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Lazdijų juvelyrinė parduo-
tuvė kviečia Jus  iš anksto ir 
saugiai pasirūpinti kalėdinėmis 
dovanomis.

Didelis juvelyrinių gaminių, 
laikrodžių ir suvenyrų pasirinki-
mas geriausiomis kainomis.

Pradžiuginkite savo arti-
muosius gražiausių švenčių 
proga.

SEINŲ G. 12, LAZDIJAI. 

Artėja 
Kalėdos!

DĖMESIO

UAB „Krikštonių paukštynas“ 
parduoda užaugintus broile-
rius (virš 40 dienų amžiaus, 
2,5–4,5 kg gyvo svorio) po 1 
Eur už kilogramą.

Adresas: Lazdijų r. sav., 
Krikštonių k., Skroblų g. 10. 

Darbo laikas 
nuo 8.00 iki 18.00 val.

Teirautis tel. 8 618 79930

UAB „Lazdijų vanduo“ įmonės technika — E. Zaburos kieme 

N
ors vis rečiau 
girdime apie 
tai, jog valstybės 
tarnautojai nau-
dojasi tarnybine 
padėtimi, nes už 

tai yra griežtai baudžiami, tačiau 
viešumon kartais išlenda faktai, 
verčiantys abejoti jų sąžiningu-
mu. 

Praėjusį savaitgalį šalia ben-
drovės „Lazdijų vanduo“ vadovo 
namų buvo pastebėta dirbanti šios 
savivaldybės valdomos bendro-
vės technika-kėlimo bokštelis, 
mikroautomobilis ir plušantys 
UAB „Lazdijų vanduo“ darbuo-
tojai. Ar vadovas naudojasi tarny-
bine padėtimi? Ar susimokėjo už 
paslaugas? Šie ir kiti klausimai 
kilo vienam pilietiškam Lazdijų 
gyventojui, kuris užfiksavo vaiz-
delį prie bendrovės direktoriaus 
Eimunto Zaburo namų. 

Gavusi lazdijiečio informaciją, 
„Dzūkų žinių“ redakcija kreipėsi 
į UAB „Lazdijų vanduo“ direk-
torių, prašydama paaiškinti, ką 
reiškia savaitraščio skaitytojo už-
fiksuota situacija: „Praėjusį šeš-
tadienį prie Jūsų privataus namo 
buvo pastebėti dirbantys bendro-
vės „Lazdijų vanduo“ darbuotojai 
ir bendrovės technika. Ką jie ten 
veikė, kokiu pagrindu pas Jus, 
privačioje valdoje, dirbo bendro-
vės technika ir darbuotojai? Kaip 

Kalėdiniai kėniai
ir eglutės 

Parduodame kalėdinius kė-
nius ir eglutes, dydis nuo 125 
cm iki 225 cm. Kaina nuo 20 iki 
45 eurų. Nemokamai pristato-
me į namus. 

Daugiau 
informacijos 
tel. 8 604 07425

Tel. 8 614 56206.
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Lazdijų bulvė

Prekiaujame šViežiomis „Vineta“ Veislės bulVėmis

Skaitytojas užfiksavo, kaip šalia UAB „Lazdijų vanduo“ direktoriaus namų dirbo tai pačiai įstaigai priklausanti technika ir darbininkai.
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SavaitėS komentaraS 
Naujausias Naisių teatro spektaklis „Ramūnas žengia iš Seimo“

Algimantas Mikelionis
Karantino metu, kai didžiąją dalį 
laiko leidžiame namuose, vienas 
iš įdomiausių dalykų yra stebėti 
neseniai išrinkto Seimo darbą. 
Ypač politika besidomintiems 
žmonėms. Nuo pat ryto įsijungus 
kompiuterį galima domėtis, kas 
taps ministrais naujoje I. Šimony-
tės vadovaujamoje Vyriausybėje, 
kas taps Seimo pirmininke ir jos 
pavaduotojais, kam atiteks kokio 
nors Seimo komiteto vadovo vai-
ras ir t. t., ir pan. Viskas nauja, be 
galo žingeidu ir įdomu.

Tik įvykus šių metų Sei-
mo rinkimams, kurie baigėsi 
konservatorių ir liberalių jėgų 
pergale, besidomintys politika 
laukė, kaip bus pasiskirstytos 
ministerijos tarp minėtų politi-
nių jėgų, t. y. kas joms vadovaus. 
Ilgą laiką kiauromis dienomis 
buvo bandoma iš I. Šimonytės 
iškvosti pretendentų į ministrus 
pavardes, bet tuo metu dar bū-
sima premjerė sąmojingai at-
šaudavo, kad dar neatėjo laikas 

skelbti ministrų pavardes ir tai 
bus padaryta, kada ateis tam lai-
kas. Tik kai žiniasklaida mums 
pranešė kandidatus į ministrus, 
prasidėjo įnirtingas ir siautulin-
gas šių personų aptarimas. Kas 
prieš septynerius metus vairavo 
išgėrusi, kas turi tatuiruotę ant 
krūtinės ir tik teisės bakalau-
ro diplomą, kas anksčiau pono 
prezidento buvo nepatvirtintas 
į aukštas valstybės pareigas an-
trai kadencijai ir ar dabar praeis 
G. Nausėdos filtrą.

Smagu buvo pastebėti, kad be-
veik visi kandidatai į ministrus 
yra jauni, išsilavinę, malonūs ir 
šviesūs žmonės. Didelis pliusas 
yra tai, kad jų politinės pažiūros 
yra dešiniosios. Teko pastebėti, 
kad tarp tokių politinių pažiūrų 
politikų yra daugiau protinges-
nių žmonių. Toks ir dešiniųjų 
rinkėjas – labiau išsilavinęs, 
gyvena miestuose ir daugiau 
uždirba. Jeigu ankstesnėje 
„valstiečių“ Vyriausybėje ilgą 
laiką dirbo vien vyrai, tai nau-
joje Vyriausybėje bus nemažai 
moterų. Beje, ir daugiau žmonių, 
baigusių Vilniaus ir kitus uni-
versitetus, t. y. humanitarų, o ne 
baigusių Žemės ūkio akademiją 
ir Veterinarijos akademiją, kokių 
pilna buvo praeitoje „valstiečių“ 
Vyriausybėje. Kai S. Skvernelis 

sužinojęs kandidatų į ministrus 
pavardes, pradėjo kritikuoti bū-
simą I. Šimonytės Vyriausybę, 
susidarė stiprus įspūdis, kad 
šis politikas yra ribotų galimy-
bių, ne itin aukšto intelekto ir 
daugiausia vidutinės kultūros 
žmogus, kuris nesupranta, kad 
įmitusių diedų laikas politikoje 
praėjo arba praeina ir į savo ran-
kas valstybės valdymą ima jauni 
ir išsilavinę žmonės.

Ketverius metus buvusioji 
valstiečių valdžia elgėsi arogan-
tiškai, pasipūtėliškai ir savanau-
diškai ir visiškai nesiskaitė su 
buvusia opozicija ir valėsi į ją 
kojas. O prapylę šių metų Seimo 
rinkimus parodė, kad visiškai 
nemoka pralaimėti. Naujai val-
džiai pradėjus daryti ryžtingus 
sprendimus atsidūrę opozicijoje 
„valstiečiai“ pradėjo verkšlenti ir 
rypauti, kad juos skriaudžia kon-
servatoriai su liberalais. Įpratę 
būti valdžioje „valstiečiai“ jau 
pirmomis dienomis naujame 
Seime parodė, kad pralaimėji-
mas šių metų Seimo rinkimuo-
se jiems buvo ypač skaudus, o 
dirbti opozicijoje yra visiškai 
nepasiruošę. Jie iš inercijos vis 
dar tikėjosi, kad valdantieji pil-
dys kone visus jų įnorius ir už-
gaidas, ir negavę vieno ar kito 
posto iš karto pradėjo rėkauti 

ant visos Lietuvos, kad su jais 
nesiskaito ir juos skriaudžia. 
Tik buvusieji valdžioje „vals-
tiečiai“ pamiršo seną išmintį: 
ką pasėsi, tą ir pjausi. Ketverius 
metus tyčiodamiesi iš tuometi-
nės opozicijos ir valydamiesi į 
ją kojas „valstiečiai“ pamiršo, 
kad viskas pasaulyje laikina ir 
viskas praeina.

Nelabai ir nustebino R. Kar-
bauskio elgesys – politikas pra-

sidėjus pirmiems rimtesniems 
sunkumams iš karto spruko iš 
Seimo ir atsisakė Seimo nario 
mandato. Paaiškėjo, kad šis 
politikas moka tik vadovauti, o 
darbas opozicijoje, kai esi mažu-
moje, jo visiškai nedomina, t. y. 
jam per sunkus, nes darbo labai 
daug, o rezultatas nelabai ma-
tosi. Tad užvakar Vyriausiojoje 
rinkimų komisijoje jis ir neteko 
Seimo nario mandato.•

Adomo Žilinsko piešinys.

Dėl autobusų stoties projekto — ironija socialiniuose tinkluose
Socialiai aktyvūs lazdijie-
čiai, akylai sekantys viešo-
joje erdvėje pasirodančius 
pranešimus apie planuo-
jamus naujus projektus 
Lazdijuose, suskumba iro-
niškai reaguoti, jei planai 
nevirsta realybe. 

Daugiau nei prieš mėnesį UAB 
„Lazdijų autobusų parkas“ savi-
ninkas Valius Micevičius rajono 
vadovams pranešė džiaugsmin-
gą žinią, jog ateinančiais metais 
nebeliks vienos iš Lazdijų gėdos 
– apleistos autobusų stoties.

„Esu įsitikinusi, kad šis įvykis 
įeis į miesto istoriją. Dabartinė 
Lazdijų miesto stotis jau gan 
ilgą laiką buvo patyčių objektas, 
kuriam labai reikėjo atsinaujinti. 
Pastatas yra ne tik nepatrauklus 
iš išorės. Jame šalta ir nepato-
gu laukti autobuso. Džiugu, kad 
visa tai pasikeis jau netrukus“, 
– spalio mėnesį, po susitikimo 
su UAB „Lazdijų autobusų par-
kas“ savininku, sakė merė Ausma 
Miškinienė. 

V. Micevičius tąkart teigė, jog 
jau pradėti naujosios stoties pro-
jektavimo darbai, bus sutvarky-
ta infrastruktūra ir rajono centrą 
papuoš nauja autobusų stotis. 
Direktorius teigė, jog rengiami 
du stoties projektai.

„Rengiame du projektus: vieną 
– mažesnio pastato, kitą – dides-
nio. Spręsime, kurį išsirinksime. 
Taip pat planuojame sutvarkyti 

aplinką, autobusų aikštę. Nenoriu 
atskleisti visų planų, manau, jog 
po mėnesio juos viešai prista-
tysime“, – spalio viduryje sakė 
V. Micevičius. 

Tačiau praėjo daugiau nei mė-
nuo, o Lazdijų bendruomenei vis 
nesiūloma susipažinti su naujo-
sios stoties projektais. 

Nesulaukdamas projekto, 
vienas lazdijietis socialiniuose 
tinkluose patalpino ironišką ži-
nutę: „Lazdijuose jau netrukus 

prasidės naujos autobusų stoties 
paruošiamieji darbai. Projektas 
jau patvirtintas...“ Šalia teksto 
įdėta nuotrauka, kurioje pavaiz-
duoti statybininkų šalmais pasi-
puošę vyrai, rankose laikantys 
„projektą“ – mažamečio nupieštą 
namuką.

Vis dar tikėkime, kad šis įrašas 
socialiniuose tinkluose neturi nie-
ko bendra su realybe.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Mano maisto atliekų konteineris visai tuščias, 
tai aš jo ir neištraukiu. Bet vežėjai vis tiek at-
važiuoja! Negi ir tuščią konteinerį privalau 
ištraukti?

Taip, ištraukti maisto atliekų kontei-
nerį privalu, nes šiuo metu jie visi yra 
numeruojami, tad vežėjai ant kontei-
nerio užklijuoja numerį. Kita vertus, 

rūšiuojant atliekas, maisto atliekų konteineris 
negali būti tuščias, nes šios rūšies atliekų, ku-
rias sudaro ne tik maisto likučiai, bet ir kavos, 
arbatos tirščiai, vienkartiniai popieriniai rankš-
luosčiai, bulvių lupenos, vai-
sių žievelės ir kt., yra visuose 
namuose. Tik daugelis jas 
vis dar meta į mišrių atliekų 
konteinerius, o jie tikrinami 
ir aptikus netinkamų atliekų 
netuštinami. Tad kam jums 
tos problemos? 

Rūšiuokite!
Tokia žinutė šią savaitę paplito FB — socialiniame tinkle.
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Profesinę etiką ir Lazdijų kraštovaizdį 
gynusiam architektui parodytos durys  
„Didžiausia Lazdijų rajono 
valdžios problema yra ta, 
kad jie įsivaizduoja geriau-
siai išmanantys visas gy-
venimo sritis, todėl jiems 
neįdomi profesionalų nuo-
monė, jiems reikalingi tik 
vykdytojai. Tokia pozicija 
yra labai ydinga, nes val-
džios profaniškais spren-
dimais veltui ištaškoma 
gausybė rajono mokesčių 
mokėtojų suneštų mokes-
čių. Specialistams, kurie 
bando aklai nepaklusti 
valdžios nurodymams, bet 
siūlo profesionalius ir ra-
cionalius sprendimus, yra 
parodomos durys. Tokia 
praktika niekada neiš-
trauks Lazdijų iš liūno“, 
– sakė praėjusią savaitę iš 
rajono vyriausiojo archi-
tekto pareigų atleistas 
Ričardas Vyšniauskas.

Praėjusį penktadienį R. Vyšniaus-
kas buvo iškviestas į savivaldy-
bę. Jam buvo pateiktos komisijos 
išvados dėl padaryto tarnybinio 
nusižengimo, o administracijos 
direktorė Ilona Šaparauskie-
nė skyrė nuobaudą – atleidimą 
iš darbo. Tai buvo daugiau nei 
pusmetį vykusio savivaldybės 
administracijos ir vyriausiojo 
architekto principinio nesusikal-
bėjimo atomazga. 

R. Vyšniauskas prisimena, 
jog nuo pat jo darbo pradžios 
Lazdijų rajono savivaldybėje jį 
stebino valdžios nenoras išklau-
syti specialisto nuomonę ir į ją 
atsižvelgti. 

„Prisimenu, kai aptarinėjome 
vaikų žaidimų aikštelės projektą, 
merė pasakė, jog turi būti taip, 
kaip jai atrodo, aš pateikiau savo 
pastabas. Tada man buvo aiškiai 
pasakyta, jog reikia ne diskutuoti, 
bet vykdyti. Toks buvo pirmasis 
įspūdis, kuris vėliau buvo ne kartą 

patvirtintas įvairiose situacijose“, 
– pasakojo R. Vyšniauskas. 

nepakluSo valDžiai
Lazdijų rajono savivaldybės 
vyriausiasis architektas R. Vyš-
niauskas užsitraukė valdžios ne-
malonę tada, kai atsisakė savo 
parašu patvirtinti šalia Lazdijų 
planuojamo įrengti saulės jėgai-
nių parko projektą. Verslininkai 
su rajono valdžios palaiminimu 
ketino visai šalia miesto užkloti 
saulės baterijomis ne vieną de-
šimtį hektarų žemės. Tokiems 
planams pasipriešino rajono vy-
riausiasis architektas. 

Valdžia visokiais būdais bandė 
jį priversti pasirašyti po įstaty-
mus pažeidžiančiu projektu, bet 
jis liko principingas. 

Tada buvo pradėti rinkti įvairūs 
skundai dėl architekto neva neat-
liktų darbų, netinkamo bendravi-
mo su pavaldiniais. Surinktiems 
skundams tirti administracijos 
direktorė sudarė komisiją, kuri 
nusprendė, jog R. Vyšniauskas 
padarė tarnybinį nusižengimą, 
jam buvo pareikštas griežtas pa-
peikimas. 

paSamDė brangiauSiuS 
aDvokatuS
R. Vyšniauskas apskundė teismui 
jam skirtą griežtą papeikimą ir 
prašė teismo jį panaikinti kaip 
nepagrįstą. 

Tada Lazdijų rajono savivaldy-
bės vadovai prieš R. Vyšniauską 
metė sunkiąją teisinę artileriją. 
Teismui įrodyti, jog griežtas pa-
peikimas R. Vyšniauskui buvo 
paskirtas pagrįstai, buvo pasitelk-
ta viena iš brangiausių advokatų 
kontorų Lietuvoje (pavadinimas 
redakcijai žinomas). Šios profe-
sionalios, bet brangiai kainuo-
jančios kontoros advokatai teis-
muose gina didžiausias Lietuvos 
ir užsienio įmones, ten ginčijami 
milijoniniai sandoriai ir spren-

džiamos kitos su aukštuoju teisi-
niu pilotažu susijusios bylos.  

Lazdijų rajono savivaldybė su 
šia teisine firma sudarė teisinio 
konsultavimo sutartį, kuri įvertin-
ta beveik 10 tūkst. eurų. Vienos 
valandos konsultacija su PVM 
kainuoja beveik 200 eurų. Ir tai 
tik už savivaldybės konsultavi-
mą, kovojant prieš R. Vyšniauską 
teisme. 

rengė Dar vieną nuobauDą
Kadangi šios nuobaudos neužteko 
R. Vyšniauską atleisti iš pareigų, 
galimai buvo nuspręsta, jog ar-
chitektui reikia įrašyti dar vieną 
griežtą papeikimą. 

Rugsėjo 4 dieną administra-
cijos direktorė Ilona Šaparaus-
kienė sudarė komisiją ištirti 
R. Vyšniausko galimai padarytą 
tarnybinį nusižengimą. Ji rėmė-
si kauniečio G. Rožuko skundu, 
kuris pasiskundė rajono valdžiai, 
kad R. Vyšniauskas nepritarė de-
taliojo plano Meteliuose pakei-
timams. Taip pat buvo gautas ir 
„Mockavos terminalo“ raštas, jog 
R. Vyšniauskas laiku nesuderino 
parengto projekto. 

Tačiau komisija konstatavo, 
jog R. Vyšniauskas nepadarė 
tarnybinio nusižengimo ir antro 
papeikimo architektui nepavyko 
įrašyti. 

inSpekcijoS SmūgiS rajono 
valDžiai 
Principingas architektas su rajono 
valdžios galimais įstatymų pažei-
dimais, suteikiant leidimus saulės 
jėgainių įrengimui, supažindino 
Lietuvos architektų bendruo-
menę, valstybines institucijas, 
prokuratūrą, Specialiųjų tyrimų 
tarnybą. 

Valstybinė teritorijų planavi-
mo ir statybos inspekcija prie 
Aplinkos ministerijos (toliau – 
Statybų inspekcija) 2020 metų 
rugpjūčio mėnesį atliko statybas 

leidžiančių dokumentų išdavimo 
teisėtumo, prisijungimo sąlygų ir 
specialiųjų reikalavimų, išdavimo 
terminų laikymosi patikrinimą 
jau veikiančioje Buktos saulės 
elektrinėje. 

Patikrinimo akte nustatyti net 
šeši pažeidimai, dėl kurių taikoma 
administracinė atsakomybė. 

Spalio 8 dieną Statybos inspek-
cija nusprendė kreiptis į teismą 
dėl Buktos saulės elektrinės SLD 
(statybą leidžiančio dokumento) 
panaikinimo. 

Panaikinus statybos leidimą, 
saulės elektrinę tektų išmontuo-
ti. 

ĮSpėjo apie yDingą 
SprenDimo projektą 
Paskutiniu lašu, perpildžiusiu sa-
vivaldybės vadovybės kantrybės 
taurę, galėjo tapti R. Vyšniausko 
visuomenei paviešintas Lazdi-
jų rajono savivaldybės tarybos 
sprendimo projektas, kuriame 
buvo siūloma panaikinti Lazdi-

jų rajono savivaldybės teritorijos 
bendrojo plano sprendinių spragą, 
kuri sudarytų sąlygas savivaldy-
bei, nekeičiant Bendrojo plano, 
suteikti leidimus saulės elektrinių, 
kurių galia neviršija 5000 kW, sta-
tybai vieno kaimo teritorijoje.  

Nors Lietuvos įstatymai numa-
to, jog tokius leidimus be Bendro-
jo plano keitimo galima išduoti, 
jei galia neviršija 500 kW vieno 
kaimo teritorijoje, tačiau savi-
valdybės administracija tarybos 
rankomis siūlė pažeisti įstatymą, 
padidinant galią dešimt kartų. 

Apie šio sprendimo pasekmes 
R. Vyšniauskas informavo Vyriau-
sybės atstovą, kitas institucijas, 
tarybos narius. Savivaldybė ne-
truko sulaukti institucijų reakcijos 
ir galimai dėl to nukėlė tarybos 
posėdį, kuriame buvo numatyta 
priimti šį sprendimą, iki šios sa-
vaitės penktadienio.  

„Savivaldybės administra-
cija tikėjosi, jog tarybos nariai  

Nukelta į 7 psl. » 

Profesinę etiką ir Lazdijų kraštovaizdį gynusiam architektui parodytos 
durys. R. Vyšniauskas ginsis teisme.
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Smulkiems ir vidutiniams ūkiams 
atiteko didžioji paramos dalis
Šiais metais ypatingas 
dėmesys skirtas smul-
kiems šeimos ir viduti-
niams ūkiams bei jau-
niesiems ūkininkams 
paremti. Daugeliui tai 
tapo galimybe moder-
nizuoti ar net išsaugoti 
savo ūkius.

parama užaugino ūkĮ
Norintieji modernizuoti 
ūkius šiemet aktyviai nau-
dojasi Lietuvos kaimo plėtros 
2014–2020 metų programos 
(KPP) priemonės „Investici-
jos į materialųjį turtą“ veiklos 
sritimi „Parama investicijoms 
į žemės ūkio valdas“. Žemės 
ūkio ministerija (ŽŪM) in-
formuoja, kad iki spalio 1 d. 
paramos gavėjais patvirtinti 
4865 pareiškėjai, kuriems 
numatyta skirti 375,8 mln. 
Eur paramos lėšų.

Šilalės r. ūkininkaujantis 
Aivaras Tamošaitis sako, kad 
dėl paramos užaugo jo gyvu-
lininkystės ūkis. Pateikęs pa-
raišką pagal veiklos sritį ,,Pa-
rama investicijoms į žemės 
ūkio valdas“, A. Tamošaitis 
savo ūkiui modernizuoti gavo 
beveik 138 tūkst. Eur. 

„Bankas tiek pinigų tikrai 
nebūtų skyręs, ūkio rodikliai 
tokios sumos tuo metu irgi 
nebūtų pavežę. Projektas 
pasibaigė, belikę įsipareigo-
jimų metai. Nusipirkome du 
traktorius, grūdų džiovyklas 
ir valomąsias, įvairių ūkio 
padargų. Darbus atliekame 
daug lengviau ir greičiau, o 
produkcijos su tais pačiais 
žmogiškaisiais ištekliais 
pagaminame žymiai dau-
giau“, – pasakoja ūkininkas 
ir priduria: parama privertė 
pasitempti, pasukti galvą ir 
numatyti strategiją. 

Beje, iki gruodžio 30 d. 
Nacionalinėje mokėjimo 
agentūroje prie Žemės ūkio 
ministerijos (NMA) prasi-
deda antrasis paraiškų rinki-

Daugeliui ūkininkų parama tampa paspirtimi plėsti ir modernizuoti savo ūkį. 
(Flickr.com/Sylvia Sassen nuotr.) 

mo etapas pagal veiklos sritį 
„Parama investicijoms į žemės 
ūkio valdas“.

Pagal priemonės veiklos sritį 
remiama žemės ūkio produktų 
gamyba, taip pat prekinių že-
mės ūkio produktų, pagamintų 
ar išaugintų valdoje, apdoroji-
mas (rūšiavimas, pakavimas, 
surinkimas ir t. t.), perdirbimas 
ir tiekimas rinkai arba pripa-
žinto žemės ūkio kooperaty-
vo tik iš savo narių jų valdose 
pagamintų ar išaugintų žemės 
ūkio produktų supirkimas ir 
realizavimas, supirktų iš savo 
narių jų valdose pagamintų ar 
išaugintų žemės ūkio produktų 
perdirbimas ir iš jų pagamintų 
maisto ir ne maisto produktų 
realizavimas.

Dėl paramos kreiptis gali 
pilnametystės sulaukę fiziniai 
asmenys, savo vardu įregis-
travę ūkininko ūkį ir valdą, 
ir juridiniai asmenys, užsii-
mantys žemės ūkio veikla ir 
savo vardu įregistravę valdą. 
Reikalavimas turėti savo vardu 
įregistruotą valdą netaikomas 
pripažintiems žemės ūkio ko-
operatyvams, kurie superka 
ir realizuoja iš savo narių jų 
valdose pagamintus ar išau-
gintus žemės ūkio produktus 

arba supirktus iš savo narių jų 
valdose pagamintus ar išau-
gintus žemės ūkio produktus 
perdirba ir realizuoja iš jų pa-
gamintus maisto ir ne maisto 
produktus. 

bitininkaS: nenuSakomai 
gerai
Šiais metais išaugo finansavi-
mas smulkiems ūkiams pagal 
Lietuvos kaimo plėtros 2014–
2020 metų programos (KPP) 
priemonės „Ūkio ir verslo 
plėtra“ veiklos sritį ,,Parama 
smulkiesiems ūkiams“. 

Pagal priemonės veiklos sritį 
birželį pateiktų paraiškų pri-
oritetinėje eilėje atsidūrė 951 
paraiška. Paraiškų rinkimo 
etapui skirtos paramos pakako 
finansuoti 728 projektams, su-
rinkusiems 65–90 prioritetinių 
balų. Net 117 pareiškėjų surin-
ko vienodą 60 atrankos balų 
skaičių – paramos lėšų jiems 
pakako tik iš dalies. Laimė, 
ūkininkai galės įgyvendinti 
savo planuojamus projektus, 
mat ŽŪM priėmė sprendimą 
skirti trūkstamas paramos 
lėšas. Papildomai smulkiųjų 
ūkininkų projektams skirta 
169 967 Eur paramos, iš viso 
projektus turės galimybę įgy-

vendinti 845 pareiškėjai.
Parama smulkiesiems 

ūkiams pasinaudojęs bitinin-
kas Algirdas Šimanauskas 
sako, kad be jos vargu ar būtų 
pajėgęs išlaikyti savo bičių 
ūkį. 

„Kuo daugiau šeimų, kuo 
pats vyresnis, tuo mažiau pajė-
gi apžioti. O su ta įranga, kurią 
įsigijau už paramą (medaus su-
kimo technika, vaško lydymo 
technika, žiedadulkių, bičių 
duonelės džiovinimo tech-
nika), – nenusakomai gerai. 
Galiu visus darbus atlikti pats 
praktiškai be niekieno pagal-
bos“, – džiaugsmo neslepia 
bitininkas. 

A. Šimanauskas Radviliškio 
rajone septyniuose skirtinguo-
se taškuose augina ir prižiūri 
net 138 bičių šeimynas. Jo bi-
tininkystės ūkio plėtrai buvo 
skirta maksimali 15 tūkst. Eur 
parama. 

Pagal priemonės veiklos sritį 
remiama žemės ūkio produktų 
gamyba bei žemės ūkio pro-
duktų (pagamintų (išaugintų) 
valdoje) perdirbimas ir tieki-
mas rinkai. Pareiškėjais gali 
būti  ne jaunesni kaip 18 metų 
amžiaus fiziniai asmenys, už-
siimantys žemės ūkio veikla 
ir iki paramos paraiškos patei-
kimo dienos įregistravę savo 
vardu valdą (kaip valdos val-
dytojai) ir ūkininko ūkį teisės 
aktų nustatyta tvarka.

Rugpjūtį–rugsėjį buvo prii-
mamos pienine galvijininkyste 
užsiimančių ūkininkų paraiš-
kos pagal veiklos sritį „Parama 
smulkiesiems ūkiams“. Lėšų 
pakaks visoms privalomą at-
rankos balų skaičių surinku-
sioms paraiškoms finansuoti. 

papilDomaS 
finanSavimaS – ir 
jaunieSiemS ūkininkamS
ŽŪM papildomų lėšų skyrė 
ir jauniesiems ūkininkams, 
pateikusiems paraiškas pa-
gal Lietuvos kaimo plėtros 
2014–2020 metų programos 
(KPP) priemonės „Ūkio ir 
verslo plėtra“ veiklos sritį 
„Parama jaunųjų ūkininkų 
įsikūrimui“ šių metų birže-
lio–liepos mėnesiais. 

Iš viso šią vasarą buvo 
pateiktos 549 paraiškos. At-
likus jų atrankos vertinimą, 
paaiškėjo, jog paraiškų teiki-
mo laikotarpiui skirtų 16,86 
mln. Eur pakanka finansuoti 
tik 75–50,5 atrankos balų 
surinkusias paraiškas ir dalį 
50 balų surinkusių paraiškų. 
ŽŪM nusprendė skirti trūks-
tamą lėšų sumą – 1,87 mln. 
Eur – visoms paraiškoms, su-
rinkusioms 50 atrankos balų, 
o tai reiškia, kad lėšų pakaks 
finansuoti visas birželio–lie-
pos mėnesiais pateiktas jau-
nųjų ūkininkų paraiškas, su-
rinkusias nustatytą privalomą 
atrankos balų skaičių.  

Pagal priemonės veiklos 
sritį remiama žemės ūkio 
produktų gamyba bei preki-
nių žemės ūkio produktų (pa-
gamintų (išaugintų) valdoje) 
apdorojimas (rūšiavimas, pa-
kavimas ir t. t.), perdirbimas 
ir tiekimas rinkai. Pareiškė-
jais gali būti ūkininkai, kurie 
paramos paraiškos pateikimo 
metu yra ne vyresni kaip 40 
metų amžiaus ir turi reikiamų 
profesinių įgūdžių bei kom-
petencijos. T. y. turi profesinį 
žemės ūkio srities arba aukš-
tąjį žemės ūkio ir (arba) vete-
rinarijos srities išsilavinimą, 
yra baigę Jaunųjų ūkininkų 
kompetencijos ugdymo pro-
gramą arba įsipareigoja įgyti 
įgūdžių ir kompetencijos iki 
verslo plano įgyvendinimo 
pabaigos.
Užs. Nr. 31

Per savaitę — dukart daugiau koronaviruso susirgimų
Nors susirgimų CO-
VID-19 skaičius Laz-
dijų rajone per savaitę 
padvigubėjo, tačiau 
mūsų rajonas išlieka 
tarp žemiausią serga-
mumo rodiklį turinčių 
vietų ne tik regione, bet 
ir šalyje. 

Statistikos departamento duo-
menimis, vakar Lazdijuose 
buvo fiksuoti 69 sergantieji 
koronavirusu, tai sudarė 376 
atvejus 100 000 gyventojų. Per 
dvi savaites Lazdijų rajone iš 
viso fiksuoti 88 susirgimai, 19 

žmonių pasveiko, mirusiųjų 
nėra. 

Jei lyginsime situaciją šalia 
Lazdijų esančiose kaimyninėse 
savivaldybėse, tai ten rodikliai 
liūdnesni. Druskininkuose ser-
ga 193 žmonės, sergamumo ro-
diklis – 1010 atvejų 100 tūkst. 
gyventojų, Varėnos rajone ser-
ga 168 žmonės, rodiklis – 806 
atvejai 100 tūkst. gyventojų, 
Alytaus rajone – 319 atvejų, 
arba 1232 atvejai 100 tūkst. 
gyventojų. Marijampolėje – 
887 segantieji ir 1649 atvejai 
100 tūkst. gyventojų. 

Neseniai užfiksuotas nedi-

delis ligos protrūkis bendro-
vės „Lazdijų šiluma“ Veisiejų 
katilinėje. Blogai pasijutusiam 
vienam katilinės darbuotojui 
buvo nustatytas virusas. Vėliau 
Kaune tyrimus atlikęs tos pa-
čios katilinės darbuotojas irgi 
sulaukė teigiamo testo. Tuomet 
„Lazdijų šilumos“ vadovybė 
nusprendė testuoti likusius 
katilinės darbuotojus, po ty-
rimų paaiškėjo, jog COVID-19 
užsikrėtė dar vienas šios kati-
linės darbuotojas. Šiuo metu 
COVID-19 serga trys Veisiejų 
katilinės darbuotojai. 

Taip pat liga buvo konsta-

tuota vienai „Aibės“ parduo-
tuvės Veisiejuose darbuotojai. 
Parduotuvės vadovybė ėmėsi 
skubių saugumo priemonių, 
todėl liga neišplito. 

Fiksuoti susirgimai ir Šven-
težeryje įsikūrusiame bendro-
vės „Pietų Megrame“ ceche. 

Visuomenės sveikatos speci-
alistai teigia, jog daugelis laz-
dijiečių COVID-19 parsiveža 
iš Alytaus – viešų erdvių arba 
darboviečių. 

Vyriausybė svarsto imtis pa-
pildomų saugumo priemonių, 
todėl kalbama apie tai, jog 
derėtų riboti prekybos centrų 

lankymą. Apie tai jau buvo 
kalbėta ir Alytaus ekstremalių 
situacijų komisijos posėdyje. 

Antradienio duomenimis, 
iš 66 Lazdijų rajone nustaty-
tų COVID-19 ligos atvejų 16 
susirgimų – Lazdijų miesto 
seniūnijoje, 14 – Veisiejų, 10 
– Noragėlių, po 7 susirgimus 
– Seirijų ir Lazdijų seniūnijo-
se, 5 susirgimai – Šventežerio, 
4 susirgimai – Būdviečio, 2 
susirgimai Kapčiamiesčio se-
niūnijoje bei 1 susirgimas – 
Krosnos seniūnijoje.•
„Dzūkų žinių“ informacija
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kalba, kaD...
g Spragos Lazdijų rajono 

bendrojo plano projekte nai-
kinamos bus dar visą šią savaitę. 
Ketvirtadienį vakare visus tary-
bos narius pasiekė perspėjanti 
SMS žinutė. Jei galvojate, jog 
dėl skubios saviizoliacijos, tai 
klystate. Pasirodo, buvo praneš-
ta apie staiga nukeltą tarybos 
posėdį, nors merė tikrai neišva-
žiavo į komandiruotę Afrikon. 
Peršasi nuomonė, kad valdžiai 
prireikė dar vienos lyčnos sa-
vaitės, kad galėtų užtaisyti tei-
sines spragas dėl Bendrojo pla-
no spragos. Lopas ant lopo... ir 
gėrėsimės tūkstančiais hektarų 
saulės energijos plokščių mūsų 
krašto peizaže.
g Vienas direktorius, prakiu-

rus lietvamzdžiams namuose, 
sugalvojo būdą, kaip juos grei-
tai sutvarkyti. Savaitgalis, geras 
oras, įmonės autobusiukas su 
bokšteliu ir trimis darbininkais 
kieme, remonto darbai vyksta. 
Viskas būtų puiku, bet tai pa-
stebėjo budri vieno dzūko akis. 
Direktoriui teko už šį malonumą 
pirmadienį susimokėti. Pamoka 
jo kolegoms – kai jūsų namuose 
dirba pavaldiniai, pastatykite 
sargą, kad stebėtų pravažiuo-
jančius ir mėgstančius fotogra-
fuoti miestelėnus. 
g Savivaldybė nuo lapkričio 

17 dienos švenčia Pasaulinę 
neišnešiotų naujagimių dieną. 
Šventė tęsiasi daugiau nei sa-
vaitę, nes pastatas pasipuošęs 
purpurinėmis spalvomis.  Ar 
vietinis ūkio skyrius gerai ant 
kamščio užmynęs, ar čia bus 

Dzūkai

kalėdinis papuošimas, atspin-
dintis laisvamanišką didžiųjų 
metų švenčių supratimą? 
g Rajono valdžia susižavėjo 

gigantomanija. Planuojamas 
sporto centras bus tikras mons-
tras, ten numatyta gausybė 
naujų priestatų, nors policijos 
patalpos liks tuščios. Įdomu, 
kokių įstaigų biurai įsikurs spor-
to centro ofisų komplekse? Gal 
čia savo filialus perkels Vilniaus, 
Kauno ar Alytaus bendrovės? 
„Naujųjų Vasiukų“ ideologija 
toliau klaidžioja savivaldybės 
koridoriuose. 
g Praeitą savaitę susikirto sa-

vivaldybės direktorės ir merės 
nuomonės. Gavus dokumentus, 
kuriuose yra suprojektuota trys 
variantai sporto centro fasadų, 
Lazdijų vadovių nuomonės išsi-
skyrė: direktorei patiko pirmas 
variantas, kuris turėtų būti ne-
vertinamas visai, specialistų 
teigimu, – „stilistinis jovalas“, 
o merė rinkosi trečią variantą. 
Kalbama, jog visi tyliai palaikė 
antrąjį variantą, bet bijojo gar-
siai apie tai kalbėti. Jei tautos 
klausėme, ar reikia Lazdijams 
elektrinio autobuso, tai kodėl 
nepaklausus, koks fasadas lazdi-
jiečiams labiausiai patinka?•

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.

 ( Kodėl mirštantis žmogus nesulaukė “Auksinės Krivūlės“ riterės pagalbos?“)

UAB „Lazdijų vanduo“ įmonės 
technika — E. Zaburos kieme
»Atkelta iš 1 psl. 
darbuotojams buvo mokama už 
darbą išeiginėmis dienomis, ar 
susimokėjote už technikos nuo-
mą? Ar tai darysite dabar, atgaline 
data, gavęs savaitraščio klausi-
mus? Ar nemanote, jog pasinau-
dodamas bendrovės technika ir 
darbuotojais savo asmeniams 
tikslams, galimai pažeidėte viešų 
ir privačių interesų derinimo vals-
tybės tarnyboje reikalavimus?“ 
– klausėme E. Zaburo. 

Nors paprastai šis žmogus 
vengia atsakinėti į žiniasklaidos 
klausimus, tačiau šįkart atsaky-
mą gavome greitai. Nenorėdami 
jo interpretuoti, pateikiame visą 
E. Zaburo atsakymo tekstą:  

„Atsakydamas į Jūsų užduotus 
klausimus informuoju, kad UAB 
„Lazdijų vanduo“ teikiamomis 
paslaugomis naudojausi kaip ra-
jono gyventojas, ne kaip įmonės 
direktorius. Už suteiktas paslau-
gas apmokėjau pagal nustatytus 
įkainius. UAB „Lazdijų vanduo“ 
įmonės darbuotojai gedimą šalino 
dvi dienas: pradėjo penktadie-
nį, baigė šeštadienį. Sąskaita už 
suteiktas paslaugas išrašyta ir 
apmokėta pirmą UAB „Lazdijų 
vanduo“ administracijos darbo 
dieną, nes savaitgaliais dirba tik 
operatorius bei kitas techninis 
personalas ir yra tik registruoja-
mi ir organizuojami gedimų ša-
linimo darbai. Iš anksto išrašyti 
sąskaitą už darbus, kurių sudėtin-
gumas ir vykdymo trukmė nėra 
žinoma, nėra galimybės. UAB 
„Lazdijų vanduo“ teikiamomis 
paslaugomis maloniai kviečiu 
naudotis visus rajono gyventojus, 
nes įmonė šiuo metu tikrai turi 
kvalifikuotų darbuotojų, būtiną 
techniką ir visas galimybes teikti 
kokybiškas paslaugas pagal savo 
veiklos sritį. Kiekvienas užsa-
kymas ar įgyvendintas projektas 
įmonei labai svarbus, nes jų dėka 
bendrovė gali dirbti pelningai ir 
gautas lėšas investuoti į vandens 
prieinamumą ir kokybės gerinimą 
gyventojams.“

Atrodytų, lyg ir viskas teisin-
ga, sąžininga. Įdomu, ar sąskaita 
būtų išrašyta ir apmokėta, jei šis 
darbų faktas direktoriaus priva-

čioje valdoje nebūtų pastebėtas 
ir užfiksuotas? 

Taigi Lazdijų vandens įmonės 
direktorius Eimantas Zabura su-
teikė paslaugas eiliniam rajono 
gyventojui Eimantui Zaburai.

Pagal Viešųjų ir privačių inte-
resų valstybės tarnyboje derinimo 
įstatymą toks paslaugos suteiki-
mas yra akivaizdus viešųjų ir pri-
vačių interesų konfliktas, nes šiuo 
atveju įmonės direktorius, teikda-
mas paslaugas sau kaip fiziniam 
asmeniui negali būti objektyvus, 
nustatant paslaugų apimtį, darbo 
laiką ir apmokėjimo dydį (Išra-
šant sąskaitos sumą).

Tai yra akivaizdus viešų ir pri-
vačių interesų sumaišymas.

Šį atvejį manau, kad tirs Vy-
riausioji tarnybinės etikos ko-
misija.

Vadovo sąžiningumu ir nuošir-
dumu verčia abejoti ankstesni jo 
elgesio fragmentai. 

vtek pripažino pažeiDimą
Pernai UAB „Lazdijų vanduo“ 
direktorius E. Zabura sulaukė 
Vyriausiosios tarnybinės etikos 
komisijos įtarimų pažeidus įsta-
tymus. Jis, vasarą tapęs įmonės 
direktoriumi, per 30 dienų turėjo 
pateikti interesų deklaraciją, ta-
čiau to nepadarė. 

VTEK pateiktame pasiaiški-
nime E. Zaburas paaiškino, jog 
privačių interesų deklaracijos 
nepateikė dėl neapdairumo. 

2019 metų spalio 30 d. VTEK 
posėdyje buvo svarstomas E. Za-
buro įstatymo pažeidimas. 

Komisija pripažino, jog „UAB 
„Lazdijų vanduo“ direktorius 
E. Zaburas, Lietuvos Respubli-
kos viešųjų ir privačių interesų 
derinimo valstybinėje tarnyboje 
įstatymo nustatyta tvarka ir termi-
nais nepateikęs privačių interesų 
deklaracijos, pažeidė šio įstatymo 
5 straipsnio 1 dalies nuostatas“. 

buvo ĮSiSkolinęS benDrovei 
Dar viena vieša informacija, kuri 
verčia abejoti šio žmogaus sąži-
ningumu, buvo paskelbta, kai jis 
tapo bendrovės „Lazdijų vanduo“ 
vadovu. 

Pasirodo, ilgą laiką E. Zaburas 

buvo skolingas šiai bendrovei už 
suteiktas paslaugas. Ir tik tada, kai 
buvo paskelbtas konkursas UAB 
„Lazdijų vanduo“ direktoriaus 
postui užimti, pretenduodamas 
į šią kėdę, jis suskubo sumokėti 
skolas bendrovei, į kurios vado 
kėdę pats pretendavo. 

Dar viena istorija, nors ir netie-
siogiai siejanti E. Zaburą su UAB 
„Lazdijų vanduo“, nutiko prieš 
kelerius metus. Gamtosauginin-
kai užfiksavo, jog vienas labai 
artimas E. Zaburo giminaitis leido 
nuotekas teisiai į gamtą. Aplinko-
saugininkai sugavo pažeidėją už 
rankos ir privertė sumokėti baudą 
bei nurodė civilizuotai susitvar-
kyti nuotekų sistemą. 

Redakcijos duomenimis, ši 
istorija E. Zaburui buvo puikiai 
žinoma, tačiau jis nepajudino 
piršto, kad ištaisytų giminaičio 
daromus pažeidimus. 

paruošė „Dovanėlę“ 
lazDijiečiamS
Vieną iš prasčiausių ekonominių 
rezultatų regione pasiekusi van-
dentvarkos bendrovė „Lazdijų 
vanduo“ netrukus nemaloniai 
nustebins Lazdijų rajono vandens 
vartotojus. 

Rajono savivaldybės tarybai 
pateiktas tvirtinti naujas vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
kainynas, kuriame padidintos 
paslaugų kainos. Kitaip sakant, 
vanduo ir nuotekos Lazdijuose 
vėl pabrangs. 

Pateiktame projekte numatyta, 
jog geriamojo vandens tiekimo 
kaina padidės 7 proc., o nuotekų 
tvarkymas šiek tiek mažiau. 

Atidžiau išanalizavus siūlomų 
kainų lentelę, akivaizdu, jog nė 
viena paslauga neatpigs, vos ke-
letas išliks nepakitusių, o daugelis 
pabrangs. 

Panašu, jog UAB „Lazdijų van-
duo“ atėjo sunkūs laikai. Lazdi-
jiečiai, pasekite bendrovės direk-
toriaus pavyzdžiu, išsinuomokite 
įmonės techniką savo reikmėms ir 
paremkite strateginę rajono ben-
drovę. Gal tada nedidės vandens 
kaina?•
„Dzūkų žinių“ informacija

Antspaudų gamyba 
pagal užsakymą

Laukiame Jūsų! Seinų g. 12, Lazdijai. Tel. (8 318) 53085.
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Lazdijų bulvė

Prekiaujame šViežiomis „Vineta“ Veislės bulVėmis

Vidinės miškotvarkos projektai privačiuose miškuose
Pagal Lietuvos Respubli-
kos miškų įstatymą, vidi-
nės miškotvarkos projektai 
– tai miškų ūkio veiklos 
planai, rengiami visoms 
valstybinių miškų valdy-
tojų ir privačioms miškų 
valdoms arba ne miškų 
ūkio paskirties žemės skly-
pe esančiai miško žemei ir 
skiriami konkrečių tvar-
kymo priemonių sistemai 
jose nustatyti. Miškotvar-
kos projektai rengiami 
pagal Aplinkos ministe-
rijos patvirtintas Vidinės 
miškotvarkos projektų 
rengimo taisykles, kuriose 
nustatyta vidinės miško-
tvarkos projektų rengimo, 
derinimo, tvirtinimo, regis-
travimo, keitimo tvarka.

Privačių miškų vidinės miško-
tvarkos projektus gali rengti as-
muo, turintis miškininkystės išsi-
lavinimą ir pateikęs dokumentus 
apie įgytą išsilavinimą Valstybi-
nei miškų tarnybai. Miškotvarkos 
projektų rengėjų sąrašą galima 
rasti Valstybinės miškų tarnybos 
internetiniame tinklalapyje.

Miškotvarkos projektai ma-
žesnėms nei 10 hektarų privačių 
miškų valdoms galioja dvidešimt 
metų, o privačių miškų valdoms, 
kurių plotas 10 hektarų ir didesnis, 

– dešimt metų. Šiam laikotarpiui 
ir projektuojamos ūkinės priemo-
nės, pateikiamos rekomendacijos 
dėl miško tvarkymo, duomenys 
apie visas medžių rūšis, medynų 
amžių, plotą, tūrį, galimus kirti-
mus, miškų atkūrimą, priežiūrą 
ir kita.  

Miškotvarkos projektai rengia-
mi savininko (užsakovo) lėšomis. 
Pagrindas privačių miškų vidinės 
miškotvarkos projektui rengti yra 
savininko (užsakovo) rašytinė su-
tartis su miškotvarkos projekto 
rengėju. Miškotvarkos projekto 
parengimo kaina yra susitarimo 
reikalas tarp miško savininko 
ir projekto rengėjo. Už vidinės 
miškotvarkos projektavimo dar-
bų kokybę atsakingas projekto 
rengėjas.

Miškotvarkos projektai priva-
čioms miško valdoms rengiami, 
kai šių valdų nuosavybė įregis-
truota Nekilnojamojo turto re-
gistre, o miško valdos vietoje 
pažymėtos aiškiomis ribinėmis 
linijomis. Aiški ribinė linija 
– miško valdos ribas natūroje 
žyminti linija, kurioje 1–1,5 m 
atstumu nuo valdos ribos į šios 
miško valdos pusę iškirsti me-
džiai ir krūmai arba iškirstas po-
miškis ir trakas bei su ribine linija 
besiribojantys medžiai pažymėti 
dažais ar žievės patašymu iš ribi-
nės linijos pusės.

saugomose teritorijose, išvada dėl 
projekto derinimo turi būti gauta 
iš saugomos teritorijos direkcijos. 
Kai privačioms miškų valdoms 
taikomos su kultūros paveldo 
apsauga susijusios specialiosios 
naudojimo sąlygos, turi būti gau-
tos išvados dėl šio miškotvarkos 
projekto iš institucijos, atsakingos 
už kultūros paveldo apsaugą.

Miškotvarkos projektus tvirtina 
ir registruoja kadastre Valstybinė 
miškų tarnyba. Priimtas sprendi-
mas apie projekto patvirtinimą ir 
registravimo numeris skelbiami 
Valstybinės miškų tarnybos in-
ternetinėje svetainėje.

Galiojantys vidinės miškotvar-
kos projektai gali būti tikslinami 
Vidinės miškotvarkos projektų 
rengimo taisyklių nustatyta tvar-
ka. Naujas vidinės miškotvarkos 
projektas tai pačiai miško valdai 
rengiamas tik po to, kai pasibaigia 
projekto galiojimo terminas. 
Informacija parengta Aplinkos 
ministerijos užsakymu

Miškotvarkos projekto rengė-
jas turi supažindinti užsakovą 
su naujausios valstybinės miškų 
inventorizacijos duomenimis, ga-
liojančių miškų tvarkymo schemų 
sprendiniais, vidinės miškotvarkos 
projektų rengimo taisyklėmis, iš-
klausyti užsakovo pageidavimų. 
Miškotvarkos projekto rengėjas 
duomenis, reikalingus projekto 
rengimui, turi teisę gauti iš Miškų 
valstybės kadastro duomenų bazės, 
Nekilnojamojo turto registro, Kul-
tūros vertybių registro, Saugomų 
teritorijų valstybės kadastro, Sau-
gomų rūšių informacinės sistemos, 
Valstybinės miškų tarnybos.

Privačių miškų vidinės miš-
kotvarkos projektą sudaro titu-
linis lapas, valdos nuosavybės 
plano kopija, valdos nuosavybės 
pažymėjimo kopija, aplinkinės 
situacijos schema M 1:50000, 
valdos žemės planas, miškų cha-
rakteristika, miško kirtimų dalis, 
miško atkūrimo dalis, privalomi 
miško apsaugos ir aplinkosaugos 
reikalavimai. Privalomos vykdyti 
miškotvarkos projekto dalys – 
pagrindinių kirtimų dešimtmečio 
norma, miško atkūrimo ir aplin-
kosaugos reikalavimai. Poilsio 
aikštelių su miško baldais įren-
gimas, rekreaciniai ir pažintiniai 
takai, kraštovaizdžio formavimo 
kirtimai ir kitos priemonės priva-
čiuose miškuose gali būti vykdo-

mos tik tada, jeigu tai numatyta 
miškotvarkos projektuose ir ne-
prieštarauja saugomų teritorijų 
planavimo dokumentams.

Privačių miškų vidinės miško-
tvarkos projektus derina Valsty-
binės miškų tarnybos Miškų ūkio 
priežiūros skyriaus darbuotojai, 
derinantys vidinės miškotvarkos 
projektus. Derinant miškotvar-
kos projektus, tikrinami taksa-
ciniai rodikliai (medyno rūšinė 
sudėtis, vyraujančios medžių 
rūšies amžius, medžių tūris, me-
dynų skalsumas), suprojektuotų 
ūkinių priemonių teisingumas, 
suderinamumas su ūkinėmis 
priemonėmis, suprojektuotomis 
kaimyninėse valdose, suprojek-
tuotų ūkinių priemonių atitiktis 
ūkinių priemonių projektavimą 
ir vykdymą reglamentuojantiems 
teisės aktams, aplinkosauginiams 
reikalavimams, ūkinės veiklos 
apribojimams saugomose teri-
torijose ar paveldosaugos rei-
kalavimams kultūros paveldo 
objektų ar vietovių teritorijose ir 
apsaugos zonose, „Natura 2000“ 
teritorijose. Kai vidinės miško-
tvarkos projektai rengiami val-
doms, esančioms savivaldybių 
įsteigtose saugomose teritorijose, 
išvada dėl projekto derinimo turi 
būti gauta iš savivaldybės, kai 
vidinės miškotvarkos projektai 
rengiami valdoms, esančioms 

REIKIA 
KOMPOSTO?

Komposto galima įsigyti visose 
Alytaus regione veikiančiose žaliųjų 

atliekų kompostavimo aikštelėse. 
Vienos tonos kaina — 
19,97 Eur (su PVM).

Alytaus žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje, 
Karjero g. 2, Takniškių kaime, Alovės sen., Alytaus rajone. 
Tel. (8 315) 50331. 
Aikštelės darbo laikas: I –IV 8.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val. 
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

Į žemės ūkio ministres siūloma Dalia Miniataitė 
kiekviename žemės ūkio sektoriuje įžvelgia skaudulius

D. Miniataitė sako, jog dėl svarbiausių sprendimų tarsis su ūkininkų 
bendruomene. (ŽUM nuotr.)

Gediminas Stanišauskas
Premjerė Ingrida Šimonytė į 
žemės ūkio ministrės pareigas 
siūlys buvusios Žemės ūkio mi-
nisterijos (ŽŪM) kanclerę Dalią 
Miniataitę. Agroverslo portalas 

„Agroeta“ pakalbino D. Minia-
taitę apie gautą siūlymą užimti 
ne tokį paprastą ir lengvą, įverti-
nus kitas ministerijas, postą. Šiuo 
metu nuotoliniu būdu dirbanti 
D. Miniataitė išsakė keliolika 

minčių apie būsimus darbus, jei 
bus patvirtinta ministre. Didžiau-
sią rūpęstį jai kelia pasirengimas 
Bendrosios žemės ūkio politi-
kos (BŽŪP) naujam finansiniam 
laikotarpiui, dėl kurio derybos 
tarp Europos Sąjungos šalių dar 
vyksta.

„Kadangi ateina naujasis finan-
sinis laikotarpis, laukia labai daug 
paruošiamųjų darbų, tai yra kaip 
gyvensime ateinantį dešimtmetį, 
todėl reikia labai daug šia linkme 
padirbėti. Ir šiuo atveju kalbu 
daugiau apie programinius do-
kumentus, kurie turi būti parengti 
tam, kad ateitų finansų srautas iš 
Europos Sąjungos“, – „Agroetai“ 
sakė D. Miniataitė.

Pasak jos, nors šiuo metu nėra 
galutinio susitarimo tarp ES vals-
tybių ir vis dar vyksta derybos su 
Europos Parlamentu, vis dėlto 
kertiniai ateities BŽŪP momentai 
jau yra žinomi.

„Pavyzdžiui, „žalioji“ pertvarka 
ūkininkams kels daug problemų. 
Ne tik finansinių, bet reikia turėti 
minty ir jų pajamingumo klausimą. 
Taigi yra labai daug tarpusavyje 
susijusių dalykų ir, manau, kad 
kartu su ūkininkų bendruomene, 
su perdirbėjais, su viso žemės 
ūkio sektoriaus atstovais visus 
šiuos dalykus reikės labai aiškiai 
aptarti – tiek priemonių pobūdį, 
tiek finansinius srautus, tiek tą patį 

periodiškumą, kaip galėsime tuos 
numatytus tikslus pasiekti. Visa tai 
susiję su BŽŪP finansavimo pers-
pektyva“, – teigė D. Miniataitė.

Tačiau ji pabrėžė, kad kiekvie-
name žemės ūkio sektoriuje yra 
skaudulių ir ji juos žino.

„Matome, kokia yra situacija 
veterinarijoje (užkrečiamos li-
gos), Covid-19 pandemija, taip 
pat kas vyksta rinkoje su pieno, 
kiaulienos kainomis ir panašiai. 
Visa tai žinoma“, – problematiką 
vardijo D. Miniataitė.

„Agroeta“ portalo paklausta, 
ar tai pirmas kartas, kai jai siūlo-
mas žemės ūkio ministro portfe-

lis, D. Miniataitė atsakė visiškai 
atvirai: „Labai atvirai pasakius, 
tokio lygmens pasiūlymo sulau-
kiau pirmą kartą“.

59-erių D. Miniataitė kanclere 
dirbo nuo 2009 metų, pernai ji 
savo noru atsistatydino ir tapo mi-
nisterijos vyriausiąja patarėja.

Nuo 2004-ųjų ji dirbo ministe-
rijos sekretore, 2001–2004 metais 
buvo žemės ūkio viceministrė, 
o  1998–2001 metais – Žemės 
ir maisto ūkio integracijos į Eu-
ropos Sąjungą departamento va-
dovė.•
agroeta.lt
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Darbo knygos ir kalendoriai

Dirbame nuo pirmadienio iki penktadienio 8.30–17.30 KNYGYNAS

Seinų g. 12, Lazdijai

Konsultuojame telefonu

8 318 53085

»Atkelta iš 3 psl. 

Saulės elektrinė Lazdijų r., Buktos k.

Profesinę etiką ir Lazdijų kraštovaizdį 
gynusiam architektui parodytos durys 
nepastebės, jog saulės elektrinių 
galia, kuriai nereikia Bendrojo 
plano keitimo, bus padidinta 
dešimt kartų, tada savivaldybė 
paprastuoju būdu atvers vartus 
verslininkams be jokių apriboji-
mų statyti rajone saulės jėgaines, 
nors tai ir pažeis įstatymus. Tokia 
tvarka Lazdijuose būtų vienintelė 
Lietuvoje, kitaip sakant, Lazdijai 
taptų lyg autonomija, kur galioja 
savi, bet ne valstybės įstatymai“, 
– kalbėjo R. Vyšniauskas.  

Taigi, praėjusį penktadienį, po 
nukelto tarybos posėdžio, R. Vyš-
niauskas buvo iškviestas į savi-
valdybės administraciją, supažin-
dintas su komisijos išvadomis, 
kuriose  užfiksuoti septyni neva jo 
padaryti pažeidimai, ir adminis-
tracijos direktorės įsakymu apie 
jo atleidimą iš pareigų. 

R. Vyšniauskas nepasirašė, jog 
susipažino su įsakymu, ir ketina 
savo teises ginti teisme. 

praDėjo naujo SpecialiSto 
paieškaS
Pasidomėjome, kaip situaciją dėl 
R. Vyšniausko vertina Lazdijų ra-
jono savivaldybės administracijos 
direktorė Ilona Šaparauskienė. 
Pateikiame jos atsakymus į „Dzū-
kų žinių“ klausimus. 

– Praėjusį penktadienį iš 
pareigų buvo atleistas Lazdijų 
vyriausiasis architektas. Kokios 
atleidimo priežastys ir pagrin-
das?

– Lazdijų rajono savivaldybės 
vyriausiasis architektas R. Vyš-
niauskas (toliau – R. V.) yra atleis-
tas atlikus tarnybinio nusižengi-

mo tyrimą pagal gautus skundus, 
kuriuose R. V. fizinių ir juridinių 
asmenų yra kaltinamas neveiki-
mu ir aplaidžiu pareigų vykdymu 
– išvadų nepateikimu, projektų 
nederinimu, terminų praleidimu, 
pažeidimų informacinėje siste-
moje Infostatyba padarymu, t. y. 
prašymų išduoti statybos leidimus 
nenagrinėjimu bei netinkamu Ar-
chitektūros ir teritorijų planavimo 
skyriaus darbo organizavimu.

– Ar architektas buvo atleistas 
dėl to, kad nepritarė savivaldy-
bės sprendiniams, kurie prieš-
tarauja įstatymams dėl saulės 
jėgainių?

– Saulės jėgainių statybos 
klausimas ir kiti Architektūros 

ir teritorijų planavimo skyriaus 
kompetencijoje esantys klausimai 
yra du atskiri dalykai, kuriuos 
R. V., siekdamas pateisinti savo 
netinkamą pareigų atlikimą, ži-
niasklaidoje nuolat stengiasi su-
plakti į vieną visumą. 

– Ar šio atleidimo nelaikote 
susidorojimu su neparankiu 
specialistu?

– Ne. Atsakymą į šį klausimą 
pateikėme išvardindami R. V. at-
leidimo priežastis.  

– Kodėl nebuvo atsižvelgta į 
architekto nuomonę dėl naujojo 
sporto centro projekto?

– Į visus gautus pasiūlymus atsi-
žvelgta, šiuo metu vykdomi sporto 

centro projektavimo darbai. 

– Atleidus architektą, savival-
dybėje neliko tokio lygio kvalifi-
kaciją turinčių specialistų, kurie 
būtų įgalioti pasirašyti tam tikrus 
dokumentus. Kaip bus spren-
džiama ši problema?

– Lazdijų rajono savivaldybės 
administracijoje teisės aktų nu-
statyta tvarka yra pradėtos naujo 
specialisto paieškos procedūros.

– Kodėl buvo nukeltas pra-
ėjusį penktadienį turėjęs vykti 
tarybos posėdis? Ar tai nesusi-
ję su R. Vyšniausko pastebėtu 
skandalingu sprendimo projektu 
dėl saulės elektrinių galios pa-
didinimo, atrišančiu rankas ne-

valdomai saulės jėgainių plėtrai 
Lazdijų rajone?

– Savivaldybės tarybos posėdis 
atidėtas dėl to, kad buvo gauti 
papildomi paklausimai.  

– Ar nemanote, jog po didelio 
rezonanso šalyje ir architektų 
bendruomenėje sulaukusių sa-
vivaldybės administracijos ir vyr. 
architekto ginčų bus nelengva 
surasti kitą vyr. architektą?

– Valstybės tarnautojų atranką 
vykdo Valstybės tarnybos depar-
tamentas teisės aktų nustatyta 
tvarka. Tikime, kad tikrai atsiras 
reikiamą kvalifikaciją turinčių 
specialistų, norinčių užimti šias 
pareigas.•
„Dzūkų žinių“ informacija
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Druskininkų pasieniečiai miškuose sutiko 
du vyrus su kontrabandos kuprinėmis
Druskininkų pasieniečiai 
sulaikė du Lazdijų rajono 
gyventojus, kurie bandė 
gabenti iš Baltarusijos 
permestą 2 tūkst. pakelių 
kontrabandinių cigarečių 
krovinį.

Ketvirtadienį VSAT Varėnos 
pasienio rinktinės Druskininkų 
pasienio užkardos pareigūnai pa-
stebėjo, kaip Druskininkų savival-
dybės Latežerio kaimo prieigose 
per sienos liniją iš Baltarusijos į 
Lietuvos teritoriją buvo įmestas 
krovinys.

Čia du didelius ryšulius, prie 
kurių buvo pritvirtintos petnešos, 
iškart pagriebė du vyrai. Jie kro-
vinį užsimetė ant pečių ir pradėjo 
judėti į Lietuvos gilumą, tačiau 
paėjėjo tik kelis metrus. Drus-
kininkų pasieniečiai abu kontra-
bandininkus po kelių akimirkų 
suguldė ant žemės ir sulaikė.

Paaiškėjo, kad nešikai – 23-
ejų ir 46-erių Lazdijų rajono gy-
ventojai. Iš viso jie gabeno 2000 
pakelių cigarečių „Fest“ su Bal-
tarusijos akcizo ženklais.

Šioje vietoje yra nužymėta 
valstybės sienos apsaugos zona, 

į kurią patekti galima tik turint 
specialius pasieniečių leidimus. 
Tokių dokumentų abu sulaikytieji 
neturėjo.

Druskininkų pasieniečiai dėl 
kontrabandos ir dėl neteisėto 
akcizais apmokestinamų prekių 
gabenimo pradėjo administraci-
nes teisenas. Už pirmą nusižen-
gimą kontrabandininkams gresia 
baudos nuo 3500 iki 6000 eurų. 
Baudos už antrą nusižengimą – 
nuo 5200 iki 6000 eurų.

Taip pat Lazdijų rajono gyven-
tojams administracine tvarka rei-
kės atsakyti ir už pasienio teisinį 
režimą reglamentuojančių teisės 
aktų pažeidimus, t. y. patekimą į 
valstybės sienos apsaugos zoną 
be leidimų. Toks nusižengimas 
užtraukia įspėjimą arba baudą nuo 
40 iki 90 eurų.

Druskininkų pasieniečiai visą 
surinktą medžiagą perdavė Aly-
taus apylinkės teismo Druskinin-
kų rūmams, kurie spręs, kaip bus 
nubausti kontrabandininkai.

Po apklausų VSAT pareigūnai 
juos paleido. Cigaretės saugomos 
Druskininkų pasienio užkardo-
je.•
15min.lt Sulaikyti kontrabandininkai. (VSAT nuotr.)

Paminklo Dainavos apygardos partizanams 
atidengimo renginys vyks kitų metų gegužę

Ramūnas Jakubauskas, 
BNS
Alytuje pastatyto Dainavos 
apygardos partizanams 
skirto paminklo atidengi-
mo šventinis renginys dėl 
karantino nukeltas į kitų 
metų gegužę.

Alytaus mero atstovė spaudai 
Agnė Čeplinskienė informavo 
BNS, kad renginys vyks gegužės 
21-ąją – Partizanų pagerbimo, 
kariuomenės ir visuomenės vie-
nybės dieną.

Tuo metu pirmadienį, minint 
Lietuvos kariuomenės dieną, 

Dainavos partizanų atminimą 
ketinama pagerbti gėlėmis.

Jas prie paminklo padės meras 
Nerijus Cesiulis ir vicemerė Jur-
gita Šukevičienė.

Partizanus gėlėmis pagerbs ir 
Didžiosios kunigaikštienės Biru-
tės ulonų bataliono vadas majoras 

Darius Kisielius ir KASP Daina-
vos apygardos 1-osios rinktinės 
vadas pulkininkas leitenantas 
Linas Sadauskas.

Lietuvos gyventojų genocido 
ir rezistencijos tyrimo centras 
paminklo pagaminimui ir pa-
statymui skyrė 44,7 tūkst. eurų, 
Alytaus savivaldybė aplinkos su-
tvarkymui – 19,3 tūkst. eurų.

Paminklo autorius – skulptorius 
Gintautas Jonkus. Jis anksčiau 
teigė, kad paminklas – tarsi iš 
žemės besiskleidžiantis atmini-
mo pumpuras, jo kompoziciją 
užbaigia stilizuotas Jogailaičių 
kryžius.

Apatinėje postamento dalyje 
yra užrašas „Dainavos apygardos 
partizanams 1944–1953“, o kitoje 
pusėje – keturi žodžiai: „Tikėji-
mas, Laisvė, Nepriklausomybė, 
Santarvė“, taip pat paminklas 
papuoštas Vyčiu.

Paminklo aukštis – 4,5 metro, 
jis turėtų būti apšviestas 12 LED 
šviestuvų, o šalia turėtų būti pa-
statytas informacinis stendas.

Lietuvos gyventojų genocido 
ir rezistencijos tyrimo centras 

anksčiau yra teigęs, kad Dzūkija 
– vienintelis Lietuvos regionas, 
kur nėra paminklo ten buvusios 
apygardos partizanams.

1945 metų lapkritį įkurta Dai-
navos apygarda vienijo apie 300 
partizanų, kovojusių su sovietų 
okupantais. Apygarda apėmė 
dabartinius Alytaus, Lazdijų ir 
Varėnos rajonus bei su jais besi-
ribojančių Marijampolės, Šalči-
ninkų ir Trakų rajonų dalį.

Dalies Dzūkijos partizanų vadų 
gyvenimas buvo susijęs su Aly-
taus miestu. Alytaus mokytojų se-
minarijoje dirbo apygardos vadas 
Adolfas Ramanauskas-Vanagas.

Apygardoje veikė ir kiti žymūs 
partizanai: Juozas Vitkus-Kazi-
mieraitis, Lionginas Baliukevi-
čius-Dzūkas, Domininkas Jėčys-
Ąžuolis, Vaclovas Voveris-Žaibas 
ir kiti.

Dainavos apygarda praktiškai 
nustojo egzistuoti 1952 metų rug-
pjūčio mėnesį, tačiau pavieniai 
partizanai Dzūkijoje veikė iki 
1954 metų vasaros pabaigos.•
lrt.lt

Paminklas Dainavos apygardos partizanams. (Lietuvos gyventojų genocido ir tyrimo centro nuotr.)

aSmeniniai Skelbimai nemokamai!   
tel.: (8 318) 53085, 8 670 38882, 

el. p. dzukuzinios@gmail.com
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Antspaudų gamyba 
pagal užsakymą

Laukiame Jūsų! Seinų g. 12, Lazdijai. Tel. (8 318) 53085.

Laplandija Dzūkijoje: prie Dusios ežero Kalėdų Senelio rezidencija

Danielius Jakubavičius
Jei jums kas papasako-
tų apie ant Dusios ežero 
kranto pastatytą šaunią 
Kalėdų Senelio rezidenciją, 
panašią į užsienyje esančią 
Laplandiją, tikriausiai ne-
labai tuo patikėtumėte.

Visgi, 2020-iems metams artė-
jant į pabaigą, visų nuostabai 
senas kluonas Perlytės sodyboje 
Alytaus rajono Simno seniūni-
jos Metelytės kaime pavirto pui-
kiais Dzūkijos Senio Kalėdos 
namais.

Viso to sumanytojas – Andrius 
Perlys, prieš kelerius metus pa-
veldėjęs seną kluoną įspūdin-
goje Dusios ežero pakrantėje. 

Pradžioje buvo galvojama pas-
tatą nugriauti ir vietoje jo kažką 
naujo pastatyti. Tačiau išradin-
go vyriškio vizijose gimė šauni 
idėja: iš seno kluono padaryti 
tikrą dzūkišką Senio Kalėdos 
rezidenciją kaip užsienyje: su 
įmantriausiomis dekoracijomis 
ir akį gundančiais eksponatais.

Vos pradėjus rekonstrukciją, 
viduje visi mediniai sienojai, 
balkiai buvo nudažyti šviesiai. 
Įrengta kaip tikram herojui gy-
venti: svetainėje – pilnos lenty-
nos knygų, patefonas, išdidi žais-
liukais ir girliandomis papuošta 
eglutė. Be viso šito pompastiš-
ko reginio, kitoje pirmo aukšto 
pusėje Seneliui yra įrengtas net 
miegamasis su dviem didžiulė-

mis lovomis.
O antro aukšto palėpėje – 

šaunus kambarys snieguolei ir 
nykštukams, kuriame trys lovos 
bei daug vaikiškos atributikos 
detalių.

Sodybos įkūrėjas A. Perlys 
džiaugiasi, kad puikiai pavyko 
laiku, kaip tik priartėjus šven-
tiniam laikotarpiui, įgyvendinti 
visus užmojus ir idėjas. O visas 
šis kūrinys  skiriamas dešimtme-
tei dukrai, kurios gražia pavarde 
Perlytė ir pavadinta sodyba.

Pašnekovas dar nežino, kada ir 
kokiu būdu galės priimti norin-
čius aplankyti sodybą, bet galima 
jam rašyti feisbuko ir instagramo 
paskyrose, ir gal palengvėjus ka-
rantino sąlygoms kas pavyks.•

Danieliaus Jakubavičiaus nuotr.

Danieliaus Jakubavičiaus nuotr.Danieliaus Jakubavičiaus nuotr.

Naujasis Lietuvos socdemų atsakingasis 
sekretorius — Lazdijų rajono tarybos narys

Lietuvos socialdemokratų 
partijos (LSDP), vadina-
mos didžiausia Lietuvoje, 
atsakinguoju sekretoriumi 
tapo Justas Pankauskas, 
kurį nuotoliniu būdu pa-
tvirtino LSDP taryba.

J. Pankauskas yra Lazdijų rajono 
savivaldybės tarybos narys, biu-
džeto, turto ir investicijų komiteto 

pirmininkas, kontrolės komiteto, 
peticijų bei strateginio planavimo 
komisijų narys.

Naujasis šalies socdemų atsa-
kingasis sekretorius yra politikos 
mokslų magistras, studijavo Vil-
niaus universiteto Tarptautinių 
santykių ir politikos mokslų ins-
titute. Anksčiau politikas Vidaus 
reikalų ir Teisingumo ministeri-
jose dirbo viceministru.

J. Pankauskas dalyvavo 2020 
m. Seimo rinkimuose ir tarp 
vienuolikos Jotvingių apygar-
dos kandidatų pirmame ture liko 
trečias, nusileidęs tik į antrąjį turą 
patekusiam konservatoriui Viliui 
Semeškai bei parlamentaru dar 
vienai kadencijai tapusiam vals-
tiečiui Zenonui Streikui.•

Senelis  dar nežino, kada ir kokiu būdu galės priimti norinčius aplankyti sodybą, bet galima jam rašyti feisbuko ir instagramo paskyrose, ir gal palengvėjus karantino sąlygoms kas pavyks.
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ketvirtaDienio aiDaS

Aidas Kelionis
Šiemet buvo visai nebloga vasara, kurią 
tvyrant dabartinei tamsai ir karantinui 
visai malonu prisiminti. Lyg to būtų 
maža, pasitaikė puikūs savo orais rug-
sėjo ir spalio mėnesiai, kurie nudžiu-
gino ir poilsiautojus, plūstelėjusius į 
pajūrį, ir verslininkus. Jeigu jau net 
Palangos verslininkai liko patenkinti 
šių metų poilsio sezonu, o tai itin re-
tai girdimas komplimentas iš jų lūpų. 
Visuomet malonu, kai tris mėnesius 
trunkanti vasara yra pratęsiama neblo-
gais ar net puikiais kaip šį rudenį orais. 
Apskritai tenka pastebėti, kad šiltasis 
metų periodas gerokai pasistūmėjo į 
rudenį, nes pavasaris paprastai vėluoja, 
o neretai ir vasaros pradžia būna vėso-
ka. Užtat neretai viską kompensuoja 
puikus ruduo.

Vasaros metu daugumai žmonių 
nutinka toks nuostabus dalykas kaip 
atostogos, o leisti laisvą laiką, kai 
taip karšta ir dar nereikia į darbą, šie-
met buvo itin malonu. Žinoma, jeigu 
atostogavai ne mieste, o mūsų rajone, 
kuriame itin daug vandens telkinių. 
Puikias atostogas šiemet turėjau ir aš. 
Ar gali būti kas nors geresnio kaip visus 
metus prie ežerų ir miško gyvenančiam 
žmogui kelioms dienoms vasarą ištrūkti 
į pajūrį? Klausimas retorinis. Atrodo, 
kas čia jau tokio ypatingo, tik kelios 
dienos pajūryje, bet gyvenamosios 
vietos pakeitimas ir valandų valandas 
trunkantys pasivaikščiojimai pajūriu ir 
apmąstymai žvelgiant į bekraštį hori-
zontą yra itin malonūs.

Iš pažįstamų daug kas teigia, kad va-
sarą mielai užsiima įvairiais dalykais, 
tik ne skaitymu. Man vasara kaip tik 

tas metas, kai gali šiek tiek sumažinti 
per metus įsigytų ir neperskaitytų kny-
gų krūvą. Gyvename tokiais laikais, 
kai itin įdomių ir kokybiškų knygų 
išleidžiama daug ir spėti viską perskai-
tyti realu tik itin greitai skaitančiam 
žmogui. Deja, nesu greitai skaitantis, 
tad ir mano perskaitytų knygų kiekis 
per atostogas nepasiekė net dešimties. 
Iš kitos pusės, mūsų gyvenimas jau 
ir taip virtęs nuolatiniu skubėjimu, ir 
dauguma iš mūsų tiesiog taip prie to 
tempo pripranta, kad niekaip neįsten-
gia jo sumažinti. Tad gal be reikalo 
skundžiuosi ir apgailestauju, kad ne-
moku skaityti greitai? Juk daug kam 
nepakenktų pasimokyti lėto gyveni-
mo tempo. Greitas internetas, greitas 
maistas, greitas skaitymas... Tad gal ir 
nieko keisto, jog daug žmonių sako, 
kad labai greitai bėga laikas. Iš pradžių: 
rytas – vakaras, paskui pirmadienis – 
penktadienis, vėliau vasara – žiema... 
Bet jeigu žmogus pats nieko nedaro, 
kad pabandytų sumažinti savo gyve-
nimo tempą, tai juk niekas kitas to už 
jį nepadarys.

Nors geri ir šilti orai šią vasarą mus 
vertė lėtinti gyvenimo tempą. Turime to 
pasimokyti iš Viduržemio jūros skalau-
jamų šalių gyventojų. Tuose kraštuose 
įprastas dalykas yra siesta, kai pačiu 
karščiausiu dienos metu niekas nedir-
ba, o ilsisi. Be to, per didelius karščius 
niekur ir nepaskubėsi, nes greitai gausi 
galą. Šią vasarą taip būtų buvę protin-
giausia elgtis ir Lietuvoje. Žinoma, ten, 
kur įrengti kondicionieriai, kitas reika-
las, bet apie kokį darbą ir dar kokybiš-
ką galima kalbėti ten, kur jų nėra. Kai 
kabinetuose tvyro beveik trisdešimties 
laipsnių karštis, vien tik išbūti juose 
visą darbo dieną tampa dideliu iššūkiu. 
Apie darbininkus, kurie dirba lauke, 
tiesioginiuose saulės spinduliuose, iš 
viso nėra ką ir kalbėti.

Klimatas šiltėja, ir su tuo, nori to ar ne, 
teks susitaikyti, o panašios vasaros lan-
kys mus dažniau. Tad teks prisitaikyti ir 
keisti savo gyvenimo įpročius. Vis dėlto, 
kad ir kokie karščiai ir sausra kamavo 
mus, rudenį vasarą prisimename malo-
niai. Rudenį ar žiemą su nostalgija kal-
bėsime: gera šiemet buvo vasara...•

ketvirtaDieniS, lapkričio 26 d. Saulė teka 8.09, leidžiasi 16.02, dienos 
ilgumas 7.53. Priešpilnis. Vardadieniai: Leonardas, Dobilas, Vygintė, Silvestras, Vygantė.

LRT TV
2020. 11
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.00 „Alpių detektyvai“.
 9.45 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
 10.35 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 Kas ir kodėl? 
 12.00 Gimę tą pačią 

dieną. 
 13.00 Pasaulio puodai. 
 14.00 Žinios. Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 15.45 Įdomiosios 

pamokos. Būkim 
drauge.

 16.40 „Seselė Beti“.
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Kas ir kodėl?
 18.30 Klauskite daktaro. 
 19.30 Eurolyga per LRT. 
 19.45 Eurolygos krepšinio 

turnyras. Kauno 
„Žalgiris“–Sankt 
Peterburgo „Zenit“. 

 21.45 Dviračio žinios. 
 22.15 Istorijos  

detektyvai. 
 23.00 Premjera. „De-

gantis pasaulis“. 
 24.00 „Alpių detektyvai“.
 0.45 Klausimėlis.lt.
 1.00 LRT radijo  

žinios.
 1.05 Klauskite  

daktaro. 
 2.00 LRT radijo  

žinios.
 2.05 Daiktų  

istorijos. 
 3.00 LRT radijo  

žinios.
 3.05 Nepažintoji 

Žemaitė. 
 4.00 LRT radijo  

žinios.
 4.05 Vakaras su Edita. 
 5.00 „Ponių rojus“.

LNK
 6.15 „Svaragini. Amžina 

draugystė“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Kalnietis“.
 11.00 „Tūkstantis ir viena 

naktis“.
 12.45 „Būrėja“.
 13.20 „Turtuolė varguolė“.
 14.20 „Širdele mano“.
 15.30 „Juodvarnis“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2. 
 20.00 Bučiuoju. Rūta. 
 21.00 „Rimti reikalai 3“.
 21.30 Žinios.
 22.20 Sportas.
 22.27 Orai.
 22.30 „Rizikinga erzinti 

diedukus 2“.
 0.45 „Antrininkas“.
 1.50 „Vieša paslaptis“.
 3.35 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.20 Alchemija. Švie-

timo amžius. 
 4.50 RETROSPEKTYVA. 

TV3
 6.25 „Galingieji reindže-

riai. Žvėries galia“.
 6.55 „Ančiukų istorijos“.
 7.25 „Galingasis 6“.
 7.55 Gero vakaro šou.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Sužeisti paukš-

čiai“.
 12.00 „Vargšė Lialia“.
 12.20 „Kenoloto“.
 12.22 „Vargšė Lialia“.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.25 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 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“.
 22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.18 „Kietas riešutėlis. 

Puiki diena mirti“.
 0.05 „Kaulai 11“.
 1.05 „CSI kriminalistai“.
 2.05 „Pasitikėjimas“.
 3.15 „Mikė“.
 4.10 „Kaulai 11“.
 5.10 Visi mes žmonės.

BTV
 6.00 „Strėlė“.
 7.00 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.15 „Kvapų detek-

tyvas“.
 9.25 „Pėdsakas“.
 10.25 „Rozenheimo 

policija“.
 11.25 „Privatus detek-

tyvas Magnumas“.
 12.30 „CSI. Majamis“.
 13.25 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Kvapų detek-

tyvas“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Rozenheimo 

policija“.
 18.30 „Strėlė“.
 19.30 „Privatus detek-

tyvas Magnumas“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Šerifo mašina“.
 22.50 „Kapų plėšikė Lara 

Kroft“.
 0.50 „Fortitudas“.
 1.55 „CSI. Majamis“.

Dzūkijos TV
 5.29 Programa.
 5.30 Nauja diena. 
 6.30 Alfa taškas. 
 7.00 #NeSpaudai.
 8.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 9.00 Deutsche Welle 

pristato. Keliautojo 
dienoraštis. 

 9.30 Kaimo  
akademija. 

 10.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.00 „Reali mistika“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Tiek žinių. 
 12.30 Alfa taškas.
 13.00 Nauja diena.
 14.00 „Paslaptys“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.20 Sportas.
 16.28 Orai.
 16.30 Alfa taškas.
 17.00 Oponentai. 
 18.00 „Dainuok Dzūkija“. 
 18.20 „Pozicija“. 
 19.00 Žinios.
 19.15 Sportas.
 19.18 Orai.
 19.20 „Norim žinoti“. 
 19.50 „Skinsiu raudoną 

rožę“. 
 20.00 Žinos. 
 20.15 Sportas.
 20.18 Orai.
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „Dvaro rūmai“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.
 22.58 Orai.
 23.00 Alfa taškas.
 23.30 Oponentai. 
 0.30 „Reali mistika“.
 1.30 „Dvaro rūmai“.
 2.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.20 Oponentai. 
 4.00 Alfa taškas.
 4.25 Kaimo akademija. 
 4.45 „Reali mistika“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2019. 

 6.50 Muzikinis intarpas.
 7.00 „Mija ir aš“.
 7.25 „Sardinė kosmose“.
 7.35 „Bitė Maja“.
 7.50 LRT pamokėlės.
 8.45 Tėčio reikalai. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.45 Klausimėlis.lt.
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 Kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 12.40 Literatūros pėd-

sekys. 
 13.10 Kultūringai su 

Nomeda. 
 14.00 Euromaxx. 
 14.30 Į sveikatą! 
 14.55 „Kylantis potvynis. 

Nyderlandai ir 
Ramusis vande-
nynas“.

 15.50 „Sardinė kosmose“.
 16.00 „Bitė Maja“.
 16.15 „Mija ir aš“.
 16.40 Gustavo enciklope-

dija. 
 17.10 „Dvynukės“.
 18.05 „Kostiumuotieji“.
 18.50 Klausimėlis.lt.
 19.05 Veranda. 
 19.35 „Devintasis dešim-

tmetis. Reagano 
revoliucija“.

 20.20 Pirmą kartą. 
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 3 minutės iki  

kino. 
 21.33 Premjera. „Iš 

niekur“.
 23.15 ...formatas. Poetė 

Ramutė Skučaitė. 
 23.30 Euromaxx. 
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2019. 

 1.30 Muzikinis intarpas.
 1.40 Duokim garo! 
 3.05 Klausimėlis. 
 3.20 Literatūros pėd-

sekys. 
 3.45 Mokslo sriuba. 
 4.10 Tarp dalių (ne)

plojama. 
 4.40 Veranda. 
 5.05 Skambantys 

pasauliai su 
Nomeda Kazlaus. 
Svečias fortepijono 
virtuozė Mūza Ru-
backytė (Šveicarija, 
Prancūzija). 

TV1
 6.55 „Tėvas Motiejus“.
 8.10 „Dvi širdys“.
 10.10 „Akloji“.
 12.25 „Mentalistas“.
 13.20 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 14.20 „Tėvas Motiejus“.
 15.30 „Naujokai“.
 16.30 „Bjaurusis ančiukas 

Niujorke“.
 17.25 „Mano vienintelė“.
 18.55 „Tėvas Motiejus“.
 20.05 „Naujokai“.
 21.00 „Prancūziška 

žmogžudystė. 
Velnio tiltas“.

 23.00 „Paskolinta meilė“.
 1.00 „Mano likimas“.
 2.50 „Aš gyvas“.
 4.05 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Kobra 11“.
 8.30 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 9.00 Praeities žvalgas.
 9.30 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 12.30 Topmodeliai.
 14.30 „Sara iš ano 

pasaulio“.
 15.00 „Kobra 11“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 18.00 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
 19.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 20.00 Nuogi ir  

įbauginti.
 21.00 „Tamsos pa-

kraštys“.
 23.25 „Bibliotekininkai“.
 0.15 „Pasitikėjimas“.
 1.35 „Įrodytas nekal-

tumas“.
 3.35 Nuogi ir  

įbauginti.
 4.30 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“.

LAUKIAME 
JŪSŲ!

Seinų g. 12, Lazdijai, 
tel.: 8 646 71 901, (8 318) 53 085, 
el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt

KNYG
YNĖL

IS
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penktaDieniS, lapkričio 27 d. Saulė teka 8.11, leidžiasi 16.01, dienos ilgumas 7.50. 
Priešpilnis. Vardadieniai: Maksimas, Virgilijus, Skomantas, Girdvydė, Virgis, Girvydė, Skomantė, Skalmantas.

 6.00 Lietuvos Respu-
blikos himnas.

 6.02 Labas rytas, 
Lietuva.

 9.00 „Alpių detektyvai“.
 9.45 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
 10.35 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 Kas ir kodėl? 
 12.00 Stilius. 
 13.00 Daiktų istorijos. 
 14.00 Žinios. Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 15.45 Įdomiosios 

pamokos. Būkim 
drauge.

 16.40 „Seselė Beti“.
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Kas ir kodėl?
 18.30 Vartotojų kontrolė. 
 19.30 Beatos virtuvė. 
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Auksinis protas.
 22.55 „Septintasis 

sūnus“. 
 0.35 „Draugo kailyje“.
 2.25 Euromaxx. 
 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 3.50 Sportas. Orai.
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 Beatos virtuvė. 
 5.00 „Ponių rojus“.

LNK
 6.15 „Svaragini. Amžina 

draugystė“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Kalnietis“.
 11.00 „Tūkstantis ir viena 

naktis“.
 12.45 „Būrėja“.
 13.20 „Turtuolė varguolė“.
 14.20 „Širdele mano“.
 15.30 „Juodvarnis“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2 penktadienis. 
 21.00 „Kapų plėšikė Lara 

Kroft“.
 23.20 „Rokis“.
 1.40 „Išminuotojas“.
 3.15 „Rizikinga erzinti 

diedukus 2“.
 5.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.25 „Galingieji reindže-

riai. Žvėries galia“.
 6.55 „Ančiukų istorijos“.
 7.25 „Galingasis 6“.
 7.55 Farai.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Sužeisti paukš-

čiai“.
 12.00 „Vargšė Lialia“.
 12.20 „Kenoloto“.
 12.22 „Vargšė Lialia“.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.25 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „Kenoloto“.

 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 Europos vyrų krep-

šinio čempionato 
atrankos rungtynės. 
Lietuva–Danija.

 21.30 „Keršytojai. Bega-
lybės karas“.

 22.15 „Jėga“ ir „Keno-
loto“.

 22.18 „Keršytojai. Bega-
lybės karas“.

 0.40 „Ženklai“.
 2.45 „Kietas riešutėlis. 

Puiki diena mirti“.
 4.35 „Pasitikėjimas“.
 5.40 „Mikė“.

BTV
 6.00 „Strėlė“.
 7.00 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.15 „Kvapų detek-

tyvas“.
 9.25 „Pėdsakas“.
 10.25 „Rozenheimo 

policija“.
 11.25 „Privatus detek-

tyvas Magnumas“.
 12.30 „CSI. Majamis“.
 13.25 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Kvapų detek-

tyvas“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Rozenheimo 

policija“.
 18.30 „Strėlė“.
 19.30 „Amerikietiškos 

imtynės“.
 21.30 „Nežinomas“.
 23.45 „Šerifo mašina“.
 1.30 „Fortitudas“.
 2.20 „CSI. Majamis“.

Dzūkijos TV
 5.29 Programa.
 5.30 Nauja diena. 
 6.30 Alfa taškas. 
 7.00 Oponentai.
 8.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 9.00 Deutsche Welle 

pristato. Greitis. 
 9.30 Vantos lapas. 
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.00 „Reali mistika“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Tiek žinių. 
 12.30 Alfa taškas.
 13.00 Nauja diena. 
 14.00 „Dvaro rūmai“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris.
 16.20 Sportas.
 16.28 Orai.
 16.30 Mūsų gyvūnai. 
 17.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 17.40 Mokslo ritmu.
 18.00 „Valkauskas“.
 18.13 „Skinsiu raudoną 

rožę“. 
 18.30 „Laisvės keliu“.
 19.00 Žinios.
 19.15 Sportas.
 19.18 Orai.
 19.20 „Svečiuose pas 

Marceliutę“. 
 20.00 Žinos. 
 20.15 Sportas.
 20.18 Orai.

 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „Dvaro rūmai“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.
 22.58 Orai.
 23.00 Bušido ringas.
 23.30 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 0.10 Mokslo ritmu. 
 0.30 „Reali mistika“.
 1.30 „Dvaro rūmai“.
 2.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.20 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 3.50 Mokslo ritmu. 
 4.00 Bušido ringas. 
 4.25 Vantos lapas. 
 4.45 „Reali mistika“.
 5.35 Pagaliau savait-

galis. 
 6.00 Deutsche Welle 

pristato. Keliautojo 
dienoraštis. 

 6.30 Deutsche Welle 
pristato. Greitis. 

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2019. 

 6.50 Muzikinis intarpas.
 7.00 „Mija ir aš“.
 7.25 „Sardinė kosmose“.
 7.35 „Bitė Maja“.
 7.50 LRT pamokėlės.
 8.45 Ekologiška.
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.45 Klausimėlis.lt.
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 Kultūrų kryžkelė. 

Rusų gatvė. 
 12.40 Stop juosta. 
 13.10 Stambiu planu. 
 14.00 Tarp dalių (ne)

plojama. 
 14.30 Smalsumo genas. 
 14.55 „Devintasis dešim-

tmetis. Reagano 
revoliucija“.

 15.40 Pirmą kartą. 
 15.50 „Sardinė kosmose“.
 16.00 „Bitė Maja“.
 16.15 „Mija ir aš“.
 16.40 Gustavo enciklope-

dija. 
 17.10 „Dvynukės“.
 18.05 „Kostiumuotieji“.
 18.50 Klausimėlis.lt.
 19.05 Stop juosta. 
 19.35 Kultūros  

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

kaina“.
 23.10 Naktis Manhatane. 

 0.15 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.30 Dabar pasaulyje. 
 0.55 Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2019. 

 1.40 „Klimtas ir Schielė. 
Erotas ir Psichėja“.

 3.10 „Iš niekur“.
 4.50 ...formatas. Poetė 

Ramutė Skučaitė. 
 5.05 Nacionalinė ekspe-

dicija „Dniepru per 
Ukrainą“.

TV1
 6.55 „Tėvas Motiejus“.
 8.10 „Dvi širdys“.
 10.10 „Akloji“.
 12.25 „Mentalistas“.
 13.20 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 14.20 „Tėvas Motiejus“.
 15.30 „Naujokai“.
 16.30 „Bjaurusis ančiukas 

Niujorke“.
 17.30 „Mano vienintelė“.
 19.00 „Maljorkos bylos“.
 20.05 „Naujokai“.
 21.00 PREMJERA. 

„Komisaras van der 
Valkas. Įmanoma 
tik Amsterdame“.

 22.55 „Tabula Rasa“.
 1.15 „Mano likimas“.
 3.05 „Prancūziška 

žmogžudystė. 
Velnio tiltas“.

 4.40 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Kobra 11“.
 8.30 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 9.00 Statybų gidas.
 9.30 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 12.30 Topmodeliai.
 14.30 „Sara iš ano 

pasaulio“.
 15.00 „Kobra 11“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 18.00 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
 19.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 20.00 Farai.
 21.00 Žinios.
 21.55 Sportas.
 21.58 Orai.
 22.00 „Brėkštanti aušra. 1 

dalis“.
 0.30 „Karo kiaulės“.
 2.05 „Pjūklas 4“.
 4.00 „Įrodytas nekal-

tumas“.

„Keršytojai. Begalybės karas“, 21.30, TV3

šeštaDieniS, lapkričio 28 d. Saulė teka 8.12, leidžiasi 16.00, dienos ilgumas 7.48. 
Prešpilnis. Vardadieniai: Jokūbas, Steponas, Rimgaudas, Vakarė, Rufas.

LRT TV
2020. 11.28 
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Daiktų istorijos. 
 6.55 Išpažinimai. 
 7.25 Klausimėlis. 
 7.40 Premjera. „Koko 

Niujorke“.
 9.00 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite. 
 9.30 Gyventi kaime 

gera. 
 9.55 Veranda. 
 10.25 Beatos virtuvė. 
 11.20 „Kylantis potvynis. 

Džakarta ir Bangla-
dešas“.

 12.15 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. 
„Odos paslaptys“.

 13.05 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. 
„Lėktuvas, kuris 
išgelbės vande-
nynus“.

 14.00 „Frenki Dreik 
paslaptys“. 

 15.30 Žinios. Orai.
 15.45 Sveikinimų kon-

certas. 
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Saldžios Kalėdos 

Kaune. 
 19.30 Stilius. 
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Šok su žvaigžde. 
 23.10 „Super Džonis“. 
 0.35 „Septintasis 

sūnus“. 
 2.15 Pasaulio dokumen-

tika. „Lėktuvas, 
kuris išgelbės 
vandenynus“.

 3.10 Piniginės  
reikalai. 

 3.35 „Frenki Dreik 
paslaptys“. 

 5.00 „Ponių rojus“.

LNK
 6.25 „Stivenas Visata“.
 7.10 „Nepaprastas 

Gumuliuko gyve-
nimas“.

 7.35 „Ogis ir  
tarakonai“.

 7.55 „Padūkėlių lenk-
tynės“.

 8.25 „Tomo ir Džerio 
pasakos“.

 8.55 „Šaunusis Skū-
bis-Dū“.

 9.25 „Saugokis meš-
kinų“.

 9.55 Sėkmės 
 tandemas. 

 10.30 „Tomas ir Džeris. 
Robinas Hudas 
ir linksmasis 
peliukas“.

 11.35 „Ieškokit Gu-
dručio!“.

 13.45 „Džekis Čanas. 
Pirmasis smūgis“.

 15.30 „Naujokė 2“.
 17.25 XXI amžiauslaida. 
 17.55 Gyvūnų  

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

„Avelės ir vilkai 2“.

 21.05 „Seni lapinai“.
 23.00 „Kaimynai“.
 0.55 „Kapų plėšikė Lara 

Kroft“.

TV3
 6.30 „Galingasis 6“.
 7.00 „Vėžliukai nindzės“.
 7.30 „Supermergaitės“.
 8.00 „Galingasis 6“.
 8.30 Virtuvės istorijos.
 9.00 Gardu Gardu.
 10.00 Tėvų darželis.
 10.30 Būk sveikas! 
 11.00 Penkių žvaigždučių 

būstas.
 11.30 „Žmogus, ge-

pardas, gamta“.
 12.20 „Kenoloto“.
 12.22 „Žmogus, ge-

pardas, gamta“.
 12.30 „Netikras princas“.
 14.20 „Gerumo stebu-

klas“.
 16.45 Ekstrasensų  

mūšis.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 Ekstrasensų  

mūšis.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 galvOK.
 19.35 Eurojackpot.
 19.40 galvOK.
 21.30 „Gaujų karai. 

Smaugliai“.
 22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.18 „Gaujų karai. 

Smaugliai“.
 22.40 „Mumbajaus 

viešbutis“.
 1.15 „Nusileidimas 2“.
 3.05 „Mikė“.
 4.05 „Kalėdiniai  

mainai“.

BTV
 6.00 „Kvailiai šėlsta“.
 7.00 „Pričiupom!“.
 7.30 „Snaiperis“.
 8.30 „Pričiupom!“.
 9.00 Sveikatos kodas. 
 10.05 „Kvailiai šėlsta“.
 10.35 „Laukinė  

karalystė“.
 11.45 „Velniški Stivo Os-

tino išbandymai“.
 12.45 „Gordono Ramzio 

virtuvės košmarai“.
 13.55 „Pragaro  

virtuvė“.
 14.55 „Vanity Fair. Visiškai 

slaptai“.
 15.55 „Nusikaltimų 

tyrėjai“.
 17.10 „Dvynys“.
 19.30 „Akloji zona“.
 20.30 „Snaiperis“.
 21.30 „Bornas. Sunaikinta 

tapatybė“.
 23.55 „Laukinės aistros. 

Karšta ketveriukė“.
 1.45 „Nežinomas“.

Dzūkijos TV
 6.59 Programa.
 7.00 Skonio reikalas. 
 7.20 „TV Europa 

pristato. Vyrų 
šešėlyje. Elza – 
žvalgybininkė 
Marcelė Kubiliūtė“.

 8.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 

 9.00 Bušido ringas. 
 9.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 10.00 Vantos  

lapas. 
 10.30 Deutsche Welle 

pristato. Keliautojo 
dienoraštis. 

 11.00 Gyvenimas. 
 12.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 14.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 15.55 Dideli maži  

ekranai. 
 16.00 Žinios.
 16.28 Orai.
 16.30 Lietuvos  

miestai. 
 17.30 Vantos lapas. 
 18.00 Žinios.
 18.28 Orai.
 18.30 „Pagaliau savait-

galis“. 
 19.00 Lietuvos kūrėjai. 
 20.00 Žinios.
 20.28 Orai.
 20.30 #NeSpaudai. 
 21.30 Oponentai. 
 22.30 Žinios.
 22.58 Orai.
 23.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 0.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 2.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.35 Gyvenimas. 
 4.20 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 5.00 Lietuvos kūrėjai. 

Steigiamasis 
seimas. 

 5.40 Vantos lapas. 
 6.00 Šauliai. Tėvynės 

labui. 

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Auksinis protas. 
 7.15 Klausimėlis. 
 7.30 Premjera. „Vilnie-

čiai“.
 8.00 Premjera. „Nepa-

prastas žmonių 
ir gyvūnų ryšys. 
Laukinės gamtos 
apsauga Indijoje“.

 8.30 Smalsumo genas. 
 9.00 Į sveikatą! 
 9.30 Ekologiška. 
 10.00 Čia – kinas.
 10.30 Pasivaikščiojimai. 
 11.00 Kas geresnio, 

kaimyne? 
 11.30 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus sąsiuvinis. 
 12.00 Kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 12.30 Kultūrų kryžkelė. 

Rusų gatvė. 
 13.00 Išpažinimai. 
 13.30 Mūšio laukas. 
 14.00 Euromaxx. 
 14.30 „Vakarėja“ su 

Martynu Starkumi. 
 16.00 Kelias į namus. 
 16.30 Tėčio reikalai. 
 17.00 Veranda. 
 17.30 Skambantys pa-

sauliai su Nomeda 
Kazlaus. Svečias 
operos žvaigždė 
Ian Bostridge 
(tenoras, Jungtinė 

Karalystė). 
 18.25 Klausimėlis. 
 18.45 „Ten, kur namai“.
 19.40 „Į raketą sėsčiau...“.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 „Velnio nuotaka“.
 22.20 Ievos Zasimaus-

kaitės koncertas 
„Aš galiu skrist“.

 23.35 ...formatas. Poetė 
Dalia Teišerskytė. 

 23.45 „Vilniečiai“.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 „Draugo  

kailyje“.
 2.30 ...formatas. Poetė 

Ramutė Skučaitė. 
 2.45 Tėčio reikalai. 
 3.15 Kelias į namus.
 3.45 Mūšio laukas. 
 4.15 Euromaxx. 
 4.45 Auksinis  

protas. 

TV1
 6.20 „Akloji“.
 7.50 „Anthonis Bour-

dainas. Nepažįs-
tami kraštai“.

 8.45 „Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.40 „Tėvas Motiejus“.
 11.00 „Klasikiniai kepiniai. 

Anos Olson 
receptai“.

 12.00 „Džino viešnagė 
Italijoje. Saulėtos 
salos“.

 13.00 „Akloji“.
 14.45 „Klasikiniai kepiniai. 

Anos Olson 
receptai“.

 15.45 „Širdele mano“.
 17.45 „Baudžiauninkė“.
 18.50 „Akloji“.
 21.00 „Mirties įšalas“.
 23.05 „Vilkų žemė. Akme-

ninis svečias“.
 1.00 „Tabula Rasa“.
 3.00 „Komisaras van der 

Valkas. Įmanoma 
tik Amsterdame“.

TV6
 6.00 „Kietuoliai“.
 6.30 Žvejybos nuotykių 

ieškotojas.
 7.30 Jukono vyrai.
 8.30 Žvejybos nuotykių 

ieškotojas.
 9.30 Statybų gidas.
 10.00 Autopilotas.
 10.30 „Baltieji lokiai. 

Gyvenimas ant 
plono ledo“.

 11.30 Vieniši tėvai.
 12.00 „Kobra 11“.
 13.00 „Plėšrūnai pavo-

juje“.
 14.00 Išlikimas.
 15.00 Pragaro kelias.
 16.00 Jukono vyrai.
 17.00 Sandėlių  

karai.
 18.00 „Vienas“.
 19.00 Kaukės.
 20.00 „Kobra 11“.
 21.00 Žinios.
 21.58 Orai.
 22.00 „Bėdos kurorte“.
 23.50 „Tamsos pa-

kraštys“.
 2.10 „Brėkštanti aušra. 1 

dalis“.
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SekmaDieniS, lapkričio 29 d. Saulė teka 8.14, leidžiasi 15.59, dienos ilgumas 
7.45. Pilnatis. Vardadieniai: Saturninas, Daujotas, Butvydė, Saturnas.

 6.00 Lietuvos Respu-
blikos himnas.

 6.02 Nacionalinė ekspe-
dicija. Gediminaičių 
Europa. 

 7.00 Šventadienio 
mintys. 

 7.30 Klausimėlis. 
 8.00 Gyventi kaime 

gera. 
 8.30 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite. 
 9.00 Brolių Grimų 

pasakos. „Sultenė“.
 10.00 Gustavo enciklope-

dija. 
 10.30 Lietuvos tūkstan-

tmečio vaikai. 
 11.30 Gamina vaikai. 
 12.00 LMŽ. 
 12.30 „Maistas: tiesa 

ar pramanas? 
Aštrumo mėgėjai“. 

 12.55 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. 
„Kelionė per Čilę“.

 13.50 „Mis Marpl. „Ber-
tramo“ viešbutis“.

 15.30 Žinios. Orai.
 15.45 Istorijos detektyvai. 
 16.30 „Bloga mergaitė“.
 17.00 Piniginės reikalai.
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Duokim garo! 
 19.30 Savaitė. 
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Savaitė su „Dvi-

račio žiniomis“. 
 21.30 Langas į valdžią. 
 22.00 Premjera. „Purpu-

rinis rūkas“.
 23.50 „Laisvės kaina“.
 1.30 Piniginės reikalai. 
 2.00 „Super Džonis“.
 3.25 „Mis Marpl. „Ber-

tramo“ viešbutis“.
 5.00 „Ponių rojus“.

LNK
 6.10 „Stivenas Visata“.
 6.55 „Nepaprastas 

Gumuliuko gyve-
nimas“.

 7.20 „Ogis ir tarakonai“.
 7.40 „Padūkėlių lenk-

tynės“.
 8.10 „Tomo ir Džerio 

pasakos“.
 8.40 „Šaunusis Skū-

bis-Dū“.
 9.05 „Lukas Skruzdė-

liukas“.
 10.50 „Nelydimi nepilna-

mečiai“.
 12.40 „Čarlis ir šokolado 

fabrikas“.
 15.00 „Indiana Džounsas 

ir dingusios 
Sandoros skrynios 
ieškotojai“.

 17.20 Teleloto. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 Kaukės. 
 22.00 „Žalioji zona“.
 0.15 „Amerikietiška 

pastoralė“.
 2.20 „Seni lapinai“.

TV3
 6.00 Sveikatos medis.

 7.00 „Vėžliukai nindzės“.
 7.30 „Supermergaitės“.
 8.00 „Galingasis 6“.
 8.30 Svajonių ūkis.
 9.00 Sveikata.lt.
 9.30 La Maistas.
 10.00 Pasaulis pagal 

moteris.
 11.00 Svajonių sodai.
 12.00 Žalioji byla.
 12.20 „Kenoloto“.
 12.22 Žalioji byla.
 12.30 „Gruffalo vaikas“.
 13.00 „Baltoji iltis 2. 

Mitas apie baltąjį 
vilką“.

 15.10 „Vedybų planuo-
toja“.

 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 „Vedybų planuo-

toja“.
 17.25 „Tai – mes“.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 Europos vyrų krep-

šinio čempionato 
atrankos rungtynės. 
Lietuva–Belgija.

 21.30 „22-oji mylia“.
 22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.18 „22-oji mylia“.
 23.25 „Keršytojai. Bega-

lybės karas“.
 2.20 „Mumbajaus 

viešbutis“.
 4.50 „Mikė“.

BTV
 6.00 „Pričiupom!“.
 6.30 Europos taurė 

2020. 
 7.30 „Snaiperis“.
 8.30 Tauro ragas.
 9.00 Lietuvos galiūnų 

čempionato finalas. 
 10.05 „Kvailiai šėlsta“.
 10.35 „Laukinė karalystė“.
 11.35 „Pričiupom!“.
 12.05 „Velniški Stivo Os-

tino išbandymai“.
 13.00 „Gordono Ramzio 

virtuvės košmarai“.
 14.10 „Pragaro virtuvė“.
 15.10 „Vanity Fair. Visiškai 

slaptai“.
 16.10 „Nusikaltimų 

tyrėjai“.
 17.25 „Pabėgimas“.
 19.30 „Akloji zona“.
 20.30 „Snaiperis“.
 21.30 „Legendų biuras“.
 22.40 „Okupuoti“.
 23.45 „Bornas. Sunaikinta 

tapatybė“.
 1.55 „Laukinės aistros. 

Karšta ketveriukė“.

Dzūkijos TV
 6.59 Programa.
 7.00 Lietuvos miestai. 
 8.00 Vantos lapas. 
 8.30 Kaimo akademija. 
 9.00 „Pagaliau savait-

galis“. 
 9.30 Mokslo ritmu. 
 10.00 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 10.30 Deutsche Welle 

pristato. Greitis. 
 11.00 Partizanų keliais. 
 11.30 Mūsų gyvūnai. 
 12.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 14.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 15.55 Dideli maži ekranai. 
 16.00 Žinios.
 16.28 Orai.
 16.30 „24/7“. 
 17.30 Nauja diena. 
 18.00 Žinios.
 18.28 Orai.
 18.30 Mūsų gyvūnai. 
 19.00 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
 20.00 Žinios.
 20.28 Orai.
 20.30 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 21.30 „24/7“. 
 22.30 Žinios.
 22.58 Orai.
 23.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 0.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 2.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.35 Partizanų keliais. 
 3.55 Mūsų gyvūnai. 
 4.20 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 5.00 Kaimo akademija. 
 5.20 Mažos Mūsų 

Pergalės. 

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Duokim garo! 
 7.30 Krikščionio žodis. 
 7.45 Prisikėlimo 

liudytojai. Lietuvos 
kankinystės kelias.

 8.00 Kelias. 
 8.30 Kultūrų kryžkelė. 

Menora. 
 9.00 Pasaulio Lietuva. 
 10.00 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 10.30 Literatūros pėd-

sekys. 
 11.00 Stop juosta. 
 11.30 7 Kauno dienos. 
 12.00 Mokslo sriuba. 
 12.30 Šv. Mišios iš Kauno 

Kristaus Prisikėlimo 
bazilikos. 

 13.40 Šventadienio 
mintys. 

 14.10 „Nepaprastas 
žmonių ir gyvūnų 
ryšys. Laukinės 
gamtos apsauga 
Indijoje“.

 14.40 „Koko Niujorke“.
 16.00 XIX respublikinis 

vaikų ir jaunimo 
muzikos festivalis 
„Mes – Pasaulis“.

 17.15 Klausimėlis. 
 17.30 Kultūringai su 

Nomeda. 
 18.30 Stambiu planu. 
 19.30 Kultūros diena. 
 20.30 Panorama.

 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 XXV Pažaislio 

muzikos festivalis. 
 22.00 Dovana Krzysztofui 

Pendereckiui. 
Koncertas kompo-
zitoriaus 80-mečio 
proga.

 23.50 „Purpurinis rūkas“.
 1.40 Savaitė. 
 2.35 „Nepaprastas 

žmonių ir gyvūnų 
ryšys. Laukinės 
gamtos apsauga 
Indijoje“.

 3.05 7 Kauno dienos. 
 3.30 Literatūros pėd-

sekys. 
 4.00 Kelias. 
 4.30 Duokim garo! 

TV1
 6.20 „Akloji“.
 7.50 „Anthonis Bour-

dainas. Nepažįs-
tami kraštai“.

 8.45 „Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.40 „Tėvas Motiejus“.
 11.00 „Džeimio Oliverio 

daržovių patie-
kalai“.

 12.00 Vaikystės langas. 
 12.30 Sveikinimai. 
 15.45 „Širdele mano“.
 17.45 „Baudžiauninkė“.
 18.50 „Akloji“.
 19.50 „Būrėja“.
 21.00 „Arčiau“.
 23.10 „Namai – pragarai“.
 1.05 „Vilkų žemė. Akme-

ninis svečias“.
 2.45 „Mirties įšalas“.

TV6
 6.00 Žvejybos nuotykių 

ieškotojas.
 7.00 Jukono vyrai.
 8.00 Pragaro kelias.
 9.00 Gyvūnų manija.
 9.30 Vienam gale 

kablys.
 10.00 Praeities žvalgas.
 10.30 „Plėšrūnai pavo-

juje“.
 11.30 Vieniši tėvai.
 12.00 „Kobra 11“.
 13.00 „Nasrų sugrįžimas“.
 14.00 Išlikimas.
 15.00 Pragaro kelias.
 16.00 Jukono vyrai.
 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 „Vienas“.
 19.00 Kaukės.
 20.00 „Kobra 11“.
 21.00 Žinios.
 21.55 Sportas.
 21.58 Orai.
 22.00 „Už priešo linijos 

2“.
 0.05 X Faktorius.

„Žalioji zona“, 22.00, LNK

pirmaDieniS, lapkričio 30 d. Saulė teka 8.16, leidžiasi 15.59, dienos ilgumas 7.43. 
Pilnatis. Vardadieniai: Andriejus, Saugardas, Dovainė, Andrius, Saugirdas, Saugirdė.

LRT TV

 6.00 Lietuvos Respu-
blikos himnas.

 6.02 Labas rytas, 
Lietuva.

 9.00 „Alpių detektyvai“.
 9.45 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
 10.35 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 Kas ir kodėl? 
 12.00 Savaitė. 
 13.00 Beatos virtuvė.
 14.00 Žinios. Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 15.45 Įdomiosios 

pamokos. Būkim 
drauge.

 16.40 „Seselė Beti“.
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Kas ir kodėl?
 18.30 Klauskite daktaro. 
 19.30 Zachor. Atsimink. 
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 LRT forumas. 
 22.30 Dviračio žinios.
 23.00 Premjera. „Ko-

manda“.
 24.00 „Alpių detektyvai“.
 0.45 Klausimėlis.lt.
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Klauskite daktaro. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Zachor. Atsimink. 
 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 3.50 Sportas. Orai.
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 LRT forumas. 
 5.00 „Ponių rojus“.

LNK
 6.15 „Svaragini. Amžina 

draugystė“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Kalnietis“.
 11.00 „Tūkstantis ir viena 

naktis“.
 12.45 „Būrėja“.
 13.20 „Turtuolė varguolė“.
 14.20 „Širdele mano“.
 15.30 „Juodvarnis“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Dakaras 2021. 
 19.25 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2. 
 20.00 Nuo... Iki...
 21.00 „Rimti reikalai 3“.
 21.30 Žinios.
 22.20 Sportas.
 22.27 Orai.
 22.28 Telefoninė loterija 

1634.
 22.30 „Slaptas keleivis“.
 0.40 „Antrininkas“.
 1.50 „Žalioji zona“.
 3.35 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 5.05 „Kalnietis“.

TV3
 6.25 „Bakuganas. Kovos 

planeta“.
 6.55 „Ančiukų istorijos“.
 7.25 „Galingasis 6“.
 7.55 Svajonių sodai.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Sužeisti  

paukščiai“.
 12.00 „Vargšė Lialia“.
 12.20 „Kenoloto“.
 12.22 „Vargšė Lialia“.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.25 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 Karštai su tv3.lt.
 20.30 „Moterys meluoja 

geriau“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai.
 22.00 „Peržengta riba“.
 22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.18 „Peržengta riba“.
 0.05 „Kaulai“.
 1.05 „CSI kriminalistai“.
 2.00 „Pasitikėjimas“.
 3.10 „Mikė“.
 4.10 „Kaulai“.
 5.10 Visi mes žmonės.

BTV
 6.00 „Strėlė“.
 7.00 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.15 „Kvapų detek-

tyvas“.
 9.25 „Pėdsakas“.
 10.20 „Rozenheimo 

policija“.
 11.25 „Vanity Fair. Visiškai 

slaptai“.
 12.30 „CSI. Majamis“.
 13.25 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Kvapų detek-

tyvas“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Rozenheimo 

policija“.
 18.30 „Strėlė“.
 19.30 „Privatus detek-

tyvas Magnumas“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „24 valandos 

gyventi“.
 22.50 „Akloji zona“.
 0.50 „Legendų biuras“.
 1.55 „Okupuoti“.
 2.45 „CSI. Majamis“.

Dzūkijos TV
 5.29 Programa.
 5.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 6.00 Bušido ringas. 
 6.30 Vantos lapas. 
 7.00 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 8.00 „24/7“. 
 9.00 Mūsų gyvūnai. 
 9.30 Partizanų keliais. 
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.00 „Reali mistika“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Mokslo ritmu. 
 12.30 Kaimo akademija. 
 13.00 Nauja diena. 
 14.00 „Dvaro rūmai“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.20 Sportas.
 16.28 Orai.

 16.30 Alfa taškas.
 17.00 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 18.00 Paskutinė instan-

cija. 
 18.30 „Svečiuose pas 

Marceliutę“.
 19.00 Žinios.
 19.15 Sportas.
 19.18 Orai.
 19.20 „Tai – sportas“. 
 19.45 „Pasakadienis“. 
 20.00 Žinos. 
 20.15 Sportas.
 20.18 Orai.
 20.20 „Dainuok, Dzūkja“. 
 21.00 Transliacijos 

pabaiga.
 21.30 „Dvaro rūmai“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.
 22.58 Orai.
 23.00 Alfa taškas.
 23.30 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 0.30 „Reali mistika“.
 1.30 „Dvaro rūmai“.
 2.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.20 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 4.00 Alfa taškas. 
 4.25 Partizanų keliais. 
 4.45 „Reali mistika“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Skambantys pa-

sauliai su Nomeda 
Kazlaus. Svečias 
operos žvaigždė 
Ian Bostridge 
(tenoras, Jungtinė 
Karalystė). 

 7.00 „Mija ir aš“.
 7.25 „Sardinė kosmose“.
 7.35 „Bitė Maja“.
 7.50 LRT pamokėlės.
 8.45 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija.
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.45 Klausimėlis.lt.
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 Kas geresnio, 

kaimyne? 
 12.40 Krikščionio žodis. 
 12.55 Prisikėlimo 

liudytojai. Lietuvos 
kankinystės kelias.

 13.10 Kultūros diena. 
 14.05 XIX respublikinis 

vaikų ir jaunimo 
muzikos festivalis 
„Mes – Pasaulis“.

 15.15 Kelias į namus.
 15.45 Pirmą kartą. 
 15.50 „Sardinė kosmose“.
 16.00 „Bitė Maja“.
 16.15 „Mija ir aš“.
 16.40 Gamina vaikai. 
 17.10 „Dvynukės“.
 18.05 „Kostiumuotieji“.

 18.50 Laisvė ir kūryba. 30 
nepriklausomybės 
metų. Muzika.

 19.05 „Mano tėvas – 
šnipas“.

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Festivalis „Naujasis 

Baltijos šokis“. 
Premjera. Baletas 
„Žizel“. 

 23.30 Pasivaikščiojimai. 
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 Šok su žvaigžde. 
 2.40 Ievos Zasimaus-

kaitės koncertas 
„Aš galiu skrist“.

 3.55 Šoka Lietuva.
 4.10 Smalsumo genas. 
 4.40 Mokslo sriuba. 
 5.05 Pasaulio Lietuva.

TV1
 6.55 „Tėvas Motiejus“.
 8.10 „Dvi širdys“.
 10.10 „Akloji“.
 12.25 „Mentalistas“.
 13.25 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 14.25 „Maljorkos bylos“.
 15.30 „Naujokai“.
 16.30 „Bjaurusis ančiukas 

Niujorke“.
 17.30 „Mano vienintelė“.
 19.00 „Tėvas Motiejus“.
 20.05 „Naujokai“.
 21.00 „Vaiduoklių 

miestas“.
 23.10 „Paskolinta meilė“.
 1.10 „Mano likimas“.
 2.50 „Arčiau“.
 4.30 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Kobra 11“.
 8.30 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 9.00 Autopilotas.
 9.30 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 12.30 Topmodeliai.
 14.25 „Sara iš ano 

pasaulio“.
 14.55 „Kobra 11“.
 17.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 18.00 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
 19.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 20.00 Nuogi ir įbauginti.
 21.00 „Pavojingasis 

Bankokas“.
 23.00 „Pjūklas 5“.
 1.00 „Įrodytas nekal-

tumas“.
 3.00 Nuogi ir  

įbauginti.

„24 valandos gyventi“, 21.00, BTV
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LRT TV
2020. 12.0
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.00 „Alpių detektyvai“.
 9.45 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
 10.35 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 Kas ir kodėl? 
 12.00 Vartotojų kontrolė. 
 13.00 Zachor. Atsimink. 
 14.00 Žinios. Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 15.00 Žinios. Orai.
 15.15 Laba diena, 

Lietuva.
 15.45 Įdomiosios 

pamokos. Būkim 
drauge.

 16.40 „Seselė Beti“.
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Kas ir kodėl?
 18.30 Klauskite  

daktaro. 
 19.30 (Ne)emigrantai. 
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Nacionalinė ekspe-

dicija. Gediminaičių 
Europa.

 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 „Užverbuotas“.
 23.45 „Alpių  

detektyvai“.
 0.30 Šventadienio 

mintys. 
 1.00 LRT radijo  

žinios.
 1.05 Klauskite  

daktaro. 
 2.00 LRT radijo  

žinios.
 2.05 (Ne)emigrantai. 
 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 3.50 Sportas. Orai.
 4.00 LRT radijo  

žinios.
 4.05 Nacionalinė ekspe-

dicija. Gediminaičių 
Europa.

 5.00 „Ponių rojus“.

LNK
 6.15 „Svaragini. Amžina 

draugystė“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Kalnietis“.
 11.00 „Tūkstantis ir viena 

naktis“.
 12.45 „Būrėja“.
 13.20 „Turtuolė varguolė“.
 14.20 „Širdele mano“.
 15.30 „Juodvarnis“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Dakaras 2021. 
 19.25 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2. 
 20.00 Bus visko. 
 21.00 „Rimti reikalai 3“.
 21.30 Žinios.
 22.20 Sportas.
 22.27 Orai.
 22.30 „Savas žmogus“.
 1.05 „Antrininkas“.
 2.15 „Slaptas keleivis“.
 3.55 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.25 „Bakuganas. Kovos 

planeta“.
 6.55 „Ančiukų istorijos“.
 7.25 „Galingasis 6“.
 7.55 Karštai su tv3.lt.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Sužeisti paukš-

čiai“.
 12.00 „Vargšė Lialia“.
 12.20 „Kenoloto“.
 12.22 „Vargšė Lialia“.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.25 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 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 „Skrydžio planas“.
 22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.18 „Skrydžio planas“.
 0.05 „Kaulai“.
 1.05 „CSI kriminalistai“.
 2.05 „Pasitikėjimas“.
 3.05 „Mikė“.
 3.30 „Kaulai“.
 4.30 Visi mes žmonės.
 5.20 „Gyvenimo 

išdaigos“.

BTV
 6.00 „Strėlė“.
 7.00 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.15 „Kvapų detek-

tyvas“.
 9.25 „Pėdsakas“.
 10.20 „Rozenheimo 

policija“.
 11.25 „Privatus detek-

tyvas Magnumas“.
 12.30 „CSI. Majamis“.
 13.25 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Kvapų detek-

tyvas“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Rozenheimo 

policija“.
 18.30 Betsafe–LKL 

čempionatas. 
„Žalgiris“–
„Neptūnas“. 

 21.00 „Rydiko kronikos“.
 23.20 „24 valandos 

gyventi“.
 1.10 „Fortitudas“.
 2.05 „CSI. Majamis“.

Dzūkijos TV
 5.29 Programa.
 5.30 Nauja diena. 
 6.30 Alfa taškas. 
 7.00 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 8.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 9.00 Lietuvos miestai. 
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.00 „Reali mistika“.

 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Tiek žinių. 
 12.30 Alfa taškas.
 13.00 Nauja diena. 
 14.00 „Dvaro rūmai“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.20 Sportas.
 16.28 Orai.
 16.30 Alfa taškas.
 17.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 18.00 „Tai – sportas“. 
 18.30 „Jaunimo banga“. 
 19.00 Žinios.
 19.15 Sportas.
 19.18 Orai.
 19.20 „Dzūkiška pynė“. 
 19.45 „Pasakadienis“. 
 20.00 Žinos. 
 20.15 Sportas.
 20.18 Orai.
 20.20 „Jaunimo banga“. 
 21.00 Transliacijos 

pabaiga.
 21.30 „Dvaro rūmai“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.
 22.58 Orai.
 23.00 Alfa taškas.
 23.30 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 0.30 „Reali mistika“.
 1.30 „Dvaro rūmai“.
 2.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.20 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 4.00 Alfa taškas. 
 4.25 „Pagaliau savait-

galis“. 
 4.45 „Reali mistika“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2019. 

 6.45 Klausimėlis. 
 7.00 „Mija ir aš“.
 7.25 „Sardinė kosmose“.
 7.35 „Bitė Maja“.
 7.50 LRT pamokėlės.
 8.45 Smalsumo genas. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.45 Klausimėlis.lt.
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus sąsiuvinis. 
 12.40 Kelias. 
 13.10 Skambantys pa-

sauliai su Nomeda 
Kazlaus. Svečias 
operos žvaigždė 
Ian Bostridge 
(tenoras, Jungtinė 
Karalystė). 

 14.00 7 Kauno dienos. 
 14.30 Mokslo sriuba. 
 14.55 „Į raketą sėsčiau...“.
 15.40 Laisvė ir kūryba. 30 

nepriklausomybės 
metų. Muzika.

 15.50 „Sardinė kosmose“.
 16.00 „Bitė Maja“.
 16.15 „Mija ir aš“.
 16.40 Gustavo enciklope-

dija. 
 17.10 „Dvynukės“.
 18.05 „Kostiumuotieji“.
 18.50 Laisvė ir kūryba. 30 

nepriklausomybės 
metų. Vizualieji 

menai.
 19.05 Ekologiška. 
 19.35 „Vindzorai. Kara-

liškosios dinastijos 
užkulisiai. Naujoji 
karta“.

 20.20 Pirmą kartą. 
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Dingę be žinios“.
 23.00 Istorijos detektyvai. 
 23.45 Klausimėlis. 
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2019. 

 1.40 Auksinis protas. 
 2.55 Kultūringai su 

Nomeda. 
 3.50 Muzikinis intarpas.
 4.10 Į sveikatą! 
 4.40 Stop juosta. 
 5.05 Stambiu planu. 

TV1
 6.55 „Tėvas Motiejus“.
 8.10 „Dvi širdys“.
 10.10 „Akloji“.
 12.25 „Mentalistas“.
 13.20 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 14.20 „Tėvas Motiejus“.
 15.30 „Naujokai“.
 16.30 „Bjaurusis ančiukas 

Niujorke“.
 17.30 „Mano vienintelė“.
 19.00 „Tėvas Motiejus“.
 20.05 „Naujokai“.
 21.00 „Aš gyvas“.
 22.45 „Paskolinta meilė“.
 0.45 „Mano likimas“.
 2.30 „Vaiduoklių 

miestas“.
 4.05 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.20 „Kobra 11“.
 8.30 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 9.00 Gyvūnų manija.
 9.30 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 12.30 „Pasmerkti“.
 13.25 „Blogas polici-

ninkas“.
 14.30 „Sara iš ano 

pasaulio“.
 15.00 „Kobra 11“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 18.00 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
 19.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 20.00 Nuogi ir įbauginti.
 21.00 Tikslo link.
 21.45 UEFA čempionų 

lygos rungtynės. 
„FC Porto“–
„Manchester City 
FC“.

 23.50 „Pasitikėjimas“.
 2.15 „Įrodytas nekal-

tumas“.
 3.10 Išlikimas.
 4.40 Nuogi ir įbauginti.
 5.25 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“.

trečiaDieniS, gruodžio 2 d. Saulė teka 8.19, leidžiasi 15.57, dienos ilgumas 
7.38. Pilnatis. Vardadieniai: Liucijus, Svirgailas, Milmantė, Aurelija, Paulina.

LRT TV
2020. 12.0
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.00 „Alpių detektyvai“.
 9.45 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
 10.35 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 Kas ir kodėl? 
 12.00 Nacionalinė ekspe-

dicija. Gediminaičių 
Europa.

 13.00 (Ne)emigrantai. 
 14.00 Žinios. Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 15.45 Įdomiosios 

pamokos. Būkim 
drauge.

 16.40 „Seselė Beti“.
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Kas ir kodėl?
 18.30 Klauskite  

daktaro. 
 19.30 Pasaulio puodai. 
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Gimę tą pačią 

dieną.
 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 „Rožės vardas“.
 23.55 „Alpių detektyvai“.
 0.40 Klausimėlis.lt.
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Klauskite daktaro. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Pasaulio  

puodai. 
 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 3.50 Sportas. Orai.
 4.00 LRT radijo  

žinios.
 4.05 Gimę tą pačią 

dieną.
 5.00 „Ponių rojus“.

LNK
 6.15 „Svaragini. Amžina 

draugystė“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Kalnietis“.
 11.00 „Tūkstantis ir viena 

naktis“.
 12.45 „Būrėja“.
 13.20 „Turtuolė varguolė“.
 14.20 „Širdele mano“.
 15.30 „Juodvarnis“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Dakaras 2021. 
 19.25 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2. 
 20.00 VIDO VIDeO. 
 21.00 „Rimti reikalai 3“.
 21.30 Žinios.
 22.20 Sportas.
 22.27 Orai.
 22.30 PREMJERA. „Stok-

holmas“.
 0.20 „Antrininkas“.
 1.25 „Savas žmogus“.
 3.30 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 5.00 „Kalnietis“.

TV3
 6.25 „Bakuganas. Kovos 

planeta“.

 6.55 „Ančiukų  
istorijos“.

 7.25 „Galingasis 6“.
 7.55 Prieš srovę.
 8.55 „Meilės  

sūkuryje“.
 10.00 „Sužeisti paukš-

čiai“.
 12.00 „Gražuolė Lialia“.
 12.20 „Kenoloto“.
 12.22 „Gražuolė Lialia“.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.25 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 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 „Auklė pagal 

iškvietimą“.
 22.25 „Vikinglotto“.
 22.30 „Auklė pagal 

iškvietimą“.
 23.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 23.18 „Auklė pagal 

iškvietimą“.
 0.05 „Kaulai“.
 1.05 „CSI kriminalistai“.
 2.05 „Pasitikėjimas“.
 3.10 „Ką mes veikiame 

šešėliuose“.
 3.40 „Kaulai“.
 4.35 Visi mes žmonės.
 5.25 „Gyvenimo 

išdaigos“.

BTV
 6.00 „Gordono Ramzio 

virtuvės košmarai“.
 7.00 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.15 „Kvapų detek-

tyvas“.
 9.25 „Pėdsakas“.
 10.20 „Rozenheimo 

policija“.
 11.25 „Gordono Ramzio 

virtuvės košmarai“.
 12.30 „CSI. Majamis“.
 13.25 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Kvapų detek-

tyvas“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Rozenheimo 

policija“.
 18.30 „Strėlė“.
 19.30 „Privatus detek-

tyvas Magnumas“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Kaulų kolekci-

ninkas“.
 23.20 „Rydiko kronikos“.
 1.35 „Fortitudas“.
 2.30 „CSI. Majamis“.

Dzūkijos TV
 5.29 Programa.
 5.30 Nauja diena. 
 6.30 Alfa taškas. 
 7.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 8.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.

 9.00 „Pagaliau savait-
galis“. 

 9.30 Mūsų gyvūnai. 
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.00 „Reali mistika“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Tiek žinių. 
 12.30 Alfa taškas.
 13.00 Nauja diena. 
 14.00 „Dvaro rūmai“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.20 Sportas.
 16.28 Orai.
 16.30 Alfa taškas.
 17.00 #NeSpaudai.
 18.00 „Vanagai“. 
 18.35 „Laisvės keliu“. 
 19.00 Žinios.
 19.15 Sportas,
 19.18 Orai.
 19.20 „Pozicija“. 
 20.00 Žinos. 
 20.15 Sportas.
 20.18 Orai.
 20.20 „Dainuok, Dzūkija“.
 21.00 Transliacijos 

pabaiga.
 21.30 „Dvaro rūmai“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.
 22.58 Orai.
 23.00 Alfa taškas.
 23.30 #NeSpaudai.
 0.30 „Reali mistika“.
 1.30 „Dvaro rūmai“.
 2.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.20 #NeSpaudai. 
 4.00 Alfa taškas. 
 4.25 Mūsų gyvūnai. 
 4.45 „Reali mistika“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2019. 

 7.00 „Mija ir aš“.
 7.25 „Sardinė kosmose“.
 7.35 „Bitė Maja“.
 7.50 LRT pamokėlės.
 8.45 Į sveikatą! 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.45 Klausimėlis.lt.
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 Kultūrų kryžkelė. 

Menora. 
 12.40 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija.
 13.10 Pasaulio Lietuva.
 14.00 Čia – kinas. 
 14.30 „Vilniečiai. Kris-

tupas Vilutis“.
 14.55 „Vindzorai. Kara-

liškosios dinastijos 
užkulisiai“.

 15.40 Laisvė ir kūryba. 30 
nepriklausomybės 
metų. Vizualieji 
menai.

 15.50 „Sardinė kosmose“.
 16.00 „Bitė Maja“.
 16.15 „Mija ir aš“.
 16.40 Mūsų gyvūnai. 
 17.10 „Dvynukės“.
 18.05 „Kostiumuotieji“.
 18.50 Laisvė ir kūryba. 30 

nepriklausomybės 
metų. Kinas.

 19.05 Atspindžiai. 
Paveldo kolekcija.

 19.35 Premjera. „Mokslo 
ir terorizmo 
akistata. Robotika“.

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

„Gauguinas Taityje. 
Prarastasis rojus“.

 23.00 Čia – kinas. 
 23.30 Kelias į namus.
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2019. 

 1.40 „Vakarėja“ su 
Martynu Starkumi. 

 3.05 Stambiu planu. 
 4.00 Šoka Lietuva.
 4.10 Ekologiška. 
 4.35 „Vilniečiai. Kris-

tupas Vilutis“. 
 5.05 Kultūringai su 

Nomeda. 

TV1
 6.55 „Tėvas Motiejus“.
 8.10 „Dvi širdys“.
 10.10 „Akloji“.
 12.25 „Mentalistas“.
 13.20 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 14.20 „Tėvas Motiejus“.
 15.30 „Naujokai“.
 16.30 „Bjaurusis ančiukas 

Niujorke“.
 17.30 „Mano vienintelė“.
 19.00 „Tėvas Motiejus“.
 20.05 „Naujokai“.
 21.00 „Aš gyvas“.
 22.35 „Paskolinta meilė“.
 0.35 „Mano likimas“.
 2.25 „Aš gyvas“.
 3.45 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.05 „Uošvių nepasi-

rinksi“.
 7.30 „Kobra 11“.
 8.30 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 9.00 Vienam gale 

kablys.
 9.30 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 12.30 „Pasmerkti“.
 13.30 „Blogas polici-

ninkas“.
 14.30 „Sara iš ano 

pasaulio“.
 15.00 „Kobra 11“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 18.00 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
 19.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 20.00 Nuogi ir įbauginti.
 21.00 Tikslo link.
 21.45 UEFA čempionų 

lygos rung-
tynės. „Borussia 
Dortmund“–„S.S. 
Lazio“.

 23.50 „Pasitikėjimas“.
 2.00 Išlikimas.
 4.00 Nuogi ir įbauginti.
 5.00 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“.
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aSmeniniai Skelbimai nemokamai !!!

Tel.: (8 318) 53085, 8 670 38882

Norgaudas Pilvinis atlieka 
geodezinius (kadastrinius) 

matavimus
Tel. 8 680 83000.

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

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 550 Eur 
už a.  
Tel. 8 686 70841.

Namą Vainiūnų k. (buvusi  •valgykla, namų valda 34 a, 
trifazis elektros įvadas, atlikti 
geodeziniai matavimai), kaina 
sutartinė.  
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 šalia 
ežero (iki vandens apie 50 m, 
sklypą iš vienos pusės riboja 
kelias, 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.

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

3,73 ha žemės ūkio paskir- •ties sklypą Žeimių k., Varėnos 
r.  
Tel. 8 682 26525.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

„VW Golf III“ (1997 m.)  •skardinių ratlankių R14 origi-
nalius plastikinius gaubtus (4 
vnt., kaina po 2 Eur), plastiki-
nes slenksčių juostas, kaina po 
8 Eur. Druskininkai .  
Tel. 8 654 87148.

Lengvojo automobilio prie- •kabą. Tel. 8 698 78040. 

GYVULIAI

Dviejų veršių pieninę karvę.   •Tel. 8 699 30308.

Ėringas avis.   •Tel. 8 642 07624.

AUGALAI

Pašarinius runkelius.   •Tel. 8 606 94580.

Šviežias ,,Vineta“ veislės  •bulves. Pristatome į namus.  
Tel. 8 614 56206. 

Prekiaujame baltarusiškais  •durpių briketais ir akmens an-
glimis. UAB „MARTAS“, Gėlyno 
g. 17, Lazdijai.  
Tel.: (8 318) 51721, 8 652 51721. 

Bulves. Tel. 8 623 04363. •
KITI

Televizorių „Samsung Slim“  •(51 cm įstrižainė, plokščias 
ekranas), kaina 12 Eur. TV prie-
dėlio TV STAR ir TV distan-
cinius pultelius, SCART laidą, 
kaina nuo 2 Eur.  
Tel. 8 686 43600.

10 ir 2 kub. m kuro talpas,  •runkelių smulkintuvą (5,5 kW).  
Tel. 8 699 30308.

Sausuolių pušines malkas.  •Atvežu. Tel. 8 624 71375.

Pigiai labradorito akmens  •plokštes Lazdijuose.  
Tel. 8 686 70841. 

Pigiai – kioską.   •Tel. 8 698 78040. 

Ažuolo, beržo, alksnio, dre- •bulės ir pušies malkas. Atvežu į 
vietą. Tel. 8 675 24422.

Brangiai perkame 
miškus visoje Lietuvoje!

Tel. 8 656 65053
miskupirkimai@gmail.com

UAB „Arbolina“

MALKOS, MALKOS, 
MALKOS,

pagal pageidavimus.  
Skaldytos, pjautos, rąstais, 

beržinės, alksninės, 
pušinės, drebulinės, 

ąžuolinės, 
eglinės, atraižos. 

Vežame mažais kiekiais.
TEL. 8 657 88458.

PARDUODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

Parduodu arba išnuomo- •ju butą Sodų g. 6 (pirmas 
aukštas, yra atskiras įėjimas iš 
lauko pusės).  
Tel. 8 692 39152.

Sodybą N. Kirsnos k.,  •Lazdijų r. (sodyba prižiūrėta, 
galima gyventi iš karto, namas 
mūrinis, 2 aukštų, 5 kambarių, 
su baldais ir buitine techni-
ka, apšildomas kietuoju kuru 
(vietinis centrinis šildymas), 
komunalinis vandentiekis, 
sodyboje yra ūkiniai pastatai, 
garažas, šulinys, prižiūrėtas 
sodas ir aplinka, 45 arai dirba-
mos žemės, šalia galima įsigyti 
7 ha žemės). Tel. 8 611 50514.

Priimu nereikalingą ne- •kilnojamąjį turtą: sklypus, 
apleistas sodybas, ginčo ar 
nereikalingą turtą. Dokumentų 
tvarkymą apmoku.  
Tel. 8 663 18900.

Sodybą Gervėnų k., Lazdijų  •r. sav. (70 a, medinis namas, 
ūkinis pastatas, svirnas, du ga-
ražai, galima papildomai pirkti 
10 ha žemės).  
Tel. 8 614 04094.

0,72 ha kultūrinės pievos  •Kamorūnų k., Leipalingio sen.  
Tel. 8 614 04094.

Sklypą namo statybai Laz- •dijų mieste. Tel. 8 686 70841.

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

Namą su 15 a sklypu Lazdi- •jų mieste.  
Tel. 8 603 24679.

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

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

„JuODeLiai“ samDO!!!

Medienos perdirbimo 
įmonė UAB ,,Juodeliai“ dar-
bui Marijampolėje naujai 
atidaromame gamybiniame 
padalinyje renka komandą ir 
kviečia prisijungti:

įvairių specialybių / 
pareigybių  

darbuotojus / as
Garantuojame laiku moka-

mą ir nuo rezultatų priklau-
santį darbo užmokestį!

skambink ir gauk 
pasiūlymą tel.: 8 686 34981, 

8 698 41844.

avinas (03.21–04.20)
Savaitę pradėsite su trenksmu! Pirmadienis 
– puiki diena išbandyti naujas idėjas ir užsiė-
mimus, sulauksite daug dėmesio. Antradienį ir 
trečiadienį jus pirmyn ves entuziazmas, jeigu tik 
nepradėsite svarstyti, kaip kiti galėtų perimti 
jūsų veiklą. Tiesiog padarykite tai, ką privalote. 
Ketvirtadienį ir penktadienį darbo taip pat ne-
trūks, tačiau dabar jau norėsis sulaukti pagalbos 
iš bendraminčių. Paradoksalu, tačiau geriausiai 
sau padėsite, padėdami kitiems. Pamėginkite 
tai padaryti savaitgalį. 

jautis (04.21–05.21)
Pirmadienį bus sunku pasitikėti kitais. Nepra-
leiskite pro pirštus šios nuojautos, nes bet kokia 
rizika greičiausiai nepasiteisins. Pasikliaukite tik 
savimi ir dirbkite jums aktualiausius darbus. 
Antradienis ir trečiadienis gali būti skirti kitų 
žmonių poreikiams patenkinti. Bendraudami 
su žmonėmis, kurie turi panašių į jūsiškes idėjų 
ir skirtingas patirtis, galite įgyti itin vertingų 
patirčių. Ketvirtadienį ir penktadienį vėl grįžkite 
prie savo reikalų ir neleiskite, kad jus kas nors 
blaškytų, ypač savanaudiškais sumetimais. Sa-
vaitgalį ieškokite draugijos – kuo beprotiškesnis 
bus jūsų planas, tuo geriau.

Dvyniai (05.22–06.21)
Pirmadienį įsitikinsite, kad nėra nieko geriau 
už komandinį darbą. Įsimintiniausių rezultatų 
pasieksite ir didžiausią džiaugsmą patirsite 
tik siekdami bendro tikslo drauge su kitais. 
Antradienį ir trečiadienį bedradarbiavimas gali 
strigti – imsite nebesuprasti kai kurių žmonių 
motyvų. Ketvirtadienį ir penktadienį tikėtina, 
kad jums didelę įtaką padarys pokalbis su sti-
pria, charizmatiška asmenybe. Kai kurie dalykai 
ims atrodyti visai kitaip nei iki šiol, tad galbūt 
imsitės gana radikalių veiksmų. Savaitgalį į viską 
žvelkite iš tolimesnės perspektyvos, pasikliauki-
te savo kūrybiškumu ir nedvejokite savimi, net 
jeigu šiuo metu situacija neatrodo aiški.  

vėžys (06.22–07.22)
Pirmadienį palepinkite save, padarykite ką nors 
vien dėl savęs, juo labiau, kad iki šiol tiek daug 
nuveikėte kitų labui. Antradienį ir trečiadienį 
išlaikykite panašią veiklos kryptį. Stenkitės pa-
tys išsiaiškinti jums rūpimus klausimus, užuot 
ieškoję patarimų, ramiai sudėliokite galvoje 
kovojančias mintis. Ketvirtadienį ir penkta-
dienį galvosite apie piniginius klausimus, tad 
apsvarstykite, kokį turite biudžetą ir ką galite 
nuveikti su tuo, ką turite. Savaitgalį būsite itin 
energingi, paaštrės jūsų intuicija, todėl tai pui-
kus metas pagilinti ryšius su jums svarbiais 
žmonėmis.

liūtas (07.23–08.23)
Naujas pirmadienis – naujas romanas. Būsite 
užsidegę ir linkę flirtuoti, tiesiog nežinosite, kur 
dėti kunkuliuojančią energiją. Panašiai jausitės 
ir antradienį bei trečiadienį, todėl beveik visada 
gausite tai, ko norite, su sąlyga, kad ir kitiems 
padėsite išpildyti jų troškimus. Ketvirtadienį ir 
penktadienį pasisaugokite galimų konfliktų ir 
nesutarimų. Egoizmas kėsinsis jus visiškai už-
valdyti, tad verčiau nusileiskite, užuot stengęsi 
viską palenkti savo pusėn. Savaitgalį venkite 
bet kokių piniginių reikalų. 

mergelė (08.24–09.23)
Pirmadienį jums norėsis veržtis pirmyn, tačiau 
nuolat trukdys įvairiausios kliūtys ir sąlygos, 
tad teks nusileisti ir tekėti pasroviui. Užtat 
antradienį ir trečiadienį jūsų sunkus įdirbis 
ir planavimas pagaliau atsipirks. Ambicijos 
pagaliau bus patenkintos – tiek darbe, tiek 
meilės srityje. Ketvirtadienį ir penktadienį ga-
lėsite pamėginti dar kartą įgyvendinti tai, kas 
nepavyko pirmadienį. Būkite atviri naujoms 
patirtims, nevenkite eksperimentuoti. Savaitgalį 
pasistenkite prisitaikyti prie aplinkinių tempo: 
neskubinkite jų, bet ir neatsilikite. 

Svarstyklės (09.24–10.23)
Savaitės pradžioje bendrauti seksis kaip reta 
sklandžiai ir greitai, todėl kiti kuo puikiausiai 
supras jūsų idėjas, nesvarbu, kokios stambios 

jos būtų. Antradienį ir trečiadienį pajusite, kad 
jus slegia senos problemos, tačiau nepasiduo-
kite – jūs pernelyg optimistiški, kad pasiduotu-
mėte savigraužai. Ketvirtadienį ir penktadienį 
palanku imtis kažko naujo. Įvairovė nuspalvins 
jūsų kasdienybę ir gali netgi prišaukti meilę. 
Savaitgalį ieškokite harmonijos ir grožio netgi 
mažiausiuose dalykuose, dalinkitės savo įžval-
gomis su kitais.

Skorpionas (10.24–11.22)
Keletą pirmųjų savaitės dienų Visata gerokai 
pakurstys jūsų impulsyvumą, tad saugokitės 
neapgalvotos rizikos ir nesivelkite į audringas 
diskusijas kiekvienąkart išsiskyrus jūsų ir šeimos 
narių ar kolegų nuomonėms. Atminkite, jog 
drąsą nuo paprasčiausio kvailumo neretai skiria 
vos vienas žingsnis! Jeigu jau kurį laiką planuo-
jate prašyti paaukštinimo, priedo prie algos ar 
autoritetų pritarimo savo idėjoms, neabejodami 
darykite tai trečiadienį ar ketvirtadienį. Šiomis 
dienomis turėsite visus reikiamus svertus gauti 
tai, ko trokštate, tad susikaupkite ir išnaudokite 
tokią Visatos dovaną išmintingai. Penktadienį 
teks spręsti neatidėliotinus šeimyninius rū-
pesčius. Nežiūrėkite į juos pro pirštus, antraip 
vėliau teks tvarkytis su kur kas didesnėmis pro-
blemomis. Savaitgalį prisiminkite žaismingąją 
savo asmenybės pusę. Tai puikus metas praleisti 
daugiau laiko su mažaisiais šeimos nariais.

šaulys (11.23–12.21)
Savaitę pradėsite spindėdami nuostabiausiomis 
savo spalvomis. Visata dar labiau paryškins jūsų 
įgimtą žaismingumą, nepataisomą optimizmą 
bei gerą valią, tad būsite nuolat apsupti žmonių 
bei sulauksite daugybės nuotolinio dėmesio, 
pavyzdžiui, telefono skambučių ar elektroni-
nių laiškų. Nuo trečiadienio teks skirti daugiau 
dėmesio finansiniams reikalams. Galbūt derėtų 
pataupyti ir apriboti kai kurias kasdienes išlai-
das? Ketvirtadienis ir penktadienis – puikios 
dienos megzti pažintis bei išbandyti jėgas nau-
joje srityje. Esate turtingos vidumi, išradingos 
asmenybės, tad tikrai turite, ką pasiūlyti pasau-
liui! Savaitgalį niekur neskubėkite,  leiskite sau 
patinginiauti ir pasvajoti.

ožiaragis (12.22–01.20)
Jeigu susikaupsite ir nesiblaškydami laikysitės 
plano, savaitei prasidedant sugebėsite nuversti 
kalnus! Aplinkiniai negalės atsigėrėti jūsų už-
sispyrimu bei puikiais darbo rezultatais, todėl 
sulauksite ne vieno prašymo padėti ką nors 
suplanuoti ar sutelkti kolektyvą bendram tikslui. 
Nuo kevirtadienio Visata įkvėps jus daugiau eks-
perimentuoti bei ieškoti savęs netradiciniuose 
amplua. Pripažinkite, jog net jūs, pastovieji 
Ožiaragiai, kartais leidžiate, kad smalsumas 
vestų jus dar nepramintais takeliais! Savaitgalį 
skirkite šeimai. Pasirūpinkite namais, pažaiskite 
su vaikais, paskambinkite tėvams.

vandenis (01.21–02.19)
Šią savaitę mažiau planuosite ir paprasčiau-
siai daugiau dirbsite. Jau nuo antradienio 
Visata ragins jus susikaupti ir padaryti viską, 
kad suspėtumėte atlikti užduotis iki numa-
tyto termino. To padaryti nepavyks, jeigu iš 
anksto nepasirūpinsite ramia ir komfortiška 
darbo aplinka. Jeigu šiuo metu dirbate iš namų, 
perspėkite namiškius, kad jums netrukdytų, 
ir iš patalpos išneškite dėmesį blaškančius 
daiktus, pavyzdžiui, televizorių. Ketvirtadienį 
jus aplankys kūrybos mūzos, tad traukite iš 
stalčiaus teptukus, rašymo priemones – tegul 
gimsta šedevrai!

žuvys (02.20–03.20)
Šią savaitę skirsite ypač daug dėmesio santy-
kiams su artimais žmonėmis. Trokšite intymaus, 
gilaus ryšio, tad atvirai dalinsitės savo jausmais 
ir to paties lauksite iš savo pašnekovų. Nuostabu 
tai, kad šiomis dienomis jūsų intuicija bus kaip 
niekad stipri, tad nesunkiai suprasite mylimą 
žmogų iš pusės sakinio. Nuostabu! Labai tikė-
tina, kad savaitgalį aplinkybės klostysis ne jūsų 
naudai, tad teks atidėti išsvajotus laisvalaikio ar 
kelionės planus. Nurimkite ir priminkite sau, kad 
visos prastos dienos kada nors baigiasi!

SavaitėS horoSkopaS 
(lapkričio 30–gruodžio 6 d.)
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UAB „Rividė“  
parduoda ir pristato.

• Medžio briketus.
• Medžio granules (serti-

fikuotos).
• Durpių briketus didmai-
šiuose po 500 kg.
• Plautas aukščiausios rū-
šies akmens anglis (palai-

dos arba fasuotos po 25 kg).
• Granulines akmens an-

glis.

Tel. 8 652 71212.

Tel.: (8 318) 53085, 8 670 38882
aSmeniniai Skelbimai nemokamai !!!

Tel.: (8 318) 53085, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
Visų markių automobilių  •supirkimas. Gali būti nevažiuo-

jantys, be techninės apžiūros, 
po autoįvykio. Atsiskaitome 
vietoje, pasiimame, sutvarkome 
dokumentus. Tel. 8 686 94982. 

GYVULIAI

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. 

Veršelį arba telyčią nuo  •6 mėn. iki 3 metų tolesniam 
auginimui. Taip pat pienines 
melžiamas karves arba visą 
bandą. Tel. 8 625 93679. 

Įmonė superka karves, bu- •lius ir telyčias AB „Krekenavos 
agrofirma“ supirkimo kaino-
mis. Atsiskaito iš karto.  
Tel.: 8 685 86131, 8 698 28063. 

KITI

Naudotą pianiną.   •Tel. 8 659 60507.

Metalo laužo supirkimas:  •juodojo metalo laužas – 170–
190 Eur/t, skarda – 140–160 
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 val.  
Tel. 8 698 30902. 

PASLAUGOS
Taisome automatines skal- •bimo mašinas. Atvykstame į 

namus. Tel. 8 615 73404.

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. 

Žemę. Atsiskaitau iš karto.   •Tel. 8 614 80988.

Brangiai įvairaus amžiaus  •miškus: jaunuolynus, bręstan-
čius, brandžius. Žemę, apaugu-
sia medžiais arba krūmais.  
Tel. 8 625 44123. 

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

Bet kokią žemės ūkio  •techniką. Perku traktorių, 
priekabą, sunkvežimį ir jų pa-
dargus. Gali būti neveikianti, 
su defektais.  
Tel. 8 680 77728.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

Superkame visų markių au- •tomobilius: „Mazda“, „Audi“, 
BMW, „Mitsubishi“, „Renault“, 
„Volkswagen“, kemperius ir 
kt. Pasiimame patys, sutvar-
kome reikiamus dokumentus, 
atsiskaitome iš karto. Dirba-
me savaitgaliais ir šventinėmis 
dienomis.  
Tel. 8 681 20546. 

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

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

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

Gaminame duris namams,  •ūkiniams pastatams, laiptus, 
28 metai gamybos patirtis.  
Tel. 8 682 62195.

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

IEŠKAU
Ieškau žmogaus, dirbančio  •Lenkijoje, kuris galėtų iš Seinų 

parvežti siuntą. Atsilyginsiu. 
Tel. 8 610 13577.

NUOMA
SIŪLO

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

Išnuomoju arba parduodu  •gamybines-sandėliavimo 
patalpas Radvilų g., Veisie-
juose. Tel. 8 698 78040. 

Nuomoju betono maišyklę.   •Tel. 8 614 56206.

Išnuomojamas nestandar- •tinio išplanavimo butas Lazdijų 
miesto centre (autonominis 
šildymas).  
Tel. 8 698 78040.

Nuomoju komercines,  •administracines patalpas 
Lazdijuose (15 kv. m, pirmas 
aukštas).  
Tel. 8 698 78040. 

Parduodamas 
antikvarinis 
traktoriukas 
„mcCormick 

d-326“, puikiai 
veikiantis. Padargai 

— kultivatorius, 
vartomas dviejų 
korpusų plūgas. 

Jei domina, 
skambinkite tel.  
8 615 39794.

AUTOSERVISAS
• Važiuoklės remontas

  • Šarnyrų, 
     vairo traukių restauravimas

   • Padangų montavimas, 
                   balansavimas

     • Prekyba naudotomis 
                     padangomis. 

       • Prekyba tepalais 
             ir kita produkcija.

8 695 94884
Turistų g. 27, Lazdijai

Mirus mylimam tėveliui Antanui JAnecKAi, nuošir-
džiai užjaučiame dukras Ritą SABeSTinienę, Viliją  
PAdiMAnSKienę bei sūnų Vainorą JAnecKą.

Lina ir Artūras Margeliai

IEŠKO

Brangiai išsinuomočiau  •žemės ūkio paskirties žemės. 
Gali būti apleista.  
Tel. 8 614 80988.

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

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

išsinuomočiau žemės  •Šventežerio sen. Laiku 
moku sutartą nuomos mo-
kestį.  
Tel. 8 671 50589.

Įsijunk naujienas! PIGIAU Už ELEKTRą.

Politinės aktualijos
Naujienos apie politikų gyvenimą, 
rajone priimamus sprendimus ir 
jų vykdymą.

Bendruomenių naujienos
Rajono bendruomennių aktualijos, 
informacija apie projektus, organi-
zuojamas šventes ir dar daugiau.

dzūkai kalBa, kad...
Karščiausios nuogirdos ir ne tik. 
Istorijos, sklindančios iš vienų lūpų į 
kitas. Kiekvieni iš jų turi dalį tiesos.

Nuo šiol prenumeruoti leidinius galite ne tik 
Lietuvos pašto ar „PayPost“ skyriuose, 
bet ir telefonu 8 700 55 400 bei internetu: 
www.prenumerata.lt ir www.prenumeruok.lt

SKELBIMAS APIE NUMATOMĄ ŽEMĖS SKLYPO 
RIBŲ ŽENKLINIMĄ

Informuojame žemės sklypo, kadastro Nr. 5958/0006:0057, 
esančio Lazdijų r. sav., Veisiejų sen., Šutronių k., savininkę S. 
B.-R., kad matininkas Norgaudas Pilvinis (kvalifikacijos pažy-
mėjimo Nr. 2M-M-2008) 2020-12-01 8.30 vykdys  žemės sklypo, 
kadastro Nr. 5958/0006:0001, esančio Lazdijų r. sav., Veisiejų 
sen., Šutronių k., ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės 
informacijos, prašome kreiptis į matininką Norgaudą Pilvinį, 
adresu Turistų g. 98, Lazdijai, el. paštu geo.lazdijai@gmail.com 
arba telefonu 8 680 83000.

PAŽINTYS
48 metų sunkiai gyvenan- •tis, sunkiai dėl svorio vaikš-

tantis vyras ieško moters, 
kuri galėtų pasiimti pas save 
gyventi. Tel. 8 601 71805.
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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.

• Topografiniai ir 
geodeziniai matavimai, 

• žemės sklypų 
formavimo ir 

pertvarkymo projektai, 
• detaliųjų planų rengimas

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.

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

Dėmesio!

Perkame 
MIŠKĄ.

su žeme 
ir iškirsti. 

Tel. 8 682 61641
www.SuperkaMišką.lt

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
El. p. leipalingio.giria@gmail.com

• knygos
• kanceliarinės prekės

• spaudai
• tonerių pildymas

• kompiuteriai ir jų priedai

KNYGYNĖLIS, Seinų g. 12, Lazdijai 
Tel.: 8 646 71901, (8 318) 53 085, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt

perka pienu girdomus 
veršelius. 

Moka 6 ir 21 proc. 

UAB „Galvijų eksportas“

Tel. 8 612 34503. 

PARdUOdA
beržines ir juodalksnio 

malkas.
Atvežame.

Užsakymai priimami

8 688 80175.

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“

ReiKia KnygoS, biuRo popieRiauS, Spaudo, 
užpiLdyti toneRį? SuSiSieKite:

Kviečiame apsilanKyti

Tel. 8 646 71901.

E. p.  knygynelis@dzukuzinios.lt
FACEBOOK, MESSENGER
Lazdiju knygynelis

LauKiame JūSų!

Antspaudų gamyba pagal užsakymą
Seinų g. 12, Lazdijai. Tel. 8 646 71901. 

AKciJA KAPOTOMS iR 
PJAUTOMS MALKOMS!

Pušinės malkos (gali būti 
kapotos, pjautos arba rąsteliais).

Beržinės ir alksninės malkos 
(gali būti kapotos arba pjautos).

Atvežame nemokamai.
Senjorams taikome didesnes 

nuolaidas.
Tel. 8 680 29853.

Brangiai perka 
įvairų mišką. 

Gali būti bendraturčių, 
neatidalytas, su skolomis.
Sutvarkau dokumentus. 

Tel. 8 644 55355.

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

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

 info@ntkarolis. lt
www.ntkarolis. lt

Virtuvės baldai, sofos, lovos, 
kampai, lentynos, komodos, 
kėdės, prieškambariai, šal-
dytuvai, šaldikliai, trimeriai. 
Atvežame. Galima išsimo-
kėtinai.

Ulonų g. 16 ir 
naujoji g. 50, Alytus. 

Telefonas 8 674 05844

,
.


