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Lazdijuose auginama pamaina garsiajam 
kraštiečiui — dailininkui A. Žmuidzinavičiui

V
isais laikais 
mūsų kraš-
te buvo daug  
žmonių, kurie 
savo talentu, 
sugebėjimais 

garsino ne tik Lazdijų rajoną, bet 
ir visą Lietuvą. Visa šalis pui-
kiai žino ir iki šiol žavisi mūsų 
kraštiečio, garsaus dailininko An-
tano Žmuidzinavičiaus kūryba, 
kardinolo Sigito Tamkevičiaus 
išmintimi, kitų žemiečių moks-
lo, verslo, kūrybos laimėjimais. 
Džiugu, kad talentingais lazdi-
jiečiais galima džiaugtis ir dabar. 
Viena iš jų – jaunoji menininkė 
Sandra Jančiukaitė, kurios dailės 
darbai puikiai vertinami naciona-
linuose konkursuose. 

M. Gustaičio gimnazijos vie-
nuoliktokė, buvusi Lazdijų meno 
mokyklos auklėtinė S. Jančiukaitė 
puikiai pasirodė nacionaliniame 
piešinių konkurse „Lietuvos rau-
donoji knyga“, kur jos triptikas 
„Amžina dabartis“ laimėjo tre-
čiąją vietą. 

Apie meilę menui, puikiai įver-
tintą kūrinį, ateities planus ir me-
ninio matymo būtinybę Lazdijų 

Prieš šventes — nuoširdi 
gerumo ir atjautos  iniciatyva

Nukelta į 2 psl. » 

Tai, kad žmonės, patys 
patyrę sveikatos problemų 
ir kitų bėdų, sugeba ge-
riau atjausti vargo ar ligų 
prispaustuosius, dar kartą 
įrodė Lazdijų onkologi-
nius ligonius vienijančios 
organizacijos „Onkologinė 
savigalba Lazdijuose“ na-
riai, prieš šventes suren-
gę paramos akciją. Buvo 
surinkta nemaža pinigų 
suma ir padovanota dviem 
ligų ir gyvenimo sunku-
mų prispaustoms rajono 
šeimoms. 

Labdaringų iniciatyvų autorė 
Dalė Pupininkaitė pasakojo, jog 
jos vadovaujamos organizacijos 
nariai iki šiol globojo senelių 
namų gyventojus, tačiau šiemet 
nusprendė, jog pagalbos labiau 
reikia įvairių problemų turin-
čioms šeimoms. 

„Ieškojome šeimos, kuriai galė-
tume padėti. Kreipėmės į savival-
dybės Socialinės paramos skyrių, 

kad mums padėtų surasti šeimą, 
kuriai reikia pagalbos. Pasirinko-
me šeimą iš Lazdijų, kurios tėvas 
mirė nuo onkologinės ligos, dukra 
serga, o mama dirba puse etato, 
todėl šeima sunkiai gyvena“, – 
pasakojo D. Pupininkaitė. 

Ji sakė, jog jos vadovaujamos 
organizacijos nariai atkreipė dė-
mesį ir į Kapčiamiestyje gyve-
nančią šeimą, kurios tėvas nuolat 
turi važinėti į gydymo įstaigą, kur 
jam atliekama dializė,  dukra turi 

klausos negalią, o jos mama yra 
netekusi darbo.

„Mergaitė yra kurčia, jai yra 
implantuotas klausos aparatas, 
kurio maitinimo elementus reikia 
keisti kas du mėnesius. Šie ele-
mentai yra labai brangūs, vienas 
jų kainuoja apie 50 eurų. Mes nu-
sprendėme, jog reikia šiai šeimai 
padėti“, – sakė D. Pupininkaitė. 

Ponia Dalė sakė, jog jų organi-
zacijos biudžetas yra labai kuklus, 

 S. Jančiukaitė puikiai pasirodė nacionaliniame piešinių konkurse „Lietuvos raudonoji knyga“, kur jos triptikas „Amžina dabartis“ laimėjo trečiąją vietą. 
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SavaitėS komentaraS 
Tautos pasitikėjimas nauja valdžia virto augančiais jos reitingais

Algimantas Mikelionis
Lapkričio mėnesį stipriai išau-
go visuomenės dalis, palankiai 
vertinanti valdančiųjų lyderius.  
Tiek premjerė Ingrida Šimonytė, 
tiek Seimo pirmininkė Viktorija 
Čmilytė-Nielsen gali pasigirti 
nuo spalio mėnesio dviženkliu 
skaičiumi augusiu reitingu. Tuo 
tarpu nueinančios Vyriausybės 
vadovo Sauliaus Skvernelio pa-
lankus vertinimas tirpsta antrą 
mėnesį iš eilės. Visgi didžiausi 
reitingo praradimai priklauso į 
Seimą patekusiam, tačiau ten nei 
frakcijos seniūno, nei vietos val-
dyboje taip ir negavusiam soci-
aldemokratų partijos pirmininkui 
Gintautui Paluckui.

Pirmojoje reitingų lentelės 
vietoje toliau lieka įsitvirtinęs 
kadenciją baigęs prezidentas 
V. Adamkus. Antrojoje vietoje – 
dabartinis šalies vadovas Gitanas 
Nausėda (palankiai vertina 78 
procentai ir nepalankiai 16 pro-
centų). Trečiojoje vietoje – dvi 
kadencijas valstybei vadovavusi 
Dalia Grybauskaitė (palankiai 
vertina 62 procentai ir nepalan-
kiai 32 procentai).

Kaip rodo naujienų agentūros 

ELTA užsakymu lapkričio 6–30 
dienomis atlikta „Baltijos tyrimų“ 
apklausa, per mėnesį labiausiai 
augo gyventojų dalis, kuri pa-
lankiai vertina naująją premjerę 
I. Šimonytę.  Lyginant su spalio 
mėnesio duomenimis, lapkritį 
jos palankus vertinimas šoktelė-
jo net vienuolika procentų. Dabar 
I. Šimonytę palankiai vertina 48 
procentai piliečių ir 45 procentai 
– nepalankiai. Dar spalį naujoji 
ministrė pirmininkė buvo aštuo-
nioliktoje reitingų lentelės vietoje 
bei turėjo neigiamą palankių ir ne-
palankių vertinimų balansą (minus 
17). Tuo tarpu lapkričio mėnesį I. 
Šimonytė atsidūrė šeštoje vietoje 
ir ją palankiai vertinanti gyvento-
jų dalis yra šiek tiek didesnė nei 
manančių priešingai. Per mėnesį  
išaugo ir kitos valdančiųjų lyderės, 
Seimo pirmininkės Viktorijos Čmi-
lytės-Nielsen reitingas. Lyginant su 
spalio mėnesio gyventojų apklau-
sa, liberalę palankiau vertinančių 
piliečių atsirado dešimt procentų 
daugiau. Lapkritį V. Čmilytę-Niel-
sen palankiai įvertino 52 procentai 
respondentų ir 31 procentas pasi-
sakė nepalankiai. Su tokiu rezul-
tatu ji rikiuojasi ketvirtoje reitingų 
lentelės vietoje. Galima pažymėti, 
kad dar spalio mėnesį ji buvo už 
palankiausiai vertinamų asmenybių 
dešimtuko ribų. 

Per mėnesį ūgtelėjo ir 
G. Landsbergio reitingas. Jį 
palankiai  vertinančių atsirado 
šešiais procentais daugiau. Vis 

dėlto netgi santykinai nemažas 
reitingo šoktelėjimas į viršų 
G. Landsbergio situacijos reitingų 
lentelėje reikšmingai nepakeitė. 
Konservatorius ir toliau rikiuo-
jasi tarp prasčiausiai vertinamų 
asmenybių Lietuvoje. Šiuo metu 
G. Landsbergį palankiai verti-
na 33 procentai respondentų, o 
60 procentų apklaustųjų vertina 
nepalankiai.

Žvelgiant į teigiamus palan-
kaus vertinimo pokyčius, taip pat 
per mėnesį trimis procentiniais 
punktais išaugo prezidento Valdo 
Adamkaus palankus vertinimas. 
Dvi kadencijas šaliai vadova-
vęs V. Adamkus šiuo metu yra 
geriausiai vertinamas tarp visų 
į reitingą įtrauktų asmenybių 
(palankiai vertina 83 procentai 
gyventojų ir 10 procentų teigia 
priešingai). 

Didžiausi palankaus vertinimo 
praradimai tenka Lietuvos soci-
aldemokratų partijos pirmininkui 
Gintautui Paluckui. Lyginant su 
spalio mėnesio apklausa, pa-
lankus jo vertinimas lapkričio 
mėnesį sumažėjo devyniais pro-
centais. Į Seimą patekusį G. Pa-
lucką lapkritį teigiamai įvertino 
33 procentai respondentų ir 50 
procentų pasisakė priešingai. 

Nepalankiausiai (daugiau nei 
pusė apklaustųjų) lapkritį ša-
lies gyventojai įvertino aštuonis 
politikus. Šiuo atžvilgiu nepra-
lenkiamas yra V. Tomaševskis. 
Jis rikiuojasi pačiame reitingų 

Adomo Žilinsko piešinys.

lentelės dugne. Taip pat tarp ne-
palankiausiai vertinamų yra pro-
fesorius V. Landsbergis, A. Very-
ga, „valstiečių“ lyderis Ramūnas 
Karbauskis (64 procentai vertina 
nepalankiai ir 30 procentų pa-
lankiai), G. Landsbergis, Darbo 
partijos lyderis Viktoras Uspaski-

chas (55 procentai nepalankiai ir 
34 procentai palankiai), Vilniaus 
meras Remigijus Šimašius (ne-
palankiai 54 procentai ir 34 pro-
centai palankiai) ir ekspremjeras 
Algirdas Butkevičius (53 procen-
tai nepalankiai ir 31 procentas 
palankiai).•

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.

»Atkelta iš 1 psl. 

Prieš šventes — nuoširdi 
gerumo ir atjautos  iniciatyva

todėl jie kreipėsi į rajono žmo-
nes ir prašė aukoti. Ji džiaugėsi, 
jog žmonės išgirdo jų prašymą 
ir dosniai aukojo. Buvo surinkta 
net šiek tiek daugiau pinigų, nei 
buvo planuota. 

„Kapčiamiestyje gyvenančiai 
šeimai padovanosime 600 eurų, o 
lazdijiečiams – 200 eurų. Manau, 

tai jiems bent šiek tiek palengvins 
gyvenimą“, – kalbėjo D. Pupi-
ninkaitė. 

Ji džiaugėsi, jog geradarių ne-
trūksta.  Vieno asociacijos na-
rio dukra, gyvenanti užsienyje, 
kaip kalėdinę dovaną, atsiuntė du 
vaikams skirtus brangius klausos 
aparatus. 

„Pastebime, kad rajone yra 

daug šeimų, kurioms reikia pa-
galbos, ypač padėti reikia vai-
kams. Mes tai puikiai supranta-
me, todėl ir toliau planuojame 
pagalbą, prieš Velykas, tikiuosi, 
galėsime vėl pradžiuginti keletą 
vargų prispaustų šeimų“, – sakė 
D. Pupininkaitė.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Prenumeruokite visuose Lietuvos pašto skyriuose, 
telefonu 8 700 55 400, internetu www.prenumerata.lt, 
www.prenumeruok.lt ir redakcijoje.

Visos savaitės
NAUJIENŲ 
BANKAS

Dalė Pupininkaitė.
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Kas pastojo kelią vandeniui į Mikniškių kaimo žmonių namus?  
Rajono valdžia mėgsta pa-
sigirti, kiek ji daug nuvei-
kė, kad visi Lazdijų rajono 
gyventojai būtų aprūpinti 
vandeniu. Tačiau kai ku-
riose rajono gyvenvietėse 
vandens tiekimo situacija 
yra labai bloga. Žmonės 
šaukiasi seniūnės, merės, 
Seimo nario pagalbos, 
tačiau iki šiol niekas taip ir 
nesugeba išspręsti vandens 
tiekimo problemos. Dabar 
savivaldybė žada greitą 
problemos sprendimą.

Gyventojų nepaSiekia 
vanDuo
Dėl sudėtingos vandens tiekimo 
situacijos redakcijai pasiskundęs 
vienas Šeštokų seniūnijos Mikniš-
kių kaimo gyventojas (pavardė 
redakcijai žinoma – red. past.) 
sakė, jog jau beveik dvejus metus 
dalies šio kaimo gyventojų nepa-
siekia vandentiekio vanduo. 

„Mes kreipėmės į įvairias ins-

tancijas – nuo seniūnės iki merės, 
net Seimo narį Zenoną Streikų 
kvietėmės į pagalbą – prašėme 
išspręsti šią problemą, tačiau rei-
kalai nepajudėjo iš vietos. Įrengė 
naują vandens gręžinį, reikalai 
lyg ir susitvarkė, tačiau po sa-
vaitės – vėl tas pats – nėra van-
dens spaudimo, mano name net 
šildymo sistema dėl to neveikia. 
Tiesiog mįslė – kodėl neveikia 
vandentiekis, nors vandens bokš-
tas vos už 100 metrų“, – skundėsi 
Mikniškių kaimo gyventojas. 

Jo teigimu, kai kurie šio kaimo 
gyventojai dėl vandens tiekimo, 
neva, neturi problemų. Jis pasako-
jo, jog vanduo į pieno supirkimo 
punktą, kuriam vadovauja Šeš-
tokų seniūnės brolis, atiteka be 
jokių problemų. Jis yra ne kartą 
matęs, kaip iš punkto išvažiuoja 
pienovežiai, pripildyti vandens iš 
vandentiekio. 

„Seniūnė kaime nupirko namą 
savo dukrai, tai šiuos namus van-
duo irgi pasiekia be problemų. 

Manau, jog seniūnė netinkamai 
atlieka savo pareigas ir nepasirū-
pina, kad visi mūsų kaimo gyven-
tojai, o ne tik seniūnės giminės, 
visada turėtų vandens“, – kalbėjo 
Mikniškių kaimo gyventojas. 

Pasidomėjus, iš kur jis gauna 
vandens savo reikmėms, vyriškis 
teigė, jog važiuoja į Lazdijų šalti-
nį ir ten prisipila vandens. 

Seniūnė kaltina Seną 
vamzDyną
Šeštokų seniūnė Liana Audzevi-
čienė teigė, jog ši problema jai 
puikiai žinoma, ją jau bandoma 
spręsti ne vienerius metus. 

„Mano nuomone, dėl to, kad 
žmonės negauna vandens, yra 
kalti seni, nuo kolūkio laikų likę 
vandentiekio vamzdžiai. Kadangi 
šie vamzdžiai, kaip ir visas šio 
kaimo vandentiekis, nepriklau-
so „Lazdijų vandeniui“, o yra 
privati gyventojų nuosavybė, tai 
specialistai, dirbantys bendrovėje 
„Lazdijų vanduo“, neturi juridi-
nės teisės tvarkyti šį objektą“, 
– teigė seniūnė. 

L. Audzevičienė pasakojo, jog 
jau seniai buvo siekiama, kad šis 
vandentiekis būtų pripažintas 
bešeimininkiu turtu ir perduotas 
bendrovei „Lazdijų vanduo“. 

„To buvo siekiama dar tada, kai 
rajonui vadovavo Artūras Marge-

lis, jis buvo šio plano autorius. 
Tačiau žmonės, kurie yra šio 
vandentiekio bendrasavininkiai, 
nesutiko atiduoti jo savivaldybei, 
nes įsivaizdavo, jog valdo labai 
brangų turtą. O turtas tikrai nusi-
dėvėjęs, vamzdžiai supuvę, juos 
reikia keisti. O tai gali padaryti tik 
specialistai, šiuo atveju – „Laz-
dijų vanduo“. Kreipiausi dėl šios 
problemos į dabartinius rajono 
vadovus, reikia surasti sprendi-
mą, blogai, kad žmonės neturi 
vandens“, – kalbėjo seniūnė.   

SavivalDybė imaSi SpręSti 
problemą
Bendrovės „Lazdijų vanduo“ 
vadovas Eimantas Zaburas tei-
gė, jog jiems žinoma Mikniškių 
kaimo gyventojų problema dėl 
vandens tiekimo. 

„Įmonės darbuotojai jau buvo 
nuvykę į Mikniškių kaimą, susi-
rinkę gyventojai neleido atlikti 
kasimo darbų, kad būtų nustatyta 
problema. Kadangi Mikniškiuo-
se esanti vandens tiekimo trasa 
nepriklauso UAB „Lazdijų van-
duo“, įmonė be gyventojų sutiki-
mo nieko kasti, tvarkyti negali“, 
–sakė E. Zaburas.

„Dzūkų žinioms” pasidomėjus, 
ar  savivaldybei žinoma vandens 
tiekimo problema Mikšniškių 
kaime, Šeštokų seniūnijoje, ga-

vome atsakymą, jog šiuo metu ši 
problema jau sprendžiama.

„Gavus gyventojų nusiskun-
dimų dėl minimos vandentiekio 
problemos, savivaldybės bei UAB 
„Lazdijų vanduo“ atstovai vyko 
įvertinti situacijos. Nuvykus buvo 
nuspręsta keliose vietose atkasti 
įvadinę vandentiekio trasą tam, 
kad būtų galima tiksliai nustatyti 
gedimų priežastis. Artimiausiu 
metu atlikus minėtus darbus, bus 
galima tiksliau nustatyti gedimų 
priežastis ir pasiūlyti tinkamą 
sprendimo būdą. Nors vandens 
bokštas ir tinklai yra ne savival-
dybės, o pajininkų, t. y. Mikniškių 
gyventojų turtas, savivaldybės 
vadovų sprendimu kaimo gyven-
tojams teikiama visa reikiama pa-
galba“, – rašoma savivaldybės 
atsakyme „Dzūkų žinioms“. 

Reikia tikėtis, jog pagaliau ši 
problema bus išspręsta ir Mikniš-
kių gyventojai galės pasijusti gy-
veną 21 amžiuje.

Kai šis straipsnis buvo pa-
rengtas spaudai, redakcija gavo 
pranešimą iš savivaldybės. Va-
kar vandens tiekimo problema 
Mikniškių k. yra jau pašalinta. 
Pranešimą redakcijai atsiuntė 
komunikacijos ir dokumentų 
skyriaus vedėja R. Žuklijai-
tė.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Mikniškių kaimo vandens bokštas.

Mikniškių kaimo pieno supirkimo punktas.
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Lazdijuose auginama pamaina garsiajam 
kraštiečiui — dailininkui A. Žmuidzinavičiui
»Atkelta iš 1 psl. 
krašte „Dzūkų žinios“ kalbasi su 
jaunąja menininke. 

– Konkurse „Lietuvos rau-
donoji knyga“ pristatei savo 
triptiką „Amžina dabartis“. 
Kūrinį sudaro trys paveikslai, 
juose galima pajusti nerimo 
nuotaiką. Kaip gimė šis trip-
tikas? 

– Pirmiausia nupiešiau vieną 
paveikslą, konkurso antrame eta-
pe nupiešiau antrą, o finale trečią 
paveikslą teko nupiešti per 4 val. 
Taip, triptike jaučiamas nerimas. 
Dėl gamtos išsaugojimo, nes ir 
konkursas skirtas  Raudonajai 
knygai, primenant, jog turime 
saugoti gamtą. 

– Trečioji vieta Lietuvoje – 
puikus pasiekimas. Ar esi pa-
tenkinta konkurso rezultatu?  

– Žinoma, pirmoji vieta būtų 
geriau, tačiau visos Lietuvos mas-
tu laimėta trečioji vieta – puikus 
pasiekimas. Esu patenkinta, tai 
motyvuoja kurti toliau. 

– Kaip gimsta tavo darbai – 
spontaniškai ar daug ir ilgai prie 
jų dirbi?

– Aš mėgstu ilgai dirbti su 
smulkiausiomis paveikslų deta-
lėmis ir ilgai jas tobulinti. Turiu 
daug neužbaigtų darbų, kurių nie-
kam nerodau, kol jie nėra tokie, 
kokius juos matau. 

– Ar sau pieši, ar Tau svarbu, 
kad darbus pamatytų kiti?

– Piešiu sau, tačiau kai darbas 
užbaigtas ir man patinka, tada 

kintos.  Viena draugė, kai pamatė 
savo portretą, tai net apsiverkė. 
Supratau, kad ašaros buvo nė 
liūdesio, bet laimės. 

– Esi baigusi Meno mokyklą ir 
ten jau nebesimokai,  tai kas tave 
konsultuoja dėl tapybos? 

– Taip, dabar dirbu savarankiš-
kai, pati. Kartais paklausiu savo 
buvusių mokytojų nuomonės ir 
patarimo. 

–  Lazdijus graži gamta. Ar 
mėgsti tapyti peizažus?

–Ne, peizažų netapau, linkstu 
prie portretų. Gražius vaizdus 
labiau mėgstu fotografuoti, o ne 
piešti. 

– Ar planuoji savo gyvenimą 
susieti su daile?

– Galvoju apie tai, kad tobu-
linsiuosi ir norėsiu dirbti meno 
srityje. Be dailės dar mėgstu vai-
dinti, groju gitara. Manau, kad 
būsimoji mano profesija bus su-
sieta su menais. 

– Ar tėvai neatkalbinėjo rimtai 
užsiimti menais, ar nesiūlė rink-
tis praktiškesnę profesiją?

– Pradžioje bandė atkalbinėti, 
tačiau vėliau suprato, jog man tai 
svarbu, dabar leidžia man rinktis 
tai, kas man patinka. 

– Ar seki meno pasaulio ak-
tualijas?  Koks dailininkas tau 
labiausiai patinka? 

– Kai nebuvo karantino, aplan-
kydavau parodas, dabar aktyviai 
seku menininkų darbus sociali-
niuose tinkluose. Nors tai gali 
nuskambėti banaliai, bet mano 
tapytojas nr. 1  – Vincentas  van 
Gogas.

– Ar Lazdijuose gera terpė 
augti dailininkui?

– Gerai – yra ir šiek tiek miesto 
aplinkos, ir gamtos peizažo. Vis-
kas šalia, tik mokėk pamatyti. 

– Ar reikia Lazdijams daili-
ninkų?

– Dailininkų visur reikia – ir 
dideliame mieste, ir rajono cen-
tre, jie padeda formuoti vietos 
gyventojų meninį skonį. 

– Ačiū už pokalbį. Linkime 
kūrybinės sėkmės!•
„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!

Triptikas „Amžina dabartis“.

galiu ir viešai parodyti. 

– Kada pradėjai rimtai domėtis 
daile? 

– Viskas prasidėjo prieš devyne-
rius metus, kai tėvai mane nuvedė 
į Meno mokyklą. Detalių neatsi-
menu, tik jie sakė, jog pati prašiau, 
kad ten įrašytų. Tiesą sakant, ilgą 
laiką neturėjau didelio polinkio 
piešimui, tačiau prieš dvejus me-
tus pajutau, kad galiu piešti ir pa-
daryti kažką įdomaus. 

– Kokia technika artimiau-
sia? 

– Bandau įvairias technikas, bet 
grafika labiausiai patinka. 

– Kiek savo laiko skiri dai-

lei? 
– Stengiuosi piešti kiekvieną 

dieną. 

– Ką labiausiai mėgsti pieš-
ti?

– Merginų portretus.

– Ar pieši taip, kad būtų tikslūs 
veido bruožai, ar improvizuoji?

– Stengiuosi piešti taip, kad 
veidas būtų atpažįstamas.

– Įtariu, kad pagrindiniai tavo 
modeliai – draugės?

– Taip, daug jų nupiešiau.

– Ar nesulauki jų pastabų, kad 
nepanaši ar negraži išėjo?

– Ne, panašu, jo jos lieka paten-

namų gyventojams bei 19 – dar-
buotojams. Tyrimų atsakymai 
paaiškės rytoj.

Apie šiandien gautus vakar 
paimtų tyrimų rezultatus bei si-
tuaciją Kapčiamiesčio socialinės 
globos namuose bei Lazdijų ra-
jone informuosime Jus kituose 
pranešimuose.

Šiandien ėminiai dėl COVID-
19 tyrimų bus imami Veisėjų soci-
alinės globos namų gyventojams 
bei darbuotojams. Gautų tyrimų 
rezultatai ir situacija šiuose glo-
bos namuose bus aptarta arti-
miausiuose Ekstremalių situacijų 
komisijos posėdžiuose.•
www.lazdijai.lt

COVID-19 protrūkis globos namuose
Lazdijų rajono savivaldy-
bės administracija deda 
visas pastangas, kad ligos 
COVID-19 protrūkis glo-
bos namuose būtų suvaldy-
tas, o globos namų gy-
ventojai gautų visas jiems 
reikalingas paslaugas.

Vakar vykusio Ekstremalių si-
tuacijų komisijos posėdžio metu 
aptarti  jau atlikti konkretūs veiks-
mai siekiant suvaldyti situaciją:

• iš 6 darbuotojų, reikalingų 
pakeisti šiuo metu saviizoliaci-
joje esančius darbuotojus, 5 jau 
surasti;

• savivaldybės administracija 
užtikrins pakaitinių darbuotojų, 
gyvenančių kitose seniūnijose, 
pavežejimą iki darbo vietos;

• surasta maitinimo paslaugas 
globos namų gyventojams teik-
sianti įstaiga, saviizoliacijoje 
esant virtuvės darbuotojams.

Primename, kad vakar globos 
namų gyventojams bei darbuo-
tojams buvo paimti ėminiai ty-
rimams dėl COVID-19. Iš viso 
paimta 39 ėminiai: 20 iš jų globos 
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 ( Kodėl mirštantis žmogus nesulaukė “Auksinės Krivūlės“ riterės pagalbos?“)

Naujausios COVID-19 pandemijos valdymo priemonės, 
galiojančios nuo 2020 m. gruodžio 16 dienos
juDėjimaS šalieS viDuje 
2020-12-16–2021-01-31
Judėjimas leidžiamas tik esant 
būtinybei.

Palikti gyvenamąją vietą lei-
džiama vykstant:

1. į darbą (darbo reikalais);
2. į prekybos vietą;
3. į tarptautinius keleivių marš-

rutus aptarnaujančius oro, jūrų 
uostus, autobusų stotis ar iš jų;

4. į nuosavą nekilnojamo turto 
objektą;

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

6. dėl sveikatos priežiūros ir 
kitų būtinųjų paslaugų;

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

8. pasivaikščioti atvirose vie-
tose ne daugiau kaip 1 šeimos ar 
1 namų ūkio nariams;

9. vykstant prižiūrėti sergančių 
ar negalinčių savimi pasirūpinti 
asmenų.

juDėjimaS šalieS viDuje 
šventiniu laikotarpiu 
2020-12-16 (00 val.)– 
2021-01-03 (24 val.)
Ribojamas asmenų judėjimas tarp 
savivaldybių.

Išskyrus, kai vykstama:
1. į tarptautinius keleivių marš-

rutus aptarnaujančius oro, jūrų 
uostus, autobusų stotis ar iš jų;

2. į savo gyvenamosios vietos 
savivaldybę;

3. dėl artimųjų giminaičių mir-
ties;

4. atlikti darbo, kai darbo vieta 

yra kitoje savivaldybėje;
5. dėl sveikatos priežiūros pas-

laugų;
6. dėl kitų objektyviai pagrįstų 

neatidėliotinų priežasčių, kai vyk-
ti į kitą nei savo gyvenamosios 
vietos savivaldybę neišvengiamai 
būtina.

Šis ribojimas netaikomas as-
menims – 1 šeimos ar 1 namų 
ūkio nariams, vykstantiems į kitą 
nei savo gyvenamosios vietos 
savivaldybę, kurioje turi nekil-
nojamojo turto, priklausančio 
vienam iš šeimos ar namų ūkio 
narių nuosavybės teise.

Policija savivaldybėse organi-
zuos stacionarius kontrolės postus 
prie visų savivaldybių ir kontro-
liuos įvažiuojančias transporto 
priemones. Tai vyks nuo gruodžio 
18 d. 13 val. iki gruodžio 20 d. 21 
val. bei nuo gruodžio 23 d. 13 val. 
iki 27 d. 21 val. Judėjimo ribo-
jimo kontrolė taip pats vyks nuo 
gruodžio 31 d. 13 val. iki sausio 
3 d. 21 val.  Bus įrengta apie 250 
kontrolės postų. Tomis dienomis 
išvažiuos 920 ekipažų.

benDravimaS 
2020-12-16–2021-01-31
Bendravimas tik tarp 1 šeimos ar 
1 namų ūkio.

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

Išskyrus:
1. neatidėliotinus atvejus, kai 

reikia suteikti pagalbą;
2. prižiūrėti sergančius ar ne-

galinčius savimi pasirūpinti as-
menis.

Viešose vietose galima būti ne 
didesnėmis nei 2 asmenų grupė-

mis arba 1 šeimos ir/ar 1 namų 
ūkio narių grupėse.

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

prekyba 
2020-12-16–2021-01-31
Veiks tik būtinųjų prekių parduo-
tuvės.

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

Išskyrus:
1. parduotuves (įskaitant par-

duotuves prekybos ir/ar pramogų 
centruose), kurių pagrindinė vei-
kla yra maisto, pašarų gyvūnams, 
veterinarijos, vaistinių, optikos 
prekių ir ortopedijos techninių 
priemonių pardavimas;

2. maisto prekybą turgavietė-
se ir kitose viešosiose prekybos 
vietose;

3. internetinę prekybą ir kai 
prekės pristatomos fiziniams ir 
juridiniams asmenims ar atsiima-
mos atsiėmimo punktuose;

4. lauko prekybą eglutėmis ir 
kitais medeliais, skirtais šven-
tėms.

Parduotuvėse, kurių veikla 
nedraudžiama, turi būti užtikri-
namas 15 kv. m prekybos plo-
tas 1 lankytojui arba vienu metu 
aptarnaujama ne daugiau kaip 1 
asmuo.

paSlauGoS 
2020-12-16–2021-01-31
Mažinamos kontaktinės paslau-
gos.

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

mo metu būtinas ilgesnis nei 15 
minučių kontaktas;

3. apgyvendinimo paslaugoms 
teikti skirtų patalpų (tiek fizinių, 
tiek juridinių asmenų nuosavybės 
teise ar kitais teisėtais pagrindais 
valdomų) nuoma, subnuoma ar 
panauda, skirta privatiems ren-
giniams, šventėms ar kitiems 
susibūrimams organizuoti.

Išskyrus:

1. medicininės reabilitacijos 
paslaugas ir kitas būtinosios me-
dicininės pagalbos paslaugas;

2. psichologinės pagalbos ir 
psichoterapijos paslaugas;

3. keleivių vežimo už atlygį 
lengvaisiais automobiliais pagal 
užsakymą ir lengvaisiais automo-
biliais taksi paslaugas;

4. advokatų teikiamas teisines 
paslaugas;

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

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

Paslaugų, kurios nėra draudžia-
mos, teikimo vietose turi būti už-
tikrinamas 10 kv. m paslaugos 
teikimo plotas 1 lankytojui arba 
vienu metu aptarnaujamas ne 
daugiau kaip 1 asmuo ir užtikri-
namos kitos valstybės lygio eks-
tremaliosios situacijos operacijų 
vadovo nustatytos sąlygos.

švietimaS 
2020-12-16–2021-01-31
Įprastu būdu vyks ikimokyklinis 
ir priešmokyklinis ugdymas, pa-
mokos mokyklose – nuotoliniu 
būdu.

Ikimokyklinio, priešmokykli-
nio ugdymo programose reko-
menduojama dalyvauti tik tiems 
vaikams, kurių tėvai (įtėviai, 
globėjai) neturi galimybių dirbti 
nuotoliniu būdu.

Ugdymas mokyklose pagal pra-
dinio, pagrindinio ugdymo ir vidu-
rinio ugdymo programas vykdomas 
nuotoliniu būdu, išskyrus specialio-
siose mokyklose ir bendrojo ugdy-
mo mokyklų specialiosiose klasėse 
ugdomus mokinius pagal pradinio 
ir pagrindinio ugdymo, pradinio ir 
pagrindinio ugdymo individuali-
zuotą, vidurinio ugdymo, socialinių 
įgūdžių ugdymo programas.

DarbaS 
2020-12-16–2021-01-31
Valstybės ir savivaldybių insti-

tucijose, įstaigose, valstybės ir 
savivaldybių valdomose įmonėse 
bei privačiame sektoriuje darbas 
organizuojamas ir klientai aptar-
naujami nuotoliniu būdu, išskyrus 
atvejus, kai atitinkamas funkcijas 
(darbą) būtina atlikti darbo vie-
toje, užtikrinant asmenų srautų 
valdymo, saugaus atstumo laiky-
mosi, higienos, asmenų aprūpi-
nimo būtinosiomis asmeninėmis 
apsaugos priemonėmis sąlygas.

laiSvalaikio ir Sporto 
veikla 
2020-12-16–2021-01-31
Draudžiama teikti laisvalaikio, 
sporto įrenginių eksploatavimo, 
sporto klubų, kūno rengybos cen-
trų, pramogų, poilsio, baseinų, 
pirčių (išskyrus viešąsias pirtis, 
skirtas asmenų higienos porei-
kiams tenkinti), diskotekų, šokių 
salių, kino teatrų ir kino klubų 
paslaugas.

Draudžiamas laisvalaikio 
paslaugų įstaigų ir laisvalaikio 
paslaugoms teikti skirtų patalpų 
lankymas, fizinis lankytojų ap-
tarnavimas ir šių įstaigų valdo-
mų patalpų nuoma, subnuoma 
ar panauda, skirta privatiems 
renginiams, šventėms ar kitiems 
susibūrimams organizuoti, išsky-
rus aukšto meistriškumo sporto 
pratybas.

bažnyčia 
2020-12-16–2021-01-31
Vyskupų konferencija skelbia, 
kad nutarta nuo gruodžio 16 d. 
iki sausio 3 d. sustabdyti viešas 
pamaldas bažnyčiose. Kaip jau 
buvo pavasarį, taip ir dabar  ti-
kintieji kviečiami  jungtis į šv. 
Mišias, transliuojamas per tele-
viziją, radiją ar internetu. 

Bažnyčios lieka atviros, kad 
tikintieji galėtų privačiai mels-
tis, atlikti išpažintį ir priimti šv. 
Komuniją susitarę su kunigu. 
Kunigai budės bažnyčiose ar 
klebonijose ir priims tikinčiuo-
sius. Laidotuvių šv. Mišios ar kitų 
sakramentų šventimas vyks tik 
artimiausių šeimos narių aplin-
koje.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Fotografija iš archyvo.
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Lazdijų bulvė

Prekiaujame šViežiomis „Vineta“ Veislės bulVėmis

Kam reikalingi kirtimai miške?
Miškas – ilgaamžė, daugiaardė, 
sudėtingos struktūros bendrija, 
glaudžiai susijusi tarpusavio ry-
šiais ir kurianti nuo aplinkos ryš-
kiai išsiskiriantį mikroklimatą. 
Jauname, iki 10 metų amžiaus, 
dar besiformuojančiame me-
dyne augantys medeliai auga 
individualiai. Norint padėti for-
muotis tokio amžiaus medynui, 
reikalinga apsauga nuo žvėrių ir 
žolinės augmenijos. Vėliau, au-
gant ir plečiantis medžių lajoms, 
persipinant šaknims, medžiams 
pradeda trūkti šviesos, maistinių 
medžiagų. Medyne prasideda in-
tensyvi konkurencija, dėl kurios 
dalis medelių iš medyno natūra-
liai žūsta. Dažnai ši konkurencinė 
kova baigiasi ne mūsų pageidau-
jamų medžių rūšių (tokių kaip 
pušis, eglė, ąžuolas ir kt.), bet 
mažiau pageidaujamų minkštųjų 
lapuočių pergale. Pastarieji bran-
dina daugiau sėklų, gausiau želia 
ir jauname amžiuje auga daug 
sparčiau. Siekiant šiuos procesus 
pakreipti mums palankia krypti-
mi, taikomi tarpinio naudojimo 
– ugdomieji kirtimai. Šiais kir-
timais jaunuolynų ugdymo lai-
kotarpyje siekiama suformuoti 
rūšinę sudėtį, reguliuojant tarprū-
šinius ir vidurūšinius santykius 
medyne. Kitu atveju spartesnis 
minkštųjų lapuočių augimas 
lemtų vertingų (techninėmis, 
apsauginėmis, rekreacinėmis 
ir kt. savybėmis) medžių rūšių 
užstelbimą. Norint, kad neįvyktų 
kaita menkavertėmis medžių rū-
šimis, reikalingi laiku atliekami 
ugdymo kirtimai.

Mūsų klimatinėje juostoje 
miškas lengvai želdosi ir atsi-
kuria savaime. Tačiau norint 
suformuoti daugiatikslio miško 
naudojimo kriterijus atitinkantį, 
tvarų ir stabilų medyną – reika-
linga ūkinių priemonių visuma, 
pakreipianti medynų formavimą 

pageidaujama linkme, veikianti 
kartu su gamta ir skirta mažiau-
siomis sąnaudomis gauti siekiamą 
rezultatą. Kirtimai – tai ne vien 
medienos gavybos priemonė, jie 
atlieka svarbų vaidmenį augan-
čio miško formavime bei naujos 
miško kartos atkūrime, nes jų 
metu sudaromos palankios sąly-
gos paliekamiems medžiams ir 
medynams augti, o vėlesniame 
amžiuje skatinamas naujos miško 
kartos atkūrimas.

Šiais laikais iš miškų mes ti-
kimės labai daug: jie turi atlikti 
ekologines, aplinkosaugines, so-
cialines ir rekreacines funkcijas. 
Todėl norint, kad medynai kuo 
geriau atliktų šias funkcijas, jie 
ugdomi ir formuojami nuo pat 
jų susiformavimo iki brandos 
tarpinio naudojimo kirtimais, 
skirtingais amžiaus tarpsniais at-
liekant įvairius darbus. Pirmame 
etape, jaunuolynų ugdymo metu, 
dėl natūraliai gamtoje vykstan-
čio savaiminio medyno išsireti-
nimo, siekiant eliminuoti rūšių 
kaitos procesus, ugdomaisiais 
kirtimais formuojama medynų 
rūšinė sudėtis. Antrame etape, 
retinamųjų kirtimų laikotarpyje, 
siekiama suformuoti palankiau-
sias sąlygas paliekamiems me-
džiams augti, gerinti jų medienos 
kokybę,  koreguoti rūšinę sudėtį. 
Paskutinysis ugdymo laikotarpis 
vadinamas einamaisiais kirtimais, 
jo metu gerinamos augimo sąly-
gos medyne, užtikrinama kokybė, 
gera sanitarinė būklė (pašalinami 
kenkėjų pažeisti ir ligoti medžiai), 
taip pat puoselėjamas ir antrasis 
ardas, pomiškis (naujoji miško 
karta), t. y. medynas ruošiamas 
pagrindinio naudojimo kirti-
mams. 

Pagrindiniai miško kirtimai 
vykdomi siekiant panaudoti bran-
džių medynų arba medžių me-
dieną, sudaryti palankias sąlygas 

naujiems, našiems, atspariems 
medynams atkurti. Vykdant šiuos 
miško kirtimus, siekiama kartu 
sudaryti sąlygas racionaliam ir 
nepertraukiamam miško išteklių 
naudojimui, biologinės įvairovės 
saugojimui, aplinkosauginių ir 
rekreacinių miško funkcijų užti-
krinimui. Šie kirtimai vykdomi 
medynuose, pasiekusiuose Miško 
kirtimų taisyklėse numatytą mi-
nimalų kirtimų ar gamtinės bran-
dos amžių. Minimalus kirtimo 
amžius, priklausomai nuo miškų 
grupės ir vyraujančios medynų 
rūšies, yra aprašytas Miško kir-
timų taisyklėse. 

Pagrindinio naudojimo kirtimo 
būdo parinkimas priklauso nuo 
daugelio faktorių, tokių kaip esa-
mo ir būsimo medyno rūšinė su-
dėtis, numatomo miško atkūrimo 
būdo ir rūšies, medyno struktūros, 
pomiškio gausumas ir t. t. 

Atrankiniai pagrindinio naudo-
jimo kirtimai dažniausiai taikomi 
II grupės miškuose, bet gali būti 
taikomi ir III bei IV miškų grupė-
se. Šių kirtimų būdo ypatybė ta, 
kad, kertant medynus, jie vienu 
metu yra naudojami ne tik me-
dienos ruošai, bet ir ugdymo ir 
želdinimo tikslais. Taip kertant,  
iškertama tik maža dalis medžių, 
o po kirtimo medyne lieka įvairių 
amžiaus klasių medyno struktūra 
(įvairiaamžis medynas). Kertant 
šiuo būdu, išsaugoma miško 
aplinka su jai  būdingomis gam-
tosauginėmis ir kt. funkcijomis, 
formuojamas įvairiaamžis medy-
nas, užtikrinamas naujos miško 
kartos žėlimas (ypač unksminėms 
ir temperatūrų svyravimams jau-
trioms medžių rūšims), laiku pa-
naudojami individualią brandą 
pasiekę medžiai. 

Atvejiniai kirtimai taikomi tiek 
II, III, tiek IV grupės miškuose, 
kuriuose norima išlaikyti pastovią 
miško aplinką, sudarant geras są-

miškis dėl motinmedžių sudaryto 
šviesos trūkumo būna trumpiau 
gyvybingas nei unksminių me-
džių rūšių. Taip pat jie taikomi 
neatspariuose vėjovartoms egly-
nuose ar pelkinių bei užmirkusių 
augaviečių medynuose, kurių su-
dėtyje yra 30% ir daugiau eglių. 
Tokiomis sąlygomis palikus sė-
klinius arba priedangos medžius, 
pastarieji greitai pažeidžiami vėjo 
dar nespėję atlikti savo paskirties. 
Todėl dažniausiai po plynųjų kir-
timų numatomas kultūrinis miš-
ko atkūrimas aukštos selekcinės 
kokybės želdiniais. Sausesnėse 
augavietėse galimas atkūrimas 
ir savaiminiu žėlimu, tuo atveju 
būtina užtikrinti tinkamą geriau-
siomis savybėmis pasižyminčių 
sėklinių medžių skaičių. Siekiant 
sumažinti augaviečių užmirkimo 
pavojų ir vėjo galimą žalą, pro-
jektuojant plynuosius kirtimus, 
laikomasi kirtimų taisyklėse nu-
rodytų reikalavimų biržių plo-
tams, pločiams, šliejimo laikui 
ir krypčiai. 

Siekiant užtikrinti biologinės 
įvairovės išsaugojimą didesnėse 
kaip 1 ha plynųjų ir atvejinių pa-
grindinių miško kirtimų biržėse, 
be sėklinių /priedangos medžių 
paliekami ir biologinės įvairo-
vės medžiai: ne mažiau kaip 7 
gyvi medžiai/1ha ir ne mažiau 
kaip 3 negyvi medžiai/ 1 ha, pa-
liekant juos suirti. Kirtimų metu 
rūpinamasi ir gyvūnijos apsauga, 
dėl to poravimosi metu ribojami 
miško kirtimai ir medienos išve-
žimo darbai, o aptikus saugomų 
paukščių lizdavietes pagrindiniai 
miško kirtimai greta esančiose 
teritorijose išvis draudžiami.

lygos pomiškiui atsirasti, išsilai-
kyti ir augti. Šių kirtimų taikymui 
būtina sąlyga – medynuose turi 
būti pakankamas perspektyvaus 
pomiškio kiekis ar perspektyvus 
antrasis ardas. Taip pat jie tinka-
mi, jei numatoma, kad dar yra 
galimybių pomiškiui atsirasti 
arba norint sunaikinti nepagei-
daujamų medžių rūšių žėlimą. 
Atvejinių kirtimų metu brandus 
medynas  kertamas dviem trimis 
atvejais per 10–20 metų laikotar-
pį tam, kad, nukirtus paskutinius 
brandžius medžius, jį pakeistų 
savaiminis tikslinių medžių rūšių 
jaunuolynas. Kiekvienas kirtimų 
atvejis turi savo tikslus. Pirmuoju 
etapu dažniausiai siekiama su-
naikinti nepageidaujamų medžių 
rūšių priemaišą ir menkaverčius 
medžius, antruoju – sudaromos 
sąlygos geriausiems medžiams 
derėti, atsižvelgiant į atskirų rūšių 
reiklumą šviesai, sudaromos pa-
lankios sąlygos žėliniams augti ir 
prisitaikyti prie naujos aplinkos. 
Kad šie kirtimai būtų sėkmingi, 
reikia išmanyti rūšių bioekologi-
nes savybes, savaiminio žėlimo 
ypatumus. Atvejiniai kirtimai su-
dėtingesni eksploataciniu požiū-
riu, reikalauja daugiau sąnaudų, 
nes kirtimais svarbu kuo mažiau 
pažeisti jau susiformavusį po-
miškį ir paliekamus medžius nuo 
pažeidimų kirtimų metu. Tačiau 
taikant juos užtikrinama pastovi 
miško danga ir galima „sutaupy-
ti“ 15–20 (eglynuose iki 30) metų 
naujos miško kartos atkūrimui.

Plynieji pagrindinio naudojimo 
kirtimai taikomi IV ir III grupės 
miškuose. Šio kirtimo būdo pa-
rinkimą minimalų kirtimo amžių 
pasiekusiuose medynuose daž-
niausiai lemia nepakankamas 
perspektyvaus tikslinių rūšių 
pomiškio kiekis, taip pat kai nėra 
perspektyvaus II ardo. Kirtimo 
metu pašalinama visa brandaus 
medyno danga išsaugant gyvy-
bingą pomiškį. Šie kirtimai tin-
kamesni, atkuriant šviesinių rūšių 
medynus, nes šviesinių rūšių po-

Šalčio pamokos: žiemą maisto atliekas į konteinerius reikia mesti su maišeliais
Konteineris ištrauktas 
ištuštinti, o atliekų iš jo 
išpilti neįmanoma – jos su-
šalusios. Su tokia proble-
ma, spustelėjus šaltukui, 
susidūrė atliekų vežėjai. 
Jiems surenkant maisto 
atliekas iš individualių 
namų gyventojų,  kai kurių 
konteinerių nepavyko ko-
kybiškai ištuštinti, mat be 
maišelių išmestos atliekos 
buvo sušalusios bei pri-
lipusios prie konteinerio 
dugno ar sienelių. 

„Išeitis yra viena – žiemą 
maisto atliekas, kaip ir visas ki-
tas, į konteinerius reikia mesti 
surinktas į maišelius. Geriausia 
tam tinka popieriniai, suyrantys, 
maišeliai, bet galima naudoti ir 
įprastus  plastikinius maišelius. 
Svarbu, kad atliekos neprišaltų 
prie konteinerių ir juos būtų ga-
lima ištuštinti kiekvieno vežimo 
metu“, – sakė Martynas Krasaus-
kas, Alytaus regiono atliekų tvar-

kymo centro (ARATC) Atliekų 
tvarkymo paslaugų organizavimo 
ir kontrolės padalinio vadovas. 

Prišalusių atliekų pasitaiko ir 
mišrių atliekų konteineriuose, 
jei į juos išmetamos į maišelius 
nesurinktos maisto bei virtuvės 
ar kitos šlapios atliekos. 

Bandant pašalinti sušalusias 
atliekas iš konteinerių, jie tran-
komi, daužomi ir neretai apga-
dinami. Kad to nebūtų, šaltuoju 
metų laiku visas atliekas reikia 
rinkti į maišelius. 

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

Tačiau tai patartina daryti 
tik tuomet, kai maisto atliekos 
sluoksniuojamos su kitomis bio-
logiškai skaidžiomis atliekomis: 
žole, lapais, augalų liekanomis. 
Jei sluoksniavimas neįmanomas, 
maisto atliekas į konteinerius ge-

riau mesti su maišeliais bet kokiu 
metų laiku.  

Į požeminius ir pusiau pože-
minius konteinerius prie daugia-
bučių namų maisto atliekas taip 
pat reikia  mesti tik su maišeliais. 
Joms surinkti galima naudoti 
popierinius maišelius, į kuriuos 
pakuojami duonos, konditerijos 
gaminiai, sudedamas maistas iš-
sinešti. 

Svarbu prisiminti, kad į mais-
to atliekų konteinerius negalima 
mesti stiklainių ar kitokių pa-
kuočių su maisto likučiais – juos 
būtina pašalinti ir mesti į maisto 
atliekų konteinerį, o stiklinę ar 
kitokią pakuotę – į joms skirtus 
konteinerius.   

Maisto atliekos Alytaus regio-
ne atskirai surenkamos nuo 2018 
metų rudens. Pirmieji jas rūšiuoti 
pradėjo individualių namų gy-
ventojai, o šiuo metu galimybę 
rūšiuoti maisto atliekas turi ir 
daugelio regiono miestų daugia-
bučių namų gyventojai. 

Pastebėta, kad, pradėjus atskirai 

rinkti maisto atliekas, sumažėja 
išmetamo maisto kiekiai. Artėjant 
didžiausioms metų šventėms, la-
bai pravartu pagalvoti, kiek mais-
to mums realiai reikia, kad dalis 

to, ką nusipirksime, neatsidurtų 
šiukšlių dėžėje. Švęskime saikin-
gai ir tvarkingai.•
ARATC inf.

Šaltuoju metų laiku visas atliekas į konteinerius reikia mesti surinktas į 
maišelius.
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Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 
darbuotojų atliekamos funkcijos ir kontaktai

Eil. 
Nr. Vykdomos funkcijos Vardas, pavardė, 

pareigos Kontaktai

KOMUNIKACIJOS IR DOKUMENTŲ SKYRIUS
1 Registracija į priėmimą pas savi-

valdybės merę Ausmą Miškinienę  
ir savivaldybės administracijos 
direktorę Iloną Šaparauskienę

Sigita Štreimikytė, 
specialistė

Tel. 8 697 61 260, el. p. 
sigita.streimikyte@lazdijai.lt

2 Dėl prašymų, dokumentų patei-
kimo

Jurgita Vaitulionienė, 
vyr. specialistė

Tel. 8 8620 46 730 , el. p. 
jurgita.vaitulioniene@lazdijai.lt

SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS SKYRIUS
3 Asmenų pripažinimo neveiks-

niais ar ribotai veiksniais tam 
tikrose srityse klausimai. Veiks-
naus asmens rūpybos klausimai

Rima Šukienė, 
vedėja

Tel. 8 613 77 582,  el. p. 
rima.sukiene@lazdijai.lt

4 Socialinės paramos mokiniams, 
tikslinių kompensacijų,  paramos 
mirties atveju, pažymų apie iš-
mokėtas išmokas išdavimas 

Gitana Juškauskienė, 
vyr. specialistė

 Tel. 8 682 05 462, el. p. 
gitana.juskauskiene@lazdijai.lt

5 Būsto  pritaikymas neįgaliųjų 
poreikiams 

Violeta Strankauskienė, 
vyr. specialistė

Tel.  8 698 06 283, el. p. 
violeta.strankauskiene@lazdijai.lt

6 Sveikatos įstaigų darbo koordi-
navimas 

Lina Džiaukštienė, 
savivaldybės gydytoja 

 Tel. 8 610 43 868, el. p. 
lina.dziaukstiene@lazdijai.lt

7 Socialinių paslaugų klausimai Indrė Sušinskienė,  
vyr. specialistė

Tel.  8 611 36 208, el. p.
indre.susinskiene@lazdijai.lt

8 Piniginės socialinės paramos ir 
vaiko išmokų klausimai

Gintarė Stučkienė, 
socialinių išmokų 
specialistė

Tel.  8 620 46 534, el. p. 
gintare.stuckiene@lazdijai.lt

9 Vaiko laikinosios globos  klau-
simai

Greta Šraibienė, 
socialinė darbuotoja

Tel. 8 618 59 274, el. p. 
greta.sraibiene@lazdijai.lt

10 Užimtumo didinimo programos 
įgyvendinimo klausimai  

Jurgita Mankienė,  
nedirbančių asmenų 
atvejo vadybininkė

Tel.  8 698 56 865, el. p. 
jurgita.mankiene@lazdijai.lt

PRAŠYMŲ DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS  IR 
SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PRIĖMIMAS

11 Lazdijų miesto seniūnijoje Greta Jurkonienė,  
soc. darbo organizatorė

Tel.  8 696 09 842, el. p. 
greta.jurkoniene@lazdijai.lt

12 Lazdijų miesto seniūnijoje Jovita Pacukonienė,   
soc. darbo organizatorė

Tel. 8 696 89 727, el. p. 
jovita.pacukoniene@lazdijai.lt

13 Lazdijų seniūnijoje Zita Jonuškienė,  
soc. darbo organizatorė 

Tel.  8 614 76 390, el. p. 
zita.jonuskiene@lazdijai.lt

14 Šeštokų seniūnijoje Neringa Apolskienė, 
soc. darbo organizatorė 

Tel.  8 613 21 979, el. p. 
neringa.apolskiene@lazdijai.lt

15 Seirijų seniūnijoje Neringa Vabalienė, 
soc. darbo organizatorė 

Tel.  8 620 30 159, el. p. 
neringa.vabaliene@lazdijai.lt

16 Krosnos ir Būdviečio 
seniūnijose

Agnė Svipaitė, 
soc. darbo organizatorė 

 Tel. 8 682 43 022, el. p. 
agne.svipaite@lazdijai.lt

17 Kapčiamiesčio ir Kučiūnų 
seniūnijose

Džiuginta Kukučionienė, 
soc. darbo organizatorė

Tel.  8 620 75 672, el. p. 
dziuginta.kukucioniene@lazdijai.lt

18 Veisiejų seniūnijoje Asta Kaušauskienė, 
soc.darbo organizatorė

Tel.  8 680 51 986, el. p. 
asta.kausauskiene@lazdijai.lt

19 Veisiejų seniūnijoje Lijana Grytėnienė, 
soc.darbo organizatorė  

Tel.  8 620 46 498, el. p. 
lijana.gryteniene@lazdijai.lt

20 Noragėlių seniūnijoje Ąžuolas Baležentis, 
soc.darbo organizatorius  

Tel.  8 614 96 263, el. p. 
azuolas.balezentis@lazdijai.lt

21 Šventežerio seniūnijoje Rūta Maskeliūnaitė, 
soc. darbo organizatorė 

Tel.  8 612 69 224, el. p. 
ruta.maskeliunaite@lazdijai.lt

TEISĖS, PERSONALO IR CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIUS
22 Pirminė teisinė pagalba Žygimantas Norkus, 

vyr. specialistas
Tel.  8 615 16 048, el. p. 
zygimantas.norkus@lazdijai.lt 

23 Civilinės metrikacijos klausimai Jūratė Mirijauskienė,   
vyr. specialistė

Tel.  8 620 46 304, el. p. 
jurate.mirijauskiene@lazdijai.lt

24 Civilinės metrikacijos klausi-
mai

Alma Straigienė, 
vyr. specialistė

 Tel. 8 620 46 381, el. p. 
alma.straigiene@lazdijai.lt 

BIUDŽETO, FINANSŲ IR TURTO VALDYMO SKYRIUS
25 Socialinio būsto,  finansinės pas-

katos jaunoms šeimoms įsigyjant 
pirmąjį būstą klausimai

Rimvydas Kupstas, 
vyr. specialistas

Tel.  8 694 53 212, el. p. 
rimvydas.kupstas@lazdijai.lt

26 Informacija dėl žemės nuomos 
ir kiti žemės klausimai

Ona Kasparavičienė, 
vyresn.  specialistė

Tel.   8 682 31 189, el. p. 
onute.kasparaviciene@lazdijai.lt

VIETINIO ŪKIO SKYRIUS
27 Atliekų tvarkymo, vandentie-

kio, gatvių  apšvietimo klau-
simai

Indrė Adomynienė, 
vedėja

Tel. 8 613 05 460, el. p.  
indre.adomyniene@lazdijai.lt

28 Civilinės saugos ir mobilizacijos 
klausimai

Vitas Merkininkas, 
vyr. specialistas

 Tel. 8 614 96 312, el. p. 
vitas.merkininkas@lazdijai.lt

29 Daugiabučių namų administra-
vimas  

Arūnas Griškevičius, 
vyr. specialistas

Tel.  8 613 15 334, el. p. 
arunas.griskevicius@lazdijai.lt

30 Vietinės reikšmės kelių priežiūra 
ir eismo saugumo užtikrinimas

Virginijus Blažauskas,  
vyresn. specialistas

Tel.  8 614 96 076, el. p. 
virginijus.blazauskas@lazdijai.lt

31 Statinių ir inžinerinių tinklų prie-
žiūra, projektų derinimas, darbų 
pridavimas

Kęstutis Janulis, 
vyr. inžinierius–staty-
bininkas

 Tel. 8 620 22 374,el. p. 
kestutis.janulis@lazdijai.lt

KAIMO IR ŽEMĖS ŪKIO PLĖTROS SKYRIUS
32 Melioracijos klausimai Gintas Žukauskas, 

vyr. specialistas
Tel.  8 613 97 635, el. p. 
gintas.zukauskas@lazdijai.lt

33 Melioracijos klausimai. Medžiojamų 
gyvūnų padarytos žalos klausimai

Saulius Pockevičius, 
vyr. specialistas

Tel.  8 613 86 925, el. p.  
saulius.pockevicius@lazdijai.lt

34 Traktorių, savaeigių mašinų ir jų 
priekabų registravimas, techninė 
apžiūra

Kęstutis Sujeta,  
vyr. specialistas

Tel. 8 663 65 958, el. p.  
kestutis.sujeta@lazdijai.lt

35 Ūkininkų ūkių registravimas, 
išregistravimas ir pažymėjimų 
išdavimas

Alma Palionienė,  
raštvedė

Tel.  8 687 90 309, el. p. 
alma.palioniene@lazdijai.lt

36 Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo 
klausimai, papildomo bičių maiti-
nimo dokumentų priėmimas

Vilma Kandratavičienė, 
vyr. specialistė

Tel. 8 698 84 373, el. p. 
vilma.kandrataviciene@lazdijai.lt

ARCHITEKTŪROS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIUS
37 Statinių projektavimas ir staty-

bos leidimai
Renata Muliuolienė, 
vyr. specialistė

 Tel. 8 613 88434, el. p. 
renata.muliuoliene@lazdijai.lt

38 Kultūros paveldo objektai ir že-
mėtvarka

Audra Kimbirauskienė, 
vyr. specialistė

Tel. 8 620 46441, el. p. 
audra.kimbirauskiene@lazdijai.lt

39 Adresų suteikimas.  Leidimai 
medžiams kirsti bei genėti

Andrius Milkus, 
vyr. specialistas

Tel.  8 613 99573, el. p. 
andrius.milkus@lazdijai.lt

40 Statybos leidimų išdavimas, že-
mės paskirties keitimas

Renata Muliuolienė, 
vyr. specialistė

 Tel. 8 613 88434, el. p. 
renata.muliuoliene@lazdijai.lt

41 Sąlygų vandens gręžiniams išda-
vimas, formavimo-pertvarkymo 
projektai

Jolanta Volodkevičienė, 
vyr. specialistė

Tel. 8 698 54629, el. p. 
jolanta.volodkeviciene@lazdijai.lt

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIUS
42 Pagrindinis ugdymas, neformalusis 

vaikų ir suaugusiųjų švietimas, spor-
tas, pozityvios tėvystės mokymai, 
leidimų organizuoti renginius savi-
valdybės viešosiose vietose išdavi-
mas teisės aktų nustatyta tvarka

Auksė Stirbienė, 
vyr. specialistė

 Tel. 8 612 97 403 el. p. 
aukse.stirbiene@lazdijai.lt

43 Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir 
pradinis ugdymas, mokinių priėmi-
mas į mokyklas ir darželius,  švieti-
mo ir mokslo institucijų registras

Asta Zablackienė, 
vyr. specialistė

Tel.  8 612 97 406, el. p. 
asta.zablackiene@lazdijai.lt

44 Kultūra, etninė kultūra, turizmas, 
kultūrinių renginių organizavi-
mas, mobiliosios lauko estrados 
rezervavimas

Neringa Rasiulienė, 
vyr. specialistė

Tel.  8 698 76 910, el. p. 
neringa.rasiuliene@lazdijai.lt

Eil. 
Nr. Vykdomos funkcijos Vardas, pavardė, 

pareigos Kontaktai

Svarbi informacija vienišiems senyvo amžiaus žmonėms 
Informuojame, kad dėl 
COVID-19 karantino nuo 
gruodžio 16 d. nustatyti 
ribojimai: vietinio susisie-
kimo maršrutų autobusais, 
ne maisto prekių  parduo-
tuvių, medicinos įstaigų 
paslaugos yra nutrauktos 
arba ribojamos. 

Lazdijų rajono savivaldybė 

visuomet yra pasiruošusi pa-
dėti sprendžiant Jums asme-
niškai kylančias problemas. 
Esant labai svarbiems  reikalams  
(pasibaigus  vaistams, būtiniau-
siems maisto produktams ir t. 
t.), prašome kreiptis telefonu 
į savo seniūnijos seniūną arba 
socialinį darbuotoją telefonais, 
kuriuos rasite žemiau nurodytoje 
lentelėje. 

Dėmesio! Nuo gruodžio 16 
d. bus ribojamas transporto 
eismas Lazdijų mieste!  

Įrengti ženklai, draudžiantys 
įvažiuoti į Lazdijus: 

Vilniaus gatve nuo Turistų–
Vilniaus g. žiedinės sankryžos,

Dariaus ir Girėno gatve nuo 
Turistų–Dariaus ir Girėno g.  žie-
dinės sankryžos,

Sodų gatve nuo Turistų–So-

dų–Ežero g. sankryžos,
Seinų gatve nuo Turistų–Seinų 

g. sankryžos,
Kauno gatve nuo Kauno–Šau-

lių g. sankryžos,
Vytauto gatve nuo Vytauto–

Naujakurių g. sankryžos.
Mieste papildomai patru-

liuos policija.
Vilniaus, Vytauto ir Kauno ga-

tvėse įrengti kelio ženklai nedrau-

džia eismo transporto priemonėms, 
priklausančioms draudžiamaisiais 
kelio ženklais pažymėtoje zonoje 
esančioms įmonėms, įstaigoms ir 
organizacijoms, toje zonoje gyve-
nantiems ar dirbantiems asmenims 
ar atvežančioms į tą zoną krovi-
nius arba atvykstančioms jų paimti, 
įskaitant lengvuosius automobilius 
taksi, atvežančius į tą zoną keleivius 
arba atvykstančius jų paimti.

Lazdijų r. sav. informacija
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Lazdijų bulvė

Prekiaujame šViežiomis „Vineta“ Veislės bulVėmis

Atliekų reikalai: klausiate – atsakome

Ar karantino metu atliekos bus surenkamos ir išvežamos 
įprasta tvarka? Ar veiks rūšiavimo centrai?

Taip, karantino metu atliekų išvežimo grafikas ir rūšiavimo centrų 
darbo laikas nesikeis. Tačiau virusas puola visus ir nuo situacijos, kai 
gali pristigti darbuotojų niekas nėra apsaugotas. Todėl šiuo laikotarpiu 

atsakingas kiekvieno elgesys 
su atliekomis yra itin svarbus. 
Sergančių, saviizoliacijoje 
esančių asmenų surinktos 
atliekos turi būti saugomos 
72 val. ir tik tada išnešamos iš-
metimui. Visas atliekas būtina 
kruopščiai rūšiuoti, viską mes-
ti į konteinerius, kas netelpa 
– vežti į rūšiavimo centrus, 
nieko nepalikti prie kontei-
nerių, kad švenčių netektų 
sutikti savo pačių sukurtų 
šiukšlynų apsuptyje.

Nuo gruodžio 16 d., įsigaliojus griežtesniems karantino 
reikalavimams, Lazdijų rajono savivaldybėje: 
tieSioGiai ir toliau 
teikiamoS GyDymo 
paSlauGoS:

• odontologijos paslaugos;
• nėščiųjų, gimdyvių ir nauja-

gimių sveikatos priežiūros pa-
slaugos;

• vaikų ir suaugusiųjų skiepiji-
mo pagal Nacionalinę imunopro-
filaktikos programą paslaugos;

• vykdant ligų prevencijos pro-
gramas;

• įsidarbinančių asmenų, sie-
kiančių dirbti tokioje veiklos sri-
tyje, kurioje dirbant patiriamas 
atitinkamas kenksmingų rizikos 
veiksnių poveikis, profilaktinių 
sveikatos patikrinimų paslau-
gos;

Dėl kitų medicininių paslaugų 
teikimo būdo, sprendimą priims 
ambulatorines asmens sveikatos 
priežiūros paslaugas teikiantis 
specialistas, įvertinęs paciento 
sveikatos būklę.

VšĮ „Lazdijų ligoninėje“ pa-
cientams bus teikiama būtinoji 
pagalba. Planinės paslaugos bus 
teikiamos tik tuo atveju, jeigu jų 
nesuteikus ženkliai pablogėtų 

žmogaus sveikata.
VšĮ „Lazdijų ligoninė“ Konsul-

tacinė poliklinika konsultacijas 
teiks nuotoliniu būdu. Kontakti-
niu būdu paslaugos pacientams 
bus teikiamos tik gydytojui pri-
ėmus tokį sprendimą.

juDėjimo ribojimai:
Nuo gruodžio 16 d. bus drau-

džiama palikti gyvenamąją vie-
tą be būtinos priežasties.

Palikti gyvenamąją vietą lei-
džiama:

• vykstant į darbą (darbo rei-
kalais);

• vykstant į prekybos vietą;
• vykstant į tarptautinius ke-

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

• vykstant į nuosavą nekilnoja-
mo turto objektą;

• vykstant į laidotuves;
• dėl sveikatos priežiūros ir kitų 

būtinųjų paslaugų;
• dėl kitų būtinųjų paslaugų ar 

objektyviai pagrįstų priežasčių, 
kai vykti neišvengiamai būtina;

• vykstant pasivaikščioti atvi-

rose vietose ne daugiau kaip vie-
nos šeimos ar vieno namų ūkio 
nariams;

• vykstant prižiūrėti sergančių 
ar negalinčių savimi pasirūpinti 
asmenų.

Laikotarpiu nuo gruodžio 16 
d. 00 val. iki 2021 m. sausio 3 d. 
24 val. bus ribojamas išvykimas 
iš gyvenamosios vietos savival-
dybės teritorijos ribų.

Išvykimas iš gyvenamosios 
vietos savivaldybės teritorijos 
ribų leidžiamas:

• į tarptautinius keleivių marš-
rutus aptarnaujančius oro, jūrų 
uostus, autobusų stotis ar iš jų;

• į savo gyvenamosios vietos 
savivaldybę;

• dėl artimųjų giminaičių mir-
ties;

• atlikti darbo, kai darbo vieta 
yra kitoje savivaldybėje;

• dėl sveikatos priežiūros pas-
laugų;

• dėl kitų objektyviai pagrįstų 
neatidėliotinų priežasčių, kai vyk-
ti į kitą nei savo gyvenamosios 
vietos savivaldybę neišvengiamai 
būtina.

Šis ribojimas netaikomas as-
menims – vienos šeimos ar vieno 
namų ūkio nariams, vykstantiems 
į kitą nei savo gyvenamosios vie-
tos savivaldybę, kurioje turi ne-
kilnojamojo turto, priklausančio 
vienam iš šeimos ar namų ūkio 
narių nuosavybės teise.

Nuo gruodžio 16 d. nutraukti  
visi UAB „Lazdijų autobusų 
parkas“ priklausantys vietinio 
reguliaraus susisiekimo auto-
busų maršrutai.

parDuotuvių DarbaS: 
Nuo gruodžio 16 d. draudžiama 

parduotuvių, įskaitant parduotu-
ves prekybos ir (arba) pramogų 
centruose, turgaviečių ir kitų 
viešųjų prekybos centrų vietų 
veikla.

Draudimas netaikomas:
• parduotuvėms, kurių pagrin-

dinė veikla yra maisto, veterina-
rijos, vaistinių, optikos prekių ir 
ortopedijos techninių priemonių 
pardavimas;

• maisto prekybai turgavietėse 
ir kitose viešose prekybos vie-
tose;

• internetinei prekybai ir kai 
prekės pristatomos fiziniams ir 
juridiniams asmenims ar atsiima-
mos atsiėmimo punktuose.

Parduotuvėse, kurių veikla 
nedraudžiama:

• vienu metu, jei neįmanoma 
užtikrinti 15 kv. m vienam pir-
kėjui,   aptarnaujamas ne daugiau 
kaip vienas asmuo ir užtikrinamos 
kitos valstybės lygio ekstremalio-
sios situacijos operacijų vadovo 
nustatytos sąlygos.

benDravimaS : 
• Nuo gruodžio 16 d. yra drau-

džiami daugiau nei vienos šeimos 
ar namų ūkio artimi kontaktai. Iš-
imtys – neatidėliotini atvejai, kai 
reikia suteikti pagalbą, prižiūrėti 
sergančius ar negalinčius savimi 
pasirūpinti asmenis.

• Viešose vietose galima būti 
ne didesnėmis nei 2 asmenų gru-
pėmis arba vienos šeimos ir (ar) 
vieno namų ūkio narių grupėse.

• Asmeninės šventės viešose 
ir privačiose erdvėse gali vykti 
tik jei jose dalyvauja ne daugiau 
nei vienos šeimos ar vieno namų 
ūkio nariai.

uGDymo įStaiGų DarbaS: 
• Ikimokyklinis ir priešmoky-

klinis ugdymas vykdomi įprastu 
būdu. Rekomenduojama įstaigas 
lankyti tik tiems vaikams, kurių 
tėvai (įtėviai, globėjai) neturi ga-
limybių dirbti nuotoliniu būdu 
ir užtikrinti vaikų priežiūros na-
muose.

• Mokiniams, besimokantiems 
pagal pradinio ugdymo programą, 
nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki 
2021 m. sausio 3 d. yra atosto-
gos.

• Pradinis ugdymas, pasibai-
gus mokinių atostogoms, nuo 
sausio 4 d. vykdomas nuotoliniu 
būdu, išskyrus bendrojo ugdymo 
mokyklų specialiosiose klasėse 
ugdomus mokinius pagal pradi-
nio ugdymo ir pradinio ugdymo 
individualizuotą programas.

• Ugdymas mokyklose pagal 
pagrindinio ir vidurinio ugdymo 
programas vykdomas nuotoliniu 
būdu, išskyrus specialiosiose 
mokyklose ir bendrojo ugdymo 
mokyklų specialiosiose klasėse 
ugdomus mokinius pagal pagrin-
dinio ugdymo ir vidurinio ugdy-
mo programas, pagrindinio ug-
dymo individualizuotą programą, 
socialinių įgūdžių programą.

Mokiniams, besimokantiems 
pagal pagrindinio ir vidurinio 
ugdymo programas, atostogos 
prasidės nuo 2020 m. gruodžio 
23 d.

• Neformalusis vaikų švietimas 
vykdomas nuotoliniu būdu. 

Lazdijų r. sav. informacija

Antspaudų gamyba pagal užsakymą
Seinų g. 12, Lazdijai. Tel. 8 646 71901. 
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Rinkinį sudaro: 1. Virostop burnos purškalas, 30 ml (medicinos priemonė); 2. Virostop 
nosies purškalas, 20 ml (medicinos priemonė); 3. Aquaselin Extreme antibakterinis gelis 
rankoms, 120 ml; 4. Aquaselin Extreme rankų plovimo gelis su antibakterine medžiaga, 200 
ml; 5. Compagnie de provence kvapusis muilas, laukinių rožių kvapo, 25 g; 6. Daugkartinė 
veido kaukė iš natūralaus audinio (5 sluoksnių), L dydis.

Poledinės žūklės mėgėjai savaitgalį „okupavo“ 
ežerus. Kai kurių laimikis — įspūdingas
Dineta Babarskienė
Pernai ledo nebuvo, todėl 
šiemet, vos spustelėjus 
šaltukui, daugybė žvejų 
traukia į poledinę žūklę. Ir 
nors ledas ne per storiau-
sias, jų nuo ežerų ir balų 
varu nenuvarysi. Vyrai 
vienas po kito ropščiasi 
ant traškančio ledo, kiti, 
pamatę, jog vienas jau sėdi, 
eina paskui. Sako, ne žuvų 
reikia, tikrai ne.

„Tai poledinė „ligonių“ žūklė“, – 
neslepia jie. Supranta, žino, kad 
nesaugu, bet nieko su savimi 
negali padaryti. Šeštadienį ant 
Žaltyčio ežero ledo apie 20 už-
kietėjusių, „išprotėjusių“ žvejų. 
Ne tik seni golfukai ant kranto, 
stovi ir prabangių automobilių. 
Slidinėja, čiuožinėja žvejai, bet 
eina ir gana.

Ar nešalta? „Dabar rūbai to-
kie, kad jums ant stoties autobuso 
belaukiant šalčiau“, – sako man 
humoro nestokojantis žvejys iš 
Dzūkijos, tvirtindamas, kad šiuo-
laikiniai drabužiai poledinei žū-
klei – tikras komfortas. „Tai ne 
anksčiau, kai su „vatupkėmis“ 
eidavo ant ledo“, – juokiasi jis.

nuo šitoS „liGoS“ vakcinoS 
nėra
„Važiuoju „iš po ledo“, – sako 
užkietėjęs žvejys Gintaras Gra-
žulevičius. Neslepia, kad buvo 
nekibadienis: ne tik jam ir kitiems 
nekibo. Dabar pagrindinis žvejų 
laimikis: ešeriai ir lydekos. „Na, 
čia laimės dalykas“, – paaiškina 
jis. Tikina, kad šeštadienį kibi-
mo tikrai nebuvo. Anot jo, kai 
kibimas geras, visi žvejai vienoj 

vietoj buriuojasi, o kai pradeda 
blaškytis, reiškia, kibimo nėra. 
„Čia tas pats kaip su grybais. 
Jeigu mašinų yra miške, grybų 
yra, jei nėra mašinų, grybų nėra“, 
– sako jis.

„Šeštadienį ant Žaltyčio kas 
žvejus stebėjo, juokais mirė“, – 
sako kvatodamas Gintaras ir pa-
aiškina, kad išvakarėse lijo, todėl 
ledas nesaugus, bet atvažiuoja 
suvalkiečiai, gailėdami kuro, vis 
tiek lipo ant ledo, „visi išsiskėtę 
vaikščiojo“.

Kol dar leidžiama, Žaltytis 
žvejus traukte traukia, bet žvejai 
pikti. Sako, įstatymai vis keičiasi 
– čia leidžia, čia vėl neleis.

„Laikas būtų valdžiai tvirtai 
apsispręsti“, – burba jie. Todėl 
dabar, kol dar galima, lekia iš-
bandyti poledinės žūklės malo-
numų.

„Penktadienį ant Žaltyčio 
saugesnis ledas buvo, tai ir žve-
jų daugiau, šeštadienį mažiau“, 
– pasakoja Gintaras. Praeitais 
metais žiema žvejams nesuteikė 
malonumo pažvejoti ant ledo, 
todėl šiemet, pasak Gintaro, jau 
visi „varo“, nes nežino, ar dar bus 
tinkamos oro sąlygos. „Nežiūri, 
kad nesaugu“, – tarsteli jis. Ar 
saugus ledas? „Sąlyginai saugus“, 
– aiškina jis. „Kiek centimetrų, 
Gintarai?“ „Penki centimetrai. 
Eini ir nežinai, kaip ten gali būti“, 
– sakė jis.

„Nesaugus visai“, – galiausiai 
nusprendžia vyras. Šeštadienį 
ant Žaltyčio ežero ledo eiti buvo 
baisoka, bet vienas užeina, kiti 
įsidrąsina, irgi eina. „Yra proper-
šų, kur visai banguoja“, – nesle-
pia Gintaras. Sako, kad čia liga ir 
nieko nepadarysi – turtingi, gerais 

automobiliais atvažiuoja ir tie lipa 
ant tokio ledo, čia ne dėl žuvies 
juk. „Liga, priklausomybė“, – aiš-
kina jis. Žvejoja jau tris dienas: 
vieną dieną kimba, kitą ne.

„Dar kokią dieną kitą užlipsiu, 
paskui jau šiluma ateina“, – sakė 
Gintaras. Tikino, dar „varys“ ant 
Žaltyčio. „Per Kalėdas žada at-
šalimą. Duok, Dieve“, – viliasi 
žvejys. Sako, kad buvęs Druski-
ninkuose pažvejoti, tai su žvejais 
kalbėjęs. Šie pasakojo, kad dova-
noja vieni kitiems poledinei žū-
klei reikalingą inventorių, žiemi-
nius drabužius, tikėdamiesi, kad 
šiemet žiema bus, bus ir ledo.

„Dar ant Tulupio ežero, ant Ku-
klių balos žvejojau šitas dienas. 
Ant Tulupio irgi ne visur galima 
užeiti, tik susiaurėjime, bet ne itin 
kimba ir ten“, – aiškina Gintaras. 
Prie Tulupio ežero šeštadienį sto-
vėjo apie 10 automobilių.

Patikrino ir dirbtinį ežerą, dar 
kolūkio laikais užtvindytas pievas 
– Lankų ežerą Birutės kaime. „Ne, 
nelaiko dar“, – žino žvejys.

Dzūkas nustebęs, kad suvalkie-
čiai tokie geri žmonės – noriai da-
lijasi informacija, kur žvejoja, kur 
geriau važiuoti pažvejoti. „Kal-
būs žmonės“, – sako jis. Gintaras 
ir rimtai, ir juokais kviečia, „kol 
dar valdžia leidžia“, pažvejoti  
Suvalkijos–Dzūkijos sankirtoje 
esančiame draustinyje.

„Ne, gal šito nereikia, nereikia 
100 mašinų prie Žaltyčio, kad su-
lėktų visa Lietuva“, – greitai per-
sigalvoja jis. Ir jau rimtai Gintaras 
priduria, kad kai būna tikra žiema 

ir geras ledas, tai geriausia jam 
žvejoti ant Galadusio ežero.

O šeštadienio Gintaro laimikis 
– vos 3 žuvelės. „Tris pagavau, 
tai ir išsikepsiu tris“, – sako jis. 
Anądien prisigaudė mažiukių. 
„Nepatingėjau, valandą skutau, 
pakepinau. Delikatesas. Kaip čip-
sai“, – pasakoja vyras. Skanu, bet 
ne todėl ant plono ledo lipa.

„Man pažįstamas skambina, 
klausia, ar turiu laiko? Sakau, 
turiu. O jis man: tai atvažiuok, 
lašinių duosiu. Iš pradžių aš nesu-
pratau „bajerio“, – pasakoja juok-
damasis Gintaras. Dabar jau ir jis 
pats pataria, kad „geriau atsipjaut 
lašinių, nei ant tokio ledo eit“.

pirmaSiS leDaS noro Dar 
neišpilDė: lyDeką paGavo, 
bet per maža
„Visi laukia ledo, žvejybos. Žve-
jyba žiemą pati įdomiausia“, – ti-
kina jaunasis žvejys Lukas Liau-
kevičius. Jis jau dvi dienas sėdi 
ant Tulupio ežero ledo. Anot jo, 
vieni per kitus sužinojo, kad jau 
reiktų išmėginti poledinę žūklę.

„Pirmiausia draugas pabandė. 
Sako, ledas geras“, – pasakoja 
Lukas ir sako pats taip pat neat-
sispyręs pagundai ant ledo eiti. Ar 
saugu? „Vietomis, tik vietomis“, 
– įspėja vaikinas. Paaiškina: „Kur 
pirma ledas „užstatytas“, tai ten 
jau 10 cm, o kur tokia lyg juosta 
ant ežero matosi, vėliau „užsta-
tytas“, tai 4 tik kokie centimetrai. 
„Lipti ant jo jau tikrai nereiktų“, 
– pataria jis.

Sako, spėjęs ir lydeką pagauti. 

Tiesa, ne tokią, kokios norėjo. 
Luko didysis noras žiemą pagauti 
trofėjinę lydeką.  Vasarą, sako, 
šitame pačiame Tulupio ežere pa-
gavęs 5 kilogramus 100 gramų 
sveriančią lydeką. Šįkart pagau-
toji nė kilogramo nesvėrė.

„Šalia žvejys pagavo 5 kilo-
gramų 700 gramų. Seniai tokią 
buvau matęs“, – sako jis. Gal dar 
pagausi? „Bus matyt“, – svars-
to žvejys. Gaudo ešerius, bet ir 
šie, anot Luko, nelabai kimba. 
„Buvau dvi dienas iš eilės, nela-
bai kimba“, – skundžiasi Lukas 
„nekibadieniais“. Bet kai jau at-
sisėda, tai vis tiek per dieną nuo 
ledo nesitraukia. Sako, dar kokią 
dieną žvejos, paskui jau, ko gero, 
nesiryš. „Atšilimas, dieną pliusas. 
Kol kas užteks, nerizikuosiu“, – 
lyg pats sau pataria jis.

leDaS plonaS, bet žvejoti 
noriSi
Matau, kad šeštadienį ant ledo 
jau ropščiasi pažįstamas žvejys 
Tomas. Rašau jam, kaip sekasi 
žvejoti? Šis atrašo, kad dar tik 
bando užlipti ant Zapsiuko ledo. 
„40 metrų nuo kranto ledo storis 
4–5 centimetrai“, – atrašo man. 
Patikrino ir kito ežero – Lapūkio 
ledo storį. Čia irgi ne kažin koks 
– 5–6 centimetrai.

Sekmadienį ant Žaltyčio ežero 
ledo apie 50 žvejų. „Kimba“, – 
pasidžiaugia Gintaras, sugavęs 
tokį ešerį, kokiais Žaltytis senais 
laikais garsėjęs.•
agroeta.lt

Gintaras Gražulevičius patenkintas: geras ešerys. Sako, tokiais Žaltytis senais laikais garsėjęs.
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eteriS

ketvirtaDienio aiDaS

Aidas Kelionis
Buvęs sveikatos apsaugos ministras  
A. Veryga visą savo buvusią ketverių 
metų kadenciją niekaip nenurimo ir 
vis stengėsi sugalvoti ką nors uždraus-
ti. Itin didelį šurmulį  pastarojo pono 
veikla buvo sukėlusi siekiant moky-
klose padaryti kuo sveikesnį mokinių 
maistą. Nors pati idėja nėra bloga, bet 
to negalima siekti vien draudimais. Tad 
visai nenuostabu, kad siekis padaryti 
mokinių maistą kuo sveikesnį sulaukė 
itin daug kritikos ir protestų iš pačių 
mokinių ir jų tėvų. Vietoj bulvių ko-
šės mokinių lėkštėse atsirado įvairios 
kruopos, kurios mokiniams paprasčiau-
siai nėra skanios, padaugėjo daržovių. 
Uždrausti spirgučiai, grybų padažas ir 
kiti panašūs dalykai, darantys maistą 
skanesnį.

Kiek teko girdėti iš bičiulio, jo paau-
glė dukra paprasčiausiai protestuodama 
tokio maisto nevalgė. Jeigu anksčiau 
vaikai valgydavo mokyklos valgyklose, 
tai dabar keliavo kebabų kioskų arba 
picerijų link, kur kirto picas, kebabus, 
skrudintas bulvytes ir kitą neva nesvei-
ką maistą. Nejaugi mokyklų valgyklos 
vėl bus priverstos grįžti į liūdnus so-
vietinius laikus, kai valgyklos ruošdavo 
tokį jovalą, kad vien pastarąjį pamačius 
norėdavosi vemti. Pats mokiausi sovie-
tiniais laikais ir gerai prisimenu, kad 
kai nieko nebūdavo namie, tėvai duo-
davo rublį ir liepdavo pavalgyti pietus 
valgykloje. Tai būdavo didelė bausmė. 
Dar ir dabar prisimenu pažliugusius 
ir beskonius ryžius ir makaronus bei 
kitus garnyrus ir patiekalus, kurie buvo 
pasityčiojimas iš normalaus maisto.

Nejaugi  ministras A. Veryga ir kiti 
jo funkcionieriai, siekdami neva sveiko 
maisto mokiniams, vėl mokyklų val-
gyklas pavers pasibjaurėjimo maistu 
vieta. Juo labiau, kad taip vadinamas 

sveikas maistas toli gražu negarantuoja 
nei geros savijautos, nei sveikatos, nei 
ilgaamžiškumo. Spaudoje kartas nuo 
karto vis pasirodo publikacijos apie 
žmones, sulaukusius šimto ir daugiau 
metų. Skaitydamas šiuos straipsnius, 
vis atkreipiu dėmesį į šių ilgaamžių 
gyvenimo būdą. Pasirodo, nei vienas 
ilgaamžis nebuvo sveikuolis. Valgydavo 
paprastą ar net prastą maistą, be to, mėg-
davo užkirsti skaniau – riebiau, sūriau, 
nevengdavo pasimėgauti saldumynais. 
Gal vis dėlto ne veltui šiais laikais vege-
tariška ir ypač veganiška mityba laikoma 
psichiniu sutrikimu. 

1979 metais Vilniuje vyko Sovietų 
Sąjungos suorganizuotos krepšinio var-
žybos, kuriose dalyvavo ir JAV koman-
da, sudaryta iš studentų. Toje ekipoje 
žaidė tuo metu dvidešimtmetis Ervinas 
Johnsonas. Vėliau jis, žaisdamas NBA, 
tapo vienu geriausių šios lygos visų lai-
kų krepšininkų, žinomu kaip Magicas 
Johnsonas. Bet šį kartą ne apie krepšinį 
kalba. Šiam krepšininkui itin atmintin 
įstrigo tai, kaip juos maitino turnyro 
sovietiniame Vilniuje metu. Magicas 
dar iki šiol su pasibjaurėjimu prisimena 
maistą. Jis pasakojo, kad valgė kažkokį 
beskonį ir bekvapį maistą ir vis svajojo 
apie tai, kad grįžęs į JAV galės sukirsti 
picą, mėsainį, dešrainį ar sūrainį. Jeigu 
jau aš, gimęs ir augęs sovietmečiu, su 
šiurpu prisimenu sovietinės virtuvės 
bjaurumą, tai tik galima įsivaizduoti, 
kokį didelį ir nepamirštamą neigiamą 
įspūdį paliko šios virtuvės jovalas ame-
rikiečiams. Dabar susidaro savotiškas 
deja vu jausmas, kai norima tikrai buvusį 
skanų valgyklų maistą vėl paversti ne-
skaniu. Negi žengsime pirmyn į praeitį 
ir mokinius vėl versime, nori jie to ar 
ne, lapnoti gal ir sveiką, bet neskanų 
maistą.

Galvojant apie tai, kas dabar patei-
kiama mokiniams valgyti mokyklų val-
gyklose, nori nenori imi ir prisimeni 
varganas sovietines valgyklas. Nejaugi 
mokyklų valgyklos vėl tapo neva sveiko, 
bet neskanaus ar net bjauraus maisto 
gaminimo vietomis? Ir kas sugalvojo, 
kad sveikas maistas būtinai turi būti 
neskanus? Taip pat teiginiai, kad picos, 
kebabai, skrudintos bulvytės yra nesvei-
kas maistas, gerokai perdėti. Ir pagaliau 
kas gali žmogui uždrausti laisva valia 
valgyti tokį maistą, koks pačiam tinka 
ir patinka?•
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LRT TV
2020. 12.17
 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“–Stam-
bulo „Fener-
bachče“. 

 22.00 Dviračio žinios. 
 22.30 Klausimėlis. 
 23.00 „Kai nusėda 

dulkės“.
 24.00 „Alpių detektyvai“.
 0.45 Laisvė ir kūryba. 30 

nepriklausomybės 
metų. Vizualieji 
menai.

 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 Diena reaktoriuje. 
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 Vakaras su Edita. 
 5.00 Klausimėlis.lt.
 5.15 „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 „Mano namai – 

mano likimas“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 Žinios.
 19.30 KK2. 
 20.00 Bučiuoju. Rūta. 
 21.00 „Rimti reikalai 3“.
 21.30 Žinios.
 22.30 „Tai či meistras“.
 0.40 „Narkotikų prekei-

viai“.
 1.40 „Šaulys“.
 3.30 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.15 Alchemija. VDU 

karta. 
 4.45 RETROSPEKTYVA. 

TV3
 6.25 „Bakuganas. Kovos 

planeta“.
 6.55 „Ilgo plauko 

istorija“.
 7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 Gero vakaro šou.
 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“.
 14.30 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 Farai.
 20.30 „Moterys meluoja 

geriau“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 22.00 „Rembo. Pirmasis 

kraujas 3“.
 22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.18 „Rembo. Pirmasis 

kraujas 3“.
 0.10 „Kaulai 11“.
 1.10 „CSI kriminalistai“.
 2.10 „Kobra 11“.
 3.15 „Ką mes veikiame 

šešėliuose“.
 3.40 „Kaulai 11“.
 4.45 „Legendinės 

meilės“.
 5.30 „Gyvenimo 

išdaigos“.

BTV
 6.00 „Strėlė“.
 6.55 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.20 „Žiurkių medžio-

tojas“.
 9.25 „Pėdsakas“.
 10.20 „Rozenheimo 

policija“.
 11.25 „Privatus detek-

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

geriausia“.
 14.55 „Žiurkių medžio-

tojas“.
 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 „Pavojai gelmėse 2. 

Rifas“.
 22.50 „Saldus kerštas“.
 0.45 „Fortitudas“.
 1.45 „CSI. Majamis“.

Dzūkijos TV
 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 „Dvaro rūmai“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 Alfa taškas.
 17.00 Oponentai. 
 18.00 „Tai – sportas“. 
 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.
 20.20 „Jaunimo banga“. 
 21.00 Transliacijos 

pabaiga.
 21.30 „Dvaro rūmai“.
 22.30 Reporteris. 
 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 XXVI Klaipėdos 

pilies džiazo 
festivalis. 

 6.50 Šoka Lietuva.
 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 „Nepaprastas 

žmonių ir gyvūnų 
ryšys. Per lėti šiam 
pasauliui. Tinginių 
gyvenimas Kosta 
Rikoje“.

 15.25 Mes nugalėjom. 
 15.50 „Sardinė kosmose“.
 16.00 „Bitė Maja“.
 16.15 „Mija ir aš“.
 16.40 Mūsų gyvūnai. 
 17.10 Laisvė ir kūryba. 30 

nepriklausomybės 
metų. Drama.

 17.25 Karaliaus Min-
daugo krepšinio 
taurė. Ketvirtfinalis. 
Alytaus „Dzūkija“/
Šiaulių „Šiauliai“ 
poros laimė-
tojas – Klaipėdos 
„Neptūnas“.

 19.35 „Devintasis de-
šimtmetis. Sienos 
griūtis“.

 20.20 Laisvė ir kūryba. 30 
nepriklausomybės 
metų. Literatūra.

 20.30 Panorama.

 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 3 minutės iki kino. 
 21.33 Premjera. „Liepsno-

jantis Tel Avivas“.
 23.05 Čia – kinas. 
 23.30 Euromaxx. 
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 XXVI Klaipėdos 

pilies džiazo 
festivalis. 

 1.25 Šoka Lietuva.
 1.40 Duokim garo! 
 3.05 Klausimėlis. 
 3.20 Literatūros pėd-

sekys. 
 3.45 Mokslo sriuba. 
 4.10 Pasivaikščiojimai. 
 4.40 Veranda. 
 5.05 Skambantys pa-

sauliai su Nomeda 
Kazlaus. Svečias 
pasaulinio garso 
smuikininkas ir 
dirigentas Vladimir 
Spivakov (JAV, 
Rusija).

TV1
 6.55 „Tėvas Motiejus“.
 8.10 „Dvi širdys“.
 10.10 „Akloji“.
 12.15 „Mentalistas“.
 13.10 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 14.05 „Klasikiniai kepiniai. 

Anos Olson 
receptai“.

 14.35 „Kaip tik laiku 
Kalėdoms“.

 16.40 „Bjaurusis ančiukas 
Niujorke“.

 17.40 „Mano vienintelė“.
 19.10 „Kalėdos ir pabė-

gusi nuotaka“.
 21.00 „Prancūziška 

žmogžudystė. 
Užmirštųjų tiltas“.

 23.10 „Paskolinta meilė“.
 1.05 „Našlaitės“.
 2.45 „Aš gyvas“.
 4.05 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.05 „Uošvių nepasi-

rinksi“.
 7.25 „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“.
 12.25 „Pasmerkti“.
 13.30 „Havajai 5.0“.
 14.30 „Mikė“.
 15.00 „Kobra 11“.
 16.00 „Einšteinas“.
 17.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 18.00 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
 19.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 20.00 Nuogi ir įbauginti.
 21.00 „Transporteris. Visu 

greičiu“.
 23.00 „Gelbėtojai“.
 1.00 Gero vakaro šou.
 3.55 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“.
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 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 „Snieguolė ir 

medžiotojas“.
 1.00 „Žemės drebė-

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

žinios.
 4.05 Beatos virtuvė. 
 5.00 Klausimėlis.lt.
 5.15 „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 „Mano namai – 

mano likimas“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Dakaras 2021. 
 19.25 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2 penktadienis. 
 21.00 PREMJERA. „Pasa-

kiškai turtingi“.
 23.25 „Rokis 4“.
 1.15 „Vampyrai užkniso 

juodai“.
 2.45 „Tai či meistras“.
 4.20 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.25 „Bakuganas. Kovos 

planeta“.
 6.55 „Ilgo plauko 

istorija“.
 7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 Farai.
 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“.
 13.50 „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 „Ledo šalis“.
 21.25 „Keršytojai. 

Pabaiga“.
 22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.18 „Keršytojai. 

Pabaiga“.
 1.15 „Blogos mamos“.
 3.20 „Džonas Vikas 3“.

BTV
 6.00 „Strėlė“.
 6.55 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.20 „Žiurkių medžio-

tojas“.
 9.25 „Pėdsakas“.
 10.20 „Rozenheimo 

policija“.
 11.25 „Privatus detek-

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

geriausia“.
 14.55 „Žiurkių medžio-

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

policija“.
 18.30 „Strėlė“.
 19.30 „Amerikietiškos 

imtynės“.
 21.30 „Teisingumo 

ieškotojas“.
 23.40 „Pavojai gelmėse 2. 

Rifas“.
 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.
 20.20 „Dainuok, Dzūkija“.
 21.00 Transliacijos 

pabaiga.
 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 XXVI Klaipėdos 

pilies džiazo 
festivalis. 

 6.45 Klausimėlis. 
 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 Pasivaikščiojimai. 
 14.30 Smalsumo genas. 
 14.55 „Devintasis de-

šimtmetis. Sienos 
griūtis“.

 15.40 Laisvė ir kūryba. 30 
nepriklausomybės 
metų. Literatūra.

 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 Klausimėlis.lt.
 19.05 Stop juosta. 
 19.35 Kultūros  

diena. 
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.

 21.30 Premjera. „Tėvai 
vieni namuose. 
Šrėderiai“.

 23.00 Grupės „Pe-
lenai“ jubiliejinis 
koncertas „Ugnies 
paliesti. 20 metų 
kartu“. 

 0.30 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.45 Dabar pasaulyje. 
 1.10 „Johnas ir Yoko. 

Virš mūsų tik 
dangus“.

 2.40 „Liepsnojantis Tel 
Avivas“.

 4.15 Ekologiška. 
 4.40 Mūšio laukas. 
 5.05 Nacionalinė ekspe-

dicija. Gediminaičių 
Europa. 

TV1
 6.55 „Tėvas  

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

šeimininkės“.
 14.25 „Klasikiniai kepiniai. 

Anos Olson 
receptai“.

 14.50 „Kalėdos ir pabė-
gusi nuotaka“.

 16.40 „Bjaurusis ančiukas 
Niujorke“.

 17.40 „Mano  
vienintelė“.

 19.10 „Kalėdų sutartis“.
 21.00 PREMJERA. 

„Purpurinės upės. 
Atpildo diena“.

 23.05 „Paryžiaus 
paslaptys. Mulen 
Ružo paslaptis“.

 0.55 „Našlaitės“.
 2.40 „Prancūziška 

žmogžudystė. 
Užmirštųjų tiltas“.

 4.15 „Tėvas  
Motiejus“.

TV6
 6.05 „Uošvių nepasi-

rinksi“.
 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“.
 12.20 „Pasmerkti“.
 13.30 „Havajai 5.0“.
 14.30 „Mikė“.
 15.00 „Kobra 11“.
 16.00 „Einšteinas“.
 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 „Keršytojai. Altrono 

amžius“.
 0.55 „Transporteris. Visu 

greičiu“.
 2.45 Gero vakaro šou 2.
 5.55 Jukono vyrai.

šeštaDieniS, gruodžio 19 d. Saulė teka 8.39, leidžiasi 15.53, dienos ilgumas 7.14. 
Jaunatis. Vardadieniai: Rufas, Urbonas, Gerdvilas, Rimantė, Darijus.

LRT TV
2020. 12.19
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Daiktų istorijos. 
 6.55 Išpažinimai. 
 7.25 Premjera. „Ste-

buklingas Engel 
laikrodis“.

 9.00 Labas rytas, 
Lietuva.

 11.00 Beatos virtuvė. 
 12.00 Pasaulio doku-

mentika. Premjera. 
„Nepaprastos 
erelių galios“.

 12.55 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. 
„Nevaržomas 
gyvenimas“.

 13.45 Laisvė ir kūryba. 30 
nepriklausomybės 
metų. Muzika.

 14.00 „Frenki Dreik 
paslaptys“.

 15.30 Žinios. Orai.
 15.45 Sveikinimų kon-

certas. 
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Keliai. Mašinos. 

Žmonės. 
 18.30 Vakaras su Edita. 
 19.30 Stilius. 
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Šok su žvaigžde. 
 23.10 „Gyvenimas pagal 

jį“.
 0.50 „Snieguolė ir 

medžiotojas“.
 2.55 Pasaulio dokumen-

tika. „Nepaprastos 
erelių galios“.

 3.50 „Frenki Dreik 
paslaptys“.

 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.25 „Stivenas Visata“.
 7.10 „Nepaprastas 

Gumuliuko gyve-
nimas“.

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

tynės“.
 8.30 „Tomo ir Džerio 

pasakos“.
 9.00 „Šaunusis Skū-

bis-Dū“.
 9.30 „Saugokis meš-

kinų“.
 10.00 Sėkmės tandemas. 
 10.30 „Tomas ir Džeris. 

Stebuklingas 
žiedas“.

 11.40 „Jau baigėm?“.
 13.30 PREMJERA. „Anas-

tasija. Kelionė į 
ateitį“.

 15.15 „Išprotėjęs profe-
sorius 2. Klampų 
šeimynėlė“.

 17.25 XXI amžiaus laida. 
 17.55 Gyvūnų pasaulis.
 18.30 Žinios.
 19.20 Dakaras 2021. 
 19.25 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 PREMJERA. 

„Mažoji pėda“.
 21.20 „Paskutinis tėvų iš-

bandymas. Mažieji 
Fokeriai“.

 23.25 „Jūsų nešvankybe“.
 1.25 „Pasakiškai 

turtingi“.

TV3
 6.30 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.00 „Vėžliukai nindzės“.
 7.30 „Supermergaitės“.
 8.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 8.30 Virtuvės istorijos.
 9.00 Gardu Gardu.
 10.00 Tėvų darželis.
 10.30 Būk sveikas! 
 11.00 Penkių žvaigždučių 

būstas.
 11.30 „Vilkų kalnai“.
 12.20 „Kenoloto“.
 12.22 „Vilkų kalnai“.
 12.30 „Normas, lokys iš 

Šiaurės. Karališko 
dydžio nuotykiai“.

 14.15 „Džonsonų atos-
togos“.

 16.10 „Vienas namuose 
3“.

 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 „Vienas namuose 

3“.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 galvOK 2.
 19.35 Eurojackpot.
 19.40 galvOK 2.
 21.30 „Gaujų karai. 

Smaugliai“.
 22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.18 „Gaujų karai. 

Smaugliai“.
 22.40 „Tyli naktis“.
 0.50 „Rembo. Pirmasis 

kraujas 3“.
 2.55 „Blogos mamos“.
 4.55 „Kobra 11“.

BTV
 6.00 „Kvailiai šėlsta“.
 7.00 „Pričiupom!“.
 7.30 „Snaiperis“.
 8.30 „Pričiupom!“.
 9.00 Sveikatos kodas. 
 9.30 Sveikatos kodas, 

televitrina.
 10.05 Lietuvos Hipo-

kratas. 
 10.35 „Gyvenimas. 

Pirmieji žingsniai“.
 11.40 „Velniški Stivo Os-

tino išbandymai“.
 12.40 „Gordono Ramzio 

virtuvės košmarai“.
 13.50 „Pragaro virtuvė“.
 14.50 „Nepaaiškinami 

įvykiai su Viljamu 
Šatneriu“.

 15.50 „Nusikaltimų 
tyrėjai“.

 17.00 Betsafe–LKL 
čempionatas. 
„Pieno žvaigždės“–
„Dzūkija“.

 19.30 „Akloji zona“.
 20.30 „Snaiperis“.
 21.30 „Bornas. Pali-

kimas“.
 0.15 „Stebėtojai“.
 2.00 „Teisingumo 

ieškotojas“.

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

pristato. Vyrų 
šešėlyje. Filomena 
Grincevičiūtė“.

 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“.
 16.00 Žinios.
 16.30 Lietuvos miestai. 
 17.30 Vantos lapas. 
 18.00 Žinios.
 18.28 Orai.
 18.30 „Vyrų šešėlyje. 

Jadvyga Dobro-
volskaitė-Tiknienė“.

 19.00 Lietuvos kūrėjai. 
Steigiamasis 
seimas. 

 20.00 Žinios.
 20.30 #NeSpaudai. 
 21.30 Oponentai. 
 22.30 Žinios.
 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. 
 5.40 Vantos lapas. 
 6.00 Šauliai. Tėvynės 

labui. 

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Auksinis protas. 
 7.20 Laisvė ir kūryba. 30 

nepriklausomybės 
metų. Drama.

 7.30 Vilniečiai. Jurgis 
Plesčiauskas. 

 8.00 Premjera. „Nepa-
prastas žmonių 
ir gyvūnų ryšys. 
Medžiotojo ir elnio 
draugystė“.

 8.30 Premjera. 
„Susipažink su 
mano pasauliu. 
Jessica – mergaitė 
iš Amazonijos“.

 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 Gražiausios poetų 

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

sauliai su Nomeda 
Kazlaus. Svečias 
operos žvaigždė 
Inese Galante 

(Vokietija, Latvija).
 18.25 Pirmą kartą. 
 18.30 „Eimuntas 

Nekrošius: nutolinti 
horizontą“.

 20.00 Čia – kinas. 
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 „Dvikova“.
 22.30 Naktės. Muzikinis 

ritualas tarp 
realybės ir sapnų. 

 23.35 Laisvė ir kūryba. 30 
nepriklausomybės 
metų. Drama.

 23.45 Vilniečiai. Jurgis 
Plesčiauskas. 

 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 „Žemės drebė-

jimas“.
 2.45 Tėčio reikalai. 
 3.15 Kelias į namus. 
 3.40 Mūšio laukas. 
 4.10 Euromaxx. 
 4.40 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 „Džinas. Nepažin-
toji Italija“.

 13.00 „Akloji“.
 14.45 „Klasikiniai kepiniai. 

Anos Olson 
receptai“.

 15.45 „Širdele mano“.
 17.45 „Baudžiauninkė“.
 18.50 „Akloji“.
 19.50 „Būrėja“.
 21.00 „Kapitonė Marlo. 

Seserų Mejer 
dvaras“.

 22.55 „Vilkų žemė. 
Sugrįžimas“.

 0.50 „Paryžiaus 
paslaptys. Mulen 
Ružo paslaptis“.

 2.30 „Purpurinės upės. 
Atpildo diena“.

TV6
 6.55 „Atšiaurioji 

Aliaska“.
 9.00 Nematoma pusė.
 9.30 Statybų gidas.
 10.00 Autopilotas.
 10.30 „Šunys. Nepaprastų 

gyvūnų šeima“.
 11.30 Vieniši tėvai.
 13.00 „Šunys. Nepaprastų 

gyvūnų šeima“.
 14.00 Išlikimas.
 15.00 Pragaro kelias.
 16.00 Jukono vyrai.
 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 „Vienas“.
 19.00 „Žaidimų žaidimas 

su Ellen“.
 20.00 „Kobra 11“.
 21.00 Žinios.
 22.00 „Žmogus – 

skruzdė“.
 0.20 „Loganas“.
 3.10 „Persis Džeksonas 

ir Olimpo dievai: 
žaibo vagis“.

 5.55 Jukono vyrai.
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 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 pa-

sakos. „Erškėtrožė“.
 10.00 Gustavo enciklope-

dija. 
 10.30 Lietuvos tūkstan-

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

pramanas? Galin-
gosios porelės“.

 12.55 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. 
„Lokiai namuose“.

 13.50 „Mis Marpl. 
Kodėl nepaklausė 
Evans?“.

 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 Maltiečių sriuba 

2020. 
 23.05 „:Tėvai vieni na-

muose. Šrėderiai“.
 0.35 „Dvikova“.
 2.00 „Gyvenimas pagal 

jį“.
 3.40 „Mis Marpl. 

Kodėl nepaklausė 
Evans?“.

 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.20 „Stivenas  

Visata“.
 7.05 „Nepaprastas 

Gumuliuko gyve-
nimas“.

 7.35 „Ogis ir tarakonai“.
 7.55 „Padūkėlių lenk-

tynės“.
 8.25 „Tomo ir Džerio 

pasakos“.
 8.50 „Kria-kria-keriai“.
 10.30 „Skola tėtušiui“.
 12.45 „Girtas meistras  

2“.
 14.55 „Indiana Džounsas 

ir krištolo kaukolės 
karalystė“.

 17.20 Teleloto. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Dakaras 2021. 
 19.25 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 PREMJERA. „Im-

portinis jaunikis“.
 21.40 PREMJERA. 

„Žaidimų vakaras“.
 23.45 „Rokis 5“.
 1.50 „Paskutinis tėvų iš-

bandymas. Mažieji 

Fokeriai“.

TV3
 6.00 Sveikatos  

medis.
 7.00 „Vėžliukai  

nindzės“.
 7.30 „Supermergaitės“.
 8.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 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 „Kambarys ant 

šluotos“.
 13.00 „Mažylio atos-

togos“.
 14.55 „Mes nusipirkom 

zoologijos sodą“.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 „Mes nusipirkom 

zoologijos sodą“.
 17.25 Bravo! 
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 Klo(u)nai.
 22.00 „Sunkūs laikai vieš-

butyje „El Royale“.
 22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.18 „Sunkūs laikai vieš-

butyje „El Royale“.
 0.55 „Žudikas“.
 3.05 „Džonsonų atos-

togos“.

BTV
 6.00 „Pričiupom!“.
 6.30 Galiūnų pasaulio 

taurė 2020. 
Kaunas.

 7.30 „Snaiperis“.
 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 Galiūnų varžybos 

Lietuva–Latvija. 
Biržai. 

 10.05 „Kvailiai  
šėlsta“.

 10.35 „Arabijoje su 
Levisonu Vudu“.

 11.40 „Velniški Stivo Os-
tino išbandymai“.

 12.40 „Gordono Ramzio 
virtuvės košmarai“.

 13.50 „Pragaro  
virtuvė“.

 14.50 „Nepaaiškinami 
įvykiai su Viljamu 
Šatneriu“.

 15.50 „Nusikaltimų 
tyrėjai“.

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

 19.30 „Akloji zona“.
 20.30 „Snaiperis“.
 21.30 Dakaras 2021. 
 22.00 „Legendų  

biuras“.
 23.10 „Okupuoti“.
 0.15 „Bornas. Pali-

kimas“.
 2.40 „Stebėtojai“.

Dzūkijos TV
 6.59 Programa.
 7.00 Lietuvos  

miestai. 
 8.00 Vantos lapas. 
 8.30 Kaimo akademija. 
 9.00 „Vyrų šešėlyje. 

Jadvyga Dobro-
volskaitė-Tiknienė“. 

 9.30 Mokslo ritmu. 
 10.00 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 10.30 Deutsche Welle 

pristato. Greitis. 
 11.00 Lietuvos ženklai 

prie Laptevų jūros. 
 11.30 Mūsų gyvūnai. 
 12.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 14.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 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“. Savaitės 

aktualijų analizė ir 
komentarai.

 22.30 Žinios.
 22.58 Orai.
 23.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 0.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 2.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.35 Lietuvos ženklai 

prie Laptevų jūros. 
 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 Laisvė ir kūryba. 30 

nepriklausomybės 
metų. Literatūra.

 7.45 Krikščionio žodis. 
 8.00 Kelias.
 8.30 Kultūrų kryžkelė. 

Menora. 
 9.00 Pasaulio Lietuva. 
 9.55 Pirmą kartą. 
 10.00 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 10.30 Literatūros pėd-

sekys. 
 11.00 Stop juosta. 
 11.30 7 Kauno  

dienos. 
 12.00 Nacionaliniai eku-

meniniai Maldos 
pusryčiai. 

 12.30 Šv. Mišios iš Vil-
niaus arkikatedros 
bazilikos. 

 13.40 Šventadienio 
mintys. 

 14.05 Mokslo sriuba. 
 14.30 „Stebuklingas 

Engel laikrodis“.
 16.00 XVII vaikų ir 

jaunimo muzikos 
festivalis „Mes – 

Pasaulis“. Ar žinai, 
kad...

 17.15 Klausimėlis. 
 17.30 Kultūringai su 

Nomeda. 
 18.30 Stambiu  

planu. 
 19.25 Pirmą kartą. 
 19.30 Žiemojimas su 

opera. „Demo-
niškos moterys ar 
išsigandę vaikai?“.

 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Žiemojimas su 

opera. Richardas 
Straussas. Opera 
„Elektra“.

 22.45 Herman Melville. 
„Raštininkas 
Bartlbis“.

 0.50 „Diena reaktoriuje“. 
 1.45 Savaitė. 
 2.40 „Nepaprastas 

žmonių ir gyvūnų 
ryšys“.

 3.05 7 Kauno dienos. 
Aktualijų programa.

 3.30 Literatūros pėd-
sekys. 

 4.00 Kelias. 
 4.30 Duokim garo! 

TV1
 7.10 „Akloji“.
 8.40 „Anthonis Bour-

dainas. Nepažįs-
tami kraštai“.

 9.35 „Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 10.30 „Puikusis Gordono, 
Džino ir Fredo 
kalėdinis pokylis“.

 12.00 Vaikystės  
langas. 

 12.30 Sveikinimai. 
 15.45 „Širdele mano“.
 17.45 „Baudžiauninkė“.
 18.50 „Akloji“.
 19.50 „Būrėja“.
 21.00 „Stalino mirtis“.
 23.10 „Vaikinas iš gretimo 

namo“.
 1.00 „Vilkų žemė. 

Sugrįžimas“.
 2.40 „Kapitonė Marlo. 

Seserų Mejer 
dvaras“.

TV6
 6.55 „Atšiaurioji 

Aliaska“.
 9.00 Gyvūnų manija.
 9.30 Vienam gale 

kablys.
 10.00 Praeities  

žvalgas.
 10.30 „Šunys. Nepaprastų 

gyvūnų šeima“.
 11.30 Vieniši tėvai.
 13.00 „Šunys. Nepaprastų 

gyvūnų šeima“.
 14.00 Išlikimas.
 15.00 Pragaro kelias.
 16.00 Jukono vyrai.
 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 „Vienas“.
 19.00 „Žaidimų žaidimas 

su Ellen“.
 20.00 „Kobra 11“.
 21.00 Žinios.
 21.55 Sportas.
 21.58 Orai.
 22.00 „Supernova“.
 23.45 X Faktorius.

pirmaDieniS, gruodžio 21 d. Saulė teka 8.40, leidžiasi 15.54, dienos ilgumas 7.14. 
Jaunatis. Vardadieniai: Norgaudė, Girenė, Tomas.

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 „Komanda“.
 0.05 „Alpių detektyvai“.
 0.50 Laisvė ir kūryba. 30 

nepriklausomybės 
metų. Kinas.

 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 Klausimėlis.lt.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.30 „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 „Mano namai – 

mano likimas“.
 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 „Rokis Balboa“.
 0.40 „Narkotikų prekei-

viai“.
 1.40 „Žaidimų vakaras“.
 3.15 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.45 „Kalnietis“.

TV3
 6.25 „Bakuganas. Kovos 

planeta“.
 6.55 „Ilgo plauko 

istorija“.
 7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 Svajonių sodai.
 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 Karštai su tv3.lt.
 20.30 „Moterys meluoja 

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

loto“.
 22.18 „Angelas sargas“.
 0.55 „Kaulai“.
 1.55 „CSI kriminalistai“.
 2.55 „Kobra 11“.
 4.00 „Kaulai“.
 5.00 Legendinės meilės.

BTV
 6.55 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.20 „Žiurkių medžio-

tojas“.
 9.25 „Pėdsakas“.
 10.20 „Rozenheimo 

policija“.
 11.25 „Nepaaiškinami 

įvykiai su Viljamu 
Šatneriu“.

 12.30 „CSI. Majamis“.
 13.25 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Žiurkių medžio-

tojas“.
 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 „Pasaulinis karas 

Z“.
 23.20 „Akloji zona“.
 1.20 „Legendų  

biuras“.
 2.25 „Okupuoti“.
 3.15 „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 „Laisvės keliu“.
 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 
Inese Galante 
(Vokietija, Latvija). 

 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 Laisvė ir kūryba. 30 

nepriklausomybės 
metų. Drama.

 13.10 Kultūros diena. 
 14.05 Kelias į namus. 
 14.30 XVII vaikų ir 

jaunimo muzikos 
festivalis „Mes – 
Pasaulis“. Ar žinai, 
kad...

 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 Premjera. Trumpa-

metražiai filmai. 
„Atkūrimas“. „Ko-
lektyviniai sodai“. 

„A. A. A.“. „Vienas 
gyvenimas“. „Ko-
misija“. „Matilda ir 
atsarginė galva“.

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Kvėpuojame 

drauge“.
 23.05 Čia – kinas. 
 23.30 Pasivaikščiojimai. 
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 Šok su žvaigžde. 
 2.40 Grupės „Pe-

lenai“ jubiliejinis 
koncertas „Ugnies 
paliesti. 20 metų 
kartu“. 

 4.10 „Susipažink su 
mano pasauliu. 
Jessica – mergaitė 
iš Amazonijos“.

 4.40 Mokslo sriuba.
 5.05 Pasaulio Lietuva. 

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

šeimininkės“.
 14.20 „Klasikiniai kepiniai. 

Anos Olson 
receptai“.

 14.50 „Kalėdų sutartis“.
 16.40 „Bjaurusis ančiukas 

Niujorke“.
 17.40 „Mano  

vienintelė“.
 19.10 „Karališkasis 

Kalėdų pokylis“.
 21.00 „Rizikinga erzinti 

diedukus“.
 23.15 „Paskolinta  

meilė“.
 1.10 „Našlaitės“.
 2.50 „Stalino  

mirtis“.
 4.30 „Tėvas  

Motiejus“.

TV6
 6.05 „Uošvių nepasi-

rinksi“.
 7.25 „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 „Pasmerkti“.
 13.30 „Havajai 5.0“.
 14.30 „Mikė“.
 15.00 „Kobra 11“.
 16.00 „Einšteinas“.
 17.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 18.00 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
 19.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 20.00 Nuogi ir  

įbauginti.
 21.00 „Profas“.
 23.00 „Lemtingas posūkis 

2. Aklavietė“.
 1.00 Gero vakaro  

šou.



13Nr. 51 / 2020 12 17 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt Dzūkų žinios

eteriS

trečiaDieniS, gruodžio 23 d. Saulė teka 8.41, leidžiasi 15.55, dienos ilgumas 
7.14. Priešpilnis. Vardadieniai: Viktorija, Mina, Vilbutas, Veliuona.

LRT TV
2020. 12.23
 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 Eurolyga per LRT. 
 18.45 Eurolygos krepšinio 

turnyras. Kauno 
„Žalgiris“–Miun-
cheno „Bayern“. 

 21.10 Klausimėlis. Švie-
čiamoji programa. 

 21.30 Gimę tą pačią 
dieną. 

 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 Premjera. „Rožės 

vardas“.
 24.00 „Alpių detektyvai“.
 0.45 „Eimuntas 

Nekrošius: nutolinti 
horizontą“.

 2.15 Richardas 
Straussas. Opera 
„Elektra“.

 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 Gimę tą pačią 

dieną. 
 5.00 Klausimėlis.lt.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.35 „Šaunusis Skū-

bis-Dū“.
 7.05 „Tomo ir Džerio 

pasakos“.
 7.30 „Urfino Džiuso ir 

mergaitės Elės 
nuotykiai“.

 9.05 PREMJERA. „Kaip 
tapti Kalėdų 
Seneliu?“.

 11.00 PREMJERA. 
„Sukeisti Kalėdų 
Seneliai“.

 12.25 „Penas. Nuotykiai 
Niekados šalyje“.

 14.40 „Milijonas šventinių 
lempučių“.

 16.35 Labas vakaras, 
Lietuva. 

 18.30 Žinios.
 19.20 Dakaras 2021. 
 19.25 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 „Kalėdų Senelio 

slaptoji tarnyba“.
 21.25 „Ir visi jų vyrai“.
 23.45 „Užslėptas grožis“.
 1.40 „Susikaupk“.

TV3
 6.25 „Bakuganas. Kovos 

planeta“.
 6.55 „Ilgo plauko 

istorija“.
 7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 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 „Perl Harboras“.
 22.25 Vikinglotto.
 22.30 „Perl Harboras“.
 23.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 23.18 „Perl Harboras“.
 1.55 „CSI kriminalistai“.
 4.45 „Kobra 11“.
 5.35 „Gyvenimo 

išdaigos“.

BTV
 6.00 „Strėlė“.
 6.55 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.20 „Žiurkių medžio-

tojas“.
 9.25 „Pėdsakas“.
 10.20 „Rozenheimo 

policija“.
 11.25 „Privatus detek-

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

geriausia“.
 14.55 „Žiurkių medžio-

tojas“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 „Varom!“TV
 17.30 „Rozenheimo 

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

tyvas Magnumas“.
 20.30 „Varom!“TV
 21.00 „Karalystė“.
 23.15 „Suvokimas“.
 1.35 „Fortitudas“.
 2.25 „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 „Vyrų šešėlyje. 

Jadvyga Dobro-
volskaitė-Tiknienė“.

 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 „Dzūkiška pynė“. 
 18.30 „Jaunimo banga“. 
 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 XXVI Klaipėdos 

pilies džiazo 
festivalis. 

 7.05 „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. 
 14.05 Čia – kinas. 
 14.30 Veranda. 
 14.55 „Charlesas. Pen-

kiasdešimt metų su 
princo karūna“.

 15.40 Laisvė ir kūryba. 30 
nepriklausomybės 
metų. Kinas.

 15.50 „Sardinė kosmose“.
 16.00 „Bitė Maja“.
 16.15 Šoka Lietuva.
 16.25 Karaliaus Min-

daugo krepšinio 
taurė. Ketvirt-
finalis. Prienų 
„CBet“–Panevėžio 
„Lietkabelis“.

 18.30 Klausimėlis. 
 19.00 Pirmą kartą.
 19.05 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 19.35 Premjera. „Mokslo 

ir terorizmo akis-
tata. Nematomos 
grėsmės“.

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

muzikos. 
 21.33 Premjera. „Springs-

teenas ir Aš“.
 22.50 Laisvė ir kūryba. 30 

nepriklausomybės 
metų. Kinas.

 23.00 Euromaxx.
 23.30 Kelias į namus. 
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 XXVI Klaipėdos 

pilies džiazo 
festivalis. 

 1.40 Gražiausios poetų 
dainos. 

 3.10 Stambiu planu. 
 4.05 Pirmą kartą. 
 4.10 Ekologiška. 
 4.35 Vilniečiai. Jurgis 

Plesčiauskas. 
 5.05 Kultūringai su 

Nomeda. 

TV1
 7.15 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 8.10 „Dvi širdys“.
 10.10 „Akloji“.
 12.25 „Mentalistas“.
 13.20 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 14.20 „Klasikiniai kepiniai. 

Anos Olson 
receptai“.

 14.50 „Linksmų Kalėdų!“.
 16.40 „Bjaurusis ančiukas 

Niujorke“.
 17.40 „Mano vienintelė“.
 19.10 „Sugrįžimas 

Kalėdoms“.
 21.00 „Aš gyvas“.
 22.40 „Paskolinta meilė“.
 0.35 „Našlaitės“.
 2.15 „Aš gyvas“.
 3.45 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

TV6
 6.05 „Uošvių nepasi-

rinksi“.
 7.25 „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“.
 12.25 „Pasmerkti“.
 13.30 „Havajai 5.0“.
 14.25 „Mikė“.
 14.55 „Kobra 11“.
 15.55 „Einšteinas“.
 16.55 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 18.00 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
 19.00 FIBA čempionų 

lygos rungtynės. 
Rygos „VEF“–Vil-
niaus „Rytas“.

 19.40 Juodai balti 
raudoni.

 19.50 FIBA čempionų 
lygos rungtynės. 
Rygos „VEF“–Vil-
niaus „Rytas“.

 21.00 Žiurkių lenktynės.
 23.30 „Gelbėtojai“.
 1.15 Gero vakaro šou.
 4.00 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“.
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LRT TV
2020. 12.22
 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 Klausimėlis.lt.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.30 „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 „Mano namai – 

mano likimas“.
 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 „Susikaupk“.
 0.40 „Narkotikų prekei-

viai“.
 1.40 „Rokis Balboa“.
 3.15 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.40 „Kalnietis“.

TV3
 6.25 „Bakuganas. Kovos 

planeta“.
 6.55 „Ilgo plauko 

istorija“.
 7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 Karštai su tv3.lt.
 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 Prieš srovę.
 20.30 „Moterys meluoja 

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

loto“.
 22.18 „Graži moteris“.
 0.30 „Kaulai“.
 1.30 „CSI kriminalistai“.
 2.30 „Kobra 11“.
 3.35 „Moderni šeima“.
 4.05 „Kaulai“.
 5.05 Legendinės meilės.

BTV
 6.00 „Strėlė“.
 6.55 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.20 „Žiurkių medžio-

tojas“.
 9.25 „Pėdsakas“.
 10.20 „Rozenheimo 

policija“.
 11.25 „Privatus detek-

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

geriausia“.
 14.55 „Žiurkių medžio-

tojas“.
 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 „Suvokimas“.
 23.25 „Pasaulinis karas 

Z“.
 1.35 „Fortitudas“.
 2.25 „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. 
 17.40 Mokslo ritmu. 
 18.00 „Vanagai“. 
 19.00 Žinios.
 19.15 Sportas.
 19.18 Orai.
 19.20 „Dzūkiška pynė“. 
 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. 
 0.10 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 Alfa taškas. 
 4.25 „Vyrų šešėlyje. 

Jadvyga Dobro-
volskaitė-Tiknienė“.

 4.45 „Reali mistika“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Naktės. Muzikinis 

ritualas tarp 
realybės ir sapnų. 

 7.05 „Mija ir aš“.
 7.30 „Sardinė kosmose“.
 7.40 „Bitė Maja“.
 7.50 LRT pamokėlės.
 8.50 „Susipažink su 

mano pasauliu. 
Jessica – mergaitė 
iš Amazonijos“.

 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 
Inese Galante 
(Vokietija, Latvija). 

 14.00 7 Kauno dienos. 
 14.30 Mokslo sriuba. 
 14.55 „Diena reaktoriuje“.
 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 Ekologiška. 
 19.35 Premjera. „Char-

lesas. Penkias-

dešimt metų su 
princo karūna“.

 20.20 Laisvė ir kūryba. 30 
nepriklausomybės 
metų. Kinas.

 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 XXVI Klaipėdos 

pilies džiazo 
festivalis. 

 1.40 Auksinis protas. 
 3.00 Kultūringai su 

Nomeda. Kultūros 
aktualijų programa. 

 3.55 Dainuoju Lietuvą. 
 4.10 Į sveikatą! 
 4.40 Stop juosta.
 5.05 Stambiu planu. 

TV1
 7.15 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 8.10 „Dvi širdys“.
 10.10 „Akloji“.
 12.25 „Mentalistas“.
 13.20 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 14.15 „Klasikiniai kepiniai. 

Anos Olson 
receptai“.

 14.45 „Karališkasis 
Kalėdų pokylis“.

 16.35 „Bjaurusis ančiukas 
Niujorke“.

 17.35 „Mano vienintelė“.
 19.05 „Linksmų Kalėdų!“.
 21.00 „Aš gyvas“.
 22.55 „Paskolinta meilė“.
 0.50 „Našlaitės“.
 2.35 „Rizikinga erzinti 

diedukus“.
 4.20 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

TV6
 6.05 „Uošvių nepasi-

rinksi“.
 7.25 „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“.
 13.30 „Havajai 5.0“.
 14.30 „Mikė“.
 15.00 „Kobra 11“.
 16.00 „Einšteinas“.
 17.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 18.00 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
 19.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 20.00 Nuogi ir  

įbauginti.
 21.00 „Karas už bež-

džionių planetą“.
 23.15 „Gelbėtojai“.
 2.00 Gero vakaro  

šou.
 4.35 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“.
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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.

aSmeniniai Skelbimai nemokamai !!!

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

Norgaudas Pilvinis atlieka 
geodezinius (kadastrinius) 

matavimus
Tel. 8 680 83000.

Namą su 15 a sklypu Lazdijų  •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.

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.

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

Rekreacinės paskirties  •žemės sklypą šalia ežero poil-
siavietės statybai (iki vandens 
apie 50 m, sklypą iš vienos 
pusės riboja kelias, iš dviejų 
pusių juosia natūralus griovys, 
einantis iki ežero, idealus va-
riantas sklype turėti tvenkinį, 
gražus vaizdas, 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.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

Lengvojo automobilio  •priekabą.  
Tel. 8 698 78040.

VW GOLF III (1997 m.)  •skardinių ratlankių R14 firmi-
nius VW plastikinius gaubtus, 
4 vnt. po 2 Eur ir slenksčių 
plastikines juostas po 8 Eur.
Druskininkai, Tel. 8 654 87148.

GYVULIAI

Limuzinų veislės veršelį,  •įvairių veislių triušius.  
Tel. 8 603 44105.

Aštuonių savaičių paršelį.   •Tel. 8 604 66095.

Ėringas avis.   •Tel. 8 642 07624. 

AUGALAI

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

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

Bulves.   •Tel. 8 623 04363.  

KITI

Kineskopinį televizorių  •SAMSUNG SLIM (51 cm įstri-
žainė, plokščias ekranas) už 
12 Eur, TV priedėlio TV STAR 
ir TV distancinius pultelius, 
SCART laidą, „Nokia“ įkroviklį 
ir ausinukes, kaina nuo 2 Eur. 
Druskininkai,  
Tel. 8 686 43600.  

Parduodu pušines sausuolių  •malkas. Atvežu.  
Tel. 8 624 71375. 

Parduodu ąžuolines, ber- •žines, alksnines, drebulines ir 
pušines malkas. Atvežu į vietą.  
Tel. 8 675 24422. 

Pigiai neapdirbtas labrado- •rito akmens plokštes Lazdi-
juose.  
Tel. 8 686 70841.

Pigiai – kioską.   •Tel. 8 698 78040.

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

PARDUODAMOS ADMINIS- •TRACINĖS (BIURO) / GYVENA-
MOSIOS PATALPOS LAZDIJŲ 
MIESTE. Konstruktyvas – mūras; 
sienos – silikatinių plytų; grindys 
– betonas, keraminės plytelės, li-
noleumas, kita; langai – stiklo pa-
ketai; patalpos įrengtos iki galo. 
Bendras patalpų plotas 265,00 
kv. m (7 atskiros zonos). Elektra – 
yra (trifazio jungtis); vandentiekis 
– miesto; kanalizacija – miesto; 
šildymas – vietinis (kietojo kuro 
katilas / galimybė šildytis elek-
tra); telefono, ryšio įvadas – yra. 
Patalpos yra miesto centre, ap-
tvertoje teritorijoje (aikštelės plo-
tas 1370 kv. m) su automatiniais 
įvažiavimo vartais, teritorijoje yra 
garažas bei pagalbiniai statiniai, 
kurie gali būti naudojami sandė-
liavimo ar kitiems poreikiams. Pa-
talpose yra įrengta SPA zona (pir-
tis, baseinas su masažine srove, 
židinys). Galimi įvairūs variantai.  
Tel. 8 698 33553.

Parduodu sodybą Lazdijų r.  •sav. N. Kirsnos kaime. Sody-
ba prižiūrėta, galima gyventi 
iš karto. Namas mūrinis, 2 
aukštų, 5 kambarių, su baldais 
ir buitine technika, šildomas 
kietu kuru (vietinis centrinis 
šildymas), komunalinis van-
dentiekis. Sodyboje yra ūkiniai 
pastatai, garažas, šulinys, 
prižiūrėtas sodas ir aplinka, 
45 arai  dirbamos žemės. Šalia 
galima įsigyti 7 ha žemės. 
Tel. 8 611 50514.

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.

avinas (03.21–04.20)
Savaitės pradžioje Visata apdovanos jus ypač 
aštriomis įžvalgomis ir, jeigu sugebėsite pasi-
naudoti šiuo momentu, pasieksite nepaprastų 
rezultatų! Nuo trečiadienio iki šeštadienio 
daugybė vertingos informacijos jus pasieks 
telefonu ar internetu, todėl akylai tikrinkite 
elektroninį paštą ir nepalikite telefono namie. 
Jeigu jau seniai laukiate progos pradėti svarbų 
pokalbį, geriausias metas tai padaryti jūsų lauks 
savaitgalį. Pasinaudokite laisvadienių privilegi-
ja, išvėdinkite galvą nuo susikaupusių profesinių 
rūpesčių ir apgalvokite savo prioritetus.

jautis (04.21–05.21)
Savaitės pradžioje būsite nusiteikę kaip niekad 
pozityviai, tačiau, deja, tai neapsaugos jūsų 
nuo keleto nenumatytų problemų. Nesikarš-
čiuokite ir niekur neskubėkite, mat jau nuo 
trečiadienio turėtumėte sugrįžti į sau įprastas 
vėžias.  Penktadienį ir šeštadienį atsakingiau 
apgalvokite kiekvieną savo žingsnį. Nepaisant 
to, kad savaitgalis, viskas, ko imsitės, turės 
lemiamos įtakos jūsų profesinei reputacijai.

Dvyniai (05.22–06.21)
Savaitės pradžioje jums derėtų lanksčiau ap-
svarstyti visas galimybes. Užsispyrimu dabar 
nieko gero nepasieksite! Nuo trečiadienio im-
kitės vadovautis akis už akį principu. Nieko 
nedarykite už dyką ir branginkite savo laiką 
bei įgūdžius. Nesijaudinkite, jeigu kam nors 
pasirodysite egoistai. Pamatę jūsų darbo įgū-
džius, aplinkiniai greitai nusiramins ir leis jums 
gyventi savu tempu. Savaitgalį praleiskite 
daugiau laiko su šeima.  

vėžys (06.22–07.22)
Savaitė prasidės gana nelengvai. Vis pakliūsite 
į nemalonias situacijas darbe, sunkiai rasite 
bendrą kalbą su namiškiais, vėluosite į susi-
tikimus ir dažnai nepateisinsite savo pačių 
lūkesčių. Laimei, esate tikri optimistai, tad nė 
nežadate nuleisti rankų! Į sunkumus žvelkite 
su humoru ir nenuvertinkite savo diplomatinių 
sugebėjimų. Kad ir kaip susiklostytų diena, 
tikrai rasite kuo pasidžiaugti. Trečiadienį– 
penktadienį jūsų ausis pasieks daugybė įdo-
mios, intriguojančios informacijos. Nesileiskite 
į apkalbas ir priimdami sprendimus stenkitės 
atsiriboti nuo užplūdusių emocijų. Savaitgalį 
Visatos padedami atrasite sprendimus į keletą 
jus kamavusių problemų. Negana to, sekma-
dienį jūsų laukia išties romantiškas metas 
mylimo žmogaus glėbyje. Mėgaukitės!

liūtas (07.23–08.23)
Savaitės pradžioje Visata paskatins jus leistis 
į nepamirštamus gyvenimo nuotykius, o jūs, 
savo ruožtu, jausitės bebaimiai, gyslomis pul-
suos adrenalinas! Išnaudokite visas progas, 
mat jau nuo trečiadienio planetos sugrąžins 
jus į kasdienę realybę. Tai žinodami, sulėtinkite 
tempą ir prieš priimdami sprendimus, gerai 
apgalvokite visas galimas pasekmes. Nesku-
bėkite. Jau ketvirtadienį būsite tokie, kaip 
visada – žavūs, energingi, savo pozityvumu 
bei puikia nuotaika užkrečiantys aplinkinius. 
Tai puikus metas sutvarkyti svarbiausius visus 
savaitės darbus. Sekmadienį skirkite vien sau 
ir darykite tai, kas jus įkvepia.

mergelė (08.24–09.23)
Savaitės pradžioje jausitės lyg nesavi: nuo-
lat stengsitės pasivyti ir pralenkti žmones, 
kurie su jumis nė nelenktyniauja. Nurim-
kite, sulėtinkite tempą ir atsipalaiduokite. 
Gyvenimas atrodys kur kas gražesnis, jeigu 
neprisigalvosite sau sunkiai įveikiamų užduo-
čių. Trečiadienį–ketvirtadienį jus užplūdusi 
jausmų lavina skatins netylėti ir atverti širdį 
artimiausiems žmonėms. Aplinkybės klostysis 
jūsų naudai, tad neabejokite savimi ir drąsiai 
siekite to, ko norite. Artėjant savaitgaliui, ven-
kite mažareikšmių šeimyninių kivirčų. Šiomis 
dienomis rizikuojate iš degtuko priskaldyti 
vežimą malkų, tad bardamiesi, neįsisiautė-
kite ir nedarykite skubotų prielaidų. Labai 
tikėtina, kad jūsų konfliktą padės išspręsti 
žmogus iš šalies.

Svarstyklės (09.24–10.23)
Labai tikėtina, kad nauja savaitė jus pasitiks 
akibrokštu. Iš prigimties esate ypač kantrūs, 
tačiau pirmadienį–antradienį ši jūsų būdo 
savybė gali būti palaikyta nedovanotinu už-
sispyrimu ar net blogiau. Savaitės viduryje 
išgyvensite aukso laikus. Viskas, ko imsitės 
darbe ar namuose, klostysis kaip per sviestą. 
Negana to, jausite besąlygišką kolegų ir na-
miškių palaikymą, o tai įkvėps jus dar labiau 
stengtis dėl savo svajonių. Antroje savaitės 
pusėje laukite smagių netikėtumų.

Skorpionas (10.24–11.22)
Savaitės pradžioje Visata padės aiškiai 
surikiuoti mintis bei formuluoti idėjas, tad 
pasinaudokite puikia galimybe ir  aptarkite 
naujausius savo sumanymus su pasitikėji-
mo vertais kolegomis ar gerais bičiuliais. Iki 
ketvirtadienio labiau nei bet kada įsijausite į 
įvairias socialines situacijas. Išgyvensite jas la-
bai asmeniškai, todėl būsite linkę labiau padėti 
kitiems žmonėms: fiziškai, psichologiškai ir 
finansiškai. Kilusias problemas spręskite čia ir 
dabar ir nieko neatidėliokite kitai dienai. Labai 
tikėtina, kad savaitgalį susipyksite su vienu iš 
šeimos narių dėl bendros nuosavybės ar pini-
gų. Ši problema pareikalaus iš jūsų nemažai 
dėmesio, tačiau nesijaudinkite, galiausiai kokią 
nors išeitį tikrai rasite.

šaulys (11.23–12.21)
Bendravimas – jūsų gyvybės eliksyras, o pir-
madienį ir antradienį dėl šios būdo savybės 
sugebėsite pakilti į socialinio olimpo viršū-
nę! Savaitei įsibėgėjus, rizikuojate įsivelti į 
keletą dviprasmiškų profesinių situacijų. Tai 
žinodami, atidžiai atlikite jums pavestas už-
duotis ir kiek įmanoma aiškiau informuokite 
aplinkinius apie savo planus bei lūkesčius. 
Nuo ketvirtadienio imsite gyventi savaitgalio 
nuotaikomis. Pagalvokite, kaip galėtumėte 
praskaidrinti savo gyvenimą nuotolinėmis 
priemonėmis.

ožiaragis (12.22–01.20)
Tvarka ir nuosekliai sudėlioti planai – jūsų vi-
zitinė kortelė, tačiau savaitės pradžioje Visata 
paskatins jus elgtis spontaniškiau. Norėdami 
praleisti dieną produktyviai ir priartėti prie 
užsibrėžtų tikslų, privalėsite paminti savo 
įgimtas savybes ir elgtis lanksčiai. Laimei, 
jau ketvirtadienį galėsite sugrįžti į sau įpras-
tas vėžias. Tai ypač palanki diena užbaigti 
seniai pradėtus darbus ir imtis naujų, daug 
žadančių projektų. Penktadienį–šeštadienį 
būsite linkę išbandyti ką nors naujo. Nepasi-
duokite išankstinei baimei – žvaigždės jums 
žada neužmirštamų nuotykių! Sekmadienį 
paskirkite atviriems jaukiems pokalbiams su 
mylimais žmonėmis.

vandenis (01.21–02.19)
Savaitei prasidedant, planetos perspėja jus 
elgtis lanksčiau ir ieškoti kompromisų. Pa-
tikėkite, kad ir kaip tai atrodytų sudėtinga 
tam tikrose situacijose, galiausiai jausitės 
pamaloninti aplinkinių dėmesiu ir padėkomis. 
Tiesa ta, kad ant jūsų pečių guls daugybė 
rūpesčių ir, jeigu manote, kad jie išsispręs 
savaime, labai klystate. Kuo greičiau tai 
pripažinsite, tuo lengviau gyvensite antroje 
savaitės pusėje. Nuo ketvirtadienio ore tvy-
rojusi įtampa pamažu sklaidysis, tad galėsite 
lengviau atsikvėpti. 

žuvys (02.20–03.20)
Savaitės pradžioje būsite ypač jausmingi ir tai 
neišvengiamai atsispindės tiek profesiniame, 
tiek šeimyniniame gyvenime. Dėl šios prie-
žasties pasistenkite svarbiausius sprendimus 
atidėti kiek ramesniam laikui. Kam skubėti? 
Trečiadienį ir ketvirtadienį šiek tiek įtariai 
vertinsite aplinkinių poelgius. Atsargumas – 
puiki savybė, tačiau stebėkite, kad tai netaptų 
paranoja! Artėjant savaitgaliui, niūrūs debesys 
virš jūsų galvos pamažu ims sklaidytis, tad 
jau šeštadienį ir sekmadienį būsite puikios 
nuotaikos, pasirengę atsipalaiduoti ir pasi-
mėgauti laisvadieniais.

SavaitėS horoSkopaS 
(gruodžio 21—27 d.)
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Tel.: (8 318) 53085, 8 670 38882
aSmeniniai Skelbimai nemokamai !!!

Tel.: (8 318) 53085, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
Veršelį arba telyčią nuo 6  •mėn. iki 3 metų auginti. 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
Įvairius sendaikčius:  •monetas, banknotus, ženkliu-

kus, medalius, fotoaparatus, 
statulėles, paveikslus, peilius, 
laikrodžius, radijo imtuvus, pa-
tefonus (gramofonus), karinius 
daiktus, svarsčius (gyras), gin-
taro, sidabro, aukso dirbinius, 
varpus, prieškario nuotraukas. 
Atvykstu pasiimti.  
Tel. 8 671 04381.

Naudotą pianiną.   •Tel. 8 659 60507.

Metalo laužo supirkimas:  •juodojo metalo laužas – 190–
210 Eur/t, skarda – 150–170 
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. 

PRAŠO 
PADOVANOTI
Invalidas žmogus prašo  •padovanoti kompiuterį arba 

planšetę.  
Tel. 8 601 71805.

PASLAUGOS
Atvežame geriamojo  •vandens iš  artezinio šulinio, 

užpildome šulinius, kubilus. 
Skambinti ryte  
Tel. 8 623 93738.

Taisome automatines  •skalbimo mašinas. Atvykstame 
į namus.  
Tel. 8 615 73404. 

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

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

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.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

Bet kokią žemės ūkio  •techniką: traktorių, priekabą, 
sunkvežimį ir jų padargus. Gali 
būti neveikianti, su defektais.  
Tel. 8 680 77728.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

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

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.

Visų markių automobilių  •supirkimas. Gali būti nevažiuo-
jantys, be techninės apžiūros, 
po autoįvykio. Atsiskaitome 
vietoje, pasiimame, sutvarko-
me 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. 

Patyręs, su profesionaliais  •įrankiais dirbantis meistras siūlo 
atlikti įvairius statybos ir remon-
to darbus. Tel. +370 658 77117. 

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

NUOMA
SIŪLO

NUOMOJAMOS ADMINIS- •TRACINĖS (BIURO), KO-
MERCINĖS, KITŲ PASLAUGŲ 
PATALPOS LAZDIJŲ MIESTE, 
GEGUŽĖS G. 5. PATALPŲ 
ĮRANGA IR APDAILA: kons-
truktyvas – mūras; sienos 
– silikatinių plytų; grindys – 
betonas, keraminės plytelės, 
linoleumas, kita; langai – sti-
klo paketai; patalpos visiškai 
įrengtos. Bendras patalpų 
plotas 265,00 kv. m (7 atskiros 
zonos). KOMUNIKACIJOS: 
elektra – yra (trifazio jungtis); 
vandentiekis – miesto; ka-
nalizacija – miesto; šildymas 
– vietinis (kietojo kuro katilas 
/ galimybė šildytis elektra); te-
lefono, ryšio įvadas – yra. PRI-
VALUMAI: patalpos yra miesto 
centre, aptvertoje teritorijoje 
(aikštelės plotas 1370 kv. m) su 
automatiniais įvažiavimo var-
tais, teritorijoje yra garažas bei 
pagalbiniai statiniai, kurie gali 
būti naudojami sandėliavimo ar 
kitiems poreikiams. Patalpose 
yra įrengta SPA zona (pirtis, 
baseinas su masažine srove, 
židinys). Pastato lokacija užti-
krina puikų susisiekimą ir kartu 
itin ramią darbo aplinką, šalia 
yra bankai, valstybinės įstaigos, 
gyvenamieji namai. Galimi įvai-
rūs variantai. Tel. 8 686 79343.

Nuomojamos administraci- •nės biuro, komercinės patal-
pos Vilniaus g. 94, Lazdijai 
(pastatas lengvai randamas, 
gerai matomas nuo gatvės, 
puikus susisiekimas įvairiu 
transportu. Patalpose sumon-
tuoti kompiuteriniai tinklai, 
internetas (serverinė), telefo-
ninio ryšio įvadas, apsaugos 
ir priešgaisrinė signalizacija, 
centrinis šildymas, didelė kie-
mo teritorija, kurioje yra daug 
parkavimo vietos. Tamsiu 
paros metu bei laisvadieniais 
vykdoma fizinė teritorijos ap-
sauga. Teritorijoje yra rampos 
bei sandėliavimo patalpos, 
kuriomis galima pasinaudoti 
prekių iškrovimui / pakrovi-
mui, saugojimui (sandėliavi-
mui) pagal poreikius. Tel. 8 
698 33553.

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

Išnuomoju arba parduodu  •gamybines sandėliavimo patal-
pas Radvilų g., Veisiejuose.  
Tel. 8 698 78040. 

Nuomoju betono maišyklę.   •Tel. 8 614 56206.

Parduodamas 
antikvarinis 
traktoriukas 
„mcCormick 

d-326“, puikiai 
veikiantis. Padargai 

— kultivatorius, 
vartomas dviejų 
korpusų plūgas. 

Jei domina, 
skambinkite tel.  
8 615 39794.

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

Nuomoju komercines admi- •nistracines patalpas, 15 kv. m, I 
aukštas, Lazdijuose.  
Tel. 8 698 78040. 

IEŠKO

Brangiai išsinuomočiau že- •mės 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 mokestį.  
Tel. 8 671 50589.

Nuoširdžiai užjaučiame Juozą AdoMAITĮ dėl mylimos 
sesers netekties.  

Reda ir Artūras Kašalynai

Nuoširdžiai užjaučiame sūnų Mangirdą, seserį ir brolius dėl 
Romos duMBLIAuSKIenėS mirties. Telydi Jus paguoda ir 
dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą.

Ilona ir Virginijus Vasiliauskai

UAB „Karpis“ gyvos žuvies 
sandėliai, esantys Bebruliškės 

k., Kazlų Rūdos sav., iki švenčių 
dirbs tokiu grafiku:

12.17 – nuo 9 iki 14 val
12.18 – nuo 9 iki 14 val
12.19 – nuo 9 iki 14 val
12.21-  nuo 9 iki 14 val
12.22 – nuo 9 iki 14 val
12.23 – nuo 9 iki 15 val
Gyvo karpio 1 kg kaina – 
2,95 Eur.

Tel. pasiteiravimui: 
8 687 83267.

Pranešimas 
apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 

(PVSV) ataskaitą 
Ūkinės veiklos organizatorius: Ūkininkas Nerijus Narauskas, 

Žvejų g. 17, Aštriosios Kirsnos k., Būdviečio sen., Lazdijų r., tel. 
869836633, el. p. nerijus6913@gmail.com.

Ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic 
Soil and Environment“, Smolensko g. 3, Vilnius, tel. 85 2644304, 
el. p. info@dge.lt 

Ūkinės veiklos pavadinimas: pieninių galvijų auginimas.
Ūkinės veiklos vieta: Žvejų g. 17, Aštriosios Kirsnos k. Laz-

dijų r.
Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: Planuojama pastatyti 

naują fermą ir pieninių galvijų struktūrą padidinti iki 1280,2 są-
lyginių gyvulių, iš jų bus 963 melžiamos karvės. Per metus bus 
pagaminama 9630 t pieno. 

Susipažinti su PVSV ataskaita galima nuo 2020-12-17 iki 
2021-01-05, interneto svetainėje www.dge.lt skiltyje „Visuomenės 
informavimas“: http://www.dge-group.lt/visuomenes-informavi-
mas/. 

Viešas supažindinimas su PVSV vyks 2021 m. sausio 5 d. 17:00 
val. internetinės vaizdo transliacijos būdu. Prisijungimo adresas: 
https://zoom.us/j/93876290525?pwd=RGNJUWhwemxBWHhQ
ZFVxaW9TSjl6QT09 (Prisijungimo ID: 938 7629 0525, Kodas: 
6LXtm1).

Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos galima teikti iki 2021-01-05 
raštu: PVSV dokumentų rengėjui adresu aki@dge.lt.

Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priims: Nacionalinio 
visuomenės sveikatos centro prie SAM Alytaus departamentas, 
Savanorių g. 4, Alytus, tel. 831551182, el. p. alytus@nvsc.lt.
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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

,
.


