus 
autobusų tvarkaraščius ir maršru-
tus. Srautus ryte padėtų sumažinti 

skirtingas pamokų pradžios laikas, 
toks, koks šiuo metu yra gimnazi-
joje – pamokos prasideda 8.30 
min.“, – sakė D. Brown. 

Švietimo skyriaus vedėja pati-
kino ir pabrėžė, kad dėl galutinių 
sprendimų bus apsispręsta, tik iš-
diskutavus visas idėjas su moky-
klų bei tėvų bendruomene. „Sau-
gokime save ir savo artimuosius, 
pasitikime metų šventes jaukiuo-
se namuose ramiai, negalvoda-
mi apie jokius pokyčius. O vėliau, 
jau sausio pradžioje, bus sudary-
tos sąlygos diskusijoms, pasisa-
kymams, susitikimams su tėvais, 
mokytojais ir visuomene. Laiko 
skirta tiek, kiek reikia, kad priim-
tas sprendimas būtų priimtinas vi-
siems“, – pažymėjo D. Brown. 
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Alternatyva Druskininkų įmonėms – paskolos už ne daugiau kaip 7 procentus palūkanų

Saulenis Poška

Patekusios į COVID-19  pan-
demijos verpetus, nemažai 
įmonių patiria apyvartinių ir in-
vesticinių lėšų trūkumą. Tam, 
kad kasdieniai darbai būtų tę-
siami, o ilgalaikiai plėtros pro-
jektai sėkmingai įgyvendinami, 
nuo lapkričio pabaigos labai 
mažos, mažos ir vidutinės įmo-
nės gali pasinaudoti nauja fi-
nansavimo galimybe, už pa-
skolas mokėdamos ne daugiau 
kaip 7 proc. metinių palūkanų. 

Tokia galimybė atsirado Ekono-
mikos ir inovacijų ministerijai pa-
keitus finansinės priemonės „Al-
ternatyva“ sąlygas. Priemonei 
įgyvendinti skirta 50 mln. eurų iš 
valstybės biudžeto, o ja pasinau-
doti galima iki 2022 m. pabaigos. 

Paskolos – investicijoms ir 
apyvartinėms lėšoms

„Nors daugelis įmonių verslo 
plėtrą ir kasdienes išlaidas įpras-
tai finansuoja nuosavomis lėšo-
mis, tačiau dėl COVID-19  pande-
mijos ne vienas verslas išgyvena 
šių lėšų trūkumą. Dar lapkričio 
mėnesį kas ketvirta šalies įmonė 
buvo susidūrusi su veiklos apribo-
jimais, o griežtinant karantino są-
lygas, tokių verslininkų, tikėtina, 
daugės. Todėl verslo finansavimo 
klausimas iškyla visu aštrumu, 
o atnaujinta INVEGOS priemo-
nė bent daliai įmonių gali padėti 
sprendžiant šį klausimą“, – sako 
Ekonomikos ir inovacijų ministe-
rijos Europos Sąjungos investici-
jų koordinavimo departamento di-
rektorė Rita Armonienė. 

Pasak jos, šis instrumentas, 
įtraukus valstybės pagalbą, išple-
čia skolinimosi galimybes verslui 
ir paneigia mitą, kad skolintis ne 
iš bankų, o iš alternatyvių finan-

suotojų yra brangu.
Papildžius jau pusmetį INVE-

GOS siūlomą „Alternatyvos“ prie-
monę valstybės pagalba, tvariai 
veikiantys smulkiojo ir vidutinio 
verslo atstovai iš ne bankinio sek-
toriaus subjektų gali gauti finan-
savimą investicijoms ir apyvarti-
nėms lėšoms dar palankesnėmis 
sąlygomis nei anksčiau. „Alter-
natyvos“ su valstybės pagalba  
maksimalus paskolos terminas 
padidintas nuo 24 iki 60 mėnesių, 
o maksimali palūkanų norma ne-
gali viršyti 7 procentų. Verslai, ku-
rie negali pasinaudoti „Alternaty-
va“ su valstybės pagalba, gali ir 
toliau naudotis paskolomis „Alter-
natyva“ rinkos sąlygomis.

Jau pasinaudojo per 500 įmonių
Nuo balandžio iki spalio pabai-

gos šiuo INVEGOS finansiniu 
instrumentu jau pasinaudojo 513 
įmonių, kurioms skirta 20 mln. 
Eur paskolų.

Atnaujinus priemonę, didžiausia 
iš „Alternatyvos“ lėšų finansuoja-
mos paskolos dalis padidinta nuo 
200 tūkst. iki 500 tūkst. Eur. 

Norint pasiskolinti, reikia kreip-
tis į finansų įstaigą, pasirašiusią 
bendradarbiavimo sutartį su IN-
VEGA – gruodžio pradžioje tokias 
paskolas teikė šešios ne bankinių 
paslaugų įmonės, jų sąrašas ple-
čiamas.

Nukentėjusioms įmonėms – 
subsidijos ir kitos priemonės

Pasak R. Armonienės, nuo CO-
VID-19  pandemijos nukentėjęs 
smulkusis ir vidutinis verslas gali 
naudotis ir kitomis valstybės siū-

lomomis pagalbos priemonėmis. 
Pagal Vyriausybės patvirtintą 

naują koncepciją 30 proc. ir didesnį 
apyvartos sumažėjimą patyrusios 
įmonės galės neatlygintinai gauti 
vienkartines subsidijas, siekiančias 
nuo 500 eurų iki 800 tūkst. eurų. 
Per artimiausias savaites tikimasi 
gauti Europos Komisijos patvirtini-
mą šiai subsidijų schemai, tad įmo-
nės paraiškas subsidijoms galės 
teikti po Naujųjų metų. 

Verslas aktyviai naudojasi ir ki-
tomis pagalbos priemonėmis CO-
VID-19  pasekmėms sušvelninti. 
INVEGA duomenimis, iki gruo-
džio 7 dienos jau priimta daugiau 
nei 15 tūkst. teigiamų sprendimų 
dėl finansavimo suteikimo. La-
biausiai nuo COVID-19  nukentė-
jusiems verslams kartu su finan-
siniais tarpininkais suteikta 200 
mln. eurų paskolų. Nuomos mo-
kesčio kompensavimui panaudo-
ta 37 mln. eurų, palūkanų kom-
pensavimui – 21,5 mln. eurų.

Pandemijos pasekmes vers-
lui sušvelninti padeda ir sociali-
nė Šiaulių banko iniciatyva „Pla-
nas A“, kurioje užsiregistravusios 
smulkiosios įmonės gali pasi-
naudoti partnerių pagalba: ne-
mokama reklama, nuolaidomis, 
konsultacijomis ir kitokiomis pas-
laugomis. Prie „Plano A“ jau prisi-
jungė daugiau nei 1250 smulkiojo 
verslo įmonių, o iniciatyvą palai-
ko ne tik didžiosios šalies įmonės, 
bet ir valdžios institucijos – Eko-
nomikos ir inovacijų ministerija, 
„Versli Lietuva“, INVEGA, dau-
giau nei 10 Lietuvos savivaldybių.

Vienoms durims užsivėrus – 
atsiveria kitos

Vilniuje veikiančios UAB „Ama-
ja“ direktorė Aurelija Jasinskienė 
pasakojo, kad bendrovė valstybės 
pagalbos priemonėmis pasinau-

dojo dar pirmojo karantino metu. 
„Gavome ne tik vienkartinę ne-

grąžintiną išmoką iš savivaldy-
bės, bet ir lengvatinę paskolą, 
kurios prireikė apyvartinėms lė-
šoms. Tai mums tikrai padėjo, 
nes deramai nebuvome pasiren-
gę pandemijos bangai. Kita ver-
tus, ta pauzė buvo geras metas 
permąstyti verslą ir jo struktūrą, 
sugalvoti, kaip įmanoma pagerin-
ti ir sustiprinti savo pozicijas“, – 
sakė A. Jasinskienė.

Dekoratyvaus apšvietimo 
sprendimus daugiausia HORE-
CA (viešbučių, kavinių ir restora-
nų) sektoriui siūlanti bendrovė su 
nerimu laukė metų pabaigos, nes 
jai šis laikotarpis, kaip įsitikinta 
per daugiau nei septynerius vei-
klos metus, yra pats darbymetis. 

Pagrindiniai UAB „Amaja“ klien-
tai – maitinimo įstaigos – su pa-
skelbtu antruoju karantinu susidū-
rė patys pirmieji, nes maistą gali 
tiekti tik išsinešti. Nepaisant to, 
nemažai jų kreipėsi į įmonę dėl 
patalpų puošimo, netgi atsirado ir 
naujų klientų, kurie pakeitė nuby-
rėjusius senuosius.

„Prieš pusmetį nerimo buvo la-
bai daug, tačiau dabar stebime, 
jog visų metų rezultatai bus tik 
šiek tiek prastesni nei pernai. To-
dėl tikėjimo ateitimi tikrai neprara-
dome – atvirkščiai, pamatėme la-
bai daug galimybių, kurias galime 
išnaudoti klientams pritraukti. Tai 
– ir internetinė prekyba, ir plečia-
ma veiklos geografija, ir proakty-
vi veikla siūlant paslaugas plates-
niam klientų ratui. Juk kai vienos 
durys užsiveria, tikrai atsidarys 
kitos. Juolab, kad lengvatinėmis 
sąlygomis gauta paskola padė-
jo pasirengti antrajai COVID-19 
bangai“, – teigė A. Jasinskienė. 

Užsakymo Nr. MDR-285-01

Vis daugiau įmonių patiriant veiklos apribojimų, verslo finansavimo klausimas tampa 
itin aktualus.

Informuojame, kad Druskinin-
kų savivaldybė pradėjo rengti 
techninio projekto ,,Druskinin-
kų miesto pėsčiųjų – dviračių 
tako ,,Žvaigždžių orbita“ pa-
skutinio III etapo atnaujinimo 
dokumentaciją. 

Šis pėsčiųjų-dviračių takas yra 
labai populiarus ir tarp druskinin-
kiečių, ir tarp kurorto svečių. Nuo 
Druskininkų pro Nemuno pakran-
tę, Velnio akmenį, senovinį Šven-
dubrės kaimą besidriekiantį ir ža-
liais pušynais atgal į Druskininkus 
parvingiuojantį taką žmonės ren-
kasi ir jaukiam atokvėpiui, ir spor-
tui, ir pažintiniams žygiams. 

Tačiau pėsčiųjų-dviračių takui – 
jau daugiau kaip 50 metų, todėl jo 
būklė yra prasta – atsiradusios duo-
bės, dėl medžių šaknų sutrupėjusi ir 
iškelta danga kelia rimtą pavojų. 

Per 2019-2020 metus atnaujinta 
didžioji šio pėsčiųjų-dviračių tako 
dalis, liko III-sis etapas. 

Druskininkams, kaip kurortui, la-
bai svarbūs dviračių takai ir jų bū-
klė. Takai atnaujinami, įrengiant 
poilsio ir apžvalgos aikšteles su 
mažosios architektūros elemen-
tais, išvalant išdžiūvusius, pavojų 
keliančius medžius. 

Tam, kad būtų galima užbaigti 
techninio projekto rengimą, būti-
ni link Švendubrės esančių priva-
čių miškų sklypų savininkų sutiki-
mai dėl medžių, esančių per arti 
rekonstruojamo dviračių tako, pa-
šalinimo. 

Druskininkų savivaldybės pa-
samdytas rangovas visus veiks-
mus atliks pagal miško savininkų 
pageidavimus – galimos trys me-
dienos atidavimo alternatyvos: 

1. Medžiai išpjaunami ir sudeda-
mi sklype. Medieną savininkai pa-

siima patys.

2. Esant sunkiai sveikatos ar fi-
nansinei būklei, mediena atveža-
ma savininkams į namus.

3. Savininkams pageidaujant, 
medieną parduoti, tarpininkauja-

ma, kad medieną perkanti įmonė 
nupirktų iš savininkų rinkos kaina.

Labai prašome kuo skubiau 
atsiliepti miškų žemės sklypų 
savininkus, įgaliotus asmenis 
ar paveldėtojus, kad būtų gali-

ma užbaigti techninį projektą. 

Susisiekite su Ūkio skyriaus vy-
riausiąja specialiste Jolanta Sa-
kavičiene tel. (8 313) 40 120 arba 
el. paštu jolanta.sakaviciene@
druskininkai.lt

DĖMESIO! 
Kviečiami atsiliepti link Švendubrės esančių miškų sklypų savininkai

Druskininkų savivaldybė prašo kuo skubiau atsiliepti miškų žemės sklypų savininkus, įgaliotus asmenis ar paveldėtojus, kad būtų galima užbaigti techninį projektą/Dianos Sinkevi-
čiūtės nuotrauka
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Pandemijos gniaužtuose atsidūrusiam Druskininkų verslui – valstybės pagalbos priemonės
Saulenis Poška

Dėl COVID-19 pandemijos lapkritį vi-
soje Lietuvoje antrą kartą per šiuos 
metus paskelbus karantiną, verslinin-
kų nuotaikos subjuro. Statistikos de-
partamento apklausos duomenimis, 24 
proc. įmonių veiklą lapkritį apribojo ko-
ronavirusas, o verslo pasitikėjimo rodi-
klis krito. Nuo gruodžio 16 d. sugriež-
tinus karantiną ir augant nukentėjusių 
įmonių skaičiui, Ekonomikos ir inova-
cijų ministerija ketina skubiai pavirtinti 
daugiau verslo paramos priemonių bei 
kviečia naudotis jau esamais finansi-
niais instrumentais. 

Šiuo metu verslas gali pasinaudoti INVE-
GOS garantijomis už imamas paskolas, 
gauti sutelktines paskolas, taip pat kreditus 
iš alternatyvių finansuotojų itin palankiomis 
sąlygomis. Šią savaitę Ekonomikos ir ino-
vacijų ministerija jau pradėjo tartis su Eu-
ropos Komisija dėl kitų skubios pagalbos 
verslui priemonių – pirmame etape numa-
toma skirti 180 mln. eurų smulkiajam ir vi-
dutiniam verslui.

„Mūsų tikslas – kuo skubiau pradėti tai-
kyti pirmąsias pagalbos priemones: subsi-
dijas ir paskolas smulkiajam bei vidutiniam 
verslui. Tam reikia ir Europos Komisijos 
(EK) pritarimo, todėl mūsų greita reakcija 
yra gyvybiškai svarbi“, – sakė ekonomikos 
ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė. 

Bus teikiamos subsidijos ir paskolos
Lietuva siekia pratęsti kai kurias jau ga-

liojusias priemones, kad dėl užsitęsusios 
COVID-19 pandemijos būtų galima palen-
gvinti ir atidėti paskolų grąžinimą tiems 
verslams, kuriems paskolos jau buvo su-
teiktos. Be to, prašoma EK pritarimo dėl 
150 mln. eurų valstybės pagalbos mažoms 
ir vidutinėms įmonėms. Ši parama turėtų 
būti skiriama toms įmonėms, kurių bendra 
apyvarta krito daugiau negu 30 proc. 

Su EK taip pat tariamasi dėl valstybės 
teikiamų paskolų verslui, kurios sudarys 
apie 30 mln. eurų. Abi priemonės skirtos 
mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios 

labiausiai nukentėjo nuo antrosios CO-
VID-19 bangos ir kurias labiausiai paveiks 
numatytos karantino sąlygos.

Pasak ministrės A. Armonaitės, pirmuo-
ju etapu numatyti 180 mln. eurų – ne riba, 
planuojama verslo paramai skirti mažiau-
siai 230 mln. eurų. Todėl artimiausiu metu 
ministerija ketina numatyti daugiau prie-
monių nuo karantino nukentėjusiam vers-
lui. Lietuva siekia, kad EK šias priemones 
leistų naudoti kuo skubiau.

„Alternatyvos“ paskolos – iki 7 proc. 
palūkanų

Jau nuo lapkričio pabaigos labai mažos, 
mažos ir vidutinės įmonės gali pasinaudo-
ti finansavimo galimybe, už paskolas mo-
kėdamos ne daugiau, kaip 7 proc. metinių 
palūkanų. Tokia galimybė atsirado Ekono-
mikos ir inovacijų ministerijai papildžius IN-
VEGOS siūlomą „Alternatyvos“ priemonę 
valstybės pagalba. Priemonei įgyvendinti 
skirta 50 mln. eurų iš valstybės biudžeto, 
ja pasinaudoti galima iki 2022 m. pabaigos.

Verslas aktyviai naudojasi ir kitomis pa-

galbos priemonėmis. INVEGA duomeni-
mis, iki gruodžio 14 d. jau priimta daugiau 
nei 15,7 tūkst. teigiamų sprendimų dėl fi-
nansavimo suteikimo. 

Sužinoti, kokia pagalbos priemonė vers-
lui aktualiausia ir kaip ja pasinaudoti, gali-
ma paskambinus nemokama linija nume-
riu 1824. Šis numeris sujungia pagrindines 
verslą konsultuojančias institucijas: VšĮ 
„Versli Lietuva“, UAB „Investicijų ir verslo 
garantijos“ (INVEGA), Valstybinę mokesčių 
inspekciją, Užimtumo tarnybą ir Valstybinę 
darbo inspekciją. Nuo ateinančių metų šį 
telefono numerį pakeis kitas, kuris bus pa-
skelbtas „Verslios Lietuvos“ svetainėje.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija palai-
ko socialines iniciatyvas – viena jų Šiaulių 
banko „Planas A“. Joje užsiregistravusios 
smulkiosios įmonės gali pasinaudoti par-
tnerių pagalba: nemokama reklama, nuolai-
domis, konsultacijomis ir kitokiomis paslau-
gomis. Prie „Plano A“ jau prisijungė daugiau 
nei 1250 smulkiojo verslo įmonių, o iniciaty-
vą palaiko ne tik didžiosios šalies įmonės, 
bet ir valdžios institucijos – Ekonomikos ir 

inovacijų ministerija, „Versli Lietuva“, INVE-
GA, daugiau nei 10 Lietuvos savivaldybių.

Įmonės savininkas: valstybės indėlis 
– labai svarbus

Kauno tradicinių ir ekologiškų statybinių 
medžiagų prekybos įmonės „Hakuna“ sa-
vininkas ir vadovas Tomas Kazlauskas pir-
mosios pandemijos metu pasinaudojo net 
keliomis valstybės pagalbos priemonėmis.

„Nors tai jau antroji krizė, kurią dirbdamas 
versle išgyvenu, ir turiu sukaupęs nemažai 
patirties, nesinaudoti siūlomomis pagalbos 
priemonėmis būtų neprotinga tik toms įmo-
nėms, kurios turi perteklinį apyvartinį kapi-
talą ar sukauptą rezervą. Juolab, kad visi 
susidūrėme su situacija, kurios anksčiau 
nebuvome patyrę, todėl prognozuoti atei-
ties perspektyvas staiga tapo ypač sudė-
tinga“, – pasakoja T. Kazlauskas.

„Hakuna“ pasinaudojo „Invegos“ priemo-
nėmis „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 
nukentėjusiems verslams“, „Apmokėtinų 
sąskaitų paskolos“, taip pat gavo subsidiją 
darbuotojų užmokesčiui, nes neatleido nei 
vieno darbuotojo.

„Esu patenkintas valstybės indėliu šios kri-
zės metu – jis tikrai reikalingas ir prasmin-
gas. Juk būtent verslas ir jame dirbantys 
žmonės yra pagrindinis valstybės donoras, 
tad ir ji turi padėti verslui, kai jis susiduria su 
sunkumais ar krize. Žinoma, krizės metu vi-
sada atsiranda tų, kurie skundžiasi, jog pa-
rama labai lėtai pasiekia konkrečius vers-
lus, bet jei būdamas įmonės vadovas ar 
už finansus atsakingas asmuo pirmą kartą 
girdi, kas tai yra elektroninis parašas, tada 
paramos gali ir visai nesulaukti. Mums ne-
kilo jokių problemų pildant reikiamus doku-
mentus, gal dėl to, kad nuolat investuojame 
į verslo vadybos kompetencijos didinimą“, – 
sako  verslininkas.

Antrosios COVID-19 bangos metu T. Kaz-
lausko vadovaujama įmonė taip pat ketina 
pasinaudoti valstybės pagalbos instrumen-
tais, iš dalies finansuojant verslo perkėlimą 
į elektroninę erdvę. 

Užsakymo Nr. MDR-285-02

Nuo COVID-19 pandemijos nukentėjusios įmonės gali pasinaudoti valstybės pagalbos instrumentais

atidėliotinų priežasčių, kai vykti į 
kitą nei savo gyvenamosios vietos 
savivaldybę neišvengiamai būtina.

Šis ribojimas netaikomas asme-
nims – 1 šeimos ar 1 namų ūkio 
nariams, vykstantiems į kitą nei 
savo gyvenamosios vietos savi-
valdybę, kurioje turi nekilnojamo-
jo turto, priklausančio vienam iš 
šeimos ar namų ūkio narių nuo-
savybės teise.

Policija savivaldybėse organi-
zuos stacionarius kontrolės pos-
tus prie visų savivaldybių ir kon-
troliuos įvažiuojančias transporto 
priemones. Tai vyks nuo gruodžio 
18 d., 13 val., iki gruodžio 20 d., 
21 val., bei nuo gruodžio 23 d., 13 
val., iki 27 d., 21 val. Judėjimo ri-
bojimo kontrolė taip pats vyks nuo 
gruodžio 31 d., 13 val., iki sausio 
3 d., 21 val.  Bus įrengta apie 250 
kontrolės postų. Tomis dienomis 
išvažiuos 920 ekipažų.

Bendravimas
2020 12 16 - 2021 01 31

Bendravimas tik tarp 1 šei-
mos ar 1 namų ūkio.

Negalimi artimi kontaktai tarp 
daugiau nei 1 šeimos ir/ar 1 namų 
ūkio narių.

Išskyrus:
1. neatidėliotinus atvejus, kai 

reikia suteikti pagalbą;
2. prižiūrėti sergančius ar nega-

linčius savimi pasirūpinti asmenis.
Viešose vietose galima būti ne 

didesnėmis nei 2 asmenų grupė-
mis arba 1 šeimos ir/ar 1 namų 
ūkio narių grupėse.

Asmeninės šventės viešose ir 

privačiose erdvėse gali vykti, tik 
jei jose dalyvauja ne daugiau nei 
1 šeimos ar 1 namų ūkio nariai.

Prekyba
2020 12 16 - 2021 01 31

Veiks tik būtinųjų prekių par-
duotuvės.

Draudžiama parduotuvių, įskai-
tant parduotuves prekybos ir/ar 
pramogų centruose, turgaviečių ir 
kitų viešųjų prekybos vietų veikla.

Išskyrus:
1. parduotuves (įskaitant par-

duotuves prekybos ir/ar pramo-
gų centruose), kurių pagrindinė 
veikla yra maisto, pašarų gyvū-
nams, veterinarijos, vaistinių, op-
tikos prekių ir ortopedijos techni-
nių priemonių pardavimas;

2. maisto prekybą turgavietėse ir 
kitose viešosiose prekybos vietose;

3. internetinę prekybą ir kai pre-
kės pristatomos fiziniams ir juridi-
niams asmenims ar atsiimamos 
atsiėmimo punktuose;

4. lauko prekybą eglutėmis ir ki-
tais medeliais, skirtais šventėms.

Parduotuvėse, kurių veikla ne-
draudžiama: turi būti užtikrinamas 
15 kv. m prekybos plotas 1 lanky-
tojui arba vienu metu aptarnauja-
mas ne daugiau kaip 1 asmuo.

Paslaugos
2020 12 16 - 2021 01 31

Mažinamos kontaktinės pa-
slaugos.

Draudžiama teikti:
1. grožio paslaugas;
2. kitas paslaugas, kurių teikimo 

metu būtinas ilgesnis nei 15 minu-

čių kontaktas;
3. apgyvendinimo paslaugoms 

teikti skirtų patalpų (tiek fizinių, 
tiek juridinių asmenų nuosavybės 
teise ar kitais teisėtais pagrindais 
valdomų) nuoma, subnuoma ar 
panauda, skirta privatiems rengi-
niams, šventėms ar kitiems susi-
būrimams organizuoti.

Išskyrus:
1. medicininės reabilitacijos 

paslaugas ir kitas būtinosios me-
dicininės pagalbos paslaugas;

2. psichologinės pagalbos ir psi-
choterapijos paslaugas;

3. keleivių vežimo už atlygį len-
gvaisiais automobiliais pagal už-
sakymą ir lengvaisiais automobi-
liais taksi paslaugas;

4. advokatų teikiamas teisines 
paslaugas;

5. finansines paslaugas ir kva-
lifikuotų patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjų sudarytų kvali-
fikuotų sertifikatų išdavimo pas-
laugas, kurių neįmanoma suteik-
ti nuotoliniu būdu;

6. apgyvendinimo paslaugas, 
kurios teikiamos apgyvendinant 
viename kambaryje ne daugiau 
nei 1 šeimos ir/ar 1 namų ūkio 
narius.

Paslaugų, kurios nėra drau-
džiamos, teikimo vietose turi 
būti užtikrinamas 10 kv. m pa-
slaugos teikimo plotas 1 lanky-
tojui arba vienu metu aptarnau-
jamas ne daugiau kaip 1 asmuo 
ir užtikrinamos kitos valstybės 
lygio ekstremaliosios situacijos 
operacijų vadovo nustatytos są-
lygos.

Švietimas
2020 12 16 - 2021 01 31

Įprastu būdu vyks ikimoky-
klinis ir priešmokyklinis ug-
dymas, pamokos mokyklose – 
nuotoliniu būdu.

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ug-
dymo programose rekomenduo-
jama dalyvauti tik tiems vaikams, 
kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi 
galimybių dirbti nuotoliniu būdu.

Ugdymas mokyklose pagal pra-
dinio, pagrindinio ugdymo ir vi-
durinio ugdymo programas vyk-
domas nuotoliniu būdu, išskyrus 
specialiosiose mokyklose ir ben-
drojo ugdymo mokyklų specialio-
siose klasėse ugdomus mokinius 
pagal pradinio ir pagrindinio ug-
dymo, pradinio ir pagrindinio ug-
dymo individualizuotą, vidurinio 
ugdymo, socialinių įgūdžių ugdy-
mo programas.

Darbas
2020 12 16 - 2021 01 31

Valstybės ir savivaldybių ins-
titucijose, įstaigose, valstybės 
ir savivaldybių valdomose įmo-
nėse bei privačiame sektoriu-
je darbas organizuojamas ir kli-
entai aptarnaujami nuotoliniu 
būdu, išskyrus atvejus, kai ati-
tinkamas funkcijas (darbą) būti-
na atlikti darbo vietoje, užtikri-
nant asmenų srautų valdymo, 
saugaus atstumo laikymosi, hi-
gienos, asmenų aprūpinimo bū-
tinosiomis asmeninėmis apsau-
gos priemonėmis sąlygas.

Laisvalaikio ir sporto veikla

2020 12 16 - 2021 01 31
Draudžiama teikti laisvalaikio, 

sporto įrenginių eksploatavimo, 
sporto klubų, kūno rengybos cen-
trų, pramogų, poilsio, baseinų, pir-
čių (išskyrus viešąsias pirtis, skir-
tas asmenų higienos poreikiams 
tenkinti), diskotekų, šokių salių, 
kino teatrų ir kino klubų paslaugas.

Draudžiamas laisvalaikio pas-
laugų įstaigų ir laisvalaikio pas-
laugoms teikti skirtų patalpų 
lankymas, fizinis lankytojų ap-
tarnavimas ir šių įstaigų valdo-
mų patalpų nuoma, subnuoma ar 
panauda, skirta privatiems rengi-
niams, šventėms ar kitiems susi-
būrimams organizuoti, išskyrus 
aukšto meistriškumo sporto pra-
tybas.

Bažnyčia
2020 12 16 - 2021 01 31

Vyskupų konferencija skelbia, 
kad nutarta nuo gruodžio 16 d. 
iki sausio 3 d. sustabdyti viešas 
pamaldas bažnyčiose. Kaip jau 
buvo pavasarį, taip ir dabar  tikin-
tieji kviečiami  jungtis į šv. Mišias, 
transliuojamas per televiziją, radi-
ją ar internetu. 

Bažnyčios lieka atviros, kad ti-
kintieji galėtų privačiai melstis, at-
likti išpažintį ir priimti šv. Komu-
niją susitarę su kunigu. Kunigai 
budės bažnyčiose ar klebonijo-
se ir priims tikinčiuosius. Laido-
tuvių šv. Mišios ar kitų sakramen-
tų šventimas vyks tik artimiausių 
šeimos narių aplinkoje.

Parengė Laimutis Genys

Sugriežtintas karantinas – vėl mokysimės gyventi kitaipAtkelta iš 1 psl.
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Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ Druskininkų filiale kilni iniciatyva – grikių 

lukštų pagalvėlės ilgai gulintiems ligoniams, socialinės globos namų gyventojams
Būsimos Profesinio mokymo 

centro „Žirmūnai“ Druskinin-
kų filialo siuvėjos, slaugyto-
jo, socialinio darbuotojo pa-
dėjėjos susivienijo bendram 
kilniam tikslui – padėti judė-
jimo negalią turintiems, ilgai 
gulintiems asmenims. Moki-
nės ėmėsi iniciatyvos gamin-
ti grikių lukštų pagalvėles, ku-
rios padeda ilgai gulintiems 
ligoniams išvengti pragulų, o 
turintiems pragulas – lengviau 
jas gydyti. 

Idėja gimė dar pavasarį. Idė-
jos sumanytoja, profesijos mo-
kytoja Angelė Matulaitienė porei-
kį šioms pagalvėlėms pastebėjo, 
dirbdama Druskininkų ligoninėje: 
„Matydama šių priemonių reika-
lingumą ir trūkumą, ėmiausi ini-
ciatyvos. Esu sužavėta mokinių 
geranoriškumu ir visokeriopa pa-
galba, įgyvendinant sumanymą. 
Mokinės visuomet sutinka gera-
noriškai prisijungti prie sugalvo-
tų projektų“. 

Siuvėjų specialybės II kurso 
grupės mokinės, vadovaujamos 
vyr. profesijos mokytojos Vidos 
Basalykienės, grikių lukštų pa-
galvėles siuvo ir ruošė visą sa-
vaitę. „Džiaugiuosi, kad grupėje 
tvyrojo stiprus bendrystės jaus-
mas, kuris ir subūrė mokines 
geram darbui. 

Gaminukuose sudėjome savo 
širdies šilumą ir kilniu poelgiu 
parodėme, kad nesame abe-
jingos tiems žmonėms – ligo-
niams, globos namų gyvento-
jams, seneliams, kuriems reikia 
mūsų pagalbos. Yra sakoma – 
kai duodi ar darai kažką gero 
iš širdies, visą laiką tai grįžta 
dvigubai. Užbaigus siuvinukus, 
merginų veiduose tarsi buvo 
įrašyta: „Kaip gera daryti ge-
rus darbus!“, – pasakoja siuvi-
mo mokytoja Vida. 

Tai – ne vienintelis geras dar-
bas prieš Didžiąsias metų šven-
tes. 

Siuvėjų grupės mokinės prisi-
mena ir stengiasi prisijungti prie 
įvairių paramos projektų: siu-
vome kepuraites su kaklaska-
rėmis mažiesiems pacientams, 
sergantiems onkologinėmis li-
gomis, įvairius vaikiškus drabu-
žėlius, dekoracijas eglutės puo-
šybai, paklotus ir kitus siuvinius 
Naujagimių intensyviosios tera-
pijos skyriui. 

Praėjusią savaitę grikių lukš-
tų pagalvėlės buvo saugiai įteik-
tos Druskininkų miesto ligoni-
nei, DPSPC medicininės slaugos 
ir palaikomojo gydymo skyriui, 
VšĮ Druskininkų globos ir slau-
gos namams, Veisiejų bei Kap-
čiamiesčio socialinės globos na-
mams. 

Dėkojame visiems, prisidėju-
siems prie šio projekto įgyvendi-
nimo, – Profesinio mokymo cen-
tro „Žirmūnai“ Druskininkų filialo 
profesijos mokytojai Angelei Ma-
tulaitienei, vyr. profesijos mokyto-
jai Vidai Basalykienei, slaugytojų 
padėjėjų grupės vadovei Laimai 
Vitkauskienei, profesijos moky-
tojai Angelei Matulaitienei, siuvė-
jų, slaugytojų padėjėjų, socialinių 
darbuotojų padėjėjų grupių moki-
niams ir visai bendruomenei.

Profesinio mokymo centro 
„Žirmūnai“ Druskininku filialo 

informacija

Grikių lukštų pagalvėlės įteiktos Kapčiamiesčio globos namų gyventojams/Profesinio 
mokymo centro „Žirmūnai“ archyvo nuotraukos

Grikių lukštų pagalvėlės įteiktos DPSPC medicininės slaugos ir palaikomojo gydymo 
skyriui.

Grikių lukštų pagalvėlės įteiktos VšĮ Druskininkų globos ir slaugos namų gyventojams
Siuvėjų specialybės antro kurso mokinės drauge su vyr . profesijos mokytoja V. Basaly-

kiene tokias iniciatyvas įgyvendina jau ne pirmą kartą

Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ siuvėjų specialybės mokinės, siuva grikių lukš-
tų pagalvėles

Vyr. profesijos mokytoja V. Basalykienė, profesijos mokytoja A.ė Matulaitienė bei slau-
gytojų padėjėjų grupės vadovė L. Vitkauskienė mokines įkvepia ir motyvuoja daryti gerus 
darbus bei visada džiaugiasi galėdamos veikti kartu
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Laimėjimas „Telia“ loterijoje maloniai pradžiugino druskininkiečio šeimą 
Kartais būna taip, jog 

prieš šventes gauni labai 
vertingų dovanų, kurių vi-
sai nesitikėjai. Taip atsitiko 
druskininkiečiui Donatui 
Martūnui, kuris visai ne-
seniai laimėjo įspūdingus 
prizus bendrovės „Telia“ 
surengtame žaidime. Šis 
laimėjimas suteikė daug 
džiaugsmo Donato šeimai 
ir prisidėjo prie šventinės 
nuotaikos sukūrimo. 

Nepatikėjo pranešimu 
apie laimėjimą

Žurnalistams Donatas pa-
sakojo, jog rudens pabaigo-
je apsilankė „Telia“ salone, 
nes nusprendė įsigyti naują 
nešiojamąjį kompiuterį ir pra-
tęsti „Telia“ paslaugų sutar-
tį. Jis teigė, jog apie bendro-
vės organizuojamą žaidimą 
jis nieko nežinojęs. 

„Vieną dieną man paskambi-
no mergina ir pranešė, jog lai-
mėjau „Telia“ žaidime. Kadan-
gi buvau susidūręs su įvairiais  
telefoniniais pranešimais, ku-
rie retkarčiais praneša apie 
tariamus  laimėjimus, iškart 
pasiskambinau į „Telia“ ir pa-
klausiau, ar tikrai galėjau laimė-
ti prizą. Kadangi burtų trauki-
mas, atrenkant „Telia“ žaidimo 
laimėtojus, buvo ką tik įvykęs, 
man tiksliai negalėjo atsakyti, 
ar tikrai esu laimėtojas. Tačiau 
netrukus paskambino iš „Telia“  
ir patvirtino, jog esu tarp  laimė-
tojų“, -- pasakojo Donatas. 

Ar jam tai buvo netikėta?  
Donatas pripažino, jog  tikrai 
to nesitikėjo. 

 „Girdėdavau apie įvairias lote-
rijas, prizus, bet iki šiol nebuvau 
su tuo susidūręs, atvirai sakant, 
turėdavau abejonių, ar  iš tikro, 
kas nors laimi, ar gauna prizus. 
Kai gavau prizus, buvau malo-
niai nudžiugintas. Prizai net ke-
turi, tikrai solidūs, trijų tūkstan-
čių eurų vertės“, – dalijosi savo 
įspūdžiais druskininkietis. 

Paklaustas, kas labiau-
siai iš tų keturių prizųjį  la-
biausiai nudžiugino, Dona-
tas nedvejodamas atsakė, 
jog smagiausia buvo tarp pri-
zų surasti išmanųjį mobilųjį 
„obuoliuko“ telefoną.

„Esu didelis „iPhone“ mė-
gėjas, kiekvienąkart, kai ga-
liu, įsigiju naują šio gamin-
tojo telefono modelį. Šiemet 
nepavyko atnaujinti telefono, 
tai „Telia“ laimėtas mobilusis 
man buvo pati geriausia do-
vana. Jie išpildė mano svajo-
nę – turėti naują telefoną“, – 
kalbėjo druskininkietis. 

Televizoriaus laukia erdvi 
svetainė

Kalbėdamas apie kitas žai-
dimo dovanas, ponas Dona-
tas sakė, jog nudžiugino ir di-
džiulis – 165 cm įstrižainės 
– televizorius, bet jo įjungimo 
premjera nukeliama šiek tiek 
vėlesniam laikui.

„Turime bute du televizorius, 
jie – mažesnės įstrižainės. 

Laimėtas televizorius – milži-
niško ekrano, jis bute per di-
delis. Tačiau visai netrukus 
ketiname iš buto persikeltį į 
nuosavą namą, todėl erdvio-
je namo svetainėje jau numa-
tyta vieta ir naujajam televizo-
riui“, – pasakojo Donatas. 

Pasidomėjus, kada numa-
tytos įkurtuvės naujame šei-
mos name, Donatas nesiryžo 
nurodyti tikslios datos.

Kadangi jis pats yra staty-
bininkas, namą stato ir įren-
ginėja pats, tai prognozavo, 

jog visi darbai turėtų būti už-
baigti per dvi ar tris savaites, 
tačiau nebuvo tikras, ar Nau-
juosius metus šeima sutiks 
po nauju stogu.

Robotui bute nėra vietos
Persikėlimo į naująjį būs-

tą laikinai palauks ir moder-
nus siurblys – robotas, kuris 
taip pat buvo tarp šiame žai-
dime laimėtų prizų. Donato 
teigimu, modernus įrenginys 
tikrai palengvins šeimos buitį 
ir bus labai naudingas.

„Tai irgi puikus daiktas, tik 
bute jam nėra vietos kur įsisuk-
ti, todėl darbo šiam įrenginiui 
duosime, kai įsikelsime į namą. 
Ten – didelės erdvės, bus pui-
kus pagalbininkas“, – kalbėjo 
laimingas druskininkietis. 

Pasidomėjus, kaip Donato 
šeima planuoja panaudoti lai-
mėtą žaidimų konsolę, suži-
nojome, jog Martūnų šeimoje 
auga trys mažamečiai vaikai, 
kurie mėgsta žaisti, naudo-
damiesi „Play Station“.

Šiuo metu vaikai turi tokio 

tipo įrenginį, tačiau jis yra 
seno modelio, todėl naujasis 
aparatas bus naudingas, nes 
vaikams bus smagiau žaisti 
modernesniu įrenginiu.

„Visa mūsų šeima yra gerai 
įvaldžiusi naująsias technologi-
jas, todėl visi šio laimėjimo pri-
zai – mums didelis džiaugsmas 
ir puikios nuotaikos pliūpsnis, 
artėjant svarbiausioms metų 
šventėms. Tai – tikras Kalėdų 
stebuklas“, – sakė Donatas. 

Užsakymo Nr. MDR-285-03
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Jolita Miliauskienė,
Viečiūnų laisvalaikio salės va-

dovė 

Artėjant Šv. Kalėdoms, Vie-
čiūnų laisvalaikio salės dar-
buotojai kartu su Viečiūnų 

seniūnija, bendruomene, so-
cialine darbuotoja organizavo 
socialinę akciją „Dalijamės ge-
rumu“ 

Gerumo akcijos krepšelį pri-
pildyti padėjo jauni verslininkai 
Edita ir Modestas Kavaliaus-

kai, padovanoję 20 kepaliukų 
iš ekologiškų produktų pačių 
iškeptos naminės duonos. 

Seniūnijos ir laisvalaikio sa-
lės darbuotojai iškepė nami-
nį aguoninį pyragą, dzūkiško 
paveldo simboliu tapusį griki-

nį pyragą ir imbierinių sausai-
nių. Ratnyčios parapijos Šv. 
Baltramiejaus bažnyčios kle-
bonas Medardas Čeponis pa-
dovanojo kalėdaičių ir palinkė-
jo visiems dvasios ramybės bei 
sveikų dienų.

Pasidalintu gerumu ir parodytu 
dėmesiu džiaugėsi socialinio pro-
jekto „Pagalba vienišiems Viečiū-
nų seniūnijos gyventojams“ se-
noliai. Visiems buvo palinkėta 
sveikų, ramių švenčių, saugiai lie-
kant namuose.

Pasidalijome gerumu

Viečiūnų laisvalaikio salės darbuotojai kartu su Viečiūnų seniūnija, bendruomene, socialine darbuotoja organizavo socialinę akciją „Dalijamės ge-
rumu“/Jolitos Miliauskienės nuotraukos

E. ir M. Kavaliauskai gerumo akcijos krepšelį pripildė ekologiška duona/Jo-
litos Miliauskienės nuotrauka

VšĮ Druskininkų PSPC siūlo darbą:
Bendrosios praktikos slaugytojai (-ui). Reikalavimai darbuotojui: 

galiojanti bendrosios praktikos slaugytojo licencija; dėmesingumas ir 
paslaugumas pacientams; gebėjimas intensyviai dirbti, atsakingumas, gebėjimas 
dirbti komandoje, orientacija į pacientus ir jų aptarnavimo kokybę. Siūlome: įdomų 
ir atsakingą darbą profesionalioje komandoje; visas socialines garantijas; moty-
vuojantį atlyginimą; darbą 1 etato darbo krūviu.

Slaugytojo padėjėjai (-ui). Reikalavimai darbuotojui: turėti slaugytojo padėjėjo 
kvalifikaciją ir pažymėjimą; dėmesingumas ir paslaugumas pacientams; gebėjimas 
intensyviai dirbti, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje, orientacija į pacien-
tus ir jų aptarnavimo kokybę. Siūlome: įdomų ir atsakingą darbą profesionalioje ko-
mandoje; visas socialines garantijas; motyvuojantį atlyginimą; darbą 1 etato darbo 
krūviu.

Kineziterapeutui (-ei): reikalingas specialistas (-ė), vykstantis į paciento namus 
teikti ambulatorines slaugos paslaugas namuose. Reikalavimai darbuotojui: įgyta 
kineziterapeuto profesinė kvalifikacija; gebėjimas intensyviai dirbti, atsakingumas, 
gebėjimas dirbti komandoje, orientacija į pacientus ir jų aptarnavimo kokybę. 

Siūlome: įdomų ir atsakingą darbą profesionalioje komandoje; visas socialines 
garantijas; motyvuojantį atlyginimą; darbą 1 etato darbo krūviu.

Gyvenimo aprašymus (CV) siųsti el. paštu info@dpspc.lt

Iki gruodžio 21 d. apsipirkdami 
mėsos parduotuvėje „Dūzgia“, 

pateikite šį kuponą ir dalyvaukite 
kalėdinėje loterijoje!

Net trijų iš Jūsų laukia dovanos – 10 Eur, 20 Eur ir 30 
Eur vertės kuponai apsipirkti parduotuvėje „Dūzgia“!

Išsikirpkite skrajutę ir joje parašykite savo vardą, 
kontaktus ir pateikite ją, prieš pirkdami. Laimėtojai 
bus paskelbti kitame laikraščio numeryje!

Pateikus pensininko pažymėjimą, suteikiama 
10 proc. nuolaida visai produkcijai! 

Mus rasite: L. Giros g. 19, Druskininkai
Dirbame:
I-VI – 9:00-18:00 
VII –  9:00-15:00 

Parduotuvės šeimininkas 
Marius Sankauskas kviečia 
dalyvauti kalėdinėje loterijoje

Ar karantino metu atliekos bus surenkamos ir išve-
žamos įprasta tvarka? Ar veiks rūšiavimo centrai?

Taip, karantino metu 
atliekų išvežimo grafikas ir 
rūšiavimo centrų darbo lai-
kas nesikeis. Tačiau virusas 
puola visus, ir nuo situacijos, 
kai gali pristigti darbuotojų, 
niekas nėra apsaugotas. 
Todėl šiuo laikotarpiu atsa-
kingas kiekvieno elgesys su 
atliekomis yra itin svarbus. 
Sergančių, saviizoliacijoje 
esančių asmenų surinktos 
atliekos turi būti saugomos 
72 val. ir tik tada išnešamos 
išmetimui. Visas atliekas 

būtina kruopščiai rūšiuoti, 
viską mesti į konteinerius, 
kas netelpa – vežti į rūšia-
vimo centrus, nieko nepa-
likti prie konteinerių – kad 
švenčių netektų sutikti savo 
pačių sukurtų šiukšlynų 
apsuptyje.
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Globojamiems seneliams – dovanėlės, sveikinimai ir linkėjimai

Artėjant šv. Kalėdoms, dažno iš mūsų širdis prisipildo gerumo, noro padėti ne tik patiems artimiausiems, bet ir kitiems žmonėms, kuriems reikia pagalbos. 
Juk Kalėdos – šilumos, vilties ir tikėjimo metas. Tai – ir magiškas stebuklų laikas, kai gerumu, meile, dėmesiu, atjauta bei rūpesčiu dalijamasi visur ir su visais. 
Jau daugelį metų mūsų mokyklos mokinukai prieš Didžiąsias metų šventes aplanko VšĮ „Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centro“ slaugos ir palaikomojo gydymo sky-

riuje slaugomus senelius. Neša dovanas, dainuoja dainas, kalbasi. Tik šiais metais viskas truputėlį kitaip. Senelių aplankyti negalėjome, bet pilnas pintines dovanėlių ir nuošir-
džiausius sveikinimus bei linkėjimus nuo mokinukų jiems perdavėme. 

Gal pasaulinė COVID-19 pandemija ir apvertė aukštyn kojomis daugelį mums įprastų dalykų, tačiau paliko mūsų širdis atviras gėriui.

„Saulės“ pagrindinės mokyklos informacija

„Saulės“ pagrindinės mokyklos kolektyvas Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje slaugomiems seneliams perdavė pilnas pintines dovanėlių ir nuoširdžiausius linkėjimus nuo mokinukų/„Saulės“ pagrindinės mokyklos archy-
vo nuotraukos

Paminėjome Tarptautinę antikorupcijos dieną

Gruodžio 9-ąją buvo minima Tarptautinė antikorupcijos diena. 
Ta proga „Atgimimo“ mokykloje visą savaitę įvairias veiklas or-
ganizavo bibliotekos vedėja Gabrielė Gudaitienė ir Mokinių tary-
bos kuratorė Valė Šmitienė.

Nors mokymas 5-8 kl. vyksta nuotoliniu būdu, mokiniai buvo labai ak-
tyvūs. Vadovaujami klasių auklėtojų, jie piešė ir siuntė piešinius, kūrė 
animaciją, diskutavo, aptarinėjo vaizdo klipuose stebėtas situacijas. 

Šios intensyvios savaitės metu 3 A klasės mokiniai, padedami moky-
tojų, sukūrė filmuką „Mums tai svarbu“, mokyklos Mokinių taryba pri-
statė animaciją „Labirintas“, 5-8 klasių auklėtojai vedė valandėles an-
tikorupcine tema, kartu su mokiniais peržiūrėjo filmus ir įtraukė vaikus 
į aktyvias diskusijas. Mokėmės gyventi švarioje ir atsakingoje visuo-
menėje.

Šeštokai bandė atspėti, kuris žymus asmuo pirmas ėmėsi bausti ko-
rumpuotus asmenis. Pasirodo, tai buvo Napoleonas, dar 1810 m. ėmęs 
daryti tvarką savo šalyje. 6 B klasės mokiniai padarė išvadą – „Paė-
męs kyšį arba jį davęs, sugadini visuomenę, teisingumą, patį žmogų“. 

„Atgimimo“ mokyklos informacija

3 A klasės mokiniai, padedami mokytojų, sukūrė filmuką „Mums tai svarbu“/„Atgimimo“ mokyklos archyvo nuotrauka
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Teikiame visas kapų įrengimo, res-
tauravimo ir priežiūros paslaugas 

pagal kliento finansines 
galimybes. 

Tel. 8 605 81979

PARDUODAME: medžio 
briketus ir granules.

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

Smulkūs 
santechnikos 

darbai. 
Tel. 8 673 88383

Kokybiškai ir nebrangiai 
atliekame visus apdai-
los, smulkius santech-

nikos ir elektros darbus. 
Tel. 8 689 61667

Janina Jakubauskienė

Metai eina į pabaigą, todėl 
visada smagu prisiminti, kas 
juose nutiko gero ir įdomaus. 
Vienas iš gražiausių įvykių – 
Druskininkų miesto neįgaliųjų 
draugijos tarybos organizuota 
ekskursiją į Lietuvos jūrų mu-

ziejui priklausantį delfinariu-
mą, esantį Klaipėdoje. 

Stebėdami nuostabų delfinų ir 
jūros liūtų pasirodymą, pagalvo-
jome, kiek daug darbo ir energi-
jos įdeda dresuotojai, kol išmoko 
jūrų gyvūnus įvairiausių triukų. 

Aplankėme ir Jūros muziejų. 
Ten sužinojome, kad Baltijos jūra 

– viena iš jauniausių jūrų pasau-
lyje. Jai – tik 13 000 metų, kai tuo 
tarpu Atlanto vandenynui –150 
milijonų metų!

Kiekviena išvyka praturtina, su-
teikia žinių, nudžiugina galimybe 
visiems kartu pabendrauti ir pa-
kelia nuotaiką.

Mums ši išvyka įsimins ilgam!

Įsimintina išvyka į Klaipėdos delfinariumą

Druskininkų miesto neįgalieji džiaugėsi ekskursiją į Lietuvos jūrų muziejui priklausantį delfinariumą, esantį Klaipėdoje/Asmeninio ar-
chyvo nuotrauka

Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos poveikio 
visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau –  PŪV) organizatorius: UAB „Biomiškas“, 
įm. k. 303301570, Gardino g. 57-3, Druskininkai, LT-66191 Druskininkų sav. mob. 
(8 606) 25 508, el. p. mesku.baras@gmail.com

2. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau – PVSV) ataskaitos rengėjas: 
UAB „Ekosistema“, įm. k. 140016636, Taikos pr. 119, Klaipėda, LT-94231 Klaipė-
dos m. sav. tel. (8 46) 430 463, faks. (8 46) 430 469, el. p. simona@ekosistema.lt 
3. PŪV pavadinimas, vieta: Kombinuotųjų pašarų ir etilo alkoholio gamyba; Staty-
bininkų g. 5, Druskininkai, Druskininkų sav. 

4. Trumpas PŪV aprašymas: esamame sandėliavimo pastate per parą planuo-
jama perdirbti 6,75 t/parą įvairių grūdų, pagaminant iš jų 4,5 t/parą kombinuotųjų 
pašarų ir 4,5 t/parą etanolio. Gamybai bus naudojami fermentiniai preparatai ir 
vanduo. Pavojingoms medžiagoms ar preparatams priskiriamos žaliavos gamyboje 
nebus naudojamos. Gamyba bus vykdoma visus metus nepertraukiamai. Veiklos 
metu susidarys atliekos, nuotekos, į aplinkos orą bus išskiriami teršalai ir kvapai, 
skleidžiamas triukšmas. Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, 
formuojama sanitarinė apsaugos zona. 

5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama: 1) UAB „Biomiškas“ patalpose (Gar-
dino g. 57-3, Druskininkai, LT-66191 Druskininkų sav.); 2) UAB „Ekosistema“ (Tai-
kos pr.119, Klaipėda). Susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 2020-12-21 iki 
2021-01-07 imtinai; I-V: 08-12 ir 13-15 val. 3) PVSV ataskaita skelbiama interneto 
svetainėje (naujienų skiltyje): http://www.ekosistema.lt/

6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks tie-
sioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu 2021-01-07, 17:00 val. Prisijungimo 
nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/89179331445. Kilus klausimams dėl prisijun-
gimo, skambinti tel. (8 614) 01336.

7.Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuo-
menės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: registruotu laišku UAB „Eko-
sistema“, adresu Taikos pr.119, Klaipėda; arba el. p. simona@ekosistema.lt

8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priima Nacionalinis visuomenės sveikatos cen-
tras, Kalvarijų g. 153, Vilnius, LT-08532 Vilniaus m. sav., tel. (8 5) 212 4098, info@
nvsc.lt
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Užuojautos

Ji gyvens gėlės kiekvienu žiedu,
bus vėjeliu ir plaukus sušukuos. 
Bus skarele, kai ašara nurieda,

ir tik sapne paguodos ranką bepaduos.

Dėl mylimos Mamytės mirties 
nuoširdžiai užjaučiame Aldoną Lukšienę.

S. ir J. Dudzinskų šeima

Visuomet Mamytė liks su Jumis,
nors žodžiais Jūsų ir nekalbins.
Pavasarį– žalumos gražume,

Rudenį – lapų šnaresy...
Palaiminti beliks jos amžinasis miegas, tik prisiminimais ir malda.

Liūdesio valandą, mirus mylimai Mamai, 
dalijamės skausmu ir nuoširdžiai užjaučiame dukras –
Sigutę Kancevičienę, Onutę Ramanauskienę, Aldutę 

Kotovičiene, Genutę Matulevičienę, Ramunę Jočienę.

Juozas ir Stasė Kvaraciejai

Mes visi šioje Žemėje – tik laikini keleiviai. 
Dažnai pamirštame, kad buvimas čia – trumpa Visatos akimirka. 

Nežinome, kada užges mūsų dvasios žvakelė, 
kur padėsime paskutinį tašką...

Nuoširdžiai užjaučiame Dalytę Ožerovskąją 
dėl mylimos sesers Danutės netekties. 

Danutė Piekienė su šeima, 
Marytė Jezukevičienė ir Zita Bakanauskaitė

Paminklai, tvorelės, antkapiai iš įvairių 
spalvų natūralaus granito.  

Atvežimas, sumontavimas – nemokamas! 
L. Giros g. 19, Druskininkai.

Tel. 8 687 12363

Mes negalime užpildyti Jūsų netekties, bet norime pasidalinti 
Jūsų skausmu.

Mes negalime pakeisti lemties, bet norėtume palengvinti jos kelią.
Mes negalime įveikti buities, bet norėtume padėti savo buvimu.

Dėl mylimo vyro ir tėčio Romo Bielinsko mirties 
nuoširdžiai užjaučiame žmoną Reginą, dukrą Birutę ir 

sūnų Vytautą. 

Veisiejų g. 28 namo laiptinės kaimynai

Jus palietė tamsa ranka vėsia,
dabar jokia užuojauta neguodžia.
Nebent viltis, kad neišnyks dvasia,

kad liks darbai, sumanymai ir žodžiai.

Dėl bendradarbio Jono Jackevičiaus mirties 
nuoširdžiai užjaučiame  jo šeimą ir artimuosius.

UAB „Druskininkų vandenys“ kolektyvas

Konteineris ištrauktas ištuš-
tinimui, o atliekų iš jo išpilti ne-
įmanoma – jos sušalusios. Su 
tokia problema, spustelėjus 
šaltukui, susidūrė atliekų ve-
žėjai. Jiems surenkant maisto 
atliekas iš individualių namų 
gyventojų, kai kurių konteine-
rių nepavyko kokybiškai ištuš-
tinti, mat be maišelių išmestos 
atliekos buvo sušalusios bei 
prilipusios prie konteinerio du-
gno ar sienelių.

„Išeitis yra viena – žiemą mais-
to, kaip ir visas kitas atliekas, į 
konteinerius reikia mesti, surink-
tas į maišelius. Geriausiai tam 
tinka popieriniai, suyrantys, mai-
šeliai, bet galima naudoti ir įpras-
tus plastikinius maišelius. Svar-
bu, kad atliekos neprišaltų prie 
konteinerių, ir juos būtų galima iš-
tuštinti kiekvieno vežimo metu“, – 
sakė Martynas Krasauskas, Aly-
taus regiono atliekų tvarkymo 
centro (ARATC) Atliekų tvarkymo 
paslaugų organizavimo ir kontro-
lės padalinio vadovas. 

Prišalusių atliekų pasitaiko ir 
mišrių atliekų konteineriuose, jei į 
juos išmetamos į maišelius nesu-
rinktos maisto bei virtuvės ar ki-
tos šlapios atliekos.

Bandant pašalinti sušalusias 
atliekas iš konteinerių, jie tranko-
mi, daužomi ir neretai apgadina-
mi. Kad to nebūtų, šaltuoju metų 
laiku visas atliekas reikia rinkti į 
maišelius.

Šiltuoju sezonu į individualius 
konteinerius maisto atliekas ga-
lima mesti ir su maišeliais, ir be 
jų – be maišelių surinktos mais-
to atliekos paprasčiau tvarkomos, 
greičiau suyra, skleidžia silpnes-
nį kvapą. 

Tačiau tai patartina dary-
ti tik tuomet, kai maisto atliekos 
sluoksniuojamos su kitomis bio-
logiškai skaidžiomis atliekomis: 
žole, lapais, augalų liekanomis. 
Jei sluoksniavimas neįmanomas, 
maisto atliekas į konteinerius ge-
riau mesti su maišeliais bet kokiu 

metų laiku.
Į požeminius ir pusiau požemi-

nius konteinerius prie daugia-
bučių namų maisto atliekas taip 
pat reikia mesti tik su maišeliais. 
Joms surinkti galima naudoti po-
pierinius maišelius, į kuriuos pa-
kuojami duonos, konditerijos 
gaminiai, sudedamas maistas iš-
sinešti.

Svarbu prisiminti, kad į mais-
to atliekų konteinerius negalima 
mesti stiklainių ar kitokių pakuo-
čių su maisto likučiais – juos būti-
na pašalinti ir mesti į maisto atliekų 
konteinerį, o stiklinę ar kitokią pa-
kuotę – į joms skirtus konteinerius.

Maisto atliekos Alytaus regio-

ne atskirai surenkamos nuo 2018 
metų rudens. Pirmieji jas rūšiuo-
ti pradėjo individualių namų gy-
ventojai, o šiuo metu galimybę 
rūšiuoti maisto atliekas turi ir dau-
gelio regiono miestų daugiabučių 
namų gyventojai.

Pastebėta, kad, pradėjus atski-
rai rinkti maisto atliekas, suma-
žėja išmetamo maisto kiekiai. 
Artėjant didžiausioms metų šven-
tėms, labai pravartu pagalvoti, 
kiek maisto mums realiai reikia, 
kad dalis to, ką nusipirksime, ne-
atsidurtų šiukšlių dėžėje. Švęski-
me saikingai ir tvarkingai! 

ARATC informacija

Šalčio pamokos: žiemą maisto atliekas į 
konteinerius reikia mesti su maišeliais

Šaltuoju metų laiku visas atliekas į konteinerius reikia mesti, surinktas į maišelius/ARA-
TC archyvo nuotrauka

Parduodame juodžemį ir 
smėlį, galime pristatyti į 

vietą.  
Tel. +370 687 93693

Sau į kelią neėmiau aš nieko,
viskas Jums, brangieji mano, lieka...
Žemė, kvepianti medum ir gėlėmis,

ir dangus, nusėtas žvaigždėmis. 
(Just. Marcinkevičius)

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus mylimam 
vyrui ir tėčiui, nuoširdžiai užjaučiame Lijaną Kubilienę, 

sūnus Aurimą ir Augustą bei artimuosius. Telydi jus stiprybė 
šiuo sunkiu metu. 

Druskininkų savivaldybė 

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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2020.12.19 d.
Šeštadienis

2020.12.18 d.
Penktadienis

2020.12.20 d.
Sekmadienis

2020.12.21 d.
  Pirmadienis

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai.

09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius. 
13:00 Daiktų istorijos. 
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:45 Įdomiosios pamokos. Būkim 

drauge.
16:40 Premjera. Seselė Beti.
17:30 Žinios. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Vartotojų kontrolė. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:30 Panorama.
21:30 Auksinis protas. 
22:55 Snieguolė ir medžiotojas.
01:00 Žemės drebėjimas.
03:00 Panorama (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Beatos virtuvė. 
05:00 Klausimėlis.lt.
05:15 Ponių rojus.

06:25 „Bakuganas. Kovos 
planeta“.

06:55 „Ilgo plauko istorija“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Farai“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Sužeisti paukščiai“.
12:00 „Gražuolė Lialia“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Gražuolė Lialia“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO 

FILMAS „Ledo šalis“.
21:25 PREMJERA VAKARO KINO 

TEATRAS „Keršytojai. Pabaiga“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 PREMJERA VAKARO KINO 

TEATRAS „Keršytojai. Pabaiga“.
01:15 „Blogos mamos“.
03:20 „Džonas Vikas 3“.

06:15 „Svaragini. Amžina 
draugystė“.

08:00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Tūkstantis ir viena naktis“.
12:45 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:20 „Širdele mano“.
15:30 „PREMJERA Mano namai – 

mano likimas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Dakaras 2021. 
19:30 KK2 penktadienis. 
21:00 SAVAITĖS HITAS. PREMJE-

RA Pasakiškai turtingi.
23:25 Rokis 4.
01:15 Vampyrai užkniso juodai.
02:45 Tai či meistras.
04:20 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05:50 Programos pabaiga.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Alfa taškas. 
07.00 Oponentai. 

08.00 „Netikėtas teisingumas”.
09.00 Deutsche Welle pristato: 

Greitis. 
09.30 Vantos lapas. 
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Dvaro rūmai”.
15.00 „Reali mistika”.
16.00 Reporteris. 
16.30 Mūsų gyvūnai. 
17.00 Laikykitės ten. 
17.40 Mokslo ritmu. 
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
19.30 Nauja diena. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Dvaro rūmai”.
22.30 Reporteris. 
23.00 Bušido ringas. 

06:00 „Strėlė“.
06:55 „Mano virtuvė ge-

riausia“.
08:20 „Žiurkių medžiotojas“.

09:25 „Pėdsakas“.
10:20 „Rozenheimo policija“.
11:25 „Privatus detektyvas Magnu-

mas“.
12:30 „CSI. Majamis“.
13:25 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Žiurkių medžiotojas“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Rozenheimo policija“.
18:30 „Strėlė“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Teisingumo ieškotojas.
23:40 Pavojai gelmėse 2. Rifas.
01:30 „Fortitudas“.
02:20 „CSI. Majamis“.
03:05 Programos pabaiga.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Daiktų istorijos. 
06:55 Išpažinimai. 
07:25 Premjera. Stebuklingas Engel 

laikrodis.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:00 Beatos virtuvė. 
12:00 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Nepaprastos erelių galios.
12:55 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Nevaržomas gyvenimas.
13:45 Laisvė ir kūryba. 30 nepriklau-

somybės metų. 
14:00 Frenki Dreik paslaptys.
15:30 Žinios. 
15:45 Sveikinimų koncertas. 
17:30 Žinios. 
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius. 
20:30 Panorama.
21:00 Šok su žvaigžde. 
23:10 Gyvenimas pagal jį.
00:50 Snieguolė ir medžiotojas.
02:55 Pasaulio dokumentika. Nepa-

prastos erelių galios.
03:50 Frenki Dreik paslaptys.
05:15 Ponių rojus.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Nacionalinė ekspe-
dicija. Gediminaičių Europa. 

07:00 Šventadienio mintys. 
07:30 Klausimėlis. 
08:00 Gyventi kaime gera. 
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

kaite. 
09:00 Brolių Grimų pasakos. 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Gamina vaikai. 
12:00 LMŽ. Lietuvos mokyklų žai-

dynės. 
12:30 Maistas: tiesa ar pramanas? 
12:55 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Lokiai namuose.
13:50 Mis Marpl.
15:30 Žinios. 
15:45 Istorijos detektyvai. 
16:30 Bloga mergaitė. 
17:00 Piniginės reikalai. 
17:30 Žinios.
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai.

09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Savaitė. 
13:00 Beatos virtuvė. 
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:45 Įdomiosios pamokos. Būkim 

drauge. (su vertimu į gestų k.).
16:40 Seselė Beti.
17:30 Žinios. 
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Zachor. Atsimink. 
20:30 Panorama.
21:30 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Komanda.
00:05 Alpių detektyvai.
00:50 Laisvė ir kūryba. 30 nepri-

klausomybės metų. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Zachor. Atsimink. 
03:00 Panorama (kart.).
03:30 Dienos tema (kart.).
03:50 Sportas. Orai (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 LRT forumas. 
05:00 Klausimėlis.lt.
05:15 Ponių rojus.

06.59 Programa.
07.00 Lietuvos miestai. 
08.00 Vantos lapas.
08.30 Kaimo akademija. 

09.00 Vyrų šešėlyje. 
09.30 Mokslo ritmu. 
10.00 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu. 
10.30 Deutsche Welle pristato: 

Greitis. 
11.00 Lietuvos ženklai prie Lapte-

vų jūros. 
11.30 Mūsų gyvūnai. 
12.00 „Netikėtas teisingumas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
16.00 Žinios.
16.30 „24/7“.
17.30 Nauja diena. 
18.00 Žinios.
18.30 Mūsų gyvūnai. 
19.00 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
20.00 Žinios.
20.30 Laikykitės ten su Andriumi Ta-

pinu. 
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 „Netikėtas teisingumas“.
02.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.35 Lietuvos ženklai prie Lapte-

vų jūros. 
03.55 Mūsų gyvūnai. 
04.20 Laikykitės ten. 
05.00 Kaimo akademija. 
05.20 Mažos Mūsų Pergalės. 

06:30 „Kempiniukas Plačia-
kelnis“.

07:00 „Vėžliukai nindzės“.
07:30 „Supermergaitės“.

08:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:30 „Virtuvės istorijos“. 
09:00 „Gardu Gardu“. 
10:00 „Tėvų darželis“. 
10:30 „Būk sveikas!“. 
11:00 „Penkių žvaigždučių būstas“. 
11:30 „Vilkų kalnai“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Vilkų kalnai“.
12:30 PREMJERA „Normas, lokys iš 

Šiaurės. Karališko dydžio nuotykiai“.
14:15 „Džonsonų atostogos“.
16:10 „Vienas namuose 3“.
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „Vienas namuose 3“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 Žaidimas „galvOK“. 
19:35 „Eurojackpot“. 
19:40 Žaidimas „galvOK“. 
21:30 „Gaujų karai. Smaugliai“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 „Gaujų karai. Smaugliai“.
22:40 ŠEŠTADIENIO GERO KINO 

VAKARAS „Tyli naktis“.
00:50 „Rembo. Pirmasis kraujas 3“.
02:55 „Blogos mamos“.
04:55 „Kobra 11“.

06:00 „Sveikatos medis“. 
07:00 „Vėžliukai nindzės“.
07:30 „Supermergaitės“.
08:00 „Kempiniukas Pla-

čiakelnis“.
08:30 „Svajonių ūkis“. 
09:00 „Sveikata.lt“. 
09:30 „La Maistas“. 
10:00 „Pasaulis pagal moteris“. 
11:00 „Svajonių sodai“. 
12:00 „Žalioji byla“. 
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Žalioji byla“. 
12:30 „Kambarys ant šluotos“.
13:00 „Mažylio atostogos“.
14:55 „Mes nusipirkom zoologijos 

sodą“.
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „Mes nusipirkom zoologijos 

sodą“.
17:25 Improvizacijų šou „Bravo!“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 Parodijų šou „Klo(u)nai“. 
22:00 PREMJERA VAKARO KINO 

TEATRAS „Sunkūs laikai viešbutyje 
„El Royale“.

22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 PREMJERA VAKARO KINO 

TEATRAS „Sunkūs laikai viešbutyje 
„El Royale“.

00:55 „Žudikas“.
03:05 „Džonsonų atostogos“.

06:25 „Stivenas Visata“.
07:10 „Nepaprastas Gumu-

liuko gyvenimas“.
07:40 „Ogis ir tarakonai“.

08:00 „Padūkėlių lenktynės“.
08:30 „Tomo ir Džerio pasakos“.
09:00 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
09:30 „Saugokis meškinų“.

10:00 Sėkmės tandemas. 
10:30 KINO PUSRYČIAI Tomas ir 

Džeris. Stebuklingas žiedas.
11:40 Jau baigėm?
13:30 PREMJERA Anastasija. Ke-

lionė į ateitį.
15:15 Išprotėjęs profesorius 2: 

Klampų šeimynėlė.
17:25 XXI amžiaus laida. Apie šiuo-

laikinio žmogaus problemas ir jų 
sprendimus. 

17:55 Gyvūnų pasaulis. 
18:30 Žinios.
19:20 Dakaras 2021.
19:30 SUPERKINAS. PREMJERA 

Mažoji pėda.
21:20 Paskutinis tėvų išbandymas. 

Mažieji Fokeriai.
23:25 Jūsų nešvankybe.
01:25 Pasakiškai turtingi.
03:20 Programos pabaiga.

06:30 „Svaragini. Amžina 
draugystė“.

08:00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Tūkstantis ir viena naktis“.
12:45 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:20 „Širdele mano“.
15:30 „Mano namai – mano likimas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Dakaras 2021. 
19:30 KK2.
20:00 Nuo... Iki...
21:00 „Rimti reikalai 3“.
21:30 Žinios.
22:28 Telefoninė loterija 1634.
22:30 VAKARO SEANSAS Rokis 

Balboa.
00:40 „Narkotikų prekeiviai“.
01:40 Žaidimų vakaras.

06.59 Programa.
07.00 Skonio reikalas. 
07.20 „TV Europa pristato. 

Vyrų šešėlyje”.
08.00 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
09.00 Bušido ringas. 
09.30 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu. 
10.00 Vantos lapas. 
10.30 Deutsche Welle pristato: Ke-

liautojo dienoraštis. 
11.00 Gyvenimas. 
12.00 „Netikėtas teisingumas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
16.00 Žinios.
16.30 Lietuvos miestai. 
17.30 Vantos lapas. 
18.00 Žinios.
18.30 Vyrų šešėlyje. 
19.00 Lietuvos kūrėjai. 
20.00 Žinios.
20.30 #NeSpaudai. 
21.30 Oponentai. 
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 „Netikėtas teisingumas“.
02.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.35 Gyvenimas. 
04.20 Laikykitės ten. 
05.00 Lietuvos kūrėjai. 
05.40 Vantos lapas. 
06.00 Šauliai. 

06:00 „Kvailiai šėlsta“.
07:00 „Pričiupom!“.
07:30 „Snaiperis“.
08:30 „Pričiupom!“.

09:00 Sveikatos kodas. 
10:05 Lietuvos Hipokratas. 
10:35 „Gyvenimas. Pirmieji žingsniai“.
11:40 „Velniški Stivo Ostino išban-

dymai“.
12:40 „Gordono Ramzio virtuvės 

košmarai“.
13:50 „Pragaro virtuvė“.
14:50 „Nepaaiškinami įvykiai su Vil-

jamu Šatneriu“.
15:50 „Nusikaltimų tyrėjai“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 

Pieno žvaigždės - Dzūkija. 
19:30 „Akloji zona“.
20:30 „Snaiperis“.
21:30 Bornas. Palikimas.
00:15 Stebėtojai.
02:00 Teisingumo ieškotojas.
03:40 Programos pabaiga.

06:00 „Pričiupom!“.
06:30 Galiūnų pasaulio tau-

rė 2020. 
07:30 „Snaiperis“.

08:30 Tauro ragas. 
09:00 Galiūnų varžybos Lietuva – 

Latvija. 
10:05 „Kvailiai šėlsta“.
10:35 „Arabijoje su Levisonu Vudu“.
11:40 „Velniški Stivo Ostino išban-

dymai“.

23.30 Laikykitės ten. 
00.10 Mokslo ritmu. 
00.30 „Reali mistika“.
01.30 „Dvaro rūmai”.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
03.20 Laikykitės ten. 
03.50 Mokslo ritmu. 
04.00 Bušido ringas. 
04.25 Vantos lapas. 
04.45 „Reali mistika“.
05.35 Pagaliau savaitgalis. 
06.00 Deutsche Welle pristato: Ke-

liautojo dienoraštis. 
06.30 Deutsche Welle pristato: 

Greitis. 

06:20 „Stivenas Visata“.
07:05 „Nepaprastas Gu-

muliuko gyvenimas“.
07:35 „Ogis ir tarakonai“.

07:55 „Padūkėlių lenktynės“.
08:25 „Tomo ir Džerio pasakos“.
08:50 KINO PUSRYČIAI Kria-kria-

keriai.
10:30 Skola tėtušiui.
12:45 Girtas meistras 2.
14:55 Indiana Džounsas ir krištolo 

kaukolės karalystė.
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Dakaras.
19:30 PREMJERA Importinis jau-

nikis. 
21:40 PREMJERA Žaidimų vakaras.
23:45 Rokis 5.
01:50 Paskutinis tėvų išbandymas. 

Mažieji Fokeriai.
03:30 Programos pabaiga.

06:25 „Bakuganas. Kovos 
planeta“.

06:55 „Ilgo plauko istorija“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Svajonių sodai“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Sužeisti paukščiai“.
12:00 „Gražuolė Lialia“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Gražuolė Lialia“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 Aktualijų laida „Karštai su tv3.lt“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Angelas sargas“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 VAKARO KINO TEATRAS 

„Angelas sargas“.
00:55 „Kaulai“.
01:55 „CSI kriminalistai“.
02:55 „Kobra 11“.
04:00 „Kaulai“.
05:00 „Legendinės meilės“. 

21:00 Maltiečių sriuba 2020. 
23:05 Tėvai vieni namuose. 
00:35 Kino žvaigždžių alėja. Dvikova.
02:00 Gyvenimas pagal jį.
03:40 Mis Marpl 4/3 s. Kodėl nepa-

klausė Evans? 
05:15 Ponių rojus.

12:40 „Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai“.

13:50 „Pragaro virtuvė“.
14:50 „Nepaaiškinami įvykiai su Vil-

jamu Šatneriu“.
15:50 „Nusikaltimų tyrėjai“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 

Lietkabelis - Rytas. 
19:30 „Akloji zona“.
20:30 „Snaiperis“.
21:30 Dakaras 2021. 
22:00 „Legendų biuras“.
23:10 „Okupuoti“.
00:15 Bornas. Palikimas.
02:40 Stebėtojai.
04:05 Programos pabaiga.
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05.29 Programa.
05.30 Krepšinio pasaulyje 

su V.Mačiuliu. 
06.00 Bušido ringas. 

06.30 Vantos lapas. 
07.00 Laikykitės ten su A. Tapinu. 
08.00 „24/7“.
09.00 Mūsų gyvūnai. 
09.30 Partizanų keliais. 
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
11.00 „Reali mistika”.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mokslo ritmu. 
12.30 Kaimo akademija. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Dvaro rūmai”.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Laikykitės ten su A. Tapinu. 
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
19.30 Alfa taškas.
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika”.
21.30 „Dvaro rūmai”.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laikykitės ten su A. Tapinu. 
00.30 „Reali mistika“.
01.30 „Dvaro rūmai”.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
03.20 Laikykitės ten su A. Tapinu. 
04.00 Alfa taškas. 
04.25 Partizanų keliais. 
04.45 „Reali mistika“.

2020.12.22 d.
 Antradienis

2020.12.23 d.
 Trečiadienis

2020.12.24 d.
 Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai.

09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vartotojų kontrolė. 
13:00 Zachor. Atsimink. 
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:45 Įdomiosios pamokos. 
16:40 Premjera. Seselė Beti.
17:30 Žinios. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Nacionalinė ekspedicija. Ge-

diminaičių Europa. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Užverbuotas.
23:45 Alpių detektyvai.
00:30 Šventadienio mintys. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro. 
02:05 (Ne)emigrantai. 
03:00 Panorama (kart.).
03:30 Dienos tema (kart.).
03:50 Sportas
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė ekspedicija. Ge-

diminaičių Europa. 
05:00 Klausimėlis.lt.
05:15 Ponių rojus.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Premjera. Alpių detektyvai.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Nacionalinė ekspedicija. Ge-

diminaičių Europa. 
13:00 (Ne)emigrantai. 
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:45 Įdomiosios pamokos. Būkim 

drauge. 
16:40 Seselė Beti.
17:30 Žinios. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Eurolyga per LRT. 
18:45 Eurolygos krepšinio turnyras. 

Kauno „Žalgiris“ – Miuncheno „Bayern“. 
21:30 Gimę tą pačią dieną. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Rožės vardas.
24:00 Alpių detektyvai.
00:45 Eimuntas Nekrošius: nutolin-

ti horizontą. 
02:15 Richardas Straussas. Opera 

„Elektra“.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Gimę tą pačią dieną. 
05:00 Klausimėlis.lt.
05:15 Ponių rojus.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Gipsas.
07:30 Hanso Kristiano Anderseno 

pasakos.
08:30 Premjera. Šventojo Mikalo-

jaus nuotykiai.
09:45 Premjera. Pingvinų maršas 2. 

Šauksmas.
11:10 Gražuolė ir pabaisa.
12:55 Premjera. Kalėdų planuotoja.
14:20 Kaip išgelbėti Kalėdas? 
16:00 „Biplan“ ir Karina Krysko. 
17:30 Kas ir kodėl? 
18:00 „Tą naktį...“. 
20:00 Panorama.
20:22 Sportas. Orai.
20:30 Kalėdų nakties šv. Mišios iš 

Vatikano. 
22:00 Bernelių šv. Mišios iš Vilniaus 

arkikatedros bazilikos. 
23:30 Operos vaiduoklis.
02:10 Kalėdų prisiminimai.
03:45 Kalėdų Senelio žmona.
05:15 Išpažinimai. 
05:40 Dainuoju Lietuvą. 

06:25 „Bakuganas. Kovos 
planeta“.

06:55 „Ilgo plauko istorija“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Prieš srovę“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Sužeisti paukščiai“.
12:00 „Gražuolė Lialia“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Gražuolė Lialia“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Gero vakaro šou“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Perl Harboras“.
22:25 „Vikinglotto“. 
22:30 VAKARO KINO TEATRAS 

„Perl Harboras“.
23:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
23:18 VAKARO KINO TEATRAS 

„Perl Harboras“.
01:55 „CSI kriminalistai“.
04:45 „Kobra 11“.
05:35 „Gyvenimo išdaigos“.

06:05 „Simpsonai“.
07:00 PREMJERA „Jonu-

kas“.
09:05 „Mažasis Kalėdų se-

nelio padėjėjas“.
11:00 „Šiaurės ašigalis. Pasiruoši-

mas Kalėdoms“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Šiaurės ašigalis. Pasiruoši-

mas Kalėdoms“.
12:50 „Snieguolė ir septyni nykštukai“.
14:30 „La troškinys“.

06:30 „Svaragini. Amžina 
draugystė“.

08:00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Tūkstantis ir viena naktis“.
12:45 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:20 „Širdele mano“.
15:30 „Mano namai – mano likimas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Dakaras 2021. 
19:30 KK2. 
20:00 Bus visko. 
21:00 „Rimti reikalai 3“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Susi-

kaupk.
00:40 „Narkotikų prekeiviai“.
01:40 Rokis Balboa.
03:15 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:40 „Kalnietis“.
05:30 Programos pabaiga.

06:35 „Šaunusis Skūbis-
Dū“.

07:05 „Tomo ir Džerio pa-
sakos“.

07:30 Urfino Džiuso ir mergaitės 
Elės nuotykiai.

09:05 PREMJERA Kaip tapti Kalė-
dų Seneliu?

11:00 PREMJERA Sukeisti Kalėdų 
Seneliai.

12:25 Penas. Nuotykiai Niekados 
šalyje.

14:40 Milijonas šventinių lempučių.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Dakaras 2021. 
19:30 Kalėdų Senelio slaptoji tar-

nyba.
21:25 Ir visi jų vyrai.
23:45 Užslėptas grožis.
01:40 Susikaupk.
03:20 Programos pabaiga.

06:35 Kalėdų Senelio slap-
toji tarnyba.

08:15 Sniego karalienė 2.
09:50 PREMJERA Sukeisti 

Kalėdų Seneliai 2. Pamirštos Kalėdos.
11:10 Haris Poteris ir Išminties 

akmuo.
14:15 Žvaigždžių dulkės.
16:45 PREMJERA Žvaigždė.
18:30 Žinios.
19:20 Dakaras 2021. 
19:30 Kūčios su Rūta. 
21:30 PREMJERA Taip gimė 

žvaigždė.
00:15 Kaip pavogti žmoną. 
02:00 Ir visi jų vyrai.
03:50 Užslėptas grožis.
05:25 Programos pabaiga.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Alfa taškas. 
07.00 Laikykitės ten su A. 

Tapinu. 
08.00 „Netikėtas teisingumas“.
09.00 Lietuvos miestai. 
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Reali mistika”.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Dvaro rūmai”.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Laikykitės ten. 
17.40 Mokslo ritmu. 
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Dvaro rūmai”.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laikykitės ten. 
00.10 Mokslo ritmu. 
00.30 „Reali mistika”.
01.30 „Dvaro rūmai”.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.20 Laikykitės ten. 
03.50 Mokslo ritmu. 
04.00 Alfa taškas. 
04.25 „Vyrų šešėlyje“. 
 04.45 „Reali mistika”.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Alfa taškas. 
07.00 Laikykitės ten. 

08.00 „Netikėtas teisingumas“.
09.00 „Vyrų šešėlyje“.
09.30 Mūsų gyvūnai. 
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Dvaro rūmai”.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 #NeSpaudai. 

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Alfa taškas. 

07.00 #NeSpaudai. 
08.00 „Netikėtas teisingumas“.
09.00 Deutsche Welle pristato: Ke-

liautojo dienoraštis.
09.30 Kaimo akademija. 
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mokslo ritmu. 
12.30 Alfa taškas. 
13.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
16.00 Reporteris. 
16.30 V. Noreikos koncertas „Ačiū 

už meilę“.
18.00 Reporteris. 
18.30 Simfoninė poema su Edgaru 

Montvidu.
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
21.00 Piemenėlių mišios iš Bernar-

dinų bažnyčios.
22.30 Reporteris. 
23.00 Lietuva tiesiogiai. 
23.30 V. Noreikos koncertas „Ačiū 

už meilę“.
01.00 Simfoninė poema su Edgaru 

Montvidu.
02.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
04.30 Lietuva tiesiogiai. 
04.50 Mūsų gyvūnai. 
05.15 Mažos Mūsų Pergalės. 

06:55 „Mano virtuvė ge-
riausia“.

08:20 „Žiurkių medžiotojas“.
09:25 „Pėdsakas“.

10:20 „Rozenheimo policija“.
11:25 „Nepaaiškinami įvykiai su Vil-

jamu Šatneriu“.
12:30 „CSI. Majamis“.
13:25 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Žiurkių medžiotojas“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Rozenheimo policija“.
18:30 „Strėlė“.
19:30 „Privatus detektyvas Magnu-

mas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Pasaulinis karas Z.
23:20 „Akloji zona“.
01:20 „Legendų biuras“.
02:25 „Okupuoti“.
03:15 „CSI. Majamis“.
04:00 Programos pabaiga. 

06:00 „Strėlė“.
06:55 „Mano virtuvė ge-

riausia“.
08:20 „Žiurkių medžiotojas“.

09:25 „Pėdsakas“.
10:20 „Rozenheimo policija“.
11:25 „Privatus detektyvas Magnu-

mas“.
12:30 „CSI. Majamis“.
13:25 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Žiurkių medžiotojas“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Rozenheimo policija“.
18:30 „Strėlė“.
19:30 „Privatus detektyvas Magnu-

mas“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Suvokimas.
23:25 Pasaulinis karas Z.
01:35 „Fortitudas“.
02:25 „CSI. Majamis“.

06:00 „Strėlė“.
06:55 „Mano virtuvė ge-

riausia“.
08:20 „Žiurkių medžiotojas“.

09:25 „Pėdsakas“.
10:20 „Rozenheimo policija“.
11:25 „Privatus detektyvas Magnu-

mas“.
12:30 „CSI. Majamis“.
13:25 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Žiurkių medžiotojas“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 „Varom!“.
17:30 „Rozenheimo policija“.
18:30 „Strėlė“.
19:30 „Privatus detektyvas Magnu-

mas“.
20:30 „Varom!“.
21:00 Karalystė.
23:15 Suvokimas.
01:35 „Fortitudas“.
02:25 „CSI. Majamis“.
03:10 Programos pabaiga. 

06:10 „Pragaro virtuvė“.
07:55 „Gyvenimas. Pirmie-

ji žingsniai“.
09:00 „Arabijoje su Leviso-

nu Vudu“.
10:10 Uraganas. Vėjo odisėja.
11:50 Kodėl mes kūrybingi?
13:35 41-asis Pasaulinis rytojaus 

cirkas.
15:25 Mano tėtis nuvarė mašiną.
17:15 Bėgliai.
19:05 Mumija.
21:30 „PREMJERA Jekaterina Di-

džioji“.
22:40 Nojaus laivas.
01:25 Uraganas. Vėjo odisėja.
02:45 Programos pabaiga. 

06:25 „Bakuganas. Kovos 
planeta“.

06:55 „Ilgo plauko istorija“.
07:25 „Kempiniukas Pla-

čiakelnis“.

07:55 Aktualijų laida „Karštai su tv3.lt“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Sužeisti paukščiai“.
12:00 „Gražuolė Lialia“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Gražuolė Lialia“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Prieš srovę“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Graži moteris“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 VAKARO KINO TEATRAS 

„Graži moteris“.
00:30 „Kaulai“.
01:30 „CSI kriminalistai“.
02:30 „Kobra 11“.
03:35 „Moderni šeima“.
04:05 „Kaulai“.
05:05 „Legendinės meilės“. 

16:40 „Kalėdų karštinė“.
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „Kalėdų karštinė“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Kūčių vakaras su kunigu Ri-

čardu Doveika“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Egzodas. Dievai ir karaliai“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 VAKARO KINO TEATRAS 

„Egzodas. Dievai ir karaliai“.
01:05 „Graži moteris“.
03:35 „Kalėdų karštinė“.
05:10 „Gyvenimo išdaigos“.

18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika”.
21.30 „Dvaro rūmai”.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 #NeSpaudai. 
00.30 „Reali mistika“.
01.30 „Dvaro rūmai”.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
03.20 #NeSpaudai. 
04.00 Alfa taškas. 
04.25 Mūsų gyvūnai. 
04.45 „Reali mistika“.

03:15 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:45 „Kalnietis“.
05:35 Programos pabaiga.

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ 
„OKONA“

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

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

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

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas 

(skaldytos arba kaladėmis)

Tel. 8 601 46179

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

Automobilių utilizavimas (Leipalingis).
 Tel.: 8 687 66440, 8 682 20383

SUTAUPYKITE IKI 150 EUR!
UŽSISAKYKITE DABAR, PRADĖKITE

MOKĖTI PAVASARĮ!
Buitinių nuotekų valymo įrenginiai (Feliksnavis, Bui-

teka, Traidenis, August, Švaistė, Biomax ir kt.)
GAMINTOJŲ KAINOMIS

Įrenginių montavimo, aptarnavimo darbai
10 metų garantija

GALIMYBĖ PIRKTI 
IŠSIMOKĖTINAI!

Atvykstame nemokamai 
konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel.: 8686 80106

Brangiai perkame miškus visoje Lietuvoje!
Tel. 8 656 65053

miskupirkimai@gmail.com
UAB „Arboribus“

Dažome medinius namus, fasadus bei 
stogus savo ir užsakovo medžiagomis. 

Patirtis, kokybė!  Tel. 8 636 94394

Parduodame 
juodžemį ir smėlį, 
galime pristatyti į 

vietą.  
Tel. +370 687 93693

Puikus pianinas, pagamintas Ukrainoje. Kaina – 280 Eur. 
Tel. 8 600 48622

 Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu adresu 
Pramonės g . 5, Druskininkai, pristatymas ir pajungimas 

prie prietaiso Druskininkų sav. teritorijoje.
Prekiaujame angliarūgšte, acetilenu, deguonimi, argonu.

 Parduodame europinio standarto 5, 11, 19 kg 
propano-butano dujų balionų tarą.

Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val.
Telefonai pasiteirauti: (8 313) 52204 ir 8 699 43005

Superkame visų markių automobilius. 
Gali būti nevažiuojantys ar po automobilių įvykių 

bei parvežti iš Anglijos. Pasiimame patys, 
sutvarkome reikiamus dokumentus. 

Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 636 60454
Nuolatiniam darbui reikalingas stalius.

Tel.: 8 659 1303, 8 685 46006   www.altmaster.lt  

Už patrauklią kainą išnuomoju komercinės-gyvenamosios 
paskirties patalpas Liškiavos g. 11. 63 kv. m, atskiras įėjimas 

nuo gatvės, trifazis, dideli elektros pajėgumai. Tel. 8 612 12197

Perku auksą, atsiskaitau iš karto, 
galiu atvykti. Tel. 8 685 04034

 Dovanojame kačiukus 4-5 mėn. nuostabius, mielus, įvairių 
spalvų. Tel. 8 655 58772

Parduodamos 300 kv. m 
komercinės paskirties pa-
talpos Vytauto g., tinkamos 
parduotuvei ar kitai komer-
cinei veiklai. 

Tel. +370 686 43950

Dovanoja 3 
mielus 

kačiukus. 
Tel. 8 625 58498

Reikalingas meistras, 
galintis remontuoti 

lengvuosius 
automobilius. 

Tel. 8 613 91192

Perku namą mieste arba 
sodybą, žemės ar miško skly-
pą vaizdingoje vietoje. Žinan-
tys siūlykite, atsilyginsiu.

Tel. 8 684 44444

UAB „Valstra“

PAMINKLAI
Prekyba paminklais, tvorelėmis, skaldele.

Projektavimas, betonavimas, 
montavimas. Kapuose dedame trinkeles.

Taikomos didelės nuolaidos paminklams ir 
tvorelėms!

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

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

Sklypo tvarkymo sprendimai, medžių genėjimas, valymas, 
šiukšlių išvežimas. Metalo supirkimas/išvežimas. Transporto 

paslauga. Skubi santechniko ir elektriko pagalba. 
Tel. +370 628 75156

Dėmesio! 
Savaitraščio „Mano Druskininkai“ klientai 

artimiausiu metu bus aptarnaujami tik 
nuotoliniu būdu! 

Prašome visais klausimais rašyti el. p. 
info@manodruskininkai.lt 

arba skambinti tel. 8 657 52514
Skelbimai ir reklamos priimami el. p. 

skelbimai@manodruskininkai.lt 
bei tel. 8 646 27272

Dėkojame Jums už supratingumą!
Rūpinkimės savo ir aplinkinių sveikata!
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Asmeniniai skelbimai

Nuoma

Nuomojamos 80 kv. m ir 200 
kv. m patalpos, tinkamos ga-
mybos, prekybos veiklai vyk-
dyti, sandėliavimui. 
 Tel. 8 612 12197

Išnuomojamas 1 kambario 
butas Ateities g.  
Tel. 8 608 15123

Išnuomojamas erdvus 3-4 
kambarių butas Ateities g. 
pradžioje. Kaina – 250 Eur 
plius paslaugos.  
Tel. 8 677 71255

Transporto priemonės ir jų 
dalys

2 „Renault Scenic“ pusašius, 
2 vnt. 185x65 dygliuotas R15 
padangas. Tel. 8 614 03846

„Golf 2“ pilnos komplektacijos 
variklis ir abi sėdynės (geros 
būklės), nauji žibintai, prieki-
niai amortizatoriai.  
Tel. 8 604 57914

Nebrangiai parduodu geras 
4 žiemines „VW Caravelle“ 
(„Transporter“, „Multivan“) 
195/70 R15 padangas su plie-
niniais ratlankiais. Kaina – 60 
Eur. Tel. 8 614 76626

Miškas, mediena, malkos

Sausų ir žalių malkų išparda-
vimas (skaldytos arba kaladė-
mis). Tel. 8 601 46179

Įvairios malkos: rąsteliais, ka-
ladėmis, kapotos. Atvežu.  
Tel. 8 698 39795

Parduodu pušines, alksnines, 
beržines malkas, atvežu.  
Tel. 8 676 68549

Žemės ūkio produkcija

Parduodu kviečius, miežius, 
avižas, rugius, vikius, bitinę 
faceliją. Tel. 8 616 11588

Parduodu bulves, ž. kviečius, 
ž. kvietrugį, rugius, avižas ir 
miežius. Tel. 8 699 18639

Įvairūs daiktai

Spausdintuvas „Canon Pixma 
MG2150“, kaina – 30 Eur, 
plazminis televizorius „Sam-
sung“, įstrižainė – 120 cm, 
kaina – 180 Eur. Tel. 8 601 
88109

Kreivuolių pavėsinės, kokliai, 
lauko tualetas (medinis). Tel. 8 
656 38881

Puikiai veikiantis nešiojamasis 
kompiuteris „ASUS“, opera-

DĖMESIO! ASMENINIŲ SKELBIMŲ ĮKAINIAI:
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų puslapyje (už 1 kar-

tą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvieną papildomą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur). 
„Nekilnojamas turtas“, „Nuoma“, „Miškas, mediena, malkos“ – 2 Eur (4 kartai – 7 
Eur), „Išsinuomočiau“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Automobiliai“ – 1,5 Eur (4 kartai – 
5 Eur); „Automobilių dalys“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Žemės ūkio produkcija“ – 1 
Eur ( 4 kartai – 3 Eur); „Perku“, „Keičiu“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Rasta“, „Pames-
ta“, „Dovanoju“, „Ieškau darbo“ – nemokamai.

Skelbimai priimami: nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17.00. Penktadieniais: nuo 
9.00 iki 15.00

Nekilnojamas turtas

Parduodamas erdvus ir pilnai 
įrengtas 2 kambarių butas 2 
aukšte su požeminio parkavi-
mo vieta naujesnės statybos 
name Liepų g. 2A.  
Tel. 8 687 37575

Parduodamas 2 kambarių 49, 
99 kv. m butas Ateities g. 6 
aukšte iš 6. Yra tamsus kam-
barys ir 2 balkonai. Namas – 
renovuotas 2017 m. Renova-
cijos mokesčiai yra išmokėti. 
Kaina – 36 000 Eur.  
Tel. 8 611 37633

Parduodamas 3 kambarių 
61,05 kv. m butas 5 aukšte iš 
5 Šiltnamių g. Kaina – 46 000 
Eur. Tel. 8 687 37575

Parduodamas 69 kv. m 3 
kambarių butas naujos staty-
bos name Liškiavos g. Butas 
su grindininiu šildymu, labai 
mažos šildymo išlaidos. Yra 
privati parkavimo vieta. Tel. 8 
638 85452

4 kambarių 74, 26 kv. m bu-
tas: 4 aukštas iš 5, Veisiejų g. 
Kaina – 67 000 Eur.  
Tel. 8 618 01715

22 arų namų valdos sklypas 
naujai kuriamoje naujų namų 
gyvenvietėje Viečiūnuose, 
komunikacijos, puikus priva-
žiavimas. Kaina – 17 500 Eur, 
derinama. Tel. 8 624 69222

Parduodami sklypai Neravuo-
se po 12,5 arų šalia pagrindi-
nio kelio. Tel. 8 623 57433

Parduodamas sodo sklypas 
Druskininkų sav., Jaskonyse 
(Rožių g. 7) su namu, tinkamu 
gyventi žiemą. 1,5 aukšto, 80 
kv. m, vietinis vandentiekis ir 
nuotekų sistema, rūsys, tera-
sa, balkonas, pavėsinė auto-
mobiliui, yra šiltnamis. Kaina 
– 30 000 Eur.  
Tel. 8 655 99617

Viečiūnuose parduodamas 
23 arų žemės sklypas, netoli 
miškas ir „Maxima“ prekybos 
centras. Sodo namelis su 
priestatu „Paparčio“ soduose, 
kaina – 25 000 Eur.  
Tel. 8 601 88109

Įvairių dydžių namų valdos 
sklypai M. K. Čiurlionio g., 
šalia miško, atlikti geodeziniai 
matavimai, yra elektra, miesto 
komunikacijos.  
Tel. 8 602 10802

Parduodamas garažas Balta-
šiškėje. Tel. 8 644 44644

Parduodamas 30, 66 arų 
namų valdos sklypas.  
Tel. 8 674 25622

tyviosios atminties talpa – 3 
GB, kaina – 150 Eur. 
 Tel. 8 621 13865

Virtuvinės spintelės – 4 vnt., 1 
pastatoma spintelė, virtuvinis 
kampas, simbolinė kaina.  
Tel. 8 682 95386

Prekybiniai manekenai, 1 vnt. 
– 80 Eur. Tel. 8 614 96329

Kineskopinis plokščiaekranis 
televizorius „Samsung Slim“ 
(51 cm įstrižainė) – 12 Eur, 
„Philips“ (37 cm) įstrižainė – 
12 Eur, kineskopinių TV ir TV 
priedėlių „TV STAR“ distan-
ciniai pulteliai ir Scart laidai – 
nuo  2 Eur, „Nokia“ įkrovikliai 
ir ausinės – 2 Eur, „Nokia C5“, 
neveikiantis – 3 Eur, kom-
paktinių diskų stovelis (aukš-
tis – 65 cm, talpa – 37 vnt.), 
skaldelė trinkelių klojimui: 1 
maišas – 4 Eur, pakabinami 
šviestuvai – nuo 5 Eur.  
Tel. 8 686 43600

Natūralios odos baldai (tri-
vietė sofa, fotelis – tamsūs). 
Kaina – 490 Eur.  
Tel. 8 628 56118

Perka

Perku drebulės medieną išsi-
pjovimui, sunkvežimių „Ural“, 
„Zil131“ padangas.  
Tel. 8 688 50704

Pirkčiau žemės ūkio paskir-
ties žemę nuo 2 ha.  
Tel. 8 602 28830

Perku mūrinį garažą Gardino g. 
Tel. 8 686 0512

Perku rusišką automobilį arba 
motociklą, gali būti su defek-
tais. Taip pat senovinius eglu-
tės žaisliukus.  
Tel. 8 606 59756

Perku apleistą sklypą: sodų 
bendrijos, žemės ūkio ar kitos 
paskirties netoli Druskininkų. 
Tel. 8 628 75156

Reikalinga

Reikalingas žmogus, galintis 
slaugyti asmenį po insulto. 
Tel. 8 682 11271

Ieško darbo

45 m. vyras ieško darbo: gali 
prižiūrėti sodybą, tvarkyti 
aplinką, atlikti kitus ūkio dar-
bus, joje gyventi.  
Tel. 8 604 72710

47 m. vyras ieško bet kokio 
darbo. Tel. 8 657 88639

46 m. statybininkas ieško darbo 
savaitgaliais. Tel. 8 627 02119

30 m. vyras ieško pagalbinio 
darbuotojo darbo.  
Tel. 8 605 76175

Dovanoja

Dovanoju apie 40 vienetų 
senų medinių langų.  
Tel. 8 628 75156
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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“!

Išnuomojamos administracinės patalpos 
su baldais nuo 14 kv. m. iki 300 kv. m. 

Kaina – 4 Eur/m2 Tel. 8 633 35555 


