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Šviežios „Vineta“ veislės 
bulvės. Pristatome į 

namus. 

Tel. 8 614 80988.

Pasėdėk, parymok sidabruotą galvą parėmus,
Tolsta tolsta gražiausi gimtinės takai,

Žinom, kad atiduotum savąją širdį,
Kad laimingi tik būtų tavieji vaikai.

O dienos liūdnos ir laimingos
Ištirpsta džiaugsmo šurmuly.

Te nieko šiandien Tau nestinga,
Aplinkui šypsos artimi.

90-ojo jubiliejaus proga 
Izabelę SavIckIenę,  

gyvenančią Šeštokų miestelyje, sveikina ir stiprios 
sveikatos bei ilgų gyvenimo metų linki 

marti virginija su egidijumi, anūkai 
evaldas ir egidijus su žmona Ugne

 ir krikšto dukra aldona.

Egidijaus Jurkevičiaus įmonės 
autoservisui reikalingas

šaltkalvis-remontininkas.
Telefonas pasiteirauti  

8 614 46030.

Ar jau 
užsiprenumeravote

„Dzūkų žinias“ 
2020 metams?

VšĮ ,,Paslaugų 
mozaika"

Konsultuojame dėl ES 
investicinės paramos 

gavimo:
- žemės ūkiui plėtoti;

- ne žemės ūkio verslui 
pradėti ir plėtoti.

Ruošiame ir adminis-
truojame paraiškas.

Ilgametė patirtis.
Tel. 8 650 91100, 

paslaugumozaika@gmail.com

Didelis biuro 
popieriaus 

pasirinkimas.
   KNYGYNĖLIS,  

Seinų g. 12, Lazdijai. 

Merė nežino, kas vyksta savivaldybėj ir šalia jos?
Vairuotojai klausia savivaldybės vadovybės: „Ar Lazdijuose dar liko vietos jaunimui?“

„Palaikau jus ir patvirtinu, kad atsiradę draudžiamieji ženklai yra ne mano ar mano komandos iniciatyva, jaunimas aikštelėje greta savivaldybės man niekada netrukdė, skundų dėl jų buvimo 
niekada nebuvo.“ Ar tikrai? Skaitykite straipsnį, pamatysite, kad merė sako netiesą.
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SavaitėS komentaraS  
Padidinus atlyginimus vienų profesijų atstovams pinigus reikia paimti iš kitų

Algimantas Mikelionis
Lietuvėlė ėmė ir sujudo, sukruto. Ko gero, 
nerasim profesijos, kurios atstovai dabar 
nesiskųstų mažais atlyginimais ir nede-
juotų dėl savo prastos finansinės padėties. 
Protestavo ar dar protestuoja mokytojai, 
dėstytojai, medikai, ugniagesiai, vilkikų 
vairuotojai, ūkininkai ir t. t. Dabar jeigu 
nesiskundi alga ir prasta finansine padėtimi, 
į tave kiti žiūri kreivai. Ne tik žiūri kreivai, 
bet ir klausia: negi tau tikrai viskas tvarkoj, 
kad vaikštai ir nelaužai rankų ir nerypauji 
arba net sugebi nusišypsoti ir pajuokauti.

Bet, kas svarbiausia, žiūrint į šį visuotinį 
sujudimą susidaro įspūdis, kad tie, kurie 
protestuoja ir reikalauja, jiems ir pasiseka 
„išsimušti“ didesnius atlyginimus. Na, 
kalbama, kad mokytojai savo pasiekė ir 
pasirašė kažkokį ten susitarimą su savo 
ministerija. Bet kad labai jau daug moky-
tojų profesinių sąjungų – net ne viena ir 
ne dvi. Lyg visos sutiko su algų pakėlimu, 
nes kelios dešimtys milijonų buvo rasta, 
bet viena mokytojų profesinė sąjunga dar 
nesutarė su ministerija, ir paliaubomis tarp 
jų nekvepia.

Niekas nesiginčija, kad mokytojų atlygi-
nimai maži ir jie nusipelnė geresnių darbo 
sąlygų ir finansinio įvertinimo, bet, sakykit, 

kuo prastesni kitų profesijų atstovai? Aps-
kritai susidaro stiprus įspūdis, kad švietimo 
srityje trūksta ne tiek pinigų, kiek tvarkos. 
Švietimas gauna net šešis procentus BVP. 
Reiškia, net trigubai daugiau nei šalies 
gynyba. Taigi, švietimo sričiai Lietuvoje 
skiriama bene didžiausia BVP dalis iš visų 
Europos Sąjungos šalių. Tai kurgi šuo pa-
kastas? Pinigų yra, o mokytojų protestai 
vis vyksta. Mūsų valdžia turi įsikalti sau 
į galvą ir suvokti, kad kol bus išlaikomos 
mokyklos, kurių klasėse mokosi penki ar 
septyni mokiniai, kol dešimčiai mokytojų 
bus mokami penkių šimtų eurų atlyginimai, 
vietoj to, kad liktų tik penki mokytojai 
ir jiems mokėtų tūkstančio eurų atlygi-
nimus, tol mūsų biudžete mokytojams ir 
mokykloms pinigų bus per mažai. Stebuklų 
paprasčiausiai nebūna: negalima išlaikyti 
sukrypusios, suvargusios ir neįgalios švieti-
mo sistemos su dideliu mokytojų pertekliu-
mi ir po kiekvieno pastarųjų protesto vis 
išmesti kažkiek pinigų aistroms prigesinti. 
Norint, kad padėtis iš esmės pasikeistų ir 
pradėtų gerėti, reikia sumažinti mokyklų 
skaičių, nes juk mokinių mažėja. Savai-
me peršasi išvada, kad mažėjant mokinių 
turėtų mažėti ir mokytojų skaičius. Tad 
susiduriama su keista padėtimi: švietimui 
atriekiama riebi BVP dalis, o pinigų kaip 
trūkta, taip trūksta.

Keliant atlyginimus vienos profesijos 
atstovams, pinigų iš kažkur juk reikia pa-
imti. Mokytojams buvo rasta pinigų, bet 
jie paimti iš taip vadinamų „vaiko pinigų“. 
Negi dabar maži vaikai su savo tėveliais 
turi eiti protestuoti, kad jiems būtų pridėta 
pinigų atėmus iš kokios nors kitos srities. 
Paprasčiausiai biudžeto antklodė per maža 
visiems Lietuvos dirbantiesiems: užsikloji 
galvą – šąla kojos, užsikloji kojas – šąla 
rankos ir t. t.

Viskas viskuo, bet kai į gatves išriedėjo 
ūkininkai su savo traktoriais, padėtis pasi-
darė tragikomiška. Ūkininkai protestavo 

prieš, galima sakyti, savo valdžią – juk 
Seime daugumą turi Lietuvos valstiečių 
ir žaliųjų sąjunga. Kaip čia neprisiminsi 
absurdiško, bet sparnuoto Lietuvos ko-
munistėlio posakio: savi šaudė į savus. 
Šiuo atveju ūkininkai protestavo prieš 
„valstiečius“, t. y. lyg ir prieš jiems turin-
čią atstovauti ir jų interesus turinčią ginti 
politinę jėgą.

Kai kas pamatęs naujus gerų užsienio 
firmų traktorius pasipiktino ūkininkų 
protestu, suprask, kas jau kas, bet jie tai 
juk gerai gyvena! Taip tegali kalbėti tik 
žmogus, visiškai nesusidūręs su žemės 
ūkio realijomis arba neturintis pažįstamų 
ūkininkų. Juk iš tikrųjų žemės ūkio produk-
cijos supirkimo kainos mažos, be to, au-
gindamas derlių nežinai, ar jo nenusiaubs 

kokia sausra ar liūtys, o ir stambiuosius 
ūkininkus smaugia kreditai ir paskolos. 
Be to, ūkininkus skandina nelygiavertė 
konkurencija su ES ūkininkais, kurie gauna 
didesnes išmokas.

Kaip ten bebūtų, bet reikia pastebėti, 
kad įvairių profesijų atstovų protestai yra 
demokratijos išraiška ir bet kas Lietuvoje 
teisėtu būdu gali reikšti savo nuomonę ir 
garsiai kritikuoti valdžią. O ir tie protestai 
yra ne dėl visiškai nemokamų atlyginimų 
ar dėl menko jų dydžio, o siekiant pagerinti 
visai ne tragišką ir  ne apgailėtiną savo 
finansinę būklę. Tad prie visos nelinksmos 
šios dienos temos belieka pasidžiaugti, 
kad protestuojama ne dėl to, kad nieko 
neturime, o dėl to, kad žymiai išaugo mūsų 
poreikiai. •

Antspaudų gamyba 
pagal užsakymą
Seinų g. 12, Lazdijai. 
Tel. (8 318) 53085. 

Adomo Žilinsko piešinys.

Nukelta į 5 psl. » 

Lazdijų hipodromo sutartis su operatoriumi nutraukta. Kas toliau?

Pustrečių metų puoselėtos vil-
tys atgaivinti Lazdijų hipodromą 
rekonstruojant jo taką, kad šiame 
objekte galėtų vykti tarptautinės 
varžybos, nepasiteisino. Šio objek-
to nuomos sutartis su VšĮ Lazdijų 
hipodromu jau nutraukta. Rajono 
valdžia nusprendė perduoti šio 
objekto priežiūrą Lazdijų sporto 
centrui. Tiesa, naujieji hipodromo 
prižiūrėtojai nelabai įsivaizduoja, 
ką darys su valdžios įteikta „dova-
nėle“. 

tikiSi hipoDromo iššūkį įveikti
Apie tai, kaip ketinama gelbėti hipodromą, 
kalbamės su Lazdijų sporto centro direk-
toriumi Dariumi Liaukevičiumi.

– Kaip sutikote žinią, kad nuo šiol teks 
rūpintis Lazdijų hipodromo reikalais?

– Man svarbiausia Lazdijų rajono gyven-
tojų, ypa  sportuojančio jaunimo, intere-
sai, dėl to žinią, jog laikinai teks rūpintis 
Lazdijų hipodromu, priėmiau kaip įprastą 
kasdienį iššūkį. Neabejoju, kad bendra-
darbiaudami su savivaldybe ir žirginio 
sporto mylėtojais mūsų rajone šį iššūkį 
nesudėtingai įveiksime. 

Lazdijų hipodromo rūpesčiai perduoti Sporto centrui. 

Laimėto tako rekonstrukcijos projekto operatorius nesuspėjo įgyvendinti
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Eglutės įžiebimas Lazdijuose: ugnies šou ir tūkstančiai lempučių

Lieka vos dvi dienos iki 
svarbiausios Lazdijų eglės 
įžiebimo, kuris paskelbs 
svarbiausiųjų metų švenčių 
startą mūsų krašte. Šven-
tinius renginius organi-
zuojantis Lazdijų kultūros 
centras šią žiemą parengė 
naujovių, kurios turėtų 
pradžiuginti ir mažus, ir 
didelius. 

Apie šventinio laikotarpio ren-
ginius, naujas pramogas ir kitas 
naujoves kalbamės su Lazdijų 
kultūros centro direktoriaus pa-
vaduotoja I. Malinauskiene.

– Prasideda šventinis laikotar-
pis. Kokias pramogas ir naujoves 
šiemet Lazdijų krašto žmonėms 
pasiūlys Kultūros centras? 

– Šventinis laikotarpis dovanoja 
naujus sumanymus ir atradimus. 
Šiemet organizuojame išskirtinai 
daug edukacinių programų. Atvi-
rose dirbtuvėlėse dalyviai galės 
kepti kūčiukus, gaminti molinius 
žaisliukus, dekoracijas, išmokti 
pasiruošti kulinarinio paveldo pa-
tiekalų, nusipinti advento vainikų. 
Numatoma visa puokštė kalėdinių 
ir naujametinių renginių, padėkos 
vakarų. Gruodžio mėnesį Lazdi-
jų kultūros centras ir padaliniai 
organizuoja 42 įvairaus formato 
renginius. Mielai kviečiame da-
lyvauti!

– Daugelis atkreipė dėmesį į 
skoningai apšviestą ir papuoštą 
Kultūros centro vidaus, kiemo 

aplinką. Ar visa tai padarėte savo 
jėgomis, ar pasitelkėte į pagalbą 
dizaino specialistus? 

– Džiaugiuosi Lazdijų kultūros 
centro darbuotojais, kurie yra ge-
riausi dizaino specialistai: nuolat 
ieško kūrybinių idėjų, naujų su-
manymų, kuria gražiausius meno 
projektus, kiekvienais metais 
nustebinančius Lazdijų miesto 
gyventojus ir svečius, puošia 
miestą bei aplinką, skatina kul-
tūrinį turizmą.

– Kokią programą rengiate 
Eglutės įžiebimo šventei? Ar šių 
metų Lazdijų pagrindinė eglė 
skirsis nuo ankstesniųjų? Ar 
aikštėje vyks kalėdinių dekora-
cijų konkursas? 

– Lazdijų miesto eglutės įžie-
bimo šventei tradiciškai ruošia-
me teatralizuotą pasaką. Šiemet 
seksime pasaką „Raudonbatė ir 
7 nykštukai“, kurioje susitiksime 
su įvairių pasakų herojais. Gėrė-
simės „Ugnies teatro“ pareng-
ta programa. Šių metų Lazdijų 
eglutė bus kitokia. Pirmą kartą 
į ją bus galima įeiti, parašyti 
Kalėdų Seneliui laišką, o tam ti-
kromis valandomis pasiklausyti 
ir Nykštuko sekamos pasakėlės. 
Šalia eglutės derės ir lempučių 
dekoracijos, o pati aikštė paskęs 
spalvose. Pagal savivaldybės ko-
ordinuojamą šventinių renginių 
programą, Kalėdinių dekoracijų 
paroda yra numatyta A. Rama-
nausko-Vanago aikštėje. 

– Kuo ketina nudžiuginti Laz-

pradžioje patvirtintą veiklos pla-
ną ir paskirtą biudžetą. Šventinis 
laikotarpis dar tik prasideda, todėl 
šiuo metu tikslios sumos įvardinti 
negalime, bet tikimės, kad rezul-
tatas bus puikus ir su turimomis 
lėšomis.

– Jei turėtumėte neribotas fi-
nansines galimybes, ką organi-
zuotumėte šventiniu laikotarpiu 
Lazdijuose?

– Šventinę emociją ir nuotaiką 
kuria ne pinigai, o žmonės. To-
dėl, įprasminant Kalėdų stebuklą, 

labiausiai tikimės ir trokštame 
uždegti širdis gera nuotaika, dė-
mesiu vienas kitam, stiprybe, 
vienybe, kad visi kartu galėtu-
me ištarti „esu kultūros dalis“. 
Didžiuojuosi kultūros centro ko-
lektyvu, kuris kiekvienais metais 
nustebina naujais kūrybiniais su-
manymais, idėjomis ir visi kartu 
ieškome būdų ir galimybių įgy-
vendinti tai, ką suplanavome. 

– Ačiū už pokalbį.•
„Dzūkų žinių“ informacija

dijų krašto žmones seniūnijose 
esančios laisvalaikio salės? 

– Kalėdiniu laikotarpiu Laz-
dijų rajono kultūros namuose 
ir laisvalaikio salėse numatyta 
daugiau nei įprasta šventinių 
renginių. Džiugu, kad kultūros 
darbuotojai bendradarbiauja su 
seniūnijomis, bendruomenėmis, 
kitomis organizacijomis ir kar-
tu organizuoja eglučių įžiebimo 
šventes, kviečia gyventojus į kū-
čiukų kepimo, molinių žaisliukų 
gamybos, adventinių vainikų, 
kulinarinio paveldo patiekalų 
gaminimo, kalėdinių dekoracijų 
gamybos edukacines programas, 
organizuoja kalėdinius ir nauja-
metinius renginius. Džiaugiamės, 
kad rajono žmonės yra ne tik 
kultūros stebėtojai, bet ir patys 
dalyvauja kuriant šventinę nuo-
taiką. Daugiau informacijos apie 
organizuojamus šventinius ren-
ginius laisvalaikio salėse www.
lazdijukulturoscentras.lt. 

– Ar planuojamas organizuo-
tas Naujųjų metų sutikimas pa-
grindinėje Lazdijų aikštėje? 

– Naujuosius metus sutikti 
kviečiame Lazdijų kultūros cen-
tre, o norinčius Naujųjų metų vi-
durnaktį sutikti prie miesto eglės 
pasitiks šventinė muzika. 

– Kiek lėšų ketinama skirti 
šventiniams renginiams ir de-
koracijoms? 

– Lazdijų kultūros centras ren-
ginius organizuoja pagal Lazdijų 
rajono savivaldybės tarybos metų 

Tokias kūrybines idėjas pademonstravo Lazdijų kultūros centro darbuotojai.

Kalėdinę cirko palapinę primena sukabintos girliandos su žvakidžių židiniu centre.

„Dzūkų žinių“ redakcijai trečiadienio vakarą pavyko užfiksuoti, kaip  
atrodys pagrindinis kalėdinis akcentas miesto centre.
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Smulkieji ūkiai jau suprato bendradarbiavimo naudą 
Nuo rugsėjo 2 d. iki spa-
lio 31 d. buvo priimamos 
paraiškos pagal Lietuvos 
kaimo plėtros 2014–2020 
m. programos (KPP) 
priemonės „Bendradar-
biavimas“ veiklos sritį 
„Parama smulkių ūkio 
subjektų bendradarbia-
vimui“. Šiuo paraiškų 
teikimo etapu aktyviausi 
buvo ūkininkai, o tai tik 
parodo, kad jie supran-
ta bendradarbiavimo 
svarbą, siekdami tapti 
konkurencingais rinkos 
dalyviais ir didinti savo 
pajamas. 

pritrūko 80 tūkSt. eur
Per du paraiškų priėmimo 
mėnesius buvo pateiktos 48 
paraiškos. Priemonės veiklos 
srities įgyvendinimo taisyklės 
numato, kad paraiškas galėjo 
teikti kaimo vietovėje vei-
kiantys smulkieji ūkininkai, 
smulkieji miško valdytojai, 
labai mažos įmonės ir fiziniai 
asmenys nuo 18 metų. Paramos 
paraiškas jie privalėjo teikti 
kartu su partneriais.

Susumavus pateiktų paraiškų 
rezultatus paaiškėjo, kad ak-
tyviausi šįkart buvo ūkininkai 
– jie pateikė net 39 paraiškas. 
Iš juridinių asmenų gautos de-
vynios paraiškos. 

Šiam paraiškų teikimo etapui 
skirta 3 407 158 Eur paramos. 
Vis tik paraiškose paprašyta 
bendra paramos suma yra be-
veik puse milijono Eur dides-
nė – iš viso pareiškėjai prašo 
3 894 092 Eur. 

Po atlikto pirminio paraiškų 
vertinimo paraiškų atitikties 
vertinimas buvo atliekamas 44 
paraiškoms. Viena jų nesurin-
ko privalomojo mažiausio balų 
skaičiaus – 40, tad paraiškų 
pirmumo eilėje atsidūrė 43 pa-
raiškos. Nustatyta, kad paramos 
pakanka 37 pareiškėjams, surin-
kusiems 45–75 atrankos balus. 

Likusiems šešiems pareiškė-
jams, surinkusiems 40 atrankos 
balų, paramos pakanka tik iš 
dalies, todėl Nacionalinė mo-
kėjimo agentūra, vadovaudamasi 
KPP administravimo taisyklė-
mis, jau kreipėsi į Žemės ūkio 
ministeriją dėl papildomų lėšų 
skyrimo šioms paraiškoms.

Bendra pirmumo eilėje atsi-
dūrusių pareiškėjų prašoma pa-
ramos suma šiuo metu sudaro 
3 490 717 Eur. Užtikrinti pilną 
visų pirmumo eilėje atsidūrusių 
projektų finansavimą pritrūko 80 
tūkst. Eur paramos. 

kaip Dalijami balai?
Paraiškos vertintos pagal atran-
kos kriterijus. Už atitiktį nuro-
dytiems atrankos kriterijams 
buvo skiriamas atitinkamas balų 
skaičius ir sudaroma paraiškų 
prioritetinė eilė.

Jeigu pareiškėjo pateiktame 
projekte yra numatyti 5 ir dau-
giau dalyvių, jam suteikiama 30 
balų. Kai dalyvių skaičius yra 

nuo 3 iki 4, – 30 balų. Įtakos taip 
pat turi projekte dalyvaujančių 
subjektų ekonominio dydžio vi-
durkis (taikoma smulkiesiems 
ūkiams), valdų dydžio vidurkis 
(taikoma smulkiesiems miško 
valdytojams) ir veiklos trukmės 
vidurkis (taikoma labai mažoms 
įmonėms ir (ar) fiziniams asme-
nims). Kai ekonominio dydžio, 
išreikšto produkcijos standarti-
ne verte, vidurkis svyruoja nuo 
4000 Eur iki 4999 Eur, pareiškė-
jui suteikiama 15 balų, nuo 5 000 
Eur iki 6 999 Eur, – 10 balų. Kai 
miško valdų dydžio vidurkis yra 
nuo 1 ha iki 3 ha įskaitytinai, 
pareiškėjui suteikiama 15 balų, 
nuo 3 ha iki 7 ha, – 10 balų. Kai 
vykdomos veiklos trukmės vi-
durkis yra daugiau nei 5 metai, 
pareiškėjui suteikiama 15 balų, 
nuo 3 iki 5 metų įskaitytinai, – 
10 balų.

Jeigu pareiškėjo projektas yra 
susijęs su gyvulininkystės, sodi-
ninkystės ir daržininkystės, uo-
gininkystės, miškų ūkio ar kaimo 

turizmo plėtra ir, įgyvendinus 
projektą, pajamos iš numatyto 
sektoriaus sudarys ne mažiau 
kaip 50 proc. visų veiklos pa-
jamų, pareiškėjui suteikiami 25 
balai. Tais atvejais, kai projektas 
yra susijęs su klimato kaita ir su 
aplinkosaugos veikla, pareiškė-
jui suteikiama 10 balų.

Jeigu įgyvendinus projektą 
kiekvieno jame dalyvaujančio 
subjekto pajamos padidės dau-
giau nei 20 proc., pareiškėjui 
suteikiama 20 balų.

FinanSuojamoS išlaiDoS: 
nuo maitinimo iki žemėS 
ūkio technikoS
Remiantis priemonės veiklos 
srities įgyvendinimo taisyklė-
mis, didžiausia galima paramos 
suma vienam projektui yra 90 
tūkst. Eur. Didžiausias galimas 
paramos intensyvumas, įsigy-
jant projekto bendrąsias išlaidas, 
siekia 100 proc., prašant kom-
pensuoti verslo plano įgyven-
dinimo išlaidas, – 60 proc., o 
tais atvejais, kai verslo planas 
įgyvendinamas smulkiesiems 
ūkiams bendradarbiaujant gy-
vulininkystės, sodininkystės, 
uogininkystės ir daržininkystės 
sektoriuose, numatyta kompen-
suoti iki 70 proc. visų tinkamų 
finansuoti išlaidų.

Pagal priemonės veiklos sritį 
remiamas smulkių ūkio subjektų 
bendradarbiavimas, organizuo-
jant bendrus darbo procesus, da-
lijantis įrenginiais ir ištekliais, 
vykdant bendrą ūkinę, komer-
cinę, aplinkosauginę  veiklą. 
Į tinkamų finansuoti išlaidų 
kategoriją patenka einamosios 
bendradarbiavimo išlaidos: su-
sitikimų organizavimas, patalpų 

nuoma, kelionės išlaidos (tik 
Lietuvoje), kuro pirkimo ir 
(ar) visuomeninio transporto 
išlaidos, kanceliarinės išlaidos, 
maitinimas. Tiesa, tokios išlai-
dos gali sudaryti tik iki 5 proc. 
kitų tinkamų finansuoti pro-
jekto išlaidų be PVM. Taip pat 
finansuojama nauja žemės ūkio 
technika ir nauja žemės ūkio 
įranga; naujos N, O kategorijų 
bazinės komplektacijos trans-
porto priemonės; nauja kom-
piuterinė ir programinė įran-
ga, skirta projekto reikmėms; 
nauji technologiniai įrengimai, 
nauja technika ir įranga, skirta 
projekto reikmėms (prie šios 
kategorijos negali būti priskirti 
jokie lengvieji automobiliai); 
(ūkio) paskirties pastatų nau-
jos statybos, rekonstravimo 
ar kapitalinio remonto išlai-
dos; infrastruktūros projekto 
įgyvendinimo vietoje kūrimo 
(privažiavimo prie sklypo, 
kuriame įgyvendinamas pro-
jektas, apšvietimo įrengimo, 
vandens tiekimo (įskaitant van-
dens gręžinį) ir nuotekų šalini-
mo sistemos įrengimo ir (ar) 
sutvarkymo, kitos su projekto 
įgyvendinimu susijusios infras-
truktūros kūrimo ar gerinimo 
darbų) išlaidos; nauja miško 
kirtimo, apvaliosios medienos 
ir biokuro ruošos technika ir 
įranga, išskyrus medienos ve-
žimo keliais techniką; dirvos 
paruošimo miško želdiniams/
žėliniams mechanizmai.

Parama finansuojama iš Eu-
ropos žemės ūkio fondo kaimo 
plėtrai ir Lietuvos Respublikos 
valstybės biudžeto.

Užs. Nr. 32

Paraiškose paprašyta bendra paramos suma yra beveik puse milijono Eur 
didesnė, nei numatyta skirti šiuo paraiškų teikimo etapu. (Freeimages.
com/N. Brown nuotr.)  
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kalba, kaD...
Dzūkai

g Lazdijų rajone įsisiautė-
jo kelio ženklų chaosas. Vieni 
ženklai, nors savivaldybė juos 
buvo pažadėjusi pastatyti Pa-
liūnuose, ten iki šiol neatsira-
do, kiti ženklai pastatomi be 
jokios logikos – šalia veikian-
čios elektromobilių krovimo 
stotelės arba rajono jaunimo 
laisvalaikio zonoje. 
g Magiškas dviejų žodžių 

junginys „laisvi etatai“ Lazdijų 
rajono valdžiai vis labiau ke-
lia rimtų problemų, kaip juos 
atiduoti jų vertiems darbuo-
tojams. Laisvas darbo vietas 
vis sunkiau užpildyti po to, kai 
darbą savo noru ar valdžios 
stumtelėti paliko dešimtys 
darbuotojų.  Lazdijai tampa 
laisvų darbo vietų meka, tik 
čia besiveržiančių piligrimų 
labai jau mažai. 
g Lazdijų sporto centras, 

gavęs kalėdinių dovanų ap-
leistą hipodromą, ieškos jam 
atgaivinti tinkamos koman-
dos ir sąžiningai vykdys visas 
valdžios komandas. Sako, kad 
žmonės labiau paklusnūs nei 
žirgai... 
g Darželis „Kregždutė“ liko 

be galvų – vieną atleido tary-
ba, lepė išskrido į Maltą. Liū-
dniausia ne tai, kad vaikai liko 
be svarbių tetų, bet tai, kad 
tos tetos paliks darbuotojus 
be atlyginimų. Mat abi, pakel-
damos sparnus, nesutvarkė 
buhalterinių reikalų.•Šioje humoristinėje rubri-
koje minimų įvykių ir asme-
nų sutapimai su tikrove yra 
atsitiktiniai. 

Žinutes galite siųsti el. 
paštu dzukuzinios@gmail.
com, pranešti telefonais:  
(8 318) 52260, 8 670 38882.

Prenumerata priimama ir 
internetu 

www.prenumerata.lt

Prekiaujame

konferenciniais 
bloknotais

biuro PoPieriumi 

(a3,a4,a5)

sPalvotu 

PoPieriumi
diPlominiu PoPieriumi

krePiniu PoPieriumi

KNYGYNĖLIS, SeINų G. 12, LazdIjaI 
Tel.: 8 646 71 901, (8 318) 53 085, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt

Žmogus, jei nežino, ko nori, blaškosi net lygiausiame kelyje, o 
štai vedamas tikslo jis tvirtai juda pirmyn nekreipdamas dėmesio 
į sunkumus.•
tomaS karlailiS

aukSinėS mintyS
sporto renginių.  

kaltino įSipareigojimų 
nevykDymu
Materialiojo turto (hipodromo) 
nuomos sutartį su VšĮ Lazdijų 
hipodromu savivaldybė pasirašė  
daugiau kaip prieš dvejus metus 
– 2017 m. liepos 6 d.

Buvusioji rajono valdžia turė-
jo konkrečių planų hipodromo 
gaivinimo srityje, produktyviai 
bendradarbiavo su VšĮ Lazdijų 
hipodromo vadovu Vaclovu Ma-
cijausku. Tačiau naujoji valdžia 
buvo kitos nuomonės.  

Apie tai, jog savivaldybės 
netenkina nuomininko, VšĮ 
Lazdijų hipodromo, veikla, ir 
apie siūlymus nutraukti nuomos 
sutartį buvo pradėta kalbėti šią 
vasarą.  

Lazdijų rajono savivaldybė 
2019 m. liepos 9 dieną kreipėsi į 
VšĮ Lazdijų hipodromą dėl tinka-
mos išnuomoto turto priežiūros. 
Rašte buvo nurodyta iki 2019 m. 
liepos 12 dienos (per tris dienas) 
sutvarkyti hipodromo teritoriją ir 
inventorių bei apie atliktus darbus 
informuoti Lazdijų rajono savi-
valdybės administraciją. 

Liepos 16 dieną rajono savi-
valdybė raštu kreipėsi į Lietuvos 
verslo paramos agentūrą. Rašte 
buvo pranešta apie ketinimus 
nutraukti nuomos sutartį su VšĮ 
Lazdijų hipodromu ir laikinai per-
duoti hipodromo administravimą 
Lazdijų sporto centrui. 

Apie siūlymus nutraukti hipo-
dromo nuomos sutartį VšĮ Lazdijų 
hipodromui savivaldybė pranešė 
tik 2019 m. rugpjūčio 14 dieną, iš-
kart po to, kai gavo Lietuvos vers-
lo paramos agentūros atsakymą, 
kad ši neprieštarauja savivaldybės 
ir VšĮ Lazdijų hipodromo sutar-
ties nutraukimui. Tame atsakyme 
buvo nurodyta, jog Lazdijų rajono 
savivaldybė turi iki 2019 m. rug-
sėjo 30 d. paskelbti hipodromo  
investuotojo, operatoriaus, tiekėjo, 
nuomininko atranką, o atrankos 
sąlygas suderinti su agentūra.

nuSprenDė nutraukti 
Sutartį
VšĮ Lazdijų hipodromui iš Dzūki-

jos VVG pavyko gauti projektinį 
finansavimą – 64 tūkst. eurų. Ta-
čiau, anot Lazdijų rajono savival-
dybės administracijos direktorės 
Ilonos Šaparauskienės, tų pinigų 
takui sutvarkyti nepakaktų, reikia 
apie 180 tūkst. eurų. 

Trūkstamus pinigus buvo paža-
dėjusi pridėti buvusioji Lazdijų 
valdžia, tačiau naujoji valdžia 
apie prisidėjimą nekalba.  

Rugsėjo 25 dieną VšĮ Lazdijų 
hipodromo direktorius Vaclovas 
Macijauskas kreipėsi į Lazdijų 
rajono savivaldybę prašydamas 
konkretaus atsakymo: ar savival-
dybė sutinka, ar atsisako prisidėti 
prie hipodromo tako remonto. 

Į šiuos klausimus direktorius 
atsakymo nesulaukė, tačiau gavo 
raštą, kuriame savivaldybė išvar-
dijo sutarties nevykdymo punktus 
ir pasiūlė nutraukti nuomos sutartį. 
Rašte buvo nurodyta, jog VšĮ Laz-
dijų hipodromas neįvykdė sutar-
ties punktų, susijusių su renginių ir 
švenčių organizavimu, išnuomoto 
turto apsauga ir turto apdraudimu.

Savivaldybės ir VšĮ Lazdijų hi-
podromo susirašinėjimą užbaigė 
įstaigos vadovo V. Macijausko  spa-
lio 25 dieną savivaldybei išsiųstas 
raštas, kuriame juodu ant balto 
buvo parašyta, jog VšĮ Lazdijų hi-
podromas nuo 2019 m. lapkričio 1 
d. nutraukia nuomos sutartį. 

pinigų negauS
Kaip buvo nurodžiusi Lietuvos 
verslo paramos agentūra (LVPA), 
ji sutinka, kad Lazdijų rajono sa-
vivaldybė nutrauktų sutartį su VšĮ 
Lazdijų hipodromu tik tuo atveju, 
jei Lazdijų rajono savivaldybė iki 
rugsėjo 30 d. paskelbs konkursą 
naujo investuotojo, operatoriaus 
atrankai. 

Tačiau šios sąlygos Lazdijų ra-
jono savivaldybė neįvykdė, todėl 
sutarties nutraukimui Lietuvos 
verslo paramos agentūra negalės 
pritarti. Kitaip sakant, savival-
dybė (šiuo atveju, hipodromo 
administravimą perėmęs Sporto 
centras) negalės disponuoti VšĮ 
Lazdijų hipodromo per projektą 
gautais 64 tūkst. eurų, nes neįvyk-
dė LVPA iškeltų sąlygų.•
„Dzūkų žinių“ informacija

– Kokius uždavinius Jums ke-
lia rajono savivaldybė dėl Lazdi-
jų hipodromo perspektyvų? 

– Šiuo metu pagrindinis uždavi-
nys išsaugoti ir, esant galimybei, 
plėtoti hipodromo infrastruktūrą 
bei sudaryti sąlygas jaunimui sė-
kmingai treniruotis. 

– Ar turite įstaigoje žmogų, 
kuris išmano žirgininkystės spor-
to ypatumus ir galėtų tiesiogiai 
dirbti hipodrome? 

– Šiuo metu reikiamo speci-
alisto neturime, tačiau Lazdijų 
rajonas turi gilias žirgininkystės 
tradicijas, džiugina žirgininkų pa-
siekimai ir patirtis, dėl to tikiu, 
kad nekils sunkumų ieškant atsa-
kingo specialisto ar specialistų. 

– Kokią veiklą ketinate plėto-
ti hipodrome? Ar liks jaunimo 
edukacijos ir treniruotės? 

– Hipodrome bus plėtojama 
iki šiol vykdyta veikla. Jei bus 
galimybės, vyks ir varžybos bei 
kiti teminiai renginiai. Planuo-
jama, kad vyks ir edukacijos bei 
treniruotės jaunimui.

– Ar bandysite dalyvauti pro-
jektuose ir ieškoti lėšų hipodro-
mo tako rekonstrukcijai? 

– Šiuo metu dalyvavimo pro-
jektuose galimybių nesvarstome. 
Tačiau atsiradus Europos Sąjun-
gos, valstybės biudžeto ar kitiems 
finansavimo šaltiniams tikrai ini-
cijuosime tako rekonstrukcijai 
skirtos paraiškos pateikimą.

– Ar ateinantį vasarį galima 
tikėtis, jog hipodrome vyks tra-
dicinės žirgų lenktynės? 

– Vyks, jei tam bus palankios 
oro sąlygos ir taryba pritars finan-
savimo lėšų skyrimui.

– Kokias matote kitas (be žir-
ginio sporto) hipodromo panau-
dojimo galimybes? 

– Hipodromo teritorija didelė, 
jis patogioje miesto vietoje, dėl 
to jo pritaikymo galimybės, mano 
nuomone, yra įvairios, nuo paro-
dų organizavimo, šunų dresavimo 
aikštės įrengimo ir kitų teminių 

»Atkelta iš 2 psl. 

Antspaudų gamyba pagal užsakymą
Seinų g. 12, Lazdijai. Tel. (8 318) 53085. 

Lazdijų hipodromo sutartis su operatoriumi 
nutraukta. Kas toliau?
Laimėto tako rekonstrukcijos projekto operatorius 
nesuspėjo įgyvendinti

Šiuo metu patalpose, skirtose žirgams laikyti, prižiūrimi du žirgai, patalpos gali priimti dvidešimt žirgų.
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„Vaikas mus išmokė gyventi kitaip“ 
Neretai daugelis net ne-

pagalvoja, kodėl jaučiasi 
nelaimingi, lyg juos kamuo-
tų nuolatinės pagirios, nors 
alkoholio nevartojo nė lašo. 
Tokį „malonų“ jausmą taip 
pat sukelia ir stresas, nuovar-
gis, blogas maistas bei neko-
kybiškas miegas. Norint švy-
tėti, pasitikėti savimi ir jaustis 
puikiai, vertėtų sunerimti dėl 
savo ir savo vaikams diegia-
mų gyvenimo įpročių, nes be 
tinkamos mitybos, gero poil-
sio, fizinės veiklos ir dvasinio 
tobulėjimo veikiausiai kasdie-
nės šypsenos veide gali taip ir 
neatsirasti. 

Apie tai, kodėl nusprendė 
pakeisti savo gyvenimo būdą 
ir kaip visai šeimai sekasi 
kartu laikytis sveiko ir suba-
lansuoto gyvenimo principų, 
pasakoja mitybos specialistė 
ir maisto tinklaraščio autorė 
Indrė Trusovė. 

pokyčiamS įtaką Darė 
SveikatoS negalavimai
Dažniausiai neužtenka būti vien 
fiziškai aktyviam, norint išvengti 
antsvorio ar tam tikrų sveikatos 
problemų, taip pat norint jaustis 
laimingu bei džiaugtis veidrody-
je matomu atvaizdu. 

„Anksčiau nekreipiau dėme-
sio ir per daug nesigilinau į savo 
gyvenimo įpročius, tačiau buvau 
depresyvi ir nelaiminga, o kai 
būdama 23-ejų metų nebega-
lėjau nusileisti iš 5-ojo aukšto 
nesustojusi pasiilsėti, itin rim-
tai susimąsčiau apie gyvenimo 
būdo keitimą“, – atvirauja mity-
bos specialistė I. Trusovė. 

Kiti žingsniai buvo domė-
jimasis įvairiomis organizmo 
valymo programomis, moksli-
nės literatūros skaitymas, gili-
nimasis į maisto derinimą bei 
kitų žmonių patirtis, kol galų 
gale visa tai natūraliai virto ne 
tik nauju gyvenimo būdu, bet 
ir profesija. 

Nors ir visas šis virsmo eta-
pas reikalavo be galo daug jėgų 
bei vidinės motyvacijos, pakitęs 
kūno svoris, pagerėjusi nuotaika 
ir savijauta, susitvarkęs virški-
nimas, dingusios skrandžio bei 
tuštinimosi problemos privertė 
judėti pirmyn ir kardinaliai vis-
ką keisti. 

atSiraDuS Dukrytei viSkaS 
tik pagerėjo
Besilaukiant pirmosios atžalos 
Amandos, I. Trusovę užklupo da-
liai mamų pažįstamas jausmas, 
siejamas su toksikoze. Nuolatinis 
pykinimas, silpnumas ir skaudanti 
galva buvo patys „geriausi“ drau-
gai, todėl nors ir buvo stengiamasi 
valgyti daugiau daržovių, vaisių 
ir nenaudoti papildomo cukraus, 
dažnai besilaukiančioji tiesiog 
džiaugdavosi atsiradusiu natū-
raliu noru bent kažką suvalgyti.  

Žinoma, pasitaisius sveikatai, 
tokie vertingi produktai kaip 
kiaušiniai, žuvis ar žalieji kok-
teiliai, kurių ankstesniu nėštumo 
periodu organizmas nepriėmė, 
visiškai grįžo į mitybos racioną, o 
gimus pirmajai dukrytei, buvo dar 
didesnis noras kuo atsakingiau 
rinktis valgomą maistą, grįžti į 
mėgstamą sporto salę ir, žinoma, 
kuo aktyviau bei įdomiau leisti 
šeimos laisvalaikį. 

Tiesa, šiuo metu gyvenant 
antrojo vaikelio laukimu, I. Tru-
sovę ir vėl kamuoja varginanti 
toksikozė, tačiau likusi šeimos 
dalis toliau sėkmingai maitinasi 
įvairiu ir sveiku naminiu maistu, 
o besilaukiančiai mamai pats ska-

niausias ir dažniausias patiekalas 
dabar yra graikiškos salotos. 

reikia valgyti tai, kaS yra 
pagaminta
Mitybos specialistė prisipažįsta, 
kad susilaukusi pirmosios dukros 
ji ilgai svarstė, koks yra teisingas 
auklėjimo būdas. Tačiau dėmesį 
patraukė tokios situacijos, kada, 
pavyzdžiui, ikimokyklinio am-
žiaus vaikai, kurie yra visiškai 
priklausomi nuo mamos, nes pa-
tys parduotuvėje nieko nenusi-
pirks, nėra ragavę picos, greitojo 
maisto, bulvių traškučių ar gazuo-
tų gėrimų. „Galų gale vis vien at-
eina laikas, kai visa tai, ko troško, 
vaikai gali įsigyti patys, o tuomet 
jie „pameta“ galvą ir dažniausiai 
tai tampa didele problema, turint 
omenyje ne vien svorį, bet ir kitus 
sveikatos sutrikimus“, – teigia 
mitybos specialistė. 

Taip pat pasikonsultavusi su 
gydytojais ir sužinojusi, kad šiais 
laikais II tipo cukriniu diabetu 
serga begalė vaikų, I. Trusovė 
su vyru priėmė sprendimą, kad 
jų vaikas privalės valgyti tai, ką 
reikia ir ką pagamino mama. 

Tiesa, savaitgaliais ar išvykų 
metu šeima pasmaližiauja, o ir 

saldumynų stalčius namuose ti-
krai nėra paslėptas ar užrakintas. 
„Mūsų namuose visada yra sal-
dainių, tačiau dukra niekuomet 
nesuvalgo nei vieno, prieš tai ne-
atėjusi paklausti mamos ar tėčio, 
ar dabar gali valgyti saldumynus. 
Pamenu kartą, kai ji dar buvo visai 
mažytė, parduotuvėje jai leidau 
išsirinkti vieną bet kokį gardėsį, 
tai ji parbėgo laiminga rankoje 
laikydama didžiulį brokolį – savo 
pačią mėgstamiausią daržovę“, – 
pasakoja I. Trusovė. 

vanDuo, DaržovėS ir 
juDėjimaS – raktaS į Sveiką 
gyvenSeną
Visa šeima kiekvieną rytą pra-
deda stikline šilto vandens ir 
dienos metu jo stengiasi išgerti 
kuo daugiau. Taip pat nuo šeimos 
mitybos raciono yra neatsiejama 
kokybiška mėsa, žuvis, daržovės, 
vaisiai, įvairios kruopos, o bulves, 
miltinius patiekalus jie stengiasi 
riboti. Be to, I. Trusovė rekomen-
duoja kiek įmanoma mažiau var-
toti pridėtinio cukraus ir jį keisti 
kitais saldikliais, o jeigu norima 
pasilepinti nuodėmingu desertu, 
jį suvalgyti iki pietų.

„Kadangi su vyru labai daug 
dirbame, visada permąstau, ką 
valgėme vakar, ir jei, pavyzdžiui, 
vakar valgėme kavinėje, sten-
giuosi tai kompensuoti šiandienos 
maistu ir gaminu sveiką, naminį 
ir daug maistinių savybių turintį 
patiekalą. Ypač šiuo metu mūsų 
šeimai svarbiausia yra vakarienė, 
nes dukrelė visą dieną būna dar-
želyje ir valgo ten esantį maistą, 
todėl stengiamės, kad vakarienės 
metu ji gautų daug daržovių bei 
kitų vertingų produktų“, – teigia 
mama.

Be viso to, šeima visuomet 
stengiasi užsiimti kažkokia ben-
dra fizine veikla, o tėvai regulia-

Indrė Trusovė teigia, kad svarbiausia yra neieškoti tobulybės, kuri 
neegzistuoja, nes viskas, net ir sveikas gyvenimo būdas, turi būti paremtas 
balansu, o ne griežtais draudimais ar fanatizmu, kuris ilgai netrunka. 
(Nuotr. Simonos Kuzminskaitės)

riai lanko sporto salę. Žinoma, 
būna labai įtemptų ir vargi-
nančių dienų, kai pasportuoti 
ne visuomet pavyksta, tačiau 
pasivaikščiojimui gryname ore, 
atsipalaidavimui ir trumpam pa-
bėgimui nuo užgriuvusių darbų 
šeima laiko visada atranda.

neverta ieškoti tobulybėS, 
neS ji neegziStuoja
Anot mitybos specialistės I. Tru-
sovės, itin svarbu, kad patys 
tėvai nedarytų ir nevalgytų to, 
ko negalėtų ir jų vaikas. Juk 
tėvai yra pagrindiniai ir patys 
stipriausi pavyzdžiai savo atža-
loms, todėl visai šeimai turėtų 
būti skiepijami vienodi įpročiai. 
„Jeigu mama sėdėdama su drau-
ge valgo bulvių traškučius, o 
priėjusiam vaikui sako, jog jam 
negalima, tuomet kyla klausi-
mas: kodėl valgo pati mama?“ 
– klausia ji.  

Kaip bebūtų, svarbiausia ne-
ieškoti tobulybės ir suprasti, kad 
jos tiesiog nėra. Griežti draudi-
mai ar visa tai, kas yra daroma 
fanatiškai, ilgai netrunka, todėl, 
pavyzdžiui, jeigu pietums nori-
ma paskanauti saldžių blynelių 
su riešutų kremu, pusryčiai turė-
tų būti itin maistingi – avižinių 
dribsnių košė ar kiaušiniai su 
avokadu ir pilno grūdo duona. 

„Viskas turi būti paremta 
balansu ir negali būti jokios 
prievartos. Manau, kad mažas 
šaukštelis majonezo dideliame 
dubenyje salotų yra pats geriau-
sias dalykas, bet, žinoma, norint 
pradėti gyventi sveikiau, prie 
subalansuotos mitybos vertėtų 
derinti ir aktyvų laisvalaikį, nes 
judėjimas taip pat yra neatsie-
jamas nuo geresnės nuotaikos, 
savijautos bei organizmo bū-
klės“, – tvirtina I. Trusovė. 
Užs. Nr.  6
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Dar vienas EraSMuS+ projektas Lazdijų mokykloje-darželyje ,,Vyturėlis“

uždegtų noru tobulėti ir ieškoti. 
Projekto metu glaudžiai bendra-
darbiaujant tarp šalių partnerių, 
tikimasi pasikeisti geriausia dar-
bo patirtimi, išnagrinėti naujas 
interaktyvias priemones ir įgytą 
patirtį taikyti savo mokyklose. 
Šis projektas yra susijęs su į 
praktiką orientuotais mokymo 
metodais, kurių tikslas yra tobu-
linti tokius mokinių ir mokytojų 
21-o amžiaus įgūdžius kaip kū-
rybiškumas, aktyvumas, darbas 
komandoje, kritinis mąstymas, 
problemų sprendimas. Kodavi-
mas ir programavimas puikiai 
atliepia šių įgūdžių formavimą 
šiandieninėje mokykloje.

Pirmasis šio projekto susitiki-
mas lapkričio 25–29 dienomis 
vyko mūsų mokykloje-darželyje. 
Susitikime dalyvavo 11 mokytojų 
ir 16 mokinių iš šalių-partnerių 
mokyklų, taip pat 16 mūsų mo-
kyklos-darželio mokinių bei jų 
šeimų, norėjusių dalyvauti pro-
jekto veiklose. Mūsų partneriai 
turėjo galimybę stebėti moky-
tojų vedamas pamokas, į kurias 
buvo įtraukiamos interaktyvios 
mokymo priemonės. Mokytoja 
Jūratė Cibulskienė parodė, kaip 
kūrybingai į ugdymo procesą 
galima įtraukti „Išmaniąsias bi-
tutes“ bei įvairias ugdomąsias 
programėles. Mokytoja Ramunė 
Gervelienė pademonstravo edu-
kacinio žaidimo „Scotie Go!“ pri-
valumus ir galimybes. Mokytoja 
Aušra Tamkevičienė į pasaulio 

pažinimo pamoką integravo Lego 
WeDo 2.0. Pamokoje buvo kalba-
ma apie dienos režimą. Mokiniai 
prisiminė, koks yra dienos ritmas, 
aptarė, kiek ir kada reikia dirbti, 
ilsėtis, miegoti. Vėliau jie kons-
travo laikrodį ir programavo jį, 
kad žadintuvas suskambėtų po 10 
valandų miego. Visose pamokose 
aktyviai dalyvavo ne tik mūsų 
mokiniai, bet ir svečiai. Mokytoja 
Asta Slančiauskienė vedė pro-
gramavimo pamoką mūsų sve-
čiams. Mes labai džiaugiamės, 
kad galėjome svečiams parodyti 
tokius metodus, kokių jie netaiko 
savo darbe, parodyti tokias inte-
raktyvias mokymo priemones, 
kurias jie taip pat panoro įsigyti. 
Dėkojame „Robotikos akademi-
ja“ Vilniuje kolektyvui, kad jie 
projekto dalyvius supažindino 
su Lego EV3 ir vedė edukacinį 
užsiėmimą. Mokiniai sužinojo, 
kas yra robotai ir kuo jie skiriasi 
nuo įrengimų, panašių į robotus. 
Buvo labai įdomu konstruoti ir 
programuoti Sumo robotus, vė-
liau išbandyti jų galimybes ringe. 
Šiuos robotus įsigyti yra mūsų 
svajonė, todėl tikimės tai padaryti 
netolimoje ateityje.

Mūsų svečiai ne tik stebėjo 
pamokas bei dalyvavo užsiėmi-
muose. Jie, lydimi mūsų moki-
nių ir mokytojų, lankėsi Lazdijų 
Motiejaus Gustaičio gimnazijoje, 
kur vyko keramikos pamoka. Ją 
vedė mokytoja Jūratė Baranaus-
kienė. Taip pat svečiai lankėsi 

savivaldybėje, kur visus labai 
šiltai priėmė mero patarėja Sonata 
Dumbliauskienė, administracijos 
direktoriaus pavaduotojas Saulius 
Petrauskas, turizmo centro direk-
torius Mantas Sabaliauskas. Jie 
papasakojo svečiams apie mūsų 
rajoną, visiems įteikė atminimo 
dovanėles. Vėliau lankėmės Vei-
siejų regioniniame parke, Veisiejų 
krašto muziejuje ir bibliotekoje, 
kur vaikai rišo knygeles ir liejo 
žvakes,  Šv. Jurgio bažnyčioje, 
restorane-kepykloje „Romnesa“ 
Druskininkuose kepėme šakotį. 
Taip pat svečius supažindinome su 
mūsų lietuviškomis tradicijomis. 
Dalyvavo Dzūkiškų bandų kepimo 
edukacijoje bei skanavo lietuviškų 
patiekalų restorane ,,Gojus“.

Labai AČIŪ norime pasaky-
ti tėveliams, kurie atvėrė savo 
namų duris, apgyvendino vaikus 
savo šeimose  ir viso susitikimo 
metu rūpinosi bei globojo moki-
nius užsieniečius, parodė mūsų 
miestą bei aplinkinius rajonus, 
supažindino su mūsų tradicijomis 
bei kultūra. Ypatingai džiaugė-
mės tėvelių staigmena – didžiuliu 
Erasmus tortu su projekto logo-
tipu ir šventinėmis ugnelėmis, 
kuris buvo paskutinės vakarienės 
atrakcija tiek vaikams, tiek suau-
gusiems. 

Susitikimo pabaigoje buvo ap-
tartos stebėtos veiklos Lietuvoje, 
suplanuotos tolimesnės veiklos, 
pasidžiaugta, kad ne tik pagilino-
me žinias apie programavimą, bet 

ir susiradome naujų draugų. Ši 
savaitė tapo gražios ir prasmingos 
draugystės tarp penkių skirtingų 
šalių mokyklų pradžia. Kitas pro-
jekto partnerių susitikimas vyks 
2020 metais kovo mėnesį Itali-
joje, Bišeljė mieste, į kurį vyks 
keturi 4 klasės mokiniai bei du 
mokytojai. Tai labai motyvuoja 
mokinius bei mokytojus ne tik 
tobulinti bendravimo bei ben-
dradarbiavimo gebėjimus, bet ir 
tobulinti anglų kalbos žinias bei 
įgūdžius. Ačiū anglų kalbos mo-
kytojai Virginijai Krokininkaitei-
Jarutienei, Gitanai Kolkienei už 
vertimą ir pagalbą organizuojant 
veiklas. Taip pat dėkojame visam 
mokyklos-darželio kolektyvui, 
kuris susitelkęs dirbo, ruošėsi pri-
imti svečius. Projektinė veikla 
skatina nuolat tobulėti ir ieškoti 
naujovių, mokyklos bendruomenę 
moko susitelkimo ir komandinio 
darbo. 

Šis projektas finansuojamas re-
miant Europos Komisijai, „Eras-
mus+“ programos lėšomis, kurią 
Lietuvoje administruoja Švietimo 
mainų paramos fondas. Šis kū-
rinys atspindi tik autoriaus po-
žiūrį, todėl Komisija negali būti 
laikoma atsakinga už bet kokį 
jame pateikiamos informacijos 
naudojimą.•Mokytoja Asta Slančiauskienė

Lazdijų mokykla-darželis 
„Vyturėlis“ įgyvendina jau 
trečią  tarptautinį  Eras-
mus+ mokyklų mainų 
partnerysčių projektą. 
Šiais projektais siekiama 
remti gerosios praktikos 
mainus tarp įvairių šalių 
mokyklų, suteikti galimybę 
plėtoti mokymo metodus ir 
jais dalintis. Šie projektai 
orientuoti į mokinių ir mo-
kyklos darbuotojų grupių 
mobilumus.

Mūsų įstaiga kartu su partneriais 
iš Bulgarijos, Rumunijos, Italijos 
ir Turkijos vykdo projektą „The 
Lego stem laboratory“ („Lego 
stem laboratorija“). Projekto ko-
ordinatorius – Rumunija. 

Šio projekto metu šalių ko-
mandos dalinsis patirtimi, kaip 
panaudoti LEGO ugdyme. LEGO 
išlaikė laiko išbandymus net ir 
konkuruodami su vaizdo ir kom-
piuteriniais žaidimais. Dauguma 
vaikų vis dar mėgsta konstruoti 
iš Lego kaladėlių. Šios linksmos 
veiklos suteikia vaikams praktinį 
sąlytį su mokslu, technologijo-
mis, inžinerija ir matematika – 
įgūdžiais, kuriais jie remsis ilgus 
metus. STEM santrumpa žymi 
gamtos mokslų (angl. – Science), 
technologijų  (angl. – Technolo-
gy),  inžinerijos (angl. – Enginee-
ring) ir matematikos (angl. – Mat-
hematics) sritis. Projekto vadovė 
yra Lazdijų mokyklos-darželio 
,,Vyturėlis“ direktorė Loreta Jur-
konienė, projekto koordinatorė 
mokytoja Asta Slančiauskienė.

Šiandienos mokytojai turi pa-
ruošti mokinius būsimoms profe-
sijoms, padėti ugdyti kritinį mąs-
tymą, išmokti inovatyviai spręsti 
kasdienes problemas, tobulinti 
komunikacinius ir bendradarbia-
vimo įgūdžius, motyvuotai sekti 
ir domėtis naujovėmis, skatinti 
įtraukti juos į kasdienį gyvenimą. 
Dėl didelio informacijos srauto 
ir gausios mokymo priemonių 
pasiūlos sunku išnagrinėti ir iš-
bandyti visus mokymo metodus 
ir priemones. Tačiau labai svarbu 
surasti ir taikyti tai, kas domintų 
šiandienos mokinį, jį motyvuotų, 

Neblaivių išaiškina daugiau

Vaidotas Morkūnas 
Pastaruoju metu vis dažniau po-
licijos pareigūnams įkliūva ne-
blaivūs automobilių vairuotojai. 
Rajono policijos komisariato vir-
šininkas Vidmantas Kondrackis 
tvirtino, kad vienas iš pastarųjų 
savaitgalių šiuo požiūriu buvo 
itin rezultatyvus. „Tuomet iš-
aiškinome net šešis automobilių 
vairuotojus, kurie buvo neblaivūs, 
ir dauguma jų dar vairavo auto-

mobilius neturėdami vairuotojų 
pažymėjimų, nes už anksčiau 
padarytus pažeidimus juos jau 
buvo praradę. Dauguma pažei-
dėjų iš gretimo rajono. Vieni jų 
taip rizikuodami buvo atvažiavę 
į šokius, kiti aplankyti merginų, 
dar kiti šiaip pasivažinėjo. Dabar 
jau neteks automobilių, kurie bus 
konfiskuoti ir dar vairuotojai tu-
rės  nemažas baudas sumokėti“, – 
sakė viršininkas.•

apvirto sunkiasvoris, pilnas cukrinių runkelių
Vaidotas Morkūnas
Pirmadienį apie 17 valandą prie 
Lazdijų kepyklos, žiedinėje Vil-
niaus ir Turistų gatvių sankryžo-
je, į avariją pateko sunkvežimį 
„Volvo“ vairavęs Lazdijų rajono 
gyventojas R. V. Vairuodamas 
krovininį automobilį ir įvažia-
vęs į eismo žiedą, vairuotojas 
neatsižvelgė į eismo sąlygas, 
nepasirinko saugaus greičio, 
nuslydo nuo kelio. Virsdamas 
automobilis užkabino ir nulaužė 
gatvės apšvietimo stulpą bei kelio 
ženklą. Iš automobilio priekabos 
į pakelę išbyrėjo daug runkelių. 
Vakar kalbinti policijos pareigū-
nai teigė, kad automobilio, kuris 
apvirto, vairuotojas nesusižalo-
jo, jis įvykio metu buvo blaivus. 
Avarijoje nestipriai apgadintas 
automobilis.•
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Jeigu susilpnėjęs regėjimas tapo 
trukdžiu Jūsų darbe ar įprastiniame 
gyvenime, nedelskite ir patikėkite 
savo regos problemas šios srities 
profesionalams. Dažnai pacientai 
į gydytoją kreipiasi ligai toli pa-
žengus – esant tik šviesos jutimui, 
kas gali neigiamai paveikti opera-
cijos rezultatus. Atstatyti regėjimą 
vėlyvosiose kataraktos stadijose 
įmanoma, tačiau tokios operacijos 
eiga visada sunkesnė, padidėja 
pooperacinių komplikacijų rizika, 
regėjimas atsistato per ilgesnį lai-
kotarpį. Todėl ypač svarbu laiku 
atkreipti dėmesį į pirminius ligos 
požymius, neleisti kataraktai pro-
gresuoti iki aklumo. 

Vi s u s , 
kuriems 
gydyto-
jai dia-
gnozavo 
katarak-

tą ir reikia atlikti operaciją, 
kviečiame į „Akių chirurgijos 
centrą“, esantį Savanorių pr. 
66, Kaune. 

Šiuolaikinė mikrochirurginė 
įranga, kokybiškos priemonės, 
profesionali patyrusių specia-
listų komanda padės pasiekti 
puikių rezultatų.

Registruokitės telefonu (8 37) 
750 805. www.akiuchirurgija.
lt.•

ketvirtaDienio aiDaS

Aidas Kelionis
Buvo kažkuri lapkričio diena, 
kai vaikščiodamas po prekybos 
centrą išgirdau pirmą šiemet ka-
lėdinę dainą. Taip buvo duotas 
startas prieššventinėms lenkty-
nėms, kuriose tiek daug bėgimo, 
rūpesčių ir, žinoma, pirkimo. O 
šios lenktynės – Jums ne koks 
nors eilinis Formulės 1 etapas 
kur nors Singapūre, Melburne 
ar Monake. Tai rimtos daugia-
dienės, labiau primenančios 
„Tour de France“. Jų finišas daug 
linksmesnis ir ilgiau trunkan-
tis nei taurė šampano važiuo-
jant dviračiu Eliziejaus laukais  
Paryžiuje. 

Kalėdinio apsipirkimo finišu 
– kelių dienų pasisėdėjimu prie 
gausiai nukrauto stalo – niekas 
nesibaigia. Tik trumpas atokvėpis 
tarpušvenčiu, kuris neapsieina be 
kalėdinio vakarėlio darbovietėje, 
kurio metu gali prisipažinti mei-
lę kolegei, nes su ja darbe pra-
leidi daugiau laiko nei namie su 
žmona. Tuomet Naujųjų šventė 
su niekada nesenstančia klasika: 
balta mišraine, putojančiu vynu, 
tortu ir silke. Ir jeigu švenčių 
pabaigoje krenti veidu į baltą 
mišrainę ar po stalu, tai nieko 
neturėtų stebinti, nes šventė iš 
tikrųjų pavyksta tik tada, kai kitą 
dieną būna gėda.

Vien tik norint atlaikyti di-
džiausias metų šventes reikia tu-

rėti geležinę sveikatą, o kur dar 
prieššventinis bėgimas. Juk kuo 
toliau, tuo labiau prieššventi-
nis periodas ilgėja. Netrukus jis 
prasidės iš karto po Helovino, ir 
švenčių laukimas truks beveik 
du mėnesius. Bet ar tas švenčių 
ir jų stebuklo laukimas nevirsta 
vien tik komercija, kai skubama 
ir lekiama vien iš inercijos, o ne 
iš reikalo? Juk gerai pagalvojus 
tam žmogui ne tiek daug jau 
ir reikia: ramybės, žmogiškos 
šilumos ir laiko su pačiais bran-
giausiais žmonėmis, kurių ne 
tiek daug. Bet kokia čia ramy-
bė prieššventiniu ir juo labiau 
advento metu, kai iš visų pusių 
skamba Kalėdų varpai, siau-
tėja Kalėdų seneliai, suįžūlėję 
nykštukai stvarsto už skvernų, 
o šelmės snieguolės šypsosi ir 
nori tave sušaldyti lediniame 
glėbyje. Taip prieššventinis 
laikotarpis virsta jau ne pa-
prastu lėkimu, o kažkokiomis 
fantasmagoriškomis gaudynė-
mis, kai už kiekvieno kampo 
tūno Kalėdų Senelis su maišu, 
norėdamas sudrumsti tavo ra-
mybę ir išvilioti tavo piniginės 
turinį. Išsukęs iš klaidžių labi-
rintų sprunki į miesto aikštę 
tikėdamasis atsipūsti, bet čia 
tave pasitinka lyg ufonautų 
laivas blyksinti eglė. Galvo-
ji ramiai prie jos pastovėti ir 
įkvėpti sakų aromato, bet po 
tavo kojomis sprogsta vaiko 
numesta petarda.  Išsigandęs 
žengi priekin ir į spyglius su-
sibraižai veidą. Tada supranti, 
kad prieššventiniu laikotarpiu 
ramybė įmanoma tik miško 
trobelėje prie ežero, jeigu tik 
kaimynas išpuošęs savo namą 
žybsinčiomis girliandomis neį-
jungia garsios kalėdinės (o, ne!) 
muzikos.•

Operacija, grąžinanti gyvenimo spalvas
džiasi „rūku“ prieš akis, daiktai 
matomi neryškiai, dvigubinasi 
daiktų atvaizdai, sunku vairuoti 
automobilį tamsiu paros metu, 
blogiau matyti saulėtą dieną. 
Katarakta gali sukelti jautrumą 
ryškiai šviesai, spalvos tampa 
blankios, gali prireikti dažnai 
keisti akinius. Sergant katarakta 
tampa sudėtinga atlikti įprastinius 
kasdienius darbus, užsiimti mėgs-
tama veikla (skaitymu, mezgimu, 
rankdarbiais, maisto gaminimu). 
Kai lęšiuko skaidrumas ima truk-
dyti įprastinei veiklai, reiktų ilgai 
nedelsiant pasikonsultuoti su gy-
dytoju.

šiuolaikiškaS kataraktoS 
gyDymaS
Pradėjus vystytis kataraktai me-
dikamentais jos sustabdyti ne-
įmanoma, vienintelis gydymo 
būdas – chirurginė akies lęšiu-
ko pakeitimo operacija. Dauge-
liu atvejų kataraktos operacijos 
atliekamos netaikant bendrosios 
anestezijos, o vietiškai, vaistais 
nujautrinant akį. Todėl operacijos 
metu žmogus išlieka sąmoningas, 
tačiau visiškai nejaučia skausmo. 
Anksčiau atliekant tokią operaciją 
tekdavo akyje padaryti gana di-
delį pjūvį, kurį susiuvus ragenos 
randas gydavo apie pusę metų. 
Tuo tarpu dabar, naudojant šiuo-
laikišką mikrochirurginę įrangą – 

Kiekvienas žmogus turi 
rūpintis savo akimis, nes 
rega – vienas svarbiausių 
žmogaus jutimų. Tačiau 
yra tokių akių ligų, kurios 
regėjimą gali atimti. Viena 
iš jų – katarakta.

katarakta 
– lęšiuko 
SuDrumStėjimaS
Katarakta – akių 
liga, išsivystanti dėl 
lęšiuko skaidrumo 
sumažėjimo, drums-
čių formavimosi. Tai 
viena iš ypač sparčiai 
plintančių akių ligų. 
Katarakta dažniausiai 
užklumpa vyresnio 
amžiaus žmones, 
kadangi bėgant me-
tams akies lęšiuko 
struktūra keičiasi, 
jis darosi mažai elas-
tingas, todėl mažėja 
lęšiuko skaidrumas. 
Ankstyvose ligos 
vystymosi stadijose 
akies lęšiukas drums-
tėja po truputį, todėl 
staigaus regėjimo 
pablogėjimo galima 

ir nepastebėti.

kataraktoS Simptomai
Pagrindinis ligos simptomas – 
palaipsniui blogėjantis regėjimas 
viena arba abiem akimis. Daž-
nai sergantieji katarakta skun-

fakoemulsifikatorių, sudrumstėjęs 
lęšiukas išsiurbiamas per 2–3 mm 
dydžio pjūvį ir vietoj jo implan-
tuojamas dirbtinis. Kataraktos 
operacija neskausminga, pjūviai 
labai maži, todėl jų siūti nereikia. 
Operacija paprastai užtrunka apie 
30 min., po operacijos nereikalin-
gas stacionarus gydymas, pacien-
tas gali vykti namo. 

moDernioS ir SaugioS 
operacijoS
Akių chirurgijos centras – tai mo-
dernią įrangą ir profesionalią dar-
buotojų komandą turintis speciali-
zuotas oftalmologinės chirurgijos 
centras, kuris padės Jums išspręsti 
regos problemas. Akių chirurgi-
jos centras suteikia pacientams 
galimybę kreiptis į aukščiausios 
kvalifikacijos specialistus ne-
laukiant eilėse, gauti profesio-
nalią pagalbą, ypatingą dėmesį. 
Šiame centre dirba profesionali 
patyrusių specialistų komanda, 
operacijas atlieka savo srities pro-
fesionalai – gyd. Saulius Ačas, 
Algirdas Šidlauskas ir Vytautas 
Jašinskas, kurie atliko ne vieną 
ypač sudėtingą akių operaciją, 
kas leido įgyti neįkainojamos pa-
tirties. Visa naudojama įranga yra 
labai patikima, pagaminta savo 
srities lyderių pasaulyje – vokie-
čių kompanijos „Carls Zeiss“ ir 
amerikiečių „Alcon“.

Didžiausias nelegalaus alkoholio poreikis — 
alytaus ir Marijampolės apskrityse
Nepaisant to, kad Vilnius 
pirmauja nelegalių al-
koholio prekybos taškų 
skaičiumi, nerimą labiau 
kelia situacija mažesniuose 
Lietuvos miestuose.

Čia išsiskiria Alytaus ir Mari-
jampolės apskritys. Pavyzdžiui, 
Alytaus apskrityje vienas naujas 
taškas tenka maždaug 7 tūkst. 500 
gyventojų.

Palyginimui – vienas naujas 
taškas tenka 53 tūkst. Vilniaus 
apskrities gyventojų, iš viso čia 
gyvena per 800 tūkst. žmonių. 
Tokią informaciją pateikė VšĮ 
„Lietuva be šešėlio“ vadovas 
Kęstutis Kupšys.

Per 2019-ųjų sausį-lapkritį ne-
legalios prekybos alkoholiu taškų 
skaičius išaugo 7 proc.

Šiais metais Alytaus apskrityje 
užregistruota 18 naujų nelegalaus 
alkoholio prekybos taškų, o Ma-
rijampolės – 16. Aukštas šešėlio 
lygis išlieka taip pat Telšiuose 
(10 naujų taškų) ir Tauragėje (4 
nauji taškai).

Venas nelegalaus alkoholio taš-
kas Marijampolės apskrityje ten-
ka 750 žmonių, Alytaus apskrityje 
– 1 tūkstančiui gyventojų.  

„Kylant akcizams ir augant kai-
noms, toliau didėja ir šešėlis. Per 
šiuos metus nelegalių alkoholio 
prekybos taškų skaičius išaugo 
7 proc.“, – tvirtina „Lietuva be 

šešėlio“, pastebinti, kad nelegali 
prekyba alkoholiu Lietuvoje to-
liau auga.

Nuo šių metų pradžios buvo 
užregistruotas 161 naujas nele-
galaus alkoholio prekybos taškas. 
Didėjant alkoholio ir tabako ga-
minių kainoms, žmonės vis daž-
niau ieško pigesnių alternatyvų 
– perka kontrabandines cigaretes, 
vartoja nelegalų alkoholį.

Dėl išaugusios nelegalios pre-
kybos alkoholiu, tabako gami-
niais ir degalais suaktyvėjo poli-
cijos darbas. Vien šiais metais jau 
buvo uždaryti iš viso 32 taškai, 
daugiausiai iš jų – Lazdijų rajono 
savivaldybėje.•
alytausgidas.lt

Lazdijų rajone rastas miręs vyras
Gruodžio 2-osios rytą 

9.10 val., gautas praneši-
mas, kad Lazdijų rajone, 
Seirijų seniūnijoje, Buckū-
nų kaime, Metelių gatvė-
je, reikalinga ugniagesių 
pagalba policijos pareigū-
nams.

Panaudojus laužtuvą, 
atidarytos medinės namo 
durys, įleisti medikai ir 
policijos pareigūnai.

Viduje rastas miręs vy-
ras.•
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Vaidotas Morkūnas

paStatę ženklą papiktino 
jaunimą 
Gerai neapgalvoti, neišdiskutuoti, 
neparuošti, bet skubotai priimti 
sprendimai sukelia visuomenėje 
pasipiktinimo reakciją.

Tokią audrą antradienį vakare 
Lazdijų jaunimas sukėlė dėl pa-
statytų kelio ženklų, draudžiančių 
motorinių transporto priemonių 
eismą nuo 23 iki 5 valandos ryto 
už  rajono savivaldybės pastato 
esančioje automobilių stovėjimo 
aikštelėje. Jauni žmonės, manyda-
mi, kad pažeidžiami jų interesai, 
pradėjo protestuoti ir viešame 
laiške feisbuke išdėstę savo pozi-
ciją kreipėsi į rajono merę Ausmą 
Miškinienę ir lazdijiečius.

„Gerbiama mere ir visi lazdi-
jiečiai.

Rašome šį pranešimą daugu-
mos Lazdijų miestelio jaunimo 
vardu. Lazdijų rajono savivaldy-
bės stovėjimo aikštelėje pastebė-
jome uždėtą naują kelio ženklą, 
kuris draudžia stovėti automo-
biliams nuo 23:00 val. iki 5:00 
val. ryto ir tai iš tiesų mus su-
pykdė. Visiems žinoma, kad ši 
aikštelė buvo pagrindinė jaunimo  
susibūrimo vieta tiek savaitgaliais, 
tiek darbo dienomis ir jeigu jau 
daromi tokie sprendimai, tuomet 
norėtume pakalbėti apie pagrin-
dinę mus neraminančią temą – 
jaunimo užimtumo politiką mūsų 
rajone. Jaunimas visiškai neturi 
ką veikti Lazdijuose ir aplink – 
nevyksta jokie renginiai, kurie 
galėtų suburti, sudominti jaunus 
žmones. Ši aikštelė buvo vieninte-
lė vieta, kur visas jaunimas rinkosi 
ir daug metų tai niekam netrukdė, 
tačiau dabar, kaip suprantame, 
kažkam pradėjo trukdyti. Mums 
kyla paprastas klausimas – ko-
dėl? Jeigu jaunimas palikdavo 
nesutvarkytą aikštelę, galbūt tai 
buvo galima spręsti kitaip – tie-
siog pastatant šiukšlines? Jeigu 
kažkas skundžiasi triukšmu, tai 
kodėl policijos pareigūnai, kurie 
nuolat mus stebi, nieko apie tai 
nesako? Viešumoje dažnai dekla-
ruojama, kad „Jaunimas – mūsų 
ateitis, kuria turime rūpintis ir 
suteikti jiems visas įmanomas 
sąlygas tobulėti ir kurti“. Mes 
patikėjome gerbiama mere Ausma 
Miškiniene, kai ji tai sakė, tačiau 
dabar matome, kad sugrįžę į gim-
tąjį miestą jauni žmonės prarado 
vienintelę vietą, kurioje galėjo 
bendrauti su savo draugais saugiai 
– apšviestoje, saugioje aikštelėje. 
Tad klausimas – ar Lazdijuose 
dar liko vietos jaunimui? Jeigu 

jums vis dar įdomi Lazdijų krašto 
jaunimo nuomonė, tuomet leiskite 
jiems bendrauti, dalintis patirtimi 
sutvarkytoje, saugioje aikštelėje, 
įrenkite ten šiukšlines ir stebė-
kite, kaip keičiasi situacija. Juk 
pirmiausiai reikia bandyti spręsti 
problemą, o ne vengti jos tiesiog 
eiliniu draudimu. Labai tikimės, 
kad Jūs mus išgirsite ir suprasite. 
Su visa pagarba, Lazdijų jauni-
mas“, – taip jaunuoliai išdėstė 
savo poziciją dėl minėtų kelio 
ženklų.

merė gynėSi, kaD paStatyti 
ženklai – ne joS iniciatyva 
Rajono valdžios reakcija buvo 
žaibiška. Merė Ausma Miškinienė 
labai greitai atsakė jaunimui. 

„Ačiū Lazdijų jaunimui už 
išdėstytą poziciją. Nustebsite, 
palaikau Jus ir patvirtinu, kad 
atsiradę draudžiamieji ženklai 
yra ne mano ar mano komandos 
iniciatyva. Jaunimas aikštelėje 
greta savivaldybės man niekada 
netrukdė, skundų dėl jų buvimo 
niekada negavau. Dėl to nesusi-
pratimu galiu pavadinti tai, kad 
lapkričio 18 d. protokolu, kaip 
matau, be realių argumentų vien-
balsiai savivaldybės Saugaus eis-
mo komisija priėmė sprendimą 
drausti jaunimui rinktis greta sa-
vivaldybės. Gaila, kad nė vienas iš 
savivaldybės vadovų nesame šios 
komisijos nariai ir laiku už jauni-
mą negalėjome pakovoti, tačiau 
dar ne vėlu. Jaunimo argumentai 
yra pakankamas pagrindas minė-
tai komisijai nedelsiant susirinkti 
dar kartą ir klausimą svarstyti iš 
naujo. Tai ir bus padaryta. Ačiū, 

nių eismą. Vakar kalbintas rajono 
policijos komisariato viršininkas 
Vidmantas Kondrackis pripaži-
no, kad policijos komisariatas 
kreipėsi dėl ženklų pastatymo 
prie minėtos aikštelės. „Tai 
padaryta mūsų iniciatyva. Jau 
kelerius metus ta automobilių 
stovėjimo aikštelė yra karštas 
taškas, nes čia savaitgaliais, ypač 
šiltuoju metų laiku, mėgsta su 
automobiliais rinktis jaunimas, 
čia švęsti, leisti garsiai muziką iš 
atsivežtų garso kolonėlių, palikti 
daug šiukšlių ir t. t. Dėl triukš-
mo, sklindančio iš šios aikštelės, 
garsios muzikos gaudavome ir 
gauname daug telefoninių pra-
nešimų iš Lazdijų ligoninėje be-
sigydančių pacientų, kurie teigia, 
kad dėl triukšmo negali užmigti. 
Aišku, mūsų patruliai reaguoja, 
perspėja triukšmadarius, liepia 
nurimti, netrikdyti ramybės, 
su kitais pasikalba ir griežčiau, 
jeigu nepaiso teisėtų pareigūnų 
nurodymų. Todėl pagalvojome, 
kad tokie pastatyti ženklai, drau-
džiantys eismą šioje aikštelėje 
tamsiu paros metu, sudraus-
mins jaunimą, atsiras šiek tiek 
daugiau tvarkos, bent jau jauni 
eismo dalyviai supras, kad reikia 
elgtis pagarbiai, nepažeidinėti 
viešosios tvarkos ir Kelių eismo 
taisyklių“, – sakė viršininkas. 
Beje, šioje aikštelėje stovi daug 
automobilių, kuriais atvykę me-
dikai į   pamaininį darbą Lazdijų 
ligoninėje. Jie keičiasi pamai-
nomis vidurnakčiais, atvažiuoja 
ir išvažiuoja, taip pat čia stato 
automobilius rajono gyventojai, 
kurie atvyksta aplankyti savo gi-
minių, pažįstamų, besigydančių 
ligoninėje, čia veikia elektrinių 
automobilių baterijų įkrovimo 
kolonėlė ir dar šalia šios aikšte-
lės yra Lazdijų gyventojų gara-
žai, į kuriuos patekti galima tik 
pervažiavus per šią automobilių 
stovėjimo aikštelę. Todėl rajono 
policijos komisariato viršininko 
paklausėme, kaipgi policijos pa-
reigūnai elgsis su tais, kuriems 
visgi verkiant reikės pastatyti 
automobilį toje aikštelėje ir va-
žiuos nepaisydami ženklo, nes 

turės apsilankyti skubiai ligo-
ninėje po 23 valandos ar norės 
savo elektromobiliui įkrauti ko-
lonėlėje baterijas. „Manau, kad 
policijos pareigūnai visų pirma 
turės išsiaiškinti, dėl kokių prie-
žasčių jie įvažiavo į šią aikštelę, 
nepuls gi bausti kiekvieno. Svar-
biausia pasiekti, kad ten, beveik 
po ligoninės langais, nesirinktų 
jaunimas, netriukšmautų ir leistų 
ramiai ilsėtis ligoninės pacien-
tams“, – sakė viršininkas.

Vakar komentarą apie pasta-
tytus kelio ženklus atsiuntė ir 
rajono savivaldybės Vietinio 
ūkio skyriaus vedėja Indrė Ado-
mynienė. „Minėti kelio ženklai 
įrengti siekiant sukurti saugią 
ir ramią aplinką Lazdijų miesto 
gyventojams, ypač ligoniams, 
besigydantiems greta aikštelės 
esančioje ligoninėje. Sprendimą 
priėmė Saugaus eismo komisija, 
atsižvelgusi į Alytaus apskrities 
vyriausiojo policijos komisariato 
Lazdijų rajono policijos siūlymus 
bei gyventojų, miesto seniūnijos 
seniūnės, ligoninės darbuotojų 
ir pacientų pranešimus dėl da-
romų viešosios tvarkos pažeidi-
mų. Policijos patruliai periodiškai 
drausmindavo triukšmadarius, 
tačiau nuolatos būti greta minė-
tos stovėjimo aikštelės jie neturi 
galimybių. Vis dėlto pažymime, 
kad atsižvelgiant į jaunimo argu-
mentus, klausimas dėl galimybės 
stovėti minėtoje komisijoje bus 
svarstomas artimiausiame ko-
misijos posėdyje, bus išklausyti 
argumentai ir, esant sutarimui, 
sprendimas gali būti keičiamas“, 
– rašo vedėja.

Taigi, tas sovietinis noras už-
drausti, apriboti, neleisti, nepasi-
tikėti, kontroliuoti   mūsuose yra 
labai giliai įsišaknijęs. O kodėl 
nebandyti išsiaiškinti, kalbėtis ir 
susikalbėti. Ar ne dėl nesusikal-
bėjimo mūsų jaunimui nėra vietos 
ir jis vejamas iš miesto centro, 
apšviestos aikštelės į kažkokius 
užkaborius, užkampius. Šįkart 
jaunimas tarė drąsiai savo žodį ir 
nori būti išgirstas. Ar tinkamai bus 
atsiliepta į jų balsą, parodys savi-
valdybės vadovų veiksmai.•

kad esate“, – užbaigė dėstyti savo 
poziciją merė.

Taigi, merė paaiškina, kad ji ir 
jos komanda čia „ne prie ko“, tie 
ženklai pastatyti ne jų iniciatyva. 
Linksma ir truputį juokinga. Po 
tokio merės paaiškinimo peršasi 
nuomonė, kad kairė nežino, ką 
daro dešinė, o tai jau spragos ra-
jono valdyme ir nesusikalbėjimo 
padarinys. Merė visgi pažadėjo 
atsižvelgti į jaunimo nuomonę.

Kadangi kilo didelės diskusijos 
dėl šių ženklų pastatymo, „Dzūkų 
žinios“ visgi  pabandė išsiaiškinti 
detaliau, kaip ir kieno iniciatyva 
priimtas toks sprendimas.

jaunimą papiktino SaugauS 
eiSmo komiSijoS SprenDimaS
Dabar apie rajono savivaldybėje 
veikiančią Saugaus eismo ko-
misiją, kuri ir nusprendžia, kur, 
kada ir kaip pastatyti tokius kelio 
ženklus. Šios komisijos  pirmi-
ninkas yra Virginijus Blažauskas, 
dirbantis savivaldybės Vietinio 
ūkio skyriaus vyresniuoju speci-
alistu, pirmininko pavaduotojo 
pareigas užima rajono policijos 
komisariato Reagavimo skyriaus 
vyriausiasis tyrėjas Eugenijus Su-
šinskas. Komisijos nariai yra rajo-
no policijos komisariato Veiklos 
skyriaus vyresnysis tyrėjas Virgi-
nijus Pileckas bei du Vietinio ūkio 
skyriaus vyriausieji specialistai 
– Arūnas Griškevičius (komisijos 
sekretorius) ir Vitas Merkininkas. 
Taigi, tokios sudėties komisija į 
posėdį buvo susirinkusi lapkričio 
18 dieną ir tarp kitų klausimų ap-
svarsčiusi vienbalsiai nusprendė 
automobilių stovėjimo aikštelėje, 
esančioje už savivaldybės pastato, 
įrengti tuos jau anksčiau minėtus 
kelio ženklus, kurių pastatymu 
pasipiktino Lazdijų jaunimas.

ženklai atSiraDo policijoS 
iniciatyva 
Dabar įdomu, kas gi kreipėsi į 
Saugaus eismo komisiją ir pa-
teikė prašymą priimti sprendimą 
už savivaldybės pastato pastatyti 
ženklus, kurie nuo 23 valandos 
nakties iki 5 valandos ryto draus-
tų motorinių transporto priemo-

Merė nežino, kas vyksta savivaldybėj ir šalia jos?
Vairuotojai klausia savivaldybės vadovybės: „Ar Lazdijuose dar liko vietos jaunimui?“

Elektromobilių įkrovimo stotelė turi dirbti 24 val. per parą, dabar dirbs tik 18 val. per parą? Nuo 23 iki 5 val. nebus galima privažiuoti prie stotelės, nes 
tokiu metu mechaninių transporto priemonių eismas yra jau draudžiamas.

Komisija sudaryta iš 5 komisijos narių.
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eteriS

lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.20 „Senis“. 
 10.25 „Štutgarto krimina-

linė policija 3“. 
 11.10 „Komisaras 

Reksas“.
 12.00 (Ne)emigrantai. 
 13.00 Klauskite daktaro. 
 13.58 Loterija „Keno 

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.35 Kūrybingumo 

mokykla. 
 16.45 „Ponių rojus“. 
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Kas ir kodėl? 
 18.30 Klauskite daktaro. 
 19.30 Daiktų istorijos. 
 20.25 Loterija „Keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.29 Loterija „Jėga“.
 21.30 Gyvenk be skolų. 
 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 „Ištikimybė“. 
 23.45 „Komisaras 

Reksas“.
 0.30 „Bloga mergaitė“.
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Vakaras su Edita. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Klauskite daktaro.
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 Kas ir kodėl? 
 3.30 Dviračio žinios. 
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 „Ištikimybė“.
 4.50 Kūrybingumo 

mokykla. 
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.10 „Ponių rojus“.

lnk
 6.00 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.30 „Tomo ir Džerio 

šou“.
 7.55 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 9.55 „Rimti reikalai 2“.
 10.25 „Rozenheimo 

policija“.
 11.25 „Supermamos“.
 12.00 VIDO VIDeO. 
 13.00 „Tik tu ir aš“.
 14.00 „Našlaitės“.
 15.00 „Svajoklė“.
 16.00 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.30 VIDO VIDeO. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2. 
 20.00 Valanda su Rūta. 
 21.00 „Rimti reikalai 2“.
 21.30 Žinios.
 22.20 Sportas.
 22.27 Orai.
 22.30 „Eilinis Džo. 

Kerštas“.
 0.45 „Akloji zona“.
 1.40 „Krydas. Gimęs 

kovoti“.
 3.50 Alchemija VI. XYZ. 

Operos fantomai. 

 4.20 RETROSPEKTYVA. 
Ciklas „Menininkų 
portretai“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Keršytojų 

komanda“.
 6.55 „Žmogus voras“.
 7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 Gero vakaro šou. 
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Nuo likimo 

nepabėgsi“.
 12.00 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios. 
 16.25 TV3 orai. 
 16.30 TV Pagalba. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 TV3 sportas. 
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 Farai. 
 20.30 „Moterys meluoja 

geriau“. 
 21.00 TV3 vakaro žinios. 
 21.52 TV3 sportas. 
 21.57 TV3 orai. 
 22.00 „Kietas riešutėlis. 

Puiki diena mirti“.
 23.55 „Skubi pagalba“.
 0.55 „Makgaiveris“.
 1.45 „Tėvynė“.
 2.40 „APB“. 
 3.30 „Skubi pagalba“.
 4.20 „Vieniši tėvai“.
 5.10 „Atsargiai! Mer-

ginos“.

btv
 6.20 „CSI. Majamis“.
 7.15 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.35 „Stoties policija“.
 9.35 „Paskutinis faras“.
 10.35 „Gelbėtojai – 112“.
 11.35 „Jūrų pėstininkai“.
 12.35 „Visa menanti“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Stoties policija“.
 16.00 „Paskutinis faras“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Gelbėtojai – 112“.
 18.30 „CSI. Majamis“.
 19.30 „Jūrų pėstininkai“.
 20.30 Oplia!
 21.00 „Amerikos nindzė. 

Susidorojimas“.
 23.05 „Tylos kodeksas“.
 1.05 „Visa menanti“.
 2.00 „Detektyvų 

istorijos“.

Dzūkijos tv
 6.13 Programa.
 6.14 TV parduotuvė.
 6.30 Vantos lapas. 
 7.00 „Moterų daktaras“.
 8.00 Nauja diena. 
 8.30 Nauja diena. 

Rubrika.
 9.00 Visi savi. 
 10.00 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 11.00 Laikykitės ten. Po-

kalbiai. M. Linkytė.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 „Pone prezidente“.
 12.50 „Gyvybės langelis“.
 14.00 #NeSpaudai. 
 15.00 „Prokurorai“.

 16.00 Reporteris. 
 16.23 Sportas.
 16.30 Lietuva tiesiogiai. 
 16.58 Orai.
 17.00 „Gyvybės langelis“.
 18.00 „Kaip Kapsukas 

tapo Marijampole“. 
 18.30 „Svečiuose pas 

Marceliutę“. 
 19.00 Žinios.
 19.20 Orai.
 19.25 „Pozicija“.
 20.00 Žinios.
 20.20 Orai.
 20.30 Lietuva tiesiogiai. 
 20.58 Orai.
 21.00 Skyrybos. 
 22.00 Viralas. 
 22.30 Reporteris. 
 23.20 Sportas.
 23.25 Orai.
 23.30 Delfi dėmesio 

centre. 
 0.00 Gyvenimas.
 1.00 „Gyvybės langelis“.
 2.10 Viralas.
 2.30 „Prokurorai“.
 3.15 Reporteris. 
 3.45 Sportas.
 3.53 Orai.
 3.55 #NeSpaudai. 
 4.35 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 5.35 Viralas. 

lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Vilnius Jazz 2019. 

The Art Ensemble 
of Chicago (JAV). 

 7.00 Kultūros diena.
 7.25 „Kaip Paulinė 

Kalėdas gelbėjo“.
 7.40 „Drakoniukas 

Kokosas 1“.
 7.55 „Smurfai“.
 8.20 Mūšio laukas. 
 8.50 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“.
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 Kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 12.40 Veranda. 
 13.05 Nacionalinė ekspe-

dicija. 
 14.00 Pasaulio teisuoliai. 
 14.45 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
Kaunas carinės 
Rusijos valdžioje“.

 15.15 Unikalios mamos. 
 15.50 „Kaip Paulinė 

Kalėdas gelbėjo“. 
 16.05 „Drakoniukas 

Kokosas 1“. 
 16.15 „Smurfai“. 
 16.45 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“. 
 17.05 „Ieškok manęs 

Paryžiuje 1“. 
 18.00 Kultūros diena.
 18.30 Auto Moto. 
 19.00 Europos plaukimo 

čempionatas 
trumpajame 25 m 
baseine. Pusfinaliai 
ir finalai. 

 21.00 „Laikinosios sos-
tinės fenomenas. 
Besikurianti 
laikinoji sostinė“.

 21.30 „Pamoka“. 

 23.20 Euromaxx.
 23.50 Kūrybingumo 

mokykla. 
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.45 Vilnius Jazz 2019. 

Ganelin-Pashke-
vich-Vyšniauskas-
Gotesman (Izraelis, 
Latvija, Lietuva).

 1.35 „Suzi Q“.
 3.15 Duokim garo! 
 4.40 Stop juosta. 
 5.05 Stilius. 

tv1
 6.30 „Tėvas Motiejus“.
 7.45 „Neklausk meilės 

vardo“.
 8.45 „Meilės sparnai“.
 9.45 „Akloji“.
 10.50 „Būrėja“.
 12.00 „Bjaurusis ančiukas 

Niujorke“.
 13.00 „Zigis ir Ryklys“.
 13.20 „Keista šeimynėlė“.
 13.50 „Kiaulė, Ožka, Ba-

nanas ir Svirplys“.
 14.20 „Muča Luča“.
 14.45 „Seklė Agata“.
 16.00 „Svaragini. Amžina 

draugystė“.
 17.00 „Būk su manim“.
 18.00 „Keršto gėlės“.
 18.50 „Paskolinta meilė“.
 19.50 „Mirtis rojuje“.
 21.00 PREMJERA. 

„Kasandra. Ugnies 
sugrįžimas“.

 23.05 „Gyvenimo daina“.
 1.05 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
 3.15 „Prancūziška 

žmogžudystė. 
Mirtys Overnėje“.

 4.50 „Tėvas Motiejus“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Kobra 11“.
 8.30 „Meilė – tai...“.
 9.00 Gyvūnų manija. 
 9.30 „Topmodeliai“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Saša ir Tania“.
 12.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 13.30 „Nuovada“. 
 14.00 „Iš Los Andželo į 

Vegasą“.
 14.30 Televitrina.
 15.00 „Kobra 11“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Saša ir Tania“.
 18.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 19.00 „Baradač'ius“.
 19.30 „Gyvenimas 

susimetus“.
 20.00 „Meilė – tai...“.
 20.30 Žinios. 
 20.55 Orai. 
 21.00 Eurolygos rung-

tynės. Maskvos 
„CSKA“–Kauno 
„Žalgiris“.

 23.20 „Rouzvudas“.
 0.25 „Pėdsakai“.
 1.20 „Salemas“.
 2.10 „Paskutinis žmogus 

Žemėje“.
 2.55 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“.

ketvirtaDieniS, gruodžio 5 d. Saulė teka 8.22, leidžiasi 15.55, dienos ilgumas 
7.33. Priešpilnis. Vardadieniai: Eimintas, Geisvilė, Gratas, Gracija.

avinas (03.21—04.20)
Šią savaitę atsargiau pasitikėkite žmonė-
mis ir bendraudami asmeniškus dalykus 
bei paslaptis pasilaikykite sau. Labai ti-
kėtina, jog kažkas bandys pasinaudoti 
jūsų patiklumu tam, kad išgautų reikia-
mą informaciją ir paskleistų apkalbas. 
Saugokitės plepių ir pernelyg malonių 
žmonių! Savaitgalį galėsite lengviau at-
sikvėpti, tačiau budrumo nepraraskite. 
Dabar geriausias jūsų sąjungininkas lai-
kas. Būtent jis patikrins, kuo galiausiai 
galėsite pasikliauti, o kieno draugijos 
geriau privengti. 

jautis (04.21—05.21)
Visata lems, jog šią savaitę norom ne-
norom ieškosite autoritetų, kuriais ga-
lėtumėte žavėtis ir sekti. Būkite budrūs, 
dažnai nepelnytas dėmesys žmones išpai-
kina, tad neužmirškite mąstyti kritiškai 
ir daugiau pasikliauti savo galva. Penk-
tadienį planetos įkvėps jums nuotykių 
dvasios! Dėl šios priežasties savaitgalį 
trokšite pakeisti aplinką, aplankyti toliau 
gyvenančius giminaičius ar bičiulius, o 
gal net suplanuosite trumpą kelionę į 
užsienį. 

Dvyniai (05.22—06.21)
Dar savaitės pradžioje aplinkiniai už-
vers jus savo asmeninėmis dramomis. 
Visomis išgalėmis stengsitės paguosti, 
užjausti savo pašnekovus ir net jiems 
ką nors patarti, tačiau laikui bėgant pa-
tys imsite dairytis kam galėtumėte pa-
sipasakoti. Tai žinodami, nusistatykite 
aiškias bendravimo ribas ir saugokite 
savo dvasinę sveikatą! Penktadienį pra-
sideda ypač palankus metas užmegzti 
daug malonumo teikiančius santykius. 
Savaitgalį nevenkite didesnių žmonių 
susibūrimų, noriai lankykitės parodose 
ar vakarėliuose. Tai taip pat palankus 
metas pertvarkyti namus, atsinaujinti, 
ką nors remontuoti.   

vėžys (06.22 —07.22)
Nors esate gana diskretiški, šią savai-
tę keletas įtakingų planetų gundys jus 
įsitraukti į apkalbų liūną. Tai žinodami, 
bendraudami su žmonėmis pernelyg ne-
atviraukite ir juo labiau neaptarinėkite 
kitų žmonių. Atminkite, net ir sienos turi 
ausis! Penktadienį Visata panardins jus 
į tikrą jausmų vandenyną. Šiuo jautriu 
laikotarpiu jums derėtų išsirinkti keletą 
patikimų bičiulių, kurie jus supras ir pa-
laikys bet kokioje situacijoje. Savaitgalį 
skirkite savo dvasiai stiprinti: medituo-
kite, melskitės, klausykitės mėgstamos 
muzikos, praleiskite daugiau laiko gry-
name ore. 

liūtas (07.23—08.23)
Šią savaitę jūsų jausmai svyruos nuo vi-
siško pasitikėjimo, galios pojūčio iki to, 
kad tiesiog nespėsite reaguoti į įvykius ir 
pokyčius. Dabar geras laikas sustyguoti, 
suderinti savo emocijas. Savaitei einant į 
antrąją pusę, turėtų nuslopti nesutarimai 
su artimaisiais ar kambariokais ir pačiais 
savimi. Puikus metas geram pasirody-
mui, kas tai bebūtų – kalba vestuvėse ar 
metinis pranešimas. Dėmesys kryps į jus 
– mėgaukitės ir darykite tai, ką privalote 
– žmonėms patiks.

mergelė (08.24—09.23)
Savaitės pradžioje jums bus sunku gy-
venti pagal demokratijos principus. 
Kaip bebūtų, neskubėkite atmesti kitų 
nuomonių ir įsiklausykite – galbūt ko 
nors nepastebėjote ar nežinojote? La-
bai tikėtina, jog ir toliau dirbdami be 
atvangos paprasčiausiai išseksite, todėl 
dabar derėtų pasinaudoti savo žavesiu ir 
susirasti pagalbininkų!

Svarstyklės (09.24—10.23)
Šią savaitę prieš ką nors teigdami, įsi-
tikinkite, kad tikrai žinote, ką kalbate. 
Argumentuokite atsižvelgdami į skir-
tingus požiūrius. Venkite sveikatingumo 
programų ir patarimų, kurie žada greitą 
pagerėjimą ar sparčiai pasiektą rezultatą: 
labai tikėtina, kad ilgesnėje perspekty-
voje pamatysite, kad jums tai pakenkė. 
Užuot patys sau kažką diagnozavę ar 
paskyrę medikamentų pagal internetinius 
forumus, kreipkitės į gydytoją. Tikėtina, 
kad savaitgalį sulauksite ne ypač malo-
nių žmonių vizito, bet, jei tik neužimsite 
gynybinės pozicijos, būsite atsipalaidavę, 
viešnagė praeis be didesnių akibrokštų.

Skorpionas (10.24 —11.22)
Savaitės pradžioje Visata ypač teigiamai 
paveiks jūsų bendradarbiavimo įgūdžius. 
Visa tai jums neabejotinai padės pasiekti 
pelnytą sėkmę ir pripažinimą. Vis dėlto 
savaitei baigiantis galite pasijusti tarsi 
kažko stokojantys, tarsi įstrigę savo pa-
čių asmeniniuose sumanymuose. Šiuo 
laikotarpiu neapseisite be meditacijos, 
apmąstymų, būtina atsižvelgti į intuicijos 
balsą. Niekas už jį geriau nepatars, kuria 
kryptimi turite pasukti.

šaulys (11.23—12.21)
Savaitės pradžioje keletas įtakingų plane-
tų padės jums pasistūmėti karjeroje. Atėjo 
puikus metas nuspręsti, kuria kryptimi 
toliau norėtumėte vystyti savo karje-
rą. Savaitei einant į antrąją pusę, prieš 
jus tarsi iš niekur išdygs praeityje supę 
draugai ir bendradarbiai. Nesutrikite ir 
tinkamai įvertinkite jų naudą diskutuojant 
apie savo norus, viltis ir svajones, nes tai 
gali tapti naujų bendrysčių ir projektų 
pradžia. 

ožiaragis (12.22—01.20)
Šią savaitę planetos pataria sulėtinti ap-
sukas ir duoti laiko kitiems prisitaikyti 
prie jūsų režimo. Atsižvelkite į žmonių 
nuomonę, išklausykite juos. Prisiminkite, 
žvelgti į žmones ir jų klaidas atlaidžiau dar 
nereiškia, kad sumažinate jiems keliamus 
standartus. Toks požiūris gali padovanoti 
naują draugystę, naujų santykių pradžią. 

vandenis (01.21—02.19)
Šią savaitę jausitės lyg jūs vieni matote savo 
pažįstamų problemas ir žinote jų sprendi-
mus. Saugokitės: kol jūsų niekas neprašo 
patarimų, jais ir nesišvaistykite, nes galite 
visai nenorėdami įžeisti žmones. Dabar bū-
site populiarūs ir laukiami, gausite nemažai 
pakvietimų į įvairius renginius ir smagius 
užsiėmimus, vyksiančius šią žiemą. Taigi, 
tai puikus metas naujiems projektams, pra-
nešimams žiniasklaidoje, socialinei veiklai, 
kuri netgi gali būti pelninga. Venkite atvirai 
veikti artimoje aplinkoje, kur mėgstamos 
apkalbos, paskalos: gali būti, kad šį kartą 
liežuviais plaks jus pačius.

žuvys (02.20—03.20)
Labai tikėtina, kad šią savaitę giliai pa-
nersite jausmų vandenyne, kvėpuoti bus 
sunku. Šeimos nariai varys iš proto arba 
tiesiog pernelyg asmeniškai priimsite 
partnerio ar partnerės pastabas. Prieš įsi-
traukdami į konfliktą, nusiraminkite, pa-
sverkite savo mintis – tikrai rasite aukso 
vidurį! Penktadienį palanku jaukiai leisti 
namų aplinkoje. Pasikvieskite vieną ar 
keletą jums artimiausių draugų, prisimin-
kite tai, kas jums svarbu. Nesistebėkite, 
jei teks ir ašarą nubraukti. Savaitgalį, 
tikėtina, vėl atsinaujins konfliktai su šei-
mos nariais arba partneriu. Skirtumas tas, 
kad šį kartą teks pasikapstyti santykiuose 
giliau ir galbūt konstatuoti tai, kas jums 
nebus malonu, tačiau būtina keisti, norint 
toliau laimingai gyventi kartu.

SavaitėS horoSkopaS
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lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Daiktų istorijos. 
 7.00 Mūšio laukas. 
 7.30 Premjera. „Šrekenš-

taino pilis“. 
 9.00 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 Pasaulio doku-

mentika. Premjera. 
„Operacija „Šim-
panziukai“. Lūžio 
taškas“.

 12.55 Pasaulio dokumen-
tika. „Neįtikėtinos 
gyvūnų draugystės 
4“.

 13.50 „Džesika Flečer 9“. 
 14.35 „Džesika Flečer 10“. 
 15.28 Loterija „Keno 

Loto“.
 15.30 Žinios. Orai.
 15.45 Sveikinimų kon-

certas. 
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Langas į  

valdžią. 
 18.30 Vakaras su Edita. 
 19.30 Stilius. 
 20.25 Loterijos „Keno 

Loto“ ir „Jėga“.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Šok su  

žvaigžde. 
 23.10 „Susižadėję penke-

rius metus“.
 1.10 „Paguodos 

kvantas“.
 2.55 „Staigiam  

posūky“.
 4.25 „Šrekenštaino 

pilis“.

lnk
 6.50 „Tomo ir Džerio 

šou“.
 7.15 „Zigis ir Ryklys“.
 7.40 „Šaunusis Skū-

bis-Dū“.
 8.05 „Ponas  

Bynas“.
 8.35 „Tomo ir Džerio 

nuotykiai“.
 9.05 „Beprotiškos 

melodijos“.
 9.30 PREMJERA. 

„Sniego karalienė 
3“.

 11.15 PREMJERA. 
„Žaidimų kūrėjas“.

 13.35 „Beveik  
mirtina“.

 15.30 „Prieš pakratant 
kojas“.

 17.25 Kelionių  
panorama. 

 17.55 Gyvūnų  
pasaulis.

 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 PREMJERA. 

„Drąsusis elniukas 
Eliotas“.

 21.20 „Tamsos riteris“.
 0.20 „Paskutinės 

merginos“.
 2.10 „12 stipriausių“.

tv3
 6.15 Televitrina.
 6.30 „Ančiukų istorijos“.
 7.00 „Vėžliukai nindzės“.

 7.30 „Aladinas“.
 8.00 „Ančiukų  

istorijos“.
 8.30 Virtuvės  

istorijos. 
 9.00 Gardu Gardu. 
 10.00 Būk sveikas!
 10.30 Penkių žvaigždučių 

būstas. 
 11.00 Misija: dirbame 

sau. 
 11.30 Mano pinigai. 
 12.00 „Princas ir  

kalvis“.
 14.20 „Įpėdiniai 2“.
 16.45 Ekstrasensai. 

Stipriausių mūšis.
 18.30 TV3 žinios.
 19.17 TV3 sportas. 
 19.22 TV3 orai. 
 19.25 „Eurojackpot“.
 19.30 PREMJERA. 

„Uošvių nepasi-
rinksi“. 

 21.00 PREMJERA. „Čia 
buvo Saša“. 

 22.55 PREMJERA. 
„Gringo“. 

 1.10 „Kietas riešutėlis. 
Puiki diena mirti“.

 2.50 „Markas Feltas. 
Žmogus, sugriovęs 
Baltuosius rūmus“.

 4.40 „Makgaiveris“.

btv
 6.30 Oplia! 
 7.30 „Muchtaro 

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 8.30 Oplia! 
 9.00 Sveikatos kodas. 
 10.05 „Varom!“.
 10.35 „Laukinė karalystė“.
 11.40 „Lemtinga diena“.
 12.45 „Džeimio ir 

Džimio kulinarinės 
dvikovos“.

 13.45 „Anthonis Bour-
dainas. Nepažįs-
tami kraštai“.

 14.45 „Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 15.45 „Nusikaltimų 
tyrėjai“.

 17.00 Betsafe–LKL 
čempionatas. 
„Juventus“–
„Šiauliai“.

 19.30 Muzikinė kaukė.
 22.05 „Ateities pasaulis“.
 23.55 „Pelkių pabaisa“.

Dzūkijos tv
 6.10 „Pasaulis iš 

viršaus“.
 6.35 „Pasaulio turgūs“.
 7.03 Programa.
 7.04 TV parduotuvė.
 7.20 „TV Europa 

pristato. Vyrų 
šešėlyje. Jadvyga 
Juškytė-Širšė“.

 7.55 „TV Europa 
pristato. Vyrų 
šešėlyje. Sofija 
Vytautaitė“.

 8.30 Nauja diena. 
Rubrikos. 

 9.00 Bušido ringas. 
Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO 
KOK 2019“.

 9.30 Krepšinio pasaulyje 
su V. Mačiuliu. 

 10.00 Vantos lapas. 
 10.30 „Pone prezidente“.
 12.00 „Detektyvas  

Linlis“.
 14.00 Gyvenimas. 
 15.00 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 16.00 Žinios.
 16.28 Orai.
 16.30 Kryptys LT. 
 17.00 Laikykitės ten. Po-

kalbiai. M. Katinas. 
 18.00 Žinios.
 18.28 Orai.
 18.30 „TV Europa 

pristato. Vyrų 
šešėlyje. Jadvyga 
Juškytė-Širšė“.

 19.00 „Moterų daktaras“.
 20.00 Žinios.
 20.28 Orai.
 20.30 Oponentai. 
 21.00 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
 22.00 Viralas. 
 22.30 Žinios.
 22.58 Orai.
 23.00 Laikykitės ten. Po-

kalbiai. M. Linkytė. 
 0.00 „Moterų daktaras“.
 1.00 „Pagrindinis 

įtariamasis“.
 3.00 „Pasaulis iš 

viršaus“.
 3.20 Viralas. 
 3.40 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
 4.20 Gyvenimas. 
 5.00 Kryptys LT. 
 5.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 

lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Klausimėlis. 
 6.20 Žagarės vyšnių 

festivalis 2015. 
Koncertuoja grupė 
„BIX“.

 7.10 Kūrybingumo 
mokykla. 

 7.20 Auksinis protas. 
 8.30 Unikalios mamos. 
 9.00 Auto Moto. 
 9.30 Pradėk nuo savęs. 
 10.00 Į sveikatą! 
 10.30 Smalsumo genas. 
 11.00 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus albumas. 
 11.30 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus sąsiuvinis. 
 12.00 Kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 12.30 Kultūrų kryžkelė. 

Rusų gatvė.
 13.00 ARTS21. 
 13.30 Euromaxx. 
 14.00 Pasaulio dailiojo 

čiuožimo taurės 
varžybos. Italijos 
„Didysis prizas“. 
Vyrai. Laisvoji 
programa.

 15.00 Įrėžta gintare. 
 16.20 Kūrybingumo 

mokykla. 
 16.30 Mūšio laukas. 
 17.00 Klauskite daktaro. 
 18.00 Stambiu planu. 
 18.55 Pasaulio teisuoliai. 
 19.40 „Frenki Dreik 

paslaptys 1“. 
 20.25 Pasaulio dailiojo 

čiuožimo taurės 
varžybos. Italijos 

„Didysis prizas“. 
Šokiai ant ledo. 
Laisvoji programa.

 21.55 Pasaulio dailiojo 
čiuožimo taurės 
varžybos. Italijos 
„Didysis prizas“. 
Moterys. Laisvoji 
programa. 

 23.00 Europos kino apdo-
vanojimai 2019. 

 1.30 Dabar pasaulyje. 
 2.00 „Saujelė gyve-

nimo“.
 3.30 Klausimėlis. 
 3.50 ARTS21. 
 4.15 Kelias. 
 4.45 Auksinis protas. 

tv1
 7.00 „Akloji“.
 7.30 „Pragaro katytė“.
 8.30 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.30 „Tėvas Motiejus“.
 10.40 „Būrėja“.
 12.25 „Klasikiniai kepiniai. 

Anos Olson 
receptai“.

 12.55 „Akloji“.
 14.30 Sveikatos namai.
 15.30 Sveikatos namai 

televitrina. 
 15.45 „Širdele mano“.
 17.45 „Akloji“.
 18.50 „Būrėja“.
 20.00 „Detektyvė Rizoli“.
 21.00 PREMJERA. „Šešė-

liai iš praeities“.
 22.55 „Mano motinos 

prakeikimas“.
 0.50 „Kriminalinė 

Maskva“.
 2.45 „Stokholmo 

rekviem. Akis už 
akį“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 Jokių kliūčių! 
 7.30 Iš peties.
 8.30 „Simpsonai“.
 9.00 Vienam gale 

kablys. 
 9.30 Statybų  

gidas. 
 10.00 Autopilotas. 
 10.30 Lietuvos mokyklų 

žaidynės. 
 11.00 „Pamirštų salų 

paslaptis“.
 12.00 Jokių kliūčių!
 13.00 „Pamirštų salų 

paslaptis“.
 14.00 „Išlikimas“.
 15.00 PREMJERA. „Pa-

vojingiausi Indijos 
keliai“.

 16.00 Iš peties.
 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 „Bearas Gryllsas. 

Laukinis iššūkis 
žvaigždėms“.

 18.50 Amerikos  
talentai.

 21.00 Žinios. 
 21.45 Sportas.
 21.50 Orai. 
 22.00 „Guliverio 

kelionės“.
 23.50 „Pirmas nužu-

dymas“.
 1.40 „Nufilmuoti 

antgamtiniai 
reiškiniai“.

penktaDieniS, gruodžio 6 d. Saulė teka 8.23, leidžiasi 15.55, dienos 
ilgumas 7.32. Priešpilnis. Vardadieniai: Mikalojus, Bilmantas, Norvydė.

lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.20 „Senis“. 
 10.05 Klausimėlis. 
 10.25 „Štutgarto krimina-

linė policija 3“. 
 11.10 „Komisaras 

Reksas“.
 12.00 Gyvenimo spalvos.
 13.00 Ypatingas būrys. 
 13.58 Loterija „Keno 

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.35 Kūrybingumo 

mokykla. 
 16.45 „Ponių rojus“. 
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Kas ir kodėl? 
 18.30 Visi kalba. 
 19.30 Beatos virtuvė. 
 20.25 Loterija „Keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.29 Loterija „Jėga“.
 21.30 Auksinis  

protas.
 22.55 „Paguodos 

kvantas“. 
 0.40 „Saujelė gyve-

nimo“. 
 2.10 Istorijos  

detektyvai. 
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 Kas ir kodėl? 
 3.30 Šventadienio 

mintys. 
 4.00 LRT radijo  

žinios.
 4.05 Beatos virtuvė. 
 5.00 LRT radijo  

žinios.
 5.10 „Ponių rojus“.

lnk
 6.00 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.30 „Tomo ir Džerio 

šou“.
 7.55 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 9.55 „Rimti reikalai 2“.
 10.25 „Rozenheimo 

policija“.
 11.25 „Supermamos“.
 12.00 Valanda su Rūta.
 13.00 „Tik tu ir aš“.
 14.00 „Našlaitės“.
 15.00 „Svajoklė“.
 16.00 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.30 „Galiu rytoj“.
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2 penktadienis. 
 21.00 PREMJERA. „12 

stipriausių“.
 23.35 Misija „Neįma-

noma“.
 2.00 „Eilinis Džo. 

Kerštas“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Keršytojų 

komanda“.
 6.55 „Žmogus  

voras“.
 7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 Farai. 
 8.55 Legendinės 

legendos. 
 10.00 „Nuo likimo 

nepabėgsi“.
 12.00 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios. 
 16.25 TV3 orai. 
 16.30 TV Pagalba. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 TV3 sportas. 
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 „Vienas namuose“.
 21.45 „Kapitonas 

Amerika. Pirmasis 
keršytojas“.

 0.05 „Red Bull muilinių 
lenktynės“.

 0.35 „Markas Feltas. 
Žmogus, sugriovęs 
Baltuosius rūmus“.

 2.35 „Kolumbiana“.
 4.25 „Kol nenuėjau 

miegoti“.

btv
 6.20 „CSI. Majamis“.
 7.15 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.35 „Stoties policija“.
 9.35 „Paskutinis faras“.
 10.35 „Gelbėtojai – 112“.
 11.35 „Jūrų pėstininkai“.
 12.35 „Visa menanti“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Stoties policija“.
 16.00 „Paskutinis faras“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Gelbėtojai – 112“.
 18.30 „CSI. Majamis“.
 19.30 „Amerikietiškos 

imtynės“.
 21.30 „Infiltruotas“.
 0.00 „Amerikos nindzė. 

Susidorojimas“.
 2.00 „Visa menanti“.
 2.55 „Detektyvų 

istorijos“.

Dzūkijos tv
 6.13 Programa.
 6.14 TV parduotuvė.
 6.30 „Pasaulis iš 

viršaus“.
 7.00 Laikykitės ten. Po-

kalbiai. M. Linkytė.
 8.00 #NeSpaudai. 
 9.00 Greiti pietūs. 
 10.00 Mano vieta. 
 10.30 Kryptys LT. 
 11.00 Gyvenimas. 
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 „Pone prezidente“.
 12.50 „Gyvybės langelis“.
 14.00 Skyrybos. 
 15.00 „Prokurorai“.
 16.00 Reporteris. 
 16.20 Sportas.
 16.28 Orai.
 16.30 Oponentai. 
 17.00 „Gyvybės langelis“.
 18.00 „Pasaulio jaunimo 

dienos Panamoje“. 
 18.30 „Laisvės keliu“.
 19.00 Žinios.
 19.25 Orai.
 19.25 „Svečiuose pas 

Marceliutę“.

 20.00 Žinios.
 20.25 Orai.
 20.30 Reporteris. 
 20.48 Sportas.
 20.58 Orai.
 21.00 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
 22.00 Oponentai. 
 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.
 22.58 Orai.
 23.00 Bušido ringas. 

Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO 
KOK 2019“.

 23.30 Vantos lapas. 
 0.00 „Moterų daktaras“.
 1.00 „Gyvybės langelis“.
 2.10 Oponentai. 
 2.30 „Prokurorai“.
 3.15 Reporteris. 
 3.45 Sportas.
 4.53 Orai.
 3.55 Gyvenimas. 
 4.35 Mano vieta. 
 5.00 Kaimo akademija. 
 5.35 Oponentai. 

lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Vilnius Jazz 2019. 

Ganelin-Pashke-
vich-Vyšniauskas-
Gotesman (Izraelis, 
Latvija, Lietuva). 

 7.00 Kultūros diena.
 7.25 „Kaip Paulinė 

Kalėdas gelbėjo“.
 7.40 „Drakoniukas 

Kokosas 1“.
 7.55 „Smurfai“.
 8.20 Pasaulio lietuvių 

žinios. 
 8.50 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“.
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 Kultūrų kryžkelė. 

Rusų gatvė. 
 12.40 7 Kauno dienos. 
 13.05 Mūsų miesteliai. 

Igliauka. 
 14.00 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
Besikurianti 
laikinoji sostinė“.

 14.25 Tarptautinis litera-
tūros festivalis „Vil-
niaus lapai 2019“. 
Vakaras su Kristina 
Sabaliauskaite. 

 15.50 „Kaip Paulinė 
Kalėdas gelbėjo“. 

 16.05 „Drakoniukas 
Kokosas 1“. 

 16.15 „Smurfai“. 
 16.45 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“. 
 17.05 „Ieškok manęs 

Paryžiuje 1“. 
 18.00 Kultūros diena.
 18.30 Gimę tą pačią 

dieną. 
 19.20 Kūrybingumo 

mokykla. 
 19.30 Pasaulio dailiojo 

čiuožimo taurės 
varžybos. Italijos 
„Didysis prizas“. 
Šokiai ant ledo. 
Trumpoji programa. 

 20.50 Pasaulio dailiojo 
čiuožimo taurės 

varžybos. Italijos 
„Didysis prizas“. 
Moterys. Trumpoji 
programa. 

 21.55 Pasaulio dailiojo 
čiuožimo taurės 
varžybos. Italijos 
„Didysis prizas“. 
Poros. Laisvoji 
programa. 

 23.00 „Staigiam posūky“. 
 0.30 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.45 Dabar pasaulyje. 
 1.15 Veranda. 
 1.45 Vilnius Mama Jazz 

2018. 
 2.30 „Pamoka“.
 4.20 Kauno „Hanza 

dienos 2019“.
 5.05 Nacionalinė ekspe-

dicija. 

tv1
 6.00 „Tėvas Motiejus“.
 7.20 „Neklausk meilės 

vardo“.
 8.45 „Meilės sparnai“.
 9.45 „Akloji“.
 10.50 „Būrėja“.
 12.00 „Bjaurusis ančiukas 

Niujorke“.
 13.00 „Zigis ir Ryklys“.
 13.20 „Keista šeimynėlė“.
 13.50 „Kiaulė, Ožka, Ba-

nanas ir Svirplys“.
 14.20 „Muča Luča“.
 14.45 „Mirtis rojuje“.
 16.00 „Svaragini. Amžina 

draugystė“.
 17.00 „Būk su manim“.
 18.00 „Keršto gėlės“.
 18.50 „Paskolinta meilė“.
 19.50 „Mirtis rojuje“.
 21.00 PREMJERA. „Stok-

holmo rekviem. 
Akis už akį“.

 22.55 „Kriminalinė 
Maskva“.

 0.55 „Senojo Tilto 
paslaptis“.

 3.00 „Kasandra. Ugnies 
sugrįžimas“.

 4.35 „Tėvas Motiejus“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Kobra 11“.
 8.30 „Meilė – tai...“.
 9.00 Statybų gidas. 
 9.30 „Topmodeliai“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Saša ir Tania“.
 12.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 13.30 „Iš Los Andželo į 

Vegasą“.
 14.30 Televitrina.
 15.00 „Kobra 11“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Saša ir Tania“.
 18.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 19.00 „Gyvenimas 

susimetus“.
 20.00 Farai. 
 21.00 Žinios. 
 21.45 Sportas. 
 21.50 Orai. 
 22.00 „Pirmas nužu-

dymas“.
 0.05 „Terminatorius 2. 

paskutinio teismo 
diena“.

 3.00 „Paranoja“.
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lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.20 „Senis“.
 10.05 Klausimėlis. 
 10.25 „Štutgarto krimina-

linė policija 3“.
 11.10 „Komisaras 

Reksas“.
 12.00 Beatos virtuvė. 
 13.00 Klauskite  

daktaro. 
 13.58 Loterija „Keno 

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.35 Kūrybingumo 

mokykla. 
 16.45 „Ponių rojus“.
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Kas ir kodėl? 
 18.30 Klauskite  

daktaro. 
 19.30 Vartotojų  

kontrolė. 
 20.25 Loterija „Keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.29 Loterija „Jėga“.
 21.30 LRT forumas. 
 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 Premjera. „Tikrasis 

genijus“.
 23.45 „Komisaras 

Reksas“.
 0.30 Klausimėlis. 
 1.00 LRT radijo  

žinios.
 1.05 Savaitė. 
 2.00 LRT radijo  

žinios.
 2.05 Klauskite  

daktaro. 
 3.00 LRT radijo  

žinios.
 3.05 Kas ir kodėl? 
 3.30 Dviračio žinios. 
 4.00 LRT radijo  

žinios.
 4.05 „Tikrasis genijus“.
 4.50 Kūrybingumo 

mokykla. 
 5.00 LRT radijo  

žinios.
 5.10 „Ponių rojus“.

lnk
 6.00 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.30 „Tomo ir Džerio 

šou“.
 7.55 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 9.55 Gyvūnų pasaulis.
 10.25 „Rozenheimo 

policija“.
 11.25 KK2 penktadienis.
 13.00 „Tik tu ir aš“.
 14.00 „Našlaitės“.
 15.00 „Svajoklė“.
 16.00 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.30 VIDO VIDeO. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2. 
 20.00 Nuo... Iki...
 21.00 „Rimti reikalai 2“.

 21.30 Žinios.
 22.20 Sportas.
 22.27 Orai.
 22.28 Telefoninė loterija 

1634. 
 22.30 „Lošėjas“.
 0.45 „Akloji zona“.
 1.40 „Džekas Ryčeris. 

Nesidairyk atgal“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Keršytojų 

komanda 1“.
 6.55 „Žmogus  

voras“. 
 7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 La Maistas.
 8.55 „Meilės sūkuryje“. 
 10.00 „Nuo likimo 

nepabėgsi“.
 12.00 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“. 
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.25 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 Namas.
 20.30 „Moterys meluoja 

geriau“. 
 21.00 TV3 vakaro  

žinios.
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai.
 22.00 „Kobra 11“.
 23.00 „Pagrobimas“.
 1.00 „Makgaiveris“.
 1.50 „Tėvynė“.
 2.45 „APB“.
 3.35 „Kobra 11“.
 4.30 „Vieniši tėvai“.
 5.15 „Atsargiai! Mer-

ginos“.

btv
 6.10 „CSI. Majamis“.
 7.05 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.25 „Stoties  

policija“.
 9.25 „Paskutinis  

faras“.
 10.25 „Gelbėtojai – 112“.
 11.25 „Nusikaltimų 

tyrėjai“.
 12.35 „Visa menanti“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Stoties  

policija“.
 16.00 „Paskutinis  

faras“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Gelbėtojai – 112“.
 18.30 „CSI. Majamis“.
 19.30 „Jūrų pėstininkai“.
 20.30 „Galiu rytoj“.
 21.00 „Pasaulių karas“.
 23.20 „Ateities pasaulis“.
 1.05 „Narkotikų prekei-

viai“.
 2.00 „Gyvi numirėliai“.
 3.00 „Visa menanti“.

Dzūkijos tv 
 6.13 Programa.
 6.14 TV parduotuvė.
 6.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 7.00 Šiandien kimba. 

 8.00 „24/7“. 
 9.00 Apie tave. 
 10.00 Gyvenimas. 
 11.00 „Prokurorai“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Mano vieta. 
 12.50 „Gyvybės langelis“.
 14.00 Nauja diena. 
 14.30 Nauja diena. 

Rubrika.
 15.00 Laikykitės ten. Po-

kalbiai. M. Katinas. 
 16.00 Reporteris.
 16.48 Sportas.
 16.58 Orai.
 17.00 „Gyvybės langelis“.
 18.00 „Geroji naujiena“.
 18.30 „Svečiuose pas 

Marceliutę“.
 19.00 Žinios.
 19.20 Orai.
 19.25 „Tai – sportas“. 
 19.45 „Laisvės keliu“. 
 20.00 Žinios.
 20.20 Orai.
 20.30 Viralas. 
 21.00 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu.
 22.00 „Pone prezidente“.
 22.30 Reporteris. 
 23.20 Sportas.
 23.25 Orai.
 23.30 Delfi dėmesio 

centre. 
 0.00 Lietuvos metų 

moteris 2019. 
 1.00 „Gyvybės langelis“.
 2.10 „Pone prezidente“.
 2.30 „Prokurorai“.
 3.15 Reporteris. 
 3.45 Sportas.
 3.53 Orai.
 3.55 Nauja diena. 
 4.15 Nauja diena. 

Rubrika.
 4.35 Oponentai. 
 4.55 Gyvenimas. 
 5.35 „Pone prezidente“.

lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Vilnius Mama Jazz 

2018. 
 7.00 Kultūros diena
 7.25 „Kaip Paulinė 

Kalėdas gelbėjo“.
 7.40 „Drakoniukas 

Kokosas 1“.
 7.55 „Smurfai“.
 8.20 Pradėk nuo savęs. 
 8.50 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“.
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus albumas. 
 12.40 Linija. Spalva. 

Forma. 
 13.05 Savaitė. 
 14.00 Gimę tą pačią 

dieną. 
 14.55 „Šaltojo karo 

istorija“.
 15.50 „Kaip Paulinė 

Kalėdas gelbėjo“.
 16.05 „Drakoniukas 

Kokosas 1“.
 16.15 „Smurfai“.
 16.45 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“.
 17.05 „Ieškok manęs 

Paryžiuje 1“.
 18.00 Kultūros diena.

 18.30 Gimę tą pačią 
dieną. 

 19.25 „Šaltojo karo 
istorija“.

 20.20 Kūrybingumo 
mokykla. 

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Premjera. „Senas 

šautuvas“.
 22.20 Istorijos detektyvai. 
 23.10 Žagarės vyšnių 

festivalis 2015. 
 24.00 DW naujienos  rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.45 Kelias į namus. 
 1.15 Šok su žvaigžde. 
 3.15 „Giliam dugne“.
 4.50 Atsigręžk, kai 

tamsumos šešėliai 
kris. Koncertas, 
skirtas Holokausto 
aukoms atminti. 

tv1
 6.30 „Tėvas Motiejus“.
 7.45 „Neklausk meilės 

vardo“.
 8.45 „Meilės sparnai“.
 9.45 „Akloji“.
 10.50 „Būrėja“.
 12.00 „Bjaurusis ančiukas 

Niujorke“.
 13.00 „Zigis ir Ryklys“.
 13.20 „Keista šeimynėlė“.
 13.50 „Kiaulė, Ožka, Ba-

nanas ir Svirplys“.
 14.20 „Muča Luča“.
 14.45 „Mirtis rojuje“.
 16.00 „Svaragini. Amžina 

draugystė“.
 17.00 „Būk su manim“.
 18.00 „Keršto gėlės“.
 18.50 „Paskolinta meilė“.
 19.50 „Mirtis rojuje“.
 21.00 „„Velvet“ kolekcija“.
 23.20 „Gyvenimo daina“.
 1.15 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
 3.20 „Skiedra“.
 5.00 „Tėvas Motiejus“.

tv6
 6.15 Televitrina. 
 6.30 „CSI kriminalistai“. 
 7.30 „Kobra 11“. 
 8.30 „Iš Los Andželo į 

Vegasą“. 
 9.00 Autopilotas.
 9.30 Topmodeliai.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Saša ir Tania“. 
 12.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“. 
 13.30 „Iš Los Andželo į 

Vegasą“. 
 14.30 Televitrina.
 15.00 „Kobra 11“. 
 16.00 „CSI kriminalistai“. 
 17.00 „Saša ir Tania“. 
 18.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“. 
 19.00 „Gyvenimas 

susimetus“.
 20.00 „Meilė – tai...“. 
 20.30 Žinios.
 20.55 Orai.
 21.00 „Dešimt jardų“.
 23.00 „Kapų ieškotojai“.
 0.55 „Pėdsakai“.
 1.40 „Salemas“.
 2.35 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“.

lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Nacionalinė ekspe-

dicija. 
 7.00 Šventadienio 

mintys. 
 7.30 Klausimėlis. 
 8.00 Tėčio reikalai.
 8.30 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite. 
 9.00 „Princas Žydruolis 

ir fėja Lupinė“. 
 10.00 Gustavo enciklope-

dija. 
 10.30 Lietuvos tūkstan-

tmečio vaikai. 
 11.30 Mūsų gyvūnai. 
 12.00 Pasaulio doku-

mentika. Premjera. 
„Pasaulio gamtos 
stebuklai 2. Išgy-
venti tarp gyvūnų“.

 12.55 Pasaulio dokumen-
tika. Premjera. „Se-
rengetis. Masinės 
kraustynės“.

 13.45 „Puaro“.
 15.28 Loterija „Keno 

Loto“.
 15.30 Žinios. Orai.
 15.45 Istorijos detektyvai. 
 16.30 Gyvenk be skolų. 
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Duokim garo! 
 19.30 Savaitė. 
 20.25 Loterijos „Keno 

Loto“ ir „Jėga“.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Savaitė su „Dvi-

račio žiniomis“. 
 21.30 „Bloga mergaitė“.
 22.30 „Super Džonio 

prisikėlimas“. 
 0.10 „Giliam dugne“. 
 1.50 Pasaulio doku-

mentika. „Pasaulio 
gamtos stebuklai 
2. Išgyventi tarp 
gyvūnų“.

 2.40 Pasaulio dokumen-
tika. „Serengetis. 
Masinės kraus-
tynės“.

 3.35 Šventadienio 
mintys.

 4.00 „Susižadėję penke-
rius metus“.

lnk
 6.50 „Tomo ir Džerio 

šou“.
 7.15 „Zigis ir Ryklys“.
 7.40 „Šaunusis Skū-

bis-Dū“.
 8.05 „Ponas  

Bynas“.
 8.35 „Tomo ir Džerio 

nuotykiai“.
 9.00 Sveikatos namai. 
 10.00 „Anapus tvoros“.
 11.35 „Mano draugas 

delfinas“.
 13.50 „Superšuo“.
 15.35 „Policijos 

akademija 7. Misija 
Maskvoje“.

 17.20 Teleloto. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 Lietuvos balsas. 

Senjorai. 
 21.45 „Džekas Ryčeris. 

Nesidairyk atgal“.
 0.10 „Bėgliai“.
 2.05 „Tamsos riteris“.

tv3
 5.45 Televitrina.
 6.00 Sveikatos medis. 
 7.00 PREMJERA. 

„Transformeriai. Ki-
bernetinė Visata“.

 7.30 „Aladinas“.
 8.00 „Ančiukų istorijos“.
 8.30 Svajonių ūkis. 
 9.00 La Maistas. 
 10.00 Pasaulis pagal 

moteris. 
 11.00 Svajonių sodai. 
 12.00 „Atlantida. Praras-

toji imperija“.
 13.50 „Daktaras Dolitlis 

5. Lakis keliauja į 
Holivudą!“.

 15.40 „Apsaugoti prin-
cesę“.

 17.30 Visi mes žmonės. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 TV3 sportas. 
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 TIESIOGIAI. X 

Faktorius. 
 22.30 PREMJERA. „Dery-

bininkas“.
 0.40 „Kapitonas 

Amerika. pirmasis 
keršytojas“.

 2.45 „Gringo“. 
 4.40 „Atsargiai! Mer-

ginos“.

btv
 6.30 Galiūnai. Europos 

dvejetų taurė. 
Lazdijai.

 7.30 „Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 Lietuvos galiūnų 

čempionato 
etapas. Alytus.

 10.05 „Varom!“.
 10.35 „Laukinė  

karalystė“.
 11.40 „Lemtinga diena“.
 12.45 „Džeimio ir 

Džimio kulinarinės 
dvikovos“.

 13.50 „Anthonis Bour-
dainas. Nepažįs-
tami kraštai“.

 14.50 „Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 15.50 „Nusikaltimų 
tyrėjai“.

 17.00 Betsafe–LKL 
čempionatas. 
„Žalgiris“–„Rytas“. 

 19.30 „Žandaras 
veda“.

 21.20 „Narkotikų prekei-
viai“.

 22.20 „Gyvi numirėliai“.
 23.30 „Infiltruotas“.
 2.00 „Pelkių pabaisa“.

Dzūkijos tv
 6.20 „Pasaulis iš 

viršaus“.
 6.40 „Kitoks pokalbis su 

D. Žeimyte“. 
 7.03 Programa.
 7.04 TV parduotuvė.
 7.20 „Gluchariovas“.
 8.30 Kaimo akademija. 
 9.00 Mano vieta. 

 9.30 Nauja diena. 
Rubrikos. 

 10.00 Šiandien kimba. 
 11.00 Kryptys LT. 
 11.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 12.00 „Pagrindinis 

įtariamasis“.
 14.00 Lietuvos metų 

moteris 2019. 
 15.00 Skyrybos.
 16.00 Žinios.
 16.28 Orai.
 16.30 „24/7“. 
 17.30 Oponentai. 
 18.00 Žinios.
 18.28 Orai.
 18.30 „TV Europa 

pristato. Vyrų 
šešėlyje. Sofija 
Vytautaitė“.

 19.00 „Moterų  
daktaras“.

 20.00 Žinios.
 20.28 Orai.
 20.30 #NeSpaudai. 
 21.30 „24/7“. 
 22.30 Žinios.
 22.58 Orai.
 0.00 „Moterų daktaras“.
 1.00 „Detektyvas Linlis“.
 3.00 „Pasaulis iš 

viršaus“.
 3.20 Oponentai. 
 3.40 „24/7“. 
 4.20 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
 5.00 Mano vieta. 
 5.30 Kaimo akademija. 

lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Žagarės vyšnių 

festivalis 2015. 
Koncertuoja 
Saulius Prūsaitis ir 
grupė.

 6.55 Žagarės vyšnių 
festivalis 2015. 
Koncertuoja grupė 
„ŽAS“.

 7.45 Krikščionio žodis. 
 8.00 Kelias. 
 8.30 Kultūrų kryžkelė. 

Menora. 
 9.00 Pasaulio lietuvių 

žinios. 
 9.30 Linija. Spalva. 

Forma. 
 10.00 Atspindžiai. 
 10.30 Literatūros pėd-

sekys. 
 11.00 Stop juosta. 
 11.30 7 Kauno dienos. 
 12.00 Kelias į namus. 
 12.30 Mokslo sriuba. 
 13.00 Šok su  

žvaigžde. 
 15.00 Pasaulio dailiojo 

čiuožimo taurės 
varžybos. Italijos 
„Didysis prizas“. 

 17.30 Veranda. 
 18.00 Kultūringai su 

Nomeda. 
 19.00 Europos plaukimo 

čempionatas 
trumpajame 25 m 
baseine. Finalai. 

 21.00 Skambantys pa-
sauliai su Nomeda 
Kazlaus. Svečias 
– fortepijono 
žvaigždė Eugen 
Indij (Prancūzija).

 22.00 „Tūkstantį kartų 
labanakt“.

 24.00 Atsigręžk, kai 
tamsumos šešėliai 
kris. Koncertas, 
skirtas Holokausto 
aukoms atminti. 

 1.05 „Super Džonio 
prisikėlimas“.

 2.45 Pasaulio dailiojo 
čiuožimo taurės 
varžybos. Italijos 
„Didysis prizas“. 
Poros. Laisvoji 
programa. 

 3.50 Krikščionio  
žodis. 

 4.05 Šventadienio 
mintys. 

 4.30 Duokim garo! 

tv1
 7.10 „Akloji“.
 7.40 „Pragaro katytė“.
 8.40 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.40 „Tėvas  
Motiejus“.

 10.50 „Būrėja“.
 12.00 „Klasikiniai kepiniai. 

Anos Olson 
receptai“.

 12.30 „Džino viešnagė 
Italijoje“.

 13.00 „Gaminame namie 
su Reičele Alen“.

 13.30 Sveikinimai. 
 15.45 „Širdele mano“.
 17.45 „Akloji“.
 18.50 „Būrėja“.
 20.00 „Detektyvė Rizoli“.
 21.00 „Skiedra“.
 23.10 „Nuogas ginklas 

2 1/2. Baimės 
kvapas“.

 0.55 „Mano motinos 
prakeikimas“.

 2.40 „Šešėliai iš praei-
ties“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 Jokių kliūčių! 
 7.30 Iš peties.
 8.30 „Simpsonai“.
 9.00 Gyvūnų manija. 
 9.30 Vienam gale 

kablys. 
 10.00 Praeities  

žvalgas. 
 10.30 100% Dakaro. 
 11.00 „Pamirštų salų 

paslaptis“.
 12.00 Jokių kliūčių! 
 13.00 „Pamirštų salų 

paslaptis“.
 14.00 „Išlikimas“.
 15.00 „Pavojingiausi 

Indijos keliai“.
 16.00 Iš peties.
 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 „Bearas Gryllsas. 

Laukinis iššūkis 
žvaigždėms“.

 18.50 Amerikos  
talentai.

 21.00 Žinios.
 21.45 Sportas.
 21.50 Orai. 
 22.00 TIESIOGIAI. NBA 

rungtynės. Den-
verio „Nuggets“–
Bruklino „Nets“.

 0.30 „Guliverio 
kelionės“.

SekmaDieniS, gruodžio 8 d. Saulė teka 8.26, leidžiasi 15.54, dienos ilgumas 
7.28. Priešpilnis. Vardadieniai: Zenonas, Vaidginas, Gedmintė, Guntilda.
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lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.20 „Senis“.
 10.25 „Štutgarto krimina-

linė policija 3“.
 11.10 „Komisaras 

Reksas“.
 12.00 Stilius. 
 13.00 Klauskite daktaro. 
 13.58 Loterija „Keno 

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.35 Kūrybingumo 

mokykla. 
 16.45 „Ponių rojus“.
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Kas ir kodėl? 
 18.30 Klauskite daktaro. 
 19.30 (Ne)emigrantai. 
 20.25 Loterija „Keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.29 Loterija „Jėga“.
 21.30 Nacionalinė 

ekspedicija. 
 22.30 Dviračio žinios. 

Humoro programa.
 23.00 Premjera. „Apga-

vikai 1“.
 23.45 „Komisaras 

Reksas“.
 0.30 Tėčio reikalai. 
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Istorijos detektyvai. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Klauskite daktaro. 
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 Kas ir kodėl? 
 3.30 Dviračio žinios.
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 „Apgavikai 1“.
 4.50 Kūrybingumo 

mokykla. 
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.10 „Ponių rojus“.

lnk
 6.00 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.30 „Tomo ir Džerio 

šou“.
 7.55 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 9.55 „Rimti reikalai 2“.
 10.25 „Rozenheimo 

policija“.
 11.25 „Supermamos“.
 12.00 Nuo... Iki... 
 13.00 „Tik tu ir aš“.
 14.00 „Našlaitės“.
 15.00 „Svajoklė“.
 16.00 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.30 VIDO VIDeO. 
 18.30 Žinios.
 19.30 KK2. 
 20.00 Bus visko. 
 21.00 „Rimti reikalai 2“.
 21.30 Žinios.
 22.30 PREMJERA. 

„Išlikimas“.
 0.25 „Akloji zona“.
 1.20 „Lošėjas“.

tv3
 6.10 Televitrina. 
 6.25 „Keršytojų 

komanda“.
 6.55 „Žmogus voras“.
 7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 Namas.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Nuo likimo 

nepabėgsi“.
 12.00 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 15.00 „Simpsonai“. 
 16.00 TV3 žinios.
 16.25 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 Prieš srovę.
 20.30 „Moterys meluoja 

geriau“. 
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai.
 22.00 „Žemiau 6. Kalno 

stebuklas“.
 0.05 „Skubi pagalba 2“.
 1.05 „Makgaiveris“.
 1.55 „Tėvynė 5“.
 2.55 „APB“.
 3.45 „Skubi pagalba 2“.
 4.35 „Vieniši tėvai“.
 5.25 „Atsargiai! Mer-

ginos“.

btv
 6.20 „CSI. Majamis“.
 7.15 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.35 „Stoties policija“.
 9.35 „Paskutinis faras“.
 10.35 „Gelbėtojai – 112“.
 11.35 „Jūrų pėstininkai“.
 12.35 „Visa menanti“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Stoties policija“.
 16.00 „Paskutinis faras“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Gelbėtojai – 112“.
 18.30 „CSI. Majamis“.
 19.30 „Jūrų pėstininkai“.
 20.30 „Galiu rytoj“.
 21.00 „Juodoji aušra“.
 22.55 „Pasaulių karas“.
 1.10 „Visa menanti“.
 2.05 „Detektyvų 

istorijos“.

Dzūkijos tv
 6.13 Programa.
 6.14 TV parduotuvė.
 6.30 Kaimo akademija. 
 7.00 „Moterų daktaras“.
 8.00 Nauja diena. 
 8.30 Nauja diena. 

Rubrika.
 9.00 Puikūs pralaimė-

jimai. 
 10.00 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
 11.00 „Prokurorai“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Viralas. 
 12.50 „Gyvybės langelis“.
 14.00 Nauja diena. 
 14.30 Nauja diena. 

Rubrika.
 15.00 „24/7“. 
 16.00 Reporteris. 
 16.23 Sportas.
 16.30 Lietuva tiesiogiai. 
 17.00 „Gyvybės langelis“.
 18.00 „Tapatybė“.
 18.30 „Laisvės keliu“.

 18.45 „Tai – sportas“.
 19.00 Žinios.
 19.20 Orai.
 19.25 „Politiko išpa-

žintis“. 
 20.00 Žinios.
 20.20 Orai.
 20.30 Lietuva tiesiogiai. 
 20.58 Orai.
 21.00 Laikykitės ten. Po-

kalbiai. N. Cesiulis. 
 22.00 „Pone prezidente“.
 22.30 Reporteris. 
 23.20 Sportas.
 23.25 Orai.
 23.30 Delfi dėmesio 

centre. 
 0.00 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 1.00 „Gyvybės langelis“.
 2.10 „Pone prezidente“.
 2.30 „Prokurorai“.
 3.15 Reporteris. 
 3.45 Sportas.
 3.53 Orai.
 3.55 Nauja diena.
 4.15 Nauja diena. 

Rubrika.
 4.35 Viralas. 
 4.55 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
 5.35 „Pone prezidente“.

lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Daiktų istorijos. 
 7.00 Kultūros diena
 7.25 „Kaip Paulinė 

Kalėdas gelbėjo“.
 7.40 „Drakoniukas 

Kokosas 1“.
 7.55 „Smurfai“.
 8.20 Į sveikatą!
 8.50 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“.
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus sąsiuvinis. 
 12.40 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 13.10 Kultūringai su 

Nomeda. 
 14.00 Gimę tą pačią 

dieną. 
 14.55 „Šaltojo karo 

istorija“.
 15.50 „Kaip Paulinė 

Kalėdas gelbėjo“.
 16.05 „Drakoniukas 

Kokosas 1“.
 16.15 „Smurfai“.
 16.45 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“.
 17.05 „Ieškok manęs 

Paryžiuje 1“.
 18.00 Kultūros diena.
 18.30 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
Architektas Stasys 
Kudokas“. 

 18.55 FIBA Čempionų 
lyga. Panevėžio 
„Lietkabelis“–Sa-
sario „Dinamo“. 

 21.00 „Laikinosios sos-
tinės fenomenas. 
Kauno medinė 
architektūra“.

 21.30 „Medičiai. Floren-
cijos valdovai 2“.

 23.25 Atspindžiai. 
Paveldo kolekcija. 

 23.50 Kūrybingumo 
mokykla. 

 24.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.45 Mokslo sriuba. 
 1.15 Vilnius Jazz 2019. 
 2.10 „Senas šautuvas“.
 3.00 Kelias. 
 3.30 Auksinis protas. 
 4.40 Auto Moto. 
 5.05 Skambantys pasau-

liai su Nomeda 
Kazlaus. Svečias 
– fortepijono 
žvaigždė Eugen 
Indij (Prancūzija).

tv1
 6.30 „Tėvas Motiejus“.
 7.45 „Neklausk meilės 

vardo“.
 8.45 „Meilės sparnai“.
 9.45 „Akloji“.
 10.50 „Būrėja“.
 12.00 „Bjaurusis ančiukas 

Niujorke“.
 13.00 „Zigis ir Ryklys“.
 13.20 „Keista šeimynėlė“.
 13.50 „Kiaulė, Ožka, Ba-

nanas ir Svirplys“.
 14.20 „Muča Luča“.
 14.45 „Mirtis rojuje“.
 16.00 „Svaragini. Amžina 

draugystė“.
 17.00 „Būk su manim“.
 18.00 „Keršto gėlės“.
 18.50 „Paskolinta meilė“.
 19.50 „Mirtis rojuje“.
 21.00 „Prancūziška 

žmogžudystė. 
Mirtys Burgundi-
joje“.

 22.55 „Gyvenimo daina“.
 0.50 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
 3.00 „„Velvet“ kolekcija“.
 4.45 „Tėvas Motiejus“.

tv6
 6.15 Televitrina. 
 6.30 „CSI kriminalistai“. 
 7.30 „Kobra 11“. 
 8.30 „Meilė – tai...“. 
 9.00 Praeities žvalgas.
 9.30 Topmodeliai. 
 10.30 „Simpsonai“. 
 11.30 „Saša ir Tania“.
 12.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“. 
 13.30 „Iš Los Andželo į 

Vegasą“.
 14.30 Televitrina. 
 15.00 „Kobra 11“. 
 16.00 „CSI kriminalistai“. 
 17.00 „Saša ir Tania“. 
 18.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“. 
 19.00 Europos taurės 

krepšinio rung-
tynės. Vilniaus 
„Rytas“–Bursos 
„Tofas“.

 21.00 „Naša Raša“.
 21.45 UEFA čempionų 

lygos rungtynės. 
„Chelsea FC“–
„LOSC Lille“.

 23.55 „Rouzvudas“. 
 0.50 „Pėdsakai“. 
 1.40 „Salemas“. 
 2.25 „Paskutinis žmogus 

Žemėje“.
 3.15 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“.

antraDieniS, gruodžio 10 d. Saulė teka 8.29, leidžiasi 15.53, dienos ilgumas 
7.24. Priešpilnis. Vardadieniai: Eidimtas, Ilma, Eularija, Loreta.

trečiaDieniS, gruodžio 11 d. Saulė teka 8.30, leidžiasi 15.53, dienos ilgumas 7.23. 
Pilnatis. Vardadieniai: Artūras, Aistis, Tautvaldė, Dovydas.

lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.20 „Senis“.
 10.25 „Štutgarto krimina-

linė policija 3“.
 11.10 „Komisaras 

Reksas“.
 12.00 Vartotojų kontrolė. 
 13.00 Klauskite daktaro. 
 13.58 Loterija „Keno 

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.35 Kūrybingumo 

mokykla. 
 16.45 „Ponių rojus“.
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Kas ir kodėl? 
 18.30 Klauskite daktaro. 
 19.30 Gyvenimo spalvos
 20.25 Loterija „Keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.29 Loterija „Jėga“.
 21.30 Ypatingas būrys. 
 22.30 Dviračio žinios.
 23.00 „Apgavikai 1“.
 23.45 „Komisaras 

Reksas“.
 0.30 „Bloga mergaitė“. 
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Stilius. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Klauskite daktaro. 
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 Kas ir kodėl? 
 3.30 Dviračio žinios. 
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 „Apgavikai 1“.
 4.50 Kūrybingumo 

mokykla. 
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.10 „Ponių rojus“.

lnk
 6.00 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.30 „Tomo ir Džerio 

šou“.
 7.55 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 9.55 „Rimti reikalai 2“.
 10.25 „Rozenheimo 

policija“.
 11.25 „Supermamos“.
 12.00 Bus visko.
 13.00 „Tik tu ir aš“.
 14.00 „Našlaitės“.
 15.00 „Svajoklė“.
 16.00 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.30 VIDO VIDeO. 
 18.30 Žinios.
 19.25 KK2 vaikai. 
 19.30 KK2. 
 20.00 Gaudyk laiką. 
 21.00 „Rimti reikalai 2“.
 21.30 Žinios.
 22.30 „Kapitonas 

Filipsas“.
 1.10 „Akloji zona“.
 2.05 „Išlikimas“.

tv3
 6.10 Televitrina. 
 6.25 „Keršytojų 

komanda“.
 6.55 „Žmogus voras“.

 7.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

 7.55 Prieš srovę.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Nuo likimo 

nepabėgsi“.
 12.00 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“. 
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.25 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 Gero vakaro šou.
 20.30 „Moterys meluoja 

geriau“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai.
 22.00 „Svetimšalis“
 22.25 Vikinglotto.
 0.25 „Skubi pagalba“.
 1.20 „Makgaiveris“.
 2.05 „Tėvynė“.
 3.00 „APB“.
 3.50 „Skubi pagalba“.
 4.40 „Vieniši tėvai“.
 5.05 „Atsargiai! Mer-

ginos“.

btv
 6.20 „CSI. Majamis“.
 7.15 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.35 „Stoties policija“.
 9.35 „Paskutinis faras“.
 10.35 „Gelbėtojai – 112“.
 11.35 „Jūrų pėstininkai“.
 12.35 „Visa menanti“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Stoties policija“.
 16.00 „Paskutinis faras“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Gelbėtojai – 112“.
 18.30 „CSI. Majamis“.
 19.30 „Jūrų pėstininkai“.
 20.30 „Galiu rytoj“.
 21.00 „Išbandymų diena“.
 23.30 „Juodoji aušra“.
 1.25 „Visa menanti“.
 2.20 „Detektyvų 

istorijos“.

Dzūkijos tv
 6.13 Programa.
 6.14 TV parduotuvė.
 6.30 Kryptys LT. 
 7.00 „Moterų daktaras“.
 8.00 Nauja diena. 
 8.30 Nauja diena. 

Rubrika.
 9.00 Sėkmės gylis.
 10.00 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
 11.00 „Prokurorai“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 „Pone prezidente“.
 12.50 „Gyvybės langelis“.
 14.00 Nauja diena. 
 14.30 Nauja diena. 

Rubrika.
 15.00 „Prokurorai“.
 16.00 Reporteris. 
 16.23 Sportas.
 16.30 Lietuva tiesiogiai. 
 17.00 „Gyvybės langelis“.
 18.00 „Nuodėmė“.
 18.25 „Politiko išpa-

žintis“.
 19.00 Žinios.
 19.20 Orai.

 19.25 „Pozicija“.
 20.00 Žinios.
 20.20 Orai.
 20.30 Lietuva tiesiogiai.
 20.58 Orai.
 21.00 Gyvenimas. 
 22.00 „Pone prezidente“.
 22.30 Reporteris. 
 23.20 Sportas.
 23.25 Orai.
 23.27 Rubrika „Verslo 

genas“.
 23.30 Delfi dėmesio 

centre. 
 0.00 Laikykitės ten. Po-

kalbiai. N. Cesiulis. 
 1.00 „Gyvybės langelis“.
 2.10 „Pone prezidente“.
 2.30 „Prokurorai“.
 3.15 Reporteris. 
 3.45 Sportas.
 3.53 Orai.
 3.55 Nauja diena.
 4.15 Nauja diena. 

Rubrika.
 4.35 „Prokurorai“.
 5.15 „Pone prezidente“.

lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Vilnius Jazz 2019. 
 7.00 Kultūros diena.
 7.25 „Kaip Paulinė 

Kalėdas gelbėjo“.
 7.40 „Drakoniukas 

Kokosas 1“.
 7.55 „Smurfai“.
 8.20 Smalsumo genas. 
 8.50 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“.
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 DW naujienos  rusų 

kalba.
 12.15 Kultūrų kryžkelė. 

Menora. 
 12.40 Literatūros pėd-

sekys. 
 13.05 Stambiu planu. 
 14.00 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
Architektas Stasys 
Kudokas“.

 14.30 „Laikinosios sos-
tinės fenomenas. 
Kauno medinė 
architektūra“.

 15.00 Žagarės vyšnių 
festivalis 2015.

 15.50 „Kaip Paulinė 
Kalėdas gelbėjo“.

 16.05 „Drakoniukas 
Kokosas 1“.

 16.15 „Smurfai“.
 16.45 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“.
 17.05 „Ieškok manęs 

Paryžiuje 1“.
 18.00 Kultūros diena.
 18.30 Gimę tą pačią 

dieną. 
 19.25 „Po milijono metų 

1“.
 20.20 Kūrybingumo 

mokykla. 
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.25 FIBA Čempionų 

lyga. Brindizio 
„Happy Casa“–Klai-
pėdos „Neptūnas“. 

 23.30 Nacionalinė ekspe-
dicija. 

 0.25 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.40 Dabar pasaulyje. 
 1.15 Vilnius Jazz 2019. 
 2.15 „Tūkstantį kartų 

labanakt“.
 4.15 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
Kauno medinė 
architektūra“.

 4.40 Į sveikatą! 
 5.05 Klauskite daktaro. 

tv1
 6.30 „Tėvas Motiejus“.
 7.45 „Neklausk meilės 

vardo“.
 8.45 „Meilės sparnai“.
 9.45 „Akloji“.
 10.50 „Būrėja“.
 12.00 „Bjaurusis ančiukas 

Niujorke“.
 13.00 „Zigis ir Ryklys“.
 13.20 „Keista šeimynėlė“.
 13.50 „Kiaulė, Ožka, Ba-

nanas ir Svirplys“.
 14.20 „Muča Luča“.
 14.45 „Mirtis rojuje“.
 16.00 „Svaragini. Amžina 

draugystė“.
 17.00 „Būk su manim“.
 18.00 „Keršto gėlės“.
 18.50 „Paskolinta meilė“.
 19.50 „Mirtis rojuje“.
 21.00 „Prancūziška 

žmogžudystė. 
Mirtys La Roše-
lyje“.

 23.05 „Gyvenimo daina“.
 0.55 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
 3.10 „Prancūziška 

žmogžudystė. 
Mirtys Burgundi-
joje“.

 4.40 „Tėvas Motiejus“.

tv6
 6.15 Televitrina. 
 6.30 „CSI kriminalistai“. 
 7.30 „Kobra 11“. 
 8.30 „Gyvenimas 

susimetus“.
 9.00 Vienam gale 

kablys.
 9.30 Topmodeliai. 
 10.30 „Simpsonai“. 
 11.30 „Saša ir Tania“. 
 12.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“. 
 13.30 „Iš Los Andželo į 

Vegasą“. 
 14.30 Televitrina. 
 15.00 „Kobra 11“. 
 16.00 „CSI kriminalistai“. 
 17.00 „Saša ir Tania“. 
 18.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“. 
 19.00 „Gyvenimas 

susimetus“.
 20.00 „Meilė – tai...“.
 20.30 Žinios.
 20.55 Orai.
 21.00 „Naša Raša“.
 21.45 UEFA čempionų 

lygos rungtynės. 
„Club Atlético de 
Madrid“–„FC Loko-
motiv Moskva“.

 23.55 „Rouzvudas“.
 0.55 „Pėdsakai“. 
 1.40 „Salemas“. 
 2.30 „Paskutinis žmogus 

Žemėje“.
 3.15 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“. 
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2 k. butą Vartuose, Krosnos  •sen., kaina sutartinė.  

Tel. 8 603 20920. 

Grūdų pikiavimo sandėlį su  •grūdų pikiavimo malūnu (arba 
atskirai) Nemajūnų k., kaina 
sutartinė.  
Tel. 8 698 78040. 

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKa

Traktorių T40 (vientiltis).   •Tel. 8 686 54040.

TraNSPOrTO PrIEMONĖS

Naudotų automobilių  •detales.  
Tel. 8 678 68373.

„VW Golf III“ (universa- •las, 1996 m.) dalis: mėlynus 
priekinius sparnus (30 Eur/
vnt.), posparnius (8 Eur/vnt.), 
el. veidrodėlius (7 Eur/vnt.), 
dėtuvę (8 Eur).  
Tel. 8 654 87148.

„Renault Scenic“ (4 varan- •tys ratai, 1,9 l, dyzelinas, 2001 
m. pab., TA iki 2020 m. balan-
džio mėn.), kaina 1 900 Eur.  
Tel. 8 626 79757.

„Opel Zafira“ (važiuojan- •tis).  
Tel. 8 606 57346. 

GYVuLIaI

Kiaulę.   •Tel. 8 627 11386.

Berišon veislės aviną.   •Tel. 8 686 19384.

Mėsinę kiaulę.   •Tel. 8 656 68604.

Ėringas avis.   •Tel. 8 642 07624. 

auGaLaI

Miežius.   •Tel. 8 686 54040.

Kviečius, kvietrugius ir  •avižas, kaina 7 Eur/cnt. Rugius 
ir miežius, kaina 6 Eur/cnt. 
Žirnius, kaina 10 Eur/cnt. Lei-
palingis.  
Tel. 8 698 50782.

G. Vasiukonio gėlininkystės  •ūkis prekiauja viržiais.  
Tel. 8 626 02129, Staidarų g. 8, 
Staidarų k., Lazdijų r.

KITI

Naudotą svetainės kom- •plektą „Jotulė“, kaina sutartinė.  
Tel. 8 684 12694.

Kineskopinius televizorius  •„Philips“ (37 cm įstrižainė) ir 
„Samsung“ (51 cm įstrižainė), 
kaina 15 Eur/vnt. Televizoriaus 
priedėlį, kaina 15 Eur. Televi-
zoriaus sieninį laikiklį, kaina 6 
Eur. Vaikišką medinę lovytę, 
kaina 17 Eur. Baltą rašomą sta-
lą, kaina 20 Eur. Druskininkai.  
Tel. 8 686 43600.

PARDUODA
beržines ir juodalksnio 

malkas.
Atvežame.

Užsakymai priimami

8 688 80175.

Sodo namelį bendrijoje  •„Baltasis“ (11 a žemės).  
Tel. 8 656 12800.

Namą su 15 a sklypu Lazdijų  •mieste.  
Tel. 8 603 24679.

1 k. butą Simne (2 aukštas,  •34,14 kv. m, su daline buitine 
technika, nauji langai, šarvuo-
tosios durys, nauja santechni-
ka) kartu su kolektyviniu sodu 
(6 a).  
Tel. 8 601 93000.

Žemės sklypus namų  •statybai šalia Lazdijų (įvairaus 
dydžio, visos komunikacijos, 
šalia interneto linija), kaina 
sutartinė.  
Tel. 8 616 33781. 

Namą Vytauto g. 41, Laz- •dijai (15 a namų valda) ir 15 a 
sklypą Sodų g.  
Tel. 8 672 05028.

Sodybą Lazdijuose arba kei- •čiu į 2 k. butą I arba II aukšte.  
Tel. 8 670 61649.

3 k. butą Veisiejuose (3  •aukštas, netoli pušynas, eže-
ras), kaina 14 600 Eur.  
Tel. 8 686 65095. 

Sodybą Gudelių k. (30 a  •namų valda, 2,25 ha žemės 
ūkio paskirties žemės).  
Tel. 8 615 96091. 

Žemės sklypą namo  •statybai Lazdijų mieste (30 a, 
gražioje vietoje, prie miško ir 
vandens telkinio, atlikti geode-
ziniai matavimai, visos miesto 
komunikacijos), kaina 20 000 
Eur.  
Tel. 8 686 70841. 

Namą Vainiūnų k. (buvusi  •valgykla, namų valda, 30 a), 
kaina 16 000 Eur.  
Tel. 8 686 70841. 

Žemės sklypą Nemajūnų k.  •(80 a, žemės ūkio paskirtis, su 
tvenkiniu ir nedideliu statiniu), 
kaina 6 000 Eur.  
Tel. 8 686 70841. 

Nedidelį rekreacinės  •paskirties žemės sklypą prie 
ežero (iki vandens apie 50 m, 
sklypą iš vienos pusės riboja 
keliukas, iš dviejų pusių juosia 
natūralus griovys, einantis iki 
ežero, idealus variantas sklype 
turėti tvenkinį, patogus priva-
žiavimas), kaina 12 000 Eur.  
Tel. 8 686 70841. 

Gyvenamąjį namą Mikniš- •kių k., Šeštokų sen. (87 kv. m, 
63 a sklypas, gera būklė, pa-
keisti langai, tinkamas gyventi 
iš karto, ūkiniai pastatai), kaina 
sutartinė.  
Tel. 8 698 78040. 

2 k. butą M. Gustaičio g.  •5, Lazdijai (trečias aukštas, 
su visais patogumais), kaina 
20 000 Eur.  
Tel. 8 603 04079. 

brangiai perka.
karves, jaučius, telyčias. 

Tvarko subsidijas.  
Atsiskaito iš karto. 

Moka 6–21 proc. 
Sveria, pasiima. 

Tel.: 8 613 79515, 
8 620 35000,
8 614 44299. 

„Sūduvos galvijai“

BAlDų PAPilDymAs! 
Virtuvės komplektai, sofos, 
lovos, kampai, spintelės, 
lentynos, komodos, kėdės, 
prieškambario baldai, šal-
dytuvai, šaldikliai, žoliapjo-
vės, trimeriai. Nemokamas 
atvežimas.

Ulonų g. 16, Alytus 
(„Dainava“)

Tel. 8 683 76442

PARDUODA
NEKILNOJaMaSIS TurTaS

1,13 ha miško Kapčiamies- •čio sen.  
Tel. 8 686 19384.

Mūrinį namą N. Kirsnos  •kaime (2 aukštų, įrengtas, su 
baldais, centrinis šildymas 
kietu kuru, yra ūkinis pastatas, 
garažas, šulinys, vandentiekis, 
vonia, tualetas, 40 a žemės, 
šalia galima nusipirkti 7 ha 
žemės). Galima apsigyventi iš 
karto. Geri kaimynai.  
Tel.: 8 616 49398, 8 611 50514.

Puikų didelį sklypą statybai  •Lazdijuose.  
Tel. 8 686 70841.

Žemės sklypą Jūratės g. 10,  •Alytus (12 a, namų valda, puiki 
vieta, geri kaimynai, ~1 km iki 
PC „Senukai“, arti mokyklos 
bei darželiai, sklypo dokumen-
tai tvarkingi, neįkeistas, miesto 
komunikacijos (išskyrus 
dujas), gatvė įtraukta į miesto 
plėtros projektą), kaina 1 000 
Eur/a, galima derėtis.  
Tel. 8 677 78572. 

Žemės sklypą lazdijų r.,  •šalia ežero.  
Tel. 8 686 70841.

VANTOS.

Įvairioms pirtims. 
Įvairiems vanojimams. 

Didesnį kiekį galiu atvežti. 
Kviečiu susipažinti su 

lietuviškos pirties 
tradicijomis ir ritualais.

Tel. 8 633 59539. 

Paveikslus.   •Tel. 8 603 41267.

Triušieną.   •Tel. 8 602 13722.

Ketinius radiatorius.   •Tel. 8 614 56206.

Prekiaujame įvairiais gėlių  •sodinukais, skaldele kapams, 
fasuota akmens anglimi ir 
baltarusiškų durpių briketais. 
Atvežame. UAB „Martas“, 
Gėlyno g. 17, Lazdijai.  
Tel.: 8 652 51721,  
(8 318) 51721.

Palečių vežimėlį, suvirinimo  •aparatus.  
Tel. 8 698 78040.

Pigiai labradorito akmens  •plokštes iš Ukrainos Lazdijuo-
se.  
Tel. (8 318) 52156 (po darbo 
valandų ir savaitgaliais).

Pušines sausuolių malkas.  •Atvežu.  
Tel. 8 624 71375. 

PERKA
NEKILNOJaMaSIS TurTaS

Žemę.   •Tel. 8 688 80688. 

Žemės ūkio paskirties  •žemę.  
Tel.: 8 615 94920,  
8 614 56206.

Brangiai mišką (gali būti  •bendraturčių, neatidalytas, su 
skolomis). Sutvarkau doku-
mentus.  
Tel. 8 644 55355.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKa

MTZ ir traktorinę priekabą  •(2PTS9).  
Tel. 8 630 93471.

Bet kokią žemės ūkio tech- •niką. Perku traktorių, priekabą, 
sunkvežimį ir jų padargus. Gali 
būti neveikianti, su defektais.  
Tel. 8 680 77728. 

TraNSPOrTO PrIEMONĖS

Superkame įvairių markių  •naudotus automobilius. Mo-
kame iki 500 Eur priklausomai 
nuo komplektacijos ir buvimo 
vietos. Tel. 8 678 68373.

Lengvąjį automobilį arba  •mikroautobusą, pagamintą 
nuo 1985 m. Gali būti tech-
niškai netvarkingas, daužtas, 
nevažiuojantis. Siūlyti įvairius 
variantus.  
Tel. 8 687 89742. 

Superkame visų markių  •automobilius, kemperius. Gali 
būti nevažiuojantys ar po auto-
įvykio bei parvežti iš Anglijos. 
Pasiimame patys, sutvarkome 
reikalingus dokumentus, atsi-
skaitome iš karto.  
Tel. 8 636 60454. 

UAB „Rividė“  
parduoda ir pristato:

• Plautas aukščiausios rū-
šies akmens anglis (palaidos 
arba fasuotos po 25 kg).

• Granulines akmens anglis 
(po 1 t, po 25 kg).

• Medžio briketus.
• Durpių briketus didmai-

šiuose (sveriame kliento kie-
me).

• Medžio granules (serti-
fikuotos).

Tel. 8 652 71212.

MALKOS, MALKOS, 
MALKOS,

pagal pageidavimus:  
skaldytos, pjautos, rąstais, 

beržinės, alksninės, 
pušinės, drebulinės, 

ąžuolinės, 
eglinės, atraižos. 

Vežame mažais kiekiais.
TEL. 8 657 88458.

IEŠKOMI PAGALbINIAI 
DARbUOTOJAI DARbUI 
VOKIETIJOJE (bERLYNE 

IR ROSTOKE).
Visos soc. garantijos. 
Apmokama kelionė!

Teirautis tel. +370 636 52171.

bRANGIAI 
PERKA 

ĮVAIRIUS 
ARKLIUS

Tel. 8 683 00890. 
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PERKA

TraNSPOrTO PrIEMONĖS

Visų markių automobilių  •supirkimas. Gali būti nevažiuo-
jantys, be techninės apžiūros, 
po autoįvykio. Atsiskaitome 
vietoje, sutvarkome dokumen-
tus.  
Tel. 8 686 94982. 

GYVuLIaI

Mėsines telyčaites.   •Tel. 8 670 07688.

Brangiai – pienu girdomus  •buliukus ir telyčaites (2–8 
sav., nuo 50 iki 90 kg). moka 
6 ir 21 proc. sveria elektroni-
nėmis svarstyklėmis.  
Tel. 8 646 81037. 

Įmonė tiesiogiai – galvijus  •aukščiausiomis ŽŪKB „Kreke-
navos mėsa“ kainomis. moka 
iš karto.  
Tel. 8 613 79515. 

Perku veršelį arba telyčią  •nuo 6 mėn. iki 3 metų toles-
niam auginimui. Taip pat pie-
nines melžiamas karves arba 
visą bandą. Tel. 8 625 93679. 

KITI

Naudotą pianiną.   •Tel. 8 659 60507.

Metalo laužo supirkimas:  •juodojo metalo laužas – 130–
150 Eur/t, skarda – 110–120 
Eur/t. Didesnį kiekį pasiimame 
patys. Ežero g. 39, Lazdijai. 
Svėrimo paslaugos iki 60 t. 
Darbo laikas I–V 8.00–16.00 
val., VI 8.00–12.00.  
Tel. 8 698 30902. 

DARbAS
SIŪLO

Ieškau padėjėjo ūkyje prie  •gyvulių Punske (apgyvendini-
mas, maitinimas).  
Tel. 8 687 37716.

Garantuotas darbas namų  •tvarkytojoms (-ams) Anglijoje. 
Anglų kalba nebūtina. Uždar-
bis 1500–2000 Eur/mėn. Be 
žalingų įpročių.  
Tel. 8 672 41083,  
www.superdarbas.com.

IEŠKO

Ieškau darbo pas ūkininką.   •Tel. 8 653 59669.

NUOMA
SIŪLO

Nebrangiai išnuomojamos  •salės-klubo patalpos Lazdijų 
miesto centre („Holivudas“).  
Tel. 8 698 78040. 

Išnuomoju gamybines-san- •dėliavimo patalpas Radvilų g., 
Veisiejuose.  
Tel. 8 698 78040. 

Nuomoju betono maišyklę.   •Tel. 8 614 56206.

IEŠKO

Išsinuomočiau žemės ūkio  •paskirties žemės. Gali būti 
apleista. Apleistą žemę sutvar-
kyčiau.  
Tel. 8 680 77728. 

Jauna šeima išsinuomotų  •būstą Lazdijuose.  
Tel. 8 673 24549.

išsinuomočiau būstą.  •Pageidautina Veisiejų seniū-
nijoje.  
Tel. 8 620 46498.

Brangiai išsinuomočiau  •žemės Krosnos, Šeštokų  
sen.  
Tel. 8 688 80688. 

išsinuomočiau žemės  •Šventežerio sen. laiku moku 
sutartą nuomos  
mokestį.  
Tel. 8 671 50589.

Išsinuomočiau butą Laz- •dijuose. Mokėsiu iki 100 Eur/
mėn. už nuomą.  
Tel. 8 603 30577. 

„Knygynėlyje“ (Seinų g. 12) įsigykite priemonių už 
40 Eur ar daugiau ir gaukite laikraščio „Dzūkų 
žinios“ mėnesio prenumeratą kitiems metams.

PASLAUGOS
Karštuoju būdu restauruo- •jame vonias. Dengiame impor-

tinėmis medžiagomis. Spalvų 
įvairovė, garantija. Darbo patir-
tis 27 metai.  
Tel.: 8 617 78494, 8 636 79331.

Taisome automatines skal- •bimo mašinas. Atvykstame į 
namus. Tel. 8 615 73404.

Atliekame visus vidaus  •apdailos darbus.  
Tel. 8 623 00597.

UAB „Staigūs sprendimai“  •autoservisas. Važiuoklės 
remontas, virinimo darbai, 
padangų montavimas ir balan-
savimas, žemės ūkio mašinų, 
sunkvežimių padangų mon-
tavimas ir remontas, tepalų 
prekyba, keitimas, įvairios 
žemės ūkio paslaugos, prekyba 
naudota žemės ūkio technika. 
Alytaus g., Krosna.  
Tel.: 8 620 68034, 8 614 15051. 

Glaistau, dažau bei galiu  •dirbti kitus statybinius darbus.  
Tel. 8 622 60230. 

Dengiame stogus iš savo ir  •užsakovo medžiagų. Lankstinių 
gamyba ir montavimas.  
Tel. 8 678 29667. 

Greitai ir kokybiškai išpjau- •name medžius tiek gyvenamo-
siose, tiek sunkiai prieinamose 
teritorijose ir kapinėse.  
Tel. 8 627 49416. 

Kaminų, lietvamzdžių valy- •mas, skardinimas.  
Tel. 8 621 99958. 

Karkasinių namelių, sandė- •liukų, malkinių statymas. Stogų 
dengimas. Kiti statybos  
darbai.  
Tel. 8 631 91211. 

Nebrangiai parduoda, mon- •tuoja kondicionierius, šilumos 
siurblius oras-oras, oras-
vanduo. Šaldytuvų, orkaičių, 
skalbimo mašinų ir indaplovių 
remontas. Atvyksta į  
namus. Tel. 8 600 23832. 

DOVANOJA
Du šuniukus.   •Tel. 8 603 41267.

G. Vasiukonio 
gėlininkystės ūkis 

PREKIAUJA 
viržiais.

Tel. 8 626 02129, 
Staidarų g. 8, 
Staidarų k., 
Lazdijų r.
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Firma brangiai perka 
veršelius ir didelius 
mėsinius galvijus. 
Moka 6 ir 21 proc..

Tel. 8 634 23551. 

A. KAšAlyno PĮ teiKiA

gyvulių 
sėKlinimo 

PAslAugAs...

tel. 8 698 50235.

PERKA žemę. 
Tel. 8 688 80688.

Tel. 8 684 95050.  

Veršelių 
supirkimas. 

VERŠELIŲ 
SUPIRKIMAS.

Tel. 8 684 95050.

GALVIJŲ 
SUPIRKIMAS.
Tel.: 8 682 49384, 

8 686 98223.

PeRKA miŠKą 
sU Žeme iR iŠKiRsTi 
Darome miškotvarkos 

projektus 
Teikiame miškovežio  

paslaugas

UAB „VyTKeRTA“, 
Varpilės g. 4, 

senoji Varėna
Tel.: 8 610 31732, 8 623 16745, 

el. p. vytkerta@gmail.com

• Topografiniai ir 
geodeziniai matavimai, 

• žemės sklypų 
formavimo ir 

pertvarkymo projektai, 
• detaliųjų planų rengimas

naujoji g. 56, alytus
tel. : 8 678 41222, 

8 655 26922
el. p. : geodezinis@gmail. com, 

 info@ntkarolis. lt, 
www. ntkarolis. lt

naujose patalpose

Perkame mišką su 
žeme ir išsikirsti.
 ATLIeKAMe:
– miško valymo, 

retinimo, sanitarinius 
kirtimus.

– medienos ištraukimo  
darbus.

– miško sodinimo ir  
priežiūros darbus.

 
Tel. 8 688 80175

Vytauto g. 16, Seirijai, 
Lazdijų r.

El. p. uabloginta@gmail.com

Kviečiame registruotis į 
vairavimo kursus

Kalvarijoje organizuojami
mokymai: 

Tel.: (8 343) 21847, 
8 699 88498.

traktorininkų TR1, TR2, SZ kategorijų 
mokymo kursai; 
vairuotojų A, B, BE, C, CE kategorijų mokymo kursai.
Keičiami seno pavyzdžio 
traktorininkų pažymėjimai į naujus.

Dėmesio!

PERKAME
MIŠKĄ

Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.

Tel. 8 625 93 679

BRANGIAI PERKAME ĮVAIRIUS
ARKLIUS, JAUČIUS, 
TELYČIAS, KARVES.

Perkame 
MIŠKĄ.

su žeme 
ir iškirsti. 

Tel. 8 682 61641
www.SuperkaMišką.lt

• Stacionarių ir nešiojamųjų kompiuterių 
remontas

• Kompiuterių programinės įrangos 
tvarkymas

• Navigacijų naujinimas

• Kompiuterinių tinklų projektavimas ir 
tvarkymas

• Vaizdo stebėjimo sistemų diegimas

• Įmonių ir organizacijų kompiuterinės 
technikos priežiūra

• Kompiuterių ir projektorių nuoma

El. p. vitoldas@varle.lt 
Tel. +370 698 75597

Norgaudas Pilvinis atlieka 
geodezinius (kadastrinius) 

matavimus
Tel. 8 680 83000.

ĮMONĖ SUPERKA 
KARVES, bULIUS ir TELYČIAS

Ab „Krekenavos agrofirma“
supirkimo kainomis.

Sveria vietoje. Moka 6 ir 21 proc. PVM. 

Pasiima savo transportu. Atsiskaito iš karto.

Tel.: 8 685 86131, 8 698 28063.

Parduoda 13 a namų 
valdos sklypą margirio g. 3, 

miklusėnų k., Alytaus r.

(gyvatvorė, veja, visos 
komunikacijos šalia,  
kaina 1 500 eur/a).

Tel. 8 682 60899.Miško 
paslaugos..

• Miško pirkimas
• Miško pjovimas su harvesteriu
• Retinimai, sanitariniai kirtimai
• Savaiminių miško žėlinių kirtimas
• Prekyba mediena, rąstais
• Stataus miško su žeme ir be jos pirkimas
• Miško atkūrimas
• Medienos ištraukimas
• Konsultavimas

Alėjos g. 29, Leipalingis.
Tel.: 8 618 42266, 8 686 67560

leipalingio.giria@gmail.com

PERKAME
MIŠKĄ

Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.

Tel. 8 625 93 679

BRANGIAI PERKAME ĮVAIRIUS
ARKLIUS, JAUČIUS, 
TELYČIAS, KARVES.

perka pienu girdomus 
veršelius. 

Moka 6 ir 21 proc. 

UAb „Galvijų eksportas“

Tel. 8 612 34503. 

• Statybos darbai.
• Betonavimo darbai.
• Stogų, fasadų šiltinimas.
• Mansardų įrengimas.
• Gipso plokščių montavimas.
• Glaistymas, dažymas, 
plytelių klojimas.
• Medžiagų pristatymas. 

Tel. 8 650 54363.


