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Mieli Lazdijų krašto žmonės, 
Šventos Kalėdos – tai vilties ir gėrio 

simbolis, tai didis kvietimas šviesiu 
žvilgsniu išvysti visą gyvenimo dovanos 
grožį.

Kalėdų šventės proga linkiu Jums 
stiprios sveikatos, šiltų santykių ir 
sėkmės!

Pagarbiai,
Seimo narys Zenonas Streikus
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Ausma Miškinienė: „Visiems linkiu 
tikėjimo ir pasitikėjimo tais, kurie šalia“

Š
ie metai – kaip ameri-
kietiški kalneliai: rami 
žiema, paskui trys 
mėnesiai pirmojo ka-
rantino, trys mėnesiai 
ramaus darbo, antra-

sis COVID-19 etapas, dabar – dar 
griežtesnis karantinas. Buvo daug 
planų, kuriuos sutrikdė nenumatyta 
ir neplanuota infekcija. Jau dvide-
šimt mėnesių dirbančiai Lazdijų 
rajono valdžiai šie metai buvo pilni 
netikėtumų, ambicingų, bet privers-
tinai sustabdytų projektų, netrūko 
džiaugsmų ir nusivylimų. 

Dylant paskutinėms 2020-ųjų 
dienoms, „Dzūkų žinios“ kalbino 
Lazdijų rajono savivaldybės merę 
Ausmą Miškinienę. Su rajono va-
dove kalbėjomės apie nuveiktus 
ir nukeltus darbus, pasibaigusius 
Seimo rinkimus, smagias ir liū-
dnas dienas, karą su koronavi-
rusu, atradimus ir praradimus, 
paprastą žmogišką laimę. 

– Gerbiamoji Ausma, bai-
giasi 2020-ieji. Kokie jie buvo 
Jums ir Lazdijų rajonui? Ką 
pavyko nuveikti, ką teko atidėti  
vėlesniam laikui?

– 2020-ieji metai buvo sudėtin-

gi ir gausūs netikėtų iššūkių, ta-
čiau net ir tokiomis aplinkybėmis 
dirbdami pasiekėme reikšmingų 
rezultatų. Bendrai dirbant ir gavus 
papildomų lėšų iš LR Vyriausybės 
ir Europos Sąjungos finansuojamų 
projektų, į rajoną atkeliavo papil-
domai daugiau kaip 6 mln. 348 
tūkst. eurų gyventojams reikš-
mingų projektų įgyvendinimui. 
Iš COVID-19 kontekste gautų 
papildomų lėšų daugiau nei 1 
mln. eurų skirta Lazdijų Motie-
jaus Gustaičio gimnazijos senojo 
pastato bei valgyklos remontui, 
dar 300 tūkst. eurų ligoninei, 350 
tūkst. eurų sporto centro apgyven-
dinimo patalpoms įrengti, daugiau 
kaip 200 tūkst. eurų – muziejui. 
Šiais metais pradėjome naujus ir 
sėkmingai tęsiame jau pradėtus 
darbus. O kur dar investicijos į 
kelių kokybės gerinimą, vanden-
tvarką bei kitas žmonėms svarbias 
veiklas. Dalį investicinių projektų 
jau pavyko užbaigti. Ypač džiugi-
na, kad visi tarybos nariai pritarė 
mūsų parengtam Lazdijų rajono 
savivaldybės strateginiam plėtros 
planui iki 2027 m. Šis dokumen-
tas vienbalsiai buvo patvirtintas 

R e dA kc i j os  i n fo R M Ac i jA  s k A i t y tojA M s .  k i tAs  sAVA i t R A š č i o  n uM e R i s  i š e i s  sAu s i o  7  d.

„Kolegoms linkiu kantrybės, susitelkimo ir geranoriškumo. Svarbu ne tik klausyti vieniems kitų, bet ir girdėti, 
ieškoti kompromisų ir bendrumo. Kraštiečiams ir visiems skaitytojams linkiu tikėjimo ir pasitikėjimo tais, kurie 
šalia. Linkiu darnos, skalsos, ramybės. Lai ateinantys metai būna geresni už šiuos!“
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SavaitėS komentaraS 
karantino dienoraštis arba pirmos žiemos dienos išvakarės

Algimantas Mikelionis
Neatsimenu, kada paskutinį kar-
tą buvau išėjęs į kiemą. Kokį 
mėnesį tai tikrai, o gal ir ilgiau. 
Lietuvą jau kelis mėnesius kaustė 
negailestingas karantinas, kurio 
reikalavimai buvo itin griežti ir 
žiauriai ribojo žmonių judėjimą 
ne tik automobiliais, bet ir pės-
čiomis. Noro kur nors eiti visiškai 
nebuvo. Nors ir šiaip nebuvau 
mėgėjas bastytis, labiau patiko 
laiką leisti namuose. Visas ryšys 
su išoriniu pasauliu tebuvo  ra-
dijas, ir kelias dienas per savaitę 
gaunamas dienraštis. Nors jau 
nemažai metų daugelis žmonių 
laikraščius skaitė internete, vis 
dar nebuvau prie to įpratęs ir tik 
popieriuje išspausdintas tekstas 
man geriausiai patikdavo. Gavęs 
šviežią laikraščio numerį, išsklei-
dęs jį ilgai uostydavau šviežius 
dažus. Laikraštį buvo galima ap-
čiuopti, sulankstyti, suglamžyti ir 
išmesti, o perskaičius padėti į krū-
velę šalia kitų. Gyvenau dviejų 
kambarių bute, pilname knygų. Jų 
lentynos buvo nuo grindų iki pat 
lubų. Taip atrodė visos trys abie-
jų kambarių sienos. Tik langai į 
kiemą nebuvo užmūryti knygų 
pilnomis lentynomis. Nors nieko 
išskyrus kaimyninį daugiabutį ir 
automobilių stovėjimo aikštelę, 
pilną automobilių, nebuvo galima 
pamatyti. Mažesniame kambaryje 
miegodavau ir leisdavau ištisas 
dienas sėdėdamas fotelyje, skai-
tydamas ir klausydamas radijo. 

Šis kambarys taip pat buvo pilnas 
knygų nuo grindų iki lubų. Vie-
na lentyna buvo ypatinga. Joje 
stovėjo dar neskaitytos knygos. 
Matydamas jų nugarėles vis gal-
vodavau, kuri greičiausiai atsi-
durs mano rankose.

Kai visi didieji gyvenimo pra-
laimėjimai ir didžiosios pergalės 
jau seniai yra praeityje, telieka 
gyventi prisiminimais. Tuomet 
savo kailiu įsitikini, kad tau pa-
čiam nebepriklauso absoliučiai 
niekas, išskyrus praeitį. Bet pra-
eitis viską apdengia metų vora-
tinkliu ir viskas neatrodo taip, 
kaip buvo. Galvoji, kad kai kas 
nutiko ne tau, o kitam žmogui, 
o tu pats tebuvai tik eilinis ste-
bėtojas, sėdintis kur nors parke 
ar autobusų stotyje ant suoliu-
ko. Kartais pradedi galvoti, kad 
kai ko iš viso nebuvo, o tai tėra 
tavo paties išgalvoti įvykiai. Kai 
praeityje liko tavo didieji pra-
laimėjimai, jie atrodo visai ne 
didieji ar net ne pralaimėjimai. 
Tada net susimąstai, kad be di-
džiųjų pralaimėjimų nebūtų ir 
didžiųjų pergalių. Juk kai kurios 
gyvenimo pergalės ir prasideda 
nuo didžiausių pralaimėjimų. Kai 
viskas jau praeityje, atsiranda 
lengvumo jausmas, kad tu nieko 
neturi ir neprivalai daryti, bet 
tuomet nieko ir nesitiki. Nieko 
nesitikėdamas vargu ar kuo nors 
nusivilsi. Nebent tuo, kad jau 
nieko nesitiki... Kai žinai, kad 
rytdiena bus labai panaši ar net 
tokia pati kaip šiandiena ir vakar 
diena, kad ateinanti savaitė  bus 
panaši į praeitą savaitę, o praei-
tas mėnuo į kitą mėnesį. Tada 
tavo gyvenime atsiranda tvarka, 
kurios tu galbūt nesąmoningai 
siekei visą savo apgailėtiną, 
varganą ir niekingą gyvenimą. 

Adomo Žilinsko piešinys.

O praeitis su pralaimėjimais ir 
pergalėmis tebuvo didelis cha-
osas, nesusipratimas ir visai 
tau nereikšmingi ir nesvarbūs 
įvykiai. Galbūt, kai nieko ne-
sitiki ir manai, kad viskas, kas 
svarbiausia, jau praeityje, tada ir 
pradeda vykti svarbiausi dalykai 
tavo gyvenime?

Į namo laiptinę įsileidžiu tik 
žmogų, kuris kas trečią dieną 
atneša krepšį su maisto produk-
tais. Jis prieš užeidamas į namo 
laiptinę, kurioje gyvenu, man 
paskambina, tuomet ant kilimė-
lio prieš duris palieku reikiamą 
sumą pinigų. Kitoje durų pusėje 
prisiglaudęs prie jų ir sulaikęs 
kvapą girdžiu, kaip jis padeda 
maistą prie durų, paima pinigus ir 

pasišalina. Greitai atidaręs duris 
pasiimu sunkų popierinį krepšį, 
pilną maisto produktų.

Sekmadienio vakaro tamsa už 
lango. Sekmadienio vakaro lem-
putės šviesa kambaryje. Radijas 
groja senus roko hitus labai tyliai, 
kad vos girdisi. Kiekvienos va-
landos pradžioje diktorius skai-
to žinias. Pastarosios prasideda 
kraupia koronaviruso statistika 
– kasdien mažiausiai trys tūkstan-
čiai užsikrėtusiųjų ir daugiau kaip 
trys dešimtys mirusiųjų. Prieinu 
prie neskaitytų knygų lentynos. 
Atidarau stiklą ir pradedu pirštais 
glostyti knygų nugarėles. Išsiimu 
tai vieną, tai kitą ir lėtai vartau. 
Knygos naujos, tad jas atsivertęs 
prikišu prie nosies ir vis uodžiu 

malonaus kvapo lapus, pilnus 
žodžių. Uždaręs stiklą grįžtu į 
fotelį ir į rankas paimu dabar 
skaitomą knygą. Skaitau lėtai, 
labai lėtai. Dedu raidę prie raidės, 
skiemenį prie skiemens. Išeina 
žodžiai, kurie sudaro sakinį. Ver-
čiu puslapį po puslapio. Pavargęs 
padedu knygą viršeliais į viršų ir 
užsimerkiu. Pirštais masažuoju 
pavargusias akis. Kažkas tyliai 
pradeda belsti į langą. Užgesinu 
šviesą ir atitraukiu užuolaidą. 
Sninga. Sninga dideliais kąsniais 
ir neseniai buvusi pilka žemė, 
barstoma lyg cukraus pudra di-
delio dangaus malūno, po truputį 
tampa balta. Šiandien paskutinė 
rudens diena. Rytoj prasideda 
žiema.•

Lazdijų politikai vieningai susirūpino coVid-19 situacija rajone
Situacija dėl COVID-19 
Lazdijų rajone nėra gera 
– atsirado židiniai Kapčia-
miesčio ir Veisiejų globos 
namuose. Lazdijų politi-
kai, atmesdami savo poli-
tines ambicijas, vieningai 
ieško būdų šiai problemai 
spręsti. 

Per penktadienį vykusį rajono 
tarybos posėdį šiai problemai 
buvo skirta daug dėmesio. Ra-
jono vadovai įvertino susidariu-
sią situaciją ir informavo, kokių 
priemonių buvo imtasi.

Savo įžvalgas dėl šios situaci-
jos išsakė ir tarybos nariai. Frak-
cijos „Pirmyn“ atstovas Jonas 
Stankevičius, remdamasis kitų 
savivaldybių patirtimi, pateikė 
konkrečius pasiūlymus dėl CO-
VID-19 suvaldymo priemonių 
Lazdijų rajone:

1. Maksimaliai didinti testavi-
mo apimtis – 100 proc. testavi-
mas tiek darbuotojų, tiek globo-
tinių (Veisiejų ir Kapčiamiesčio 
globos namuose), taip operaty-
viai užkertant kelią COVID-19 

židiniams plėstis. Tai turėjo būti 
padaryta daug anksčiau, identifi-
kavus pirmuosius koronaviruso 
atvejus įstaigose. 

2. Savivaldybės administra-
cijai iš savivaldybės teritorijoje 
esančių asmens sveikatos prie-
žiūros įstaigų sudaryti Mobi-
liąją komandą (esant poreikiui 
kelias Komandas), kuri teiktų 
paslaugas COVID-19 liga (ko-
ronaviruso infekcija) lengva 
forma sergantiems 65 metų ir 
vyresniems pacientams arba ser-
gantiems lėtinėmis ligomis, arba 
nėščiosioms pacientų namuo-
se. Paslaugas paciento namuose 
teikiančią sveikatos priežiūros 
specialistų komandą sudarytų 
šeimos gydytojas, bendrosios 
praktikos slaugytojas ir slaugy-
tojo padėjėjas. Tai nėra kokia 
nors naujovė, Mobiliąsias ko-
mandas įpareigojo steigti LR 
sveikatos apsaugos ministras 
– valstybės lygio ekstremalios 
situacijos valstybės operacijų 
vadovas 2020 m. lapkričio 11 
d. sprendimu Nr. V-2586.

3. Blogėjant epidemiologinei 

situacijai, visame regione prade-
da trūkti lovų COVID-19 sun-
kiems pacientams gydyti. Todėl 
susidursime su ta situacija, kai 
nebus, kur guldyti Lazdijų rajono 
pacientų, sergančių COVID-19 
infekcija. Siūlau jau dabar pra-
dėti įrenginėti COVID-19 skyrių 
Lazdijų ligoninėje, išnaudojant 
turimą infrastruktūrą. Operaty-
viai įrengti palatas, aprūpintas 
deguonies tiekimu, iš anksto 
numatyti reikiamus personalo 
išteklius, įvertinti turimas me-
dicinos priemones (pulsoksime-
trus, automatinius kraujospūdžio 
aparatus ir kt.), asmens apsaugos 
priemones.

Posėdžio metu politikai pa-
rodė susitelkimą pandemijos 
akivaizdoje ir įdėmiai išklausė 
kolegų pasiūlymus, nepriklau-
somai nuo to, ar juos pateikė 
valdantieji, ar opozicija. Merė 
Ausma Miškinienė padėkojo vi-
siems už pateiktus pasiūlymus, 
kurie padės suvaldyti pandemiją 
Lazdijų rajone.•
„Dzūkų žinių“ informacijaFrakcijos „Pirmyn“ atstovas Jonas Stankevičius.
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DŽ redakcijos nuomonė
Karantinas, atėmęs iš 
mūsų galimybę betarpiš-
kai bendrauti ir nukėlęs 
susitikimus ir pokalbius 
į virtualią erdvę, kartu 
suteikė galimybę sužinoti 
vieniems apie kitus tam 
tikrų dalykų, kurie slypi 
mūsų pasąmonėje ar tam-
sesniuose mūsų esmės 
kampučiuose.  

Penktadienį nuotoliniu būdu 
vykusiame Lazdijų ra1jono 
savivaldybės tarybos posėdyje 
buvo svarstoma nemažai svarbių 
klausimų, kuriuos aptarinėjo sau-
giai namuose ar kitose erdvėse 
įsitaisę vietos politikai. Kai ku-
rie iš jų, ko gero, nusprendė, jog 
tarybos posėdis per kompiuterio 
ekraną yra visai kas kita nei daly-
vavimas posėdyje savivaldybės 
salėje. 

Vienas politikas į posėdį 
prie ekrano atsinešė dubenė-
lį su maistu ir nusprendė, jog 
sprendžiant svarbius rajono 
klausimus, galima kartu ir pa-
valgyti. 

Kitas politikas posėdžio trans-
liacijos dekoracijai pasirinko 
lego ir kitokių žaislų kontekstą, 
suprask, jog transliacija vyksta 
iš Kalėdų senelio, pakuojančio 
dovanas vaikams, būstinės. 

Žinoma, visus pralenkė žino-
mas politikas iš sostinės, kuris 
svarbius Lazdijų rajono klausi-
mus sprendė vairuodamas auto-
mobilį. Galima tik įsivaizduoti, 
kaip jis, kartu stebėdamas kelio 
ženklus ir sukiodamas vairą, 
sugebėjo įsigilinti į tarybos 
posėdžio problematiką ir tuo 
pat metu saugiai vairuoti. Kilo 
klausimas, kur šis politikas va-
žinėjo, kai visiems prisakyta be 
reikalo neišeiti iš namų? 

Pasižiūrėjus tokių vaizdų 
iš tarybos posėdžio, pasidarė 
keista, kad neatsirado tarybos 
narių ūkininkų, kurie posėdyje 
būtų rajono problemas sprendę 
iš savo kiaulidės, karvidės ar 
arklidės, nes tuo metu turėjo 
šerti gyvulius. 

Kodėl tai vyksta? Ar daugelis 

įsivaizduoja, jog posėdis nuo-
toliniu būdu tik formalumas, 
ramiai gyvenant savo namų 
gyvenimą? Bet juk tai tie pa-
tys rajono problemų sprendi-
mai, atstovaujant lazdijiečių 
interesams, tik forma kita dėl 
pandemijos. Kodėl negerbiami 
kolegos, rinkėjai, žmonės, kurie 
posėdį stebi? 

O gal tai sostinės politikų 
blogosios pamokos? Štai buvęs 
finansų ministras per virtualų 
Vyriausybės posėdį nusprendė 
užtraukti dūmą, tuo sukelda-
mas daugelio kolegų ir tautiečių 
gūžčiojimą pečiais. 

Žinoma, nuotolinio posėdžio 
žvaigžde tapo Petras Gražulis, 
priglaudęs pas save pusnuogį 
vyrą ir leidęs jam pasirodyti 
prieš visą Lietuvą. 

Dabar dažnai per televiziją 
ir interneto platybėse tenka 
stebėti nuotolinius interviu su 
įvairiais žmonėmis. Daugelis iš 
jų supranta, jog žiūrovas stebės 
ne tik kalbančiojo veidą, bet 
būtinai atkreips dėmesį į tai, kas 
yra už kalbančiojo nugaros. Pa-
stebės, kokiame kontekste sėdi 
nuotolinio pokalbio dalyvis, nes 
tai vienaip ar kitaip atspindi jo 
savigarbos ir pagarbos žiūrovui 
bei klausytojui poziciją ir inte-
lekto bei kultūros lygį. 

Jei Lazdijų politikai galvoja, 
jog nuotolinis tarybos posėdis 
jų niekuo neįpareigoja, tai tada 
mažas patarimas jiems: jei per 
tiesioginio posėdžio transliaci-
ją eisite į tualetą, nepamirškite 
išjungti mikrofoną, kai nulei-
dinėsite vandenį.•

REDAKCINIS STRAIPSNIS (veda-
masis) – redakcijos nuostatas atspin-
dintis, jos vardu parašytas, neretai 
nenurodant konkretaus autoriaus, 
rašinys, dažnai atsiliepiantis į kokius 
nors įvykius, paaiškėjusius faktus, ten-
dencijas. Būdinga nedidelė, neretai 
vienoda visiems leidinio redakciniams 
straipsniams apimtis, glaustas minčių 
dėstymas, tezių pobūdžio argumenta-
cija, naudojami publicistinės retorikos 
elementai. Įprasta pateikti išvadas, 
apibendrinimus, atspindinčius re-
dakcijos nuostatas. / Žurnalistikos 
enciklopedija /

ŽviLGSniS
ReDakcijos „Dzūkų žiNios“

Į tARybos 
posėdį — su 
dubenėliu bARščių

kalėdų švenčių Lazdijuose 
kaina — didžiausia paslaptis?

Lazdijų kultūros centro direktorius Arūnas Sujeta. (Fotografijos Eitvydo 
Kočiūno)

Nors šiemet, likus mėnesiui 
iki Kalėdų, buvo paskelb-
tas karantinas ir atšaukti 
visi šventiniai kontaktiniai 
renginiai, tačiau įvyko 
miestų eglučių įžiebimai, 
girliandų švieselėmis 
nušvito miestų ir miestelių 
aikštės. Lazdijuose taip pat 
gruodžio pradžioje buvo 
įžiebta įspūdinga eglė, 
miesto erdvės pasipuošė 
šventinėmis detalėmis ir 
jaukiu apšvietimu. Žmonės 
domėjosi, kiek kainavo tos 
grožybės, tačiau renginio 
organizatorius nelinkęs 
apie tai atvirauti.

DomėjoSi švenčių Sąmata
„Dzūkų žinių“ skaitytojai džiau-
gėsi šventiniu Lazdijų papuoši-
mu ir domėjosi, kiek kainavo šios 
šventės. Kadangi šią šventę orga-
nizavo Lazdijų kultūros centras, 
redakcija, norėdama patenkinti 
skaitytojų smalsumą, kreipėsi į 
Kultūros centro direktorių Arū-
ną Sujetą ir pateikė jam keletą 
klausimų: 

Kokia buvo šių metų Lazdijų 
Kalėdų eglės ir aikštės bei kitų 
miesto erdvių papuošimo ir su 
eglės įžiebimu susijusio renginio 
sąmata? 

Iš kokių lėšų buvo atliekami 
visi šie darbai? 

Ar Kultūros centras atliko 
viešuosius pirkimus, susijusius 
su paslaugomis, skirtomis eglės 

Nukelta į 5 psl. » 

Kiekvienas Didžiųjų metų švenčių laukimas yra vis kitoks, tačiau visada tai santūrus, 
džiaugsmingas ir prasmingas mūsų laikas.

Šv. Kūčių paslaptis pažadina mūsų pasiryžimą gyventi šviesiau ir kilniau.
Per šv. Kalėdas atsigręžkime į savo artimą, pastebėkime kiekvieną žmogų, kuris yra šalia 

mūsų, ir taip suteikime gyvenimui naujos vertės, stiprybės, išminties.
Linkiu, kad laimės ašara sutirpdytų per metus susikaupusį nerimą,  baimę, ir tegul plaka 

širdis, ištikta dieviškosios palaimos visus 2021-uosius metus!

Artūras Margelis

Mielieji!

...Baigiasi 2020-ieji metai – neįprasti, nelengvi, privertę mus visus prisitaikyti 
prie naujų aplinkybių, keisti gyvenimo būdą, šeimos tradicijas, bendravimo 
su draugais įpročius. Jie baigiasi, ir ačiū Dievui.

Su viltimi žvelgiame į 2021-uosius, tikėdami, kad jie bus kitokie: kad vėl be 
apribojimų galėsime panorėję susitikti su mylimaisiais, džiaugtis bendryste 
teatrų salėse ar sporto arenose, keliauti ir pažinti nematytus kraštus, gyventi 
be nuolatinės baimės dėl artimųjų sveikatos.

Su Šventomis Kalėdomis, gerbiamieji ir mano mylimieji! Ramybės, šviesos 
ir šilumos Jūsų namams!

Sėkmingų, gerų 2021-ųjų Jums ir Jūsų brangiems žmonėms!
Dr. Laima Andrikienė,

Lietuvos Respublikos Seimo narė,
Nepriklausomybės (Kovo 11-osios) Akto signatarė
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praėjusiame tarybos posėdyje. Dėl 
objektyvių aplinkybių užtruko 
Lazdijų rajono bendrojo plano 
rengimas. Visgi tikiuosi, kad jau 
kitų metų pirmą pusmetį pavyks 
minėtą planą patvirtinti, ir norin-
tys investuoti ir plėtoti veiklas 
mūsų krašte galės tai sėkmingai 
daryti. 

– Jūsų ryžtingais sprendimais 
šiemet pagaliau pavyko atleisti 
ligoninės vadovą V. Šimkonį. 
Buvo paskirtas kitas ligoninės 
vadovas. Ar matote šio žingsnio 
pozityvias pasekmes?

– Šie metai buvo sunkūs vi-
siems medicinos įstaigų vado-
vams bei darbuotojams. Nuo-
širdžiai jiems dėkoju. Naujasis 
VšĮ „Lazdijų ligoninė“ vadovas 
V. Vabuolas dirbti pradėjo esant 
itin sudėtingai situacijai – pir-
mojo karantino metu, kuomet 
jau tvyrojo nerimas dėl COVID-
19. Dabar jau galime pagrįstai 
tvirtinti, kad jis buvo tikrai gerai 
susipažinęs su situacija ir išanali-
zavęs galimybes, kaip kuo geriau 
apsaugoti personalą ir pacientus. 
Ne paslaptis, kad ligoninėje per 
abu karantinus turėjome keletą 
COVID-19 atvejų, tačiau ligoninė 
netapo minėtos infekcijos židiniu. 
Stabili ir mūsų ligoninės finansinė 
padėtis, su trumpomis pertrau-
komis, tačiau teikiamos galimos 
teikti paslaugos, sėkmingai įgy-
vendinami investiciniai projektai. 
Esu įsitikinusi, kad šiems rezul-
tatams didelės reikšmės turėjo 
apgalvoti sprendimai ligoninės 
viduje, naujo vadovo lyderystė 
ir kompetencija.

– Pradėtas ambicingas projek-
tas – Sporto centro įkurdinimas 
policijos pastate. Kada tikitės šį 
projektą įgyvendinti? Ar pande-
mija nesutrukdys?

– Sporto centro projektas iš 
tiesų ambicingas. Manau, kad 
sprendimas įveiklinti daugiau 
kaip 5000 kvadratinių metrų pas-
tatą ir greta jo statyti krepšinio 
salę su papildomomis erdvėmis 
buvo teisingas. Sporto centras 
Lazdijams būtinas, o mūsų 
kraštiečių sportiniai pasiekimai 
kalba patys už save. Policijos 
pastate dirbusiems žmonėms iš-
sikrausčius į kitas, mažesnes, jų 

poreikius atitinkančias patalpas, 
minėtas pastatas pačiame miesto 
centre būtų likęs tuščias ir ne-
prižiūrimas. Nusprendus pastate 
ir planuojamame priestate įkurti 
daugiafunkcę modernią sporto 
bazę, administracinėse pasta-
to patalpose nusprendė likti ir 
čia iki šiol veiklą vykdžiusios 
įstaigos, taip pat kitų įstaigų 
bei organizacijų atstovai. Šiuo 
metu laisvų patalpų numatomoje 
administracinėje pastato dalyje 
jau neturime, jis visas įveiklin-
tas. Svarbu tai, kad Sporto centro 
projektas įgyvendinamas etapais, 
pagal skirtas lėšas ir galimybes. 
Šiuo metu sėkmingai įrengiamos 
apgyvendinimo patalpos sporti-
ninkams ir stovyklautojams. Iki 
metų pabaigos rajono gyvento-
jams pristatysime visą projektą 
ir jo planuojamą įgyvendinimo 
eigą nuosekliai. 

– Šiemet buvo sprendžiamas 
verslo inicijuotas saulės elektri-
nių įkūrimo projektas, tačiau dėl 
teisinių problemų jis sustojo. Ko-
kią matote šio projekto ateitį?

– Lazdijuose, kaip ir visoje Lie-
tuvoje bei pasaulyje, prioritetas 
teikiamas energijos gamybai iš 
atsinaujinančių išteklių. Žalioji 
energetika ne tik mažina klima-
to taršą, bet ir didina energetinį 
saugumą. Tiesa, iškilo teisinių 
nesklandumų, tačiau tikiu, kad 
netrukus juos išspręsime ir rajone 
vietos atsiras ir saulės bei vėjo 
jėgainėms, ir erdvės turizmui bei 
poilsiui.

– Šiemet jau antrą kartą už-
sidarėme COVID-19 karantine. 
Kaip rajonui sekėsi kovoti su 
pandemija?

– Pirmojo karantino metu rajo-
ne turėjome vos kelis infekcijos 
atvejus. Šiuo metu situacija su-
dėtingesnė, tačiau kol kas Laz-
dijams su COVID-19 plitimu pa-
vyksta kovoti neblogai. Ėmėmės 
visų reikalingų priemonių ligos 
plitimui stabdyti, tačiau tenka pri-
pažinti, kad daug kas priklauso ne 
nuo mūsų ar Vyriausybės priimtų 
sprendimų, o nuo gyventojų są-
moningumo. Labai tikiuosi, kad 
visi skaitytojai laikosi karantino 
reikalavimų, ir dar kartą kviečiu 
visus nerizikuoti savo bei artimų-
jų sveikata ir likti namuose.

– Kaip vertinate rajono ben-
druomenių veiklą šiais metais?

– Nepaprastai džiaugiuosi 
aktyviomis bendruomenėmis ir 
jų projektais, kurių įgyvendini-
mui šiais metais skyrėme beveik 
90 tūkst. eurų. Bendruomenių 
projektai buvo skirtingi: vienos 
įrenginėjo treniruoklių ir žaidi-
mų aikšteles, kitos įgyvendino 
projektus, skirtus vaikų dienos 
centrams, dar kitos pasiryžo kur-
ti verslus. Esu dėkinga verslau-
jančioms bendruomenėms, tarp 
kurių ir jaunimas iš Veisiejų, ir 
Senųjų Šeštokų bendruomenė 
bei Naujosios Kirsnos kaimo 
bendruomenės komitetas. Šios 
bendruomenės ne tik kuria dar-
bo vietas ir naujam gyvenimui 
prikelia apleistus pastatus, bet ir 
tampa pavyzdžiu kitiems.

– Šiais metais buvo užbaigtas 
švietimo sistemos optimizavimo 
procesas. Kaip vertinate jo re-
zultatus?

– Švietimo sistemos optimi-
zavimas buvo ilgai lauktas ir 
neišvengiamas. Neskubėjome 
priimti sprendimų, atidžiai ver-
tinome situaciją, perspektyvas, 
diskutavome su švietimo ben-
druomene. Mūsų tikslas buvo re-
alūs ir naudingi pokyčiai švietimo 
bendruomenei. Siekėme sudaryti 
mokiniams geresnes sąlygas mo-
kytis, siekti rezultatų ir užtikrinti 

geresnes sąlygas bei motyvuojan-
tį darbo užmokestį mokytojams ir 
kitiems ugdymo įstaigose dirban-
tiems darbuotojams. Džiugina, 
kad abiturientų pasiekimai kalba 
patys už save – šiais metais Laz-
dijų rajone abiturientai gavo 12 
šimtukų – tai didžiausias gautų 
šimtukų skaičius per visą bran-
dos egzaminų laikymo istoriją. 
Valstybinių lietuvių kalbos, bi-
ologijos ir geografijos egzaminų 
parametrai gerokai aukštesni už 
šalies vidurkį.

– Šiemet vyko Seimo rinkimai. 
Kaip vertinate jų rezultatus? Ar 
pasikeitus valdančiajai daugu-
mai gali keistis Vyriausybės po-
žiūris į Lazdijų rajoną, kuriam 
vadovauja opozicijai priklausan-
ti merė?

– Gerbiu gyventojų pasirinkimą 
ir nuoširdžiai dėkoju visiems, da-
lyvavusiems rinkimuose. Dėkoju 
ankstesnei valdžiai už moralinį ir 
finansinį palaikymą, įgyvendinant 
svarbius projektus bei sprendžiant 
problemas. Naujajai valdančiajai 
daugumai Lietuvos Respublikos 
Seime, taip pat Vyriausybei nuo-
širdžiai linkiu sėkmės ir viliuosi, 
kad bus tęsiami tikrai reikšmingi 
ir svarbūs projektai, greta jų bus 
palaikomos regionams palankios 
iniciatyvos, bus pasitikima savi-
valda ir stiprinamas jos savaran-
kiškumas. Tikiu, kad požiūris į ra-
joną, jo poreikius bei gyventojus 
nepasikeis, nes ne rajono vadovo 
politinės pažiūros, o rajono gy-
ventojai, čia veiklas plėtojantys 
verslininkai, įstaigos ir atvyks-
tantieji yra svarbiausi. Man, kaip 
vadovei, tikrai nepritrūks ryžto ir 
gebėjimo bendradarbiauti, kons-
truktyviai siekti užsibrėžtų ir ra-
jono gyventojų gerovei svarbių 
tikslų. 

– Kokie Jūsų šių metų atradi-
mai ir praradimai?

– Šiais metais teko ne kartą įsi-
tikinti savivaldybėje, jos įstaigose 
dirbančių darbuotojų geranorišku-
mu ir atsakingumu. Tai džiugino 

labiausiai, nes nėra nieko svarbiau 
už žmones ir patenkintus jų porei-
kius. Didžiausiu praradimu tapo 
tai, kad, pandemijai sustabdžius 
įprastą gyvenimo ritmą, kai kurie 
darbai vyko lėčiau nei norėtųsi, 
tačiau dabar svarbiausia įveikti 
pandemiją su mažiausiais žmo-
giškaisiais ir finansiniais nuosto-
liais. Kitus tikslus susitelkę tikrai 
pasieksime.

– Kokie besibaigiantys metai 
buvo Jums, kaip moteriai, ma-
mai, dukrai, sesei? Kaip pami-
nėsite Kūčias ir Kalėdas?

– Besibaigiantys metai man 
buvo visapusiškai labai sunkūs. 
Visgi teisingai sakoma, kad nėra 
to blogo, kas neišeitų į gera. Dėl 
visų praradimų asmeniniame gy-
venime, esant būtinybei daugiau 
dirbti nuotoliniu būdu, nevyks-
tant planuotiems renginiams ir 
susitikimams, turėjau galimybę 
daugiau laiko praleisti su savo 
dukra, tėvais, močiutėmis, kitais 
artimiausiais žmonėmis. Dėl to 
kaip mama, dukra, taip pat ir se-
suo bei anūkė labai džiaugiuosi. 
Artėjančias šventes sutiksiu ra-
miai namuose. Likti namuose dar 
kartą labai prašau visus rajono 
gyventojus.  

– Ko švenčių proga ir 2021-
aisiais norėtumėte palinkėti 
savo kolegoms ir visiems Lazdijų 
krašto žmonėms?

– Visų pirma, žinoma, visiems 
linkiu sveikatos. Juk nėra nieko 
už tai svarbiau. Kolegoms linkiu 
kantrybės, susitelkimo ir gerano-
riškumo. Svarbu ne tik klausyti 
vieniems kitų, bet ir girdėti, ieš-
koti kompromisų ir bendrumo. 
Kraštiečiams ir visiems skaity-
tojams linkiu tikėjimo ir pasiti-
kėjimo tais, kurie šalia. Linkiu 
darnos, skalsos, ramybės. Lai 
ateinantys metai būna geresni 
už šiuos!

– Ačiū už atsakymus. Jums 
linkime visų planų išsipildymo ir 
šviesios asmeninės laimės!•

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

Visos savaitės
NAUJIENŲ BANKAS

Ausma Miškinienė: „Visiems linkiu 
tikėjimo ir pasitikėjimo tais, kurie šalia“
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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!

kalėdų švenčių Lazdijuose kaina — didžiausia paslaptis? 

ir bendrystė. Tai matosi ir ste-
bint, kaip šventiškai gražiai pa-
sipuošė ne tik Kultūros centro 
aplinka, bet ir rajono kultūri-
nės erdvės. Savomis jėgomis 
darbuotojai sukūrė pasaką pri-
menantį Lazdijų kultūros centro 
kiemelį, bendradarbiaujant su 
vietos bendruomenėmis šventiš-
kai papuoštos miestelių aikštės 
ir erdvės prie kultūros namų ar 
laisvalaikio salių. Nors ir sun-
kiu laikotarpiu, bet stengiamės, 
kad rajono gyventojai ir svečiai 
pajustų šventinę dvasią.

Linkiu būti visiems sveikiems, 
kūrybingiems, darbštiems ir 
ateinančius metus sutikti su 
vidine harmonija, ramybe ir 
susitelkimu.“

SavivaLDybė buvo 
konkreteSnė
Nesulaukę iš Kultūros centro 

konkrečių atsakymų, kreipėmės 
į šios įstaigos steigėją – Lazdi-
jų rajono savivaldybę, prašy-
dami pateikti informaciją apie 
pinigų panaudojimą šventėms. 
Savivaldybė buvo konkretesnė 
ir pateikė informaciją. 

„Lazdijų rajono savivaldybės 
taryba savo sprendimu yra sky-
rusi viešajai įstaigai Lazdijų 
kultūros centrui 15945 eurus 
už Lazdijų miesto Nepriklau-
somybės aikštės ir Kalėdų 
eglės puošimą bei eglės įžie-
bimo šventės organizavimą. 
Iš šių lėšų beveik 12 tūkst. 
eurų kainavo karkasinės eglės 
montavimas bei papuošimas, 
medžių, esančių prieš Lazdijų 
rajono savivaldybės viešąją bi-
blioteką, papuošimas girlian-
domis. Likusieji pinigai buvo 
skirti kalėdinės eglės vidaus 
įrengimo dekoracijoms, Nepri-

klausomybės aikštėje augančių 
tujų papuošimui, dekoracijų 
šalia kalėdinės eglės įrengimui, 
papuošimui bei apšvietimui, 
fejerverkams eglutės įžiebimo 
metu bei renginio tiesioginei 
transliacijai ir filmavimui“, – 
informavo savivaldybės ats-
tovė. 

Redakcijos žiniomis, sa-
vivaldybė pasirašė sutartį su 
viena sostinės bendrove dėl 
šventinio apšvietimo įrengi-
mo Lazdijuose. Šios sutarties 
kaina – 6,2 tūkst. eurų. Prie 
šios sumos pridėjus Kultūros 
centrui savivaldybės skirtus 
15 945 eurus išeina, jog šven-
tė Lazdijuose šiemet kainavo 
per 22 000 eurų. Pernai Ka-
lėdoms buvo išleista apie 23 
tūkst. eurų.•
„Dzūkų žinių“ informacija

įžiebimui ir erdvių papuoši-
mui? 

Lyginant su praėjusiais me-
tais, ar šiemet buvo išleista 
daugiau, ar mažiau pinigų 
pasirengimui šventėms. 

Kas puošė Lazdijų eglutę 
tautiniais raštais? Kiek tai 
kainavo? 

Ar Kultūros centro teri-
torijos papuošimas buvo fi-
nansuojamas iš įstaigos lėšų, 
ar iš savivaldybės skirtų pi-
nigų? 

DirektoriuS paSiteLkė 
DemaGoGiją
Netrukus sulaukėme direkto-
riaus atsakymo, kuris nustebi-
no savo nekonkretumu. Puikus 
kūrybinis mąstymas ir minčių 
dėliojimas. Taip atsakė ne pri-
vatus verslininkas, bet samdo-
mas darbuotojas, savivaldybės 
įstaigos vadovas, kuriam buvo 
patikėti ne privatūs, bet iš visų 
lazdijiečių surinktų mokesčių 
pinigai: 

„Dėkoju už Jūsų klausimus. 
Atsižvelgiant į jų turinį, siūlau 
šias sumas lengvai paieško-
jus surasti viešai skelbiamose 
ataskaitose. Bet juk kultūra 
nėra tik pinigai. Sunku finan-
sine išraiška įvertinti koman-
dos ne vieno mėnesio kūrybi-

nį darbą dėliojant kalėdinių 
papuošimų akcentus, ieškant 
idėjų, ką šiais sunkiais metais 
norime pasakyti, kuo remtis, 
kaip praskaidrinti gyventojų 
kasdienybę, kuri šiuo periodu 
nėra labai maloni. Įkvėpimo 
ieškojome Lietuvos tautodaili-
ninkų darbuose, panaudojome 
raštus, kuriuose slypi skalsos, 
gausos, sėkmės, darnos, ap-
saugos nuo pikto linkėjimai. 
Džiaugiuosi, kad mūsų darbą 
vertina, mumis tiki savivaldybės 
vadovai, kurie taip pat pritarė 
šių metų miesto gražuolę Kalė-
dų eglę išmarginti tautodailės 
raštais. Dar rudenį dėliojant 
kalėdinio laikotarpio viziją ir 
gimė šūkis „Atrask raštuotas 
Kalėdas Lazdijuose“. Manau, 
Lazdijų miestas, daugelis orga-
nizacijų labai stengėsi ir dirbo, 
kad šventinis laikotarpis išties 
būtų spalvingas ir margas. 

Vieningas ir bendras darbas 
davė puikų rezultatą – Lazdijų 
miesto Kalėdų eglė buvo pa-
stebėta visuose didžiausiuose 
šalies portaluose, buvo ren-
giami reportažai televizijoms 
ir įvairioms TV laidoms. Tai 
įrodė, kad ne tik mums, bet ir 
visai Lietuvai yra svarbios pa-
matinės kultūrinės vertybės.

Taigi ne pinigai lemia grožį, 
o įdėtas darbas, kūrybingumas 

Nuoširdžiai ačiū tariame Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorei 
Ilonai Šaparauskienei, padėjusiai išspręsti vandentiekio problemas Mikniškių kaime.  

Padėką reiškia Alvidas Riškevičius, Lina Vaivadienė ir kiti Mikniškių kaimo gyventojai.

Skaitytojo nuomonė
vanduo būdavo visą laiką. O 
mes, gyvenantys šalia bokšto, 
neturėjom vandens apie dvejus 
metus. Kai pasiskundėm rajono 
administracijos direktorei Ilonai 
Šaparauskienei, greitai reikalai 
išsisprendė, nes, matyt, seniū-
nė buvo priversta leisti atkasti 
trasą. Nuėjau pažiūrėti, ką ten 
ras, tačiau greitai pristatė se-
niūnė su savo vyru. Su pasta-
ruoju susistumdėme ir buvau 
nuvytas šalin, kad nematyčiau, 
kas ten padaryta, kad nesuži-

nočiau, kodėl mes, trečdalis 
kaimo gyventojų, neturėjome 
vandens. Tą susistumdymą 
matė vandentiekio darbuoto-
jai. Tas susistumdymas vyko 
ir seniūnės akyse. Argi šitaip 
turi elgtis valdžios atstovė?.. Ir 
tegul nepasakoja seniūnė, kad 
trasa buvo užsikimšusi. Gal ir 
buvo užsikimšusi, bet vis dėlto 
buvo įdėta sklendė. Ir su seniū-
nės žinia.•Alvidas Riškevičius, 
Mikniškių kaimo gyventojas

Vandens problema Mi-
kniškiuose išspręsta, 
tik ne seniūnės Lianos 
Audzevičienės dėka. 

Problema buvo vandens tra-
soje, einančioje per seniūnės 
L. Audzevičienės dukros kie-
mą, ir seniūnė neleido per tą 
kiemą atkasti vamzdžių. Mes, 
kaimo gyventojai, manėm, kad 
ten įdėta vandens sklendė, nes 
toliau esančiame pieno supir-
kimo punkte ir pas ją pačią 

Metų sandūroje mes sveriame ir peržiūrime vertybes, 
darbus, nuomones, lyg grūdus aruoduose, 

tarsi norėdami numatyti ateinančių metų derlių…

Tegul būna pilni Jūsų namai skalsos ir santarvės, 
laimės, sveikatos ir pakantumo, 

o Jūsų širdys – meilės, džiaugsmo ir vilties. 

Artėjančių švenčių proga sveikinam 
visus onkologinius ligonius ir jų šeimas.

       Asociacijos onkologinė savigalba Lazdijuose 
komandapaDėka
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              Svarbūs 2020 metų 
sausio 31 d. atleistas 
V. šimkonis. Po dviejų 
mėnesių paskirtas V. Vabuolas

uždarytas darbo vietų 
kūrimo centras

Prieš šešerius metus entuziastingai įsteigtas fondas, padėjęs 
Lazdijų ūkininkams atvesti į rajoną mėsinius galvijus, jau 
uždaromas. Naujoji valdžia nusprendė fondą uždaryti, nes jis 
neva nepateisino ūkininkų lūkesčių.

Lazdijų stendas Vilniaus 
knygų mugėje

Lazdijų stendas buvo skirtas būsimoms Kalniškės mūšio 75-
osioms metinėms. Išskirtinio, lankytojus unikalumu stebinusio 
stendo lankytojai galėjo išsirinkti sau slapyvardžius, jiems 
buvo įteikiami Laisvės kovotojo pažymėjimai bei Rudaminoje 
gaminti moliniai medaliai. 

Pirmasis koronaviruso etapas
Lazdijų rajono savivaldybės 
gydytoja teigė, kad ligoninėje 
5 aukštas paruoštas 
karantinavimui. „Čia galėtų 
būti asmenys, kurie lankėsi 
viruso apimtose valstybėse, 
išlaukti karantino laikotarpį. 
Susirgusieji ar įtariami užsikrėtę 
koronavirusu rajone nebūtų 
hospitalizuojami, tam parengtos 
vietos šešiose ligoninėse 
didžiuosiuose šalies miestuose“, 
– sakė pašnekovė. 

Lazdijų ūkininkai dalyvavo 
proteste briuselyje

Lazdijų ūkininkai:  Vincas Šubonis, Virginijus Kazlauskas, 
Renaldas Židžiūnas.

savivaldybė perėmė 
hipodromą

nuspręsta sporto centrą 
įkurti policijos pastate

Lazdijų  hipodromas.

Kada šiame policijos administraciniame pastate bus įrengtas 
sporto centras, dar nėra aišku.

Patvirtintas kelių tvarkymo 
planas

Bajoriškių kaimo Liepų gatvės rekonstrukcijos darbų konkursą 
kuruos VšĮ Lazdijų kultūros centras.

nedarbo lygis pasiekė 
rekordą — 17,1 proc.

Lazdijai kartu su Ignalina tapo nedarbo lyderiais, pagal 
naujausius statistikos duomenis, šiuose rajonuose nedarbo 
lygis viršijo 17 proc. ribą. 

Problemos socialinių 
paslaugų centre (skundai, 
darbuotojų atleidimai) saulės elektrinių problema 

— noras užimti didžiulius 
plotus. Architekto 
R. Vyšniausko protestas svajūnas atidarė pirmąjį 

kartodromą

Kartodromo įkūrėjas Svajūnas Ramanauskas: „Dirbant kitiems 
nuolat kirbėdavo mintis, jog galima padaryti kažką savo, 
galbūt geriau, galbūt kitaip, bet savo.“
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įvykiai Lazdijuose
iš darbo išėjo Loreta 
jurkonienė

Lazdijus aplėkė žinia, jog L. Jurkonienė laimėjo konkursą ir 
tapo vienos iš Alytaus ikimokyklinės įstaigos direktore.

Rokas tamašauskas tapo 
gatvės gimnastikos 
Pasaulio taurės etapo 
2 vietos laimėtoju

Pradėjo veikti atnaujintas 
tinklapis, kainavęs per 10 
tūkst. eurų. 

Gatvės gimnastas Rokas Tamašauskas (viduryje) pateko į 
Pasaulio taurės superfinalą. 

iš darbo išėjo A. čiurlionis Paminklas 
partizanams 
krikštonyse

Žirgų sporto atstovo 
e. juškausko aukso medaliai 
tarptautinėse varžybose

Nuo rugsėjo 1 d. po 16 metų vadovavimo savo gimtajai 
mokyklai Artūras Čiurlionis paliko vadovo postą.

Ristūnų sporto entuziastas, daugelio Lietuvos ir tarptautinių 
turnyrų nugalėtojas Ernestas Juškauskas.

Riedutininkų rampa

Parduodamas pastatas
dumblyje, verslininkai
vejami lauk

Atleistas 
nepaklusnus 
architektas

Pranešta apie naujos 
Autobusų stoties statybas

Atidarymo ceremonijoje dalyvavo profesionalūs riedutininkai 
iš Kauno.

Stop verslui?Stop verslui?
Dumblyje patalpas baldų gamybai nuomojantis verslininkas, 
MB „Furnitecha“ vadovas Remigijus Kudzys teigė, kad apie 
patalpų aukcioną sužinojo iš „Dzūkų žinių“ žurnalistų.  Jis teigė, 
jog į patalpas investavo apie 100 tūkst. eurų — buvo atvežtos 
staklės, atliktas remontas, sumontuota autonominė šildymo 
sistema.

Tokia žinutė paplito FB — 
socialiniame tinkle.

Vytautas Janulevičius 
ir Bronius Kašelionis 
Krikštonyse savo iniciatyva 
pastatė paminklą partizanams 
atminti.



8 Dzūkų žinios Nr. 52 / 2020 12 23 / trečiadienis www.dzukuzinios.lt

Tel. 8 614 56206.

Vineta    Vin
eta

  V
in

e
ta   Vineta                                                    

         
       

      
     

     
 V

in
et

a
    

Vi
n

eta   V

ineta 

Lazdijų bulvė

Prekiaujame šViežiomis „Vineta“ Veislės bulVėmis

Antspaudų gamyba 
pagal užsakymą

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

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.

Danas NAGELĖ
Vis labiau einame link to, 
kad nuomonę, kuri buvo 
vyraujanti šimtmečius ir 
dėl kurios teisingumo nea-
bejojome, dabar vis labiau 
bandoma parodyti kaip 
kažkokią pasenusią, radi-
kalią, klaidingą. O vyrau-
jančia nuomone bandoma 
paversti įvairių mažumų 
nuomonę. Taip sako kul-
tūros istorikė prof. Rasa 
Čepaitienė. Geriausias to 
faktas – forumas, kurio 
šūkis – „Įvairovių Lietuva 
Europoje“.

Renginio organizatoriai, tarp ku-
rių yra ir tokios valstybinės ins-
titucijos, kaip Seimas, Užsienio 
reikalų ministerija, Seimo kon-
trolierių įstaiga, net Vytauto Di-
džiojo universitetas, skelbia, kad 
bus kalbama apie lyčių lygybę, 
žmogaus teises. Tačiau ne apie 
vargstančių pensininkų ar, tarki-
me, našlaičių, o apie LGBT. Štai 
kokia „nuomonių įvairovė“.

– Ar neatrodo, kad, kai kal-
bama apie nuomonių įvairovę, 
tenorima įbrukti nuomonę ne 
apie pamatinius, o apie priešin-
gus dalykus – tuos, kurie pama-
tinėms vertybėms kelia grėsmę? 
– „Vakaro žinios“ teiravosi prof. 
Rasos ČEPAITIENĖS.

– Dauguma visuomenės gal-
voja taip, kaip buvo galvojama 
prieš šimtmečius – kad santuoka 
įmanoma tik tarp vyro ir moters, 
kad lyties pasirinkti negalima ir 
t. t. Tačiau dabar žmonės su to-
kia nuomone stumiami į paraštes, 
norima parodyti, kad jų yra daug 
mažiau, jie bauginami, kad nebe-
drįstų ginti savų vertybių.

Tačiau yra ir dar kitas dalykas, 
susijęs su demokratijos būkle. 
Sako, kad turi būti nuomonių 
įvairovė. Bet žmonės pagal tas 
nuomones skaldomi į grupes, vie-
nos grupės tampa privilegijuotos 
kitų atžvilgiu – jų narių negalima 
kritikuoti, jiems taikomos įvairios 
lengvatos ir t. t. Atsiranda lyges-
nių už lygius ir tada nebelieka 
vietos visų lygybei prieš įstatymą, 
bendrąsias moralės normas.

Sumažintas viso to modelis 
LRT. Ir panašu, kad LRT pajun-
gimas į visa tai pasitvirtina, nes 
žmonės, ypač kaimuose, iš įpro-
čio dar žiūri televiziją ir laiko ją 
autoritetinga, teisingų žinių sklei-
dėja. Mes turime reikalą su sme-
genų plovimo mašina, kuri jokių 
skrupulų nebeturi, tendencingai 
parenka pašnekovus, įvykius in-
terpretuoja taip, kaip nori.

– Visi esame verčiami galvoti 
taip, kaip nori valdantysis elitas. 
Juk, pavyzdžiui, jei galvosime, 
kad reikia bandyti nesipykti su 
kaimyninėmis valstybėmis, iškart 
būsime apšaukti prorusiškais.

– Kai išsivadavome iš sovie-
tmečio ir vienos tiesos režimo, 
kurį laiką gyvenome taip, kad 
buvo leidžiamos įvairios nuo-
monės – ir pamatuotos, ir nepa-
matuotos, ir galbūt kvailokos. 
Visos turėjo teisę egzistuoti. O 
per dešimtmetį, kai valdė Dalia 
Grybauskaitė, buvome įstumti į 

tokį režimą, kad tie rėmai, kas yra 
tinkama, kas netinkama, pasidarė 
labai siauri. Visi supranta, kaip 
galima ir reikia kalbėti, ir kaip 
negalima, nors niekur tai neužra-
šyta. Jei pasakysi kažką ne taip, 
iškart būsi prorusiškas. Ar iš viso 
beliko žodžio laisvė?

– Dabar net manyti, kad ber-
niuką reikia auginti vyru, o 
mergaitę – moterimi, jau „ne-
bepopuliaru“.

– Būtent. Tie „pažangiečiai“ 
perša nuomonę, kad toks mąsty-
mas yra atsilikęs. Tam tikra pras-
me grįžtame į laikus, kai buvo 
viena partija, viena nuomonė. 
Pabandyk, pavyzdžiui, pasisakyti 
prieš gilesnę Lietuvos integraciją 
į ES. Tokių dalykų svarstyti net 
neleidžiama, nors tai yra legitimu. 
Tos pačios Vakarų Europos inte-
lektualai 2017 m. išleido garsią-
ją Paryžiaus deklaraciją, kurioje 
iškeltas klausimas, ar tuo keliu 
Europa eina. Lietuvoje tas tekstas 
buvo paskelbtas, tačiau nesukėlė 
jokios reakcijos. Niekam neįdo-
mu, ar dabar ES yra tokia, į kokią 
mes įstojome ir kokiai davėme 
tam tikrus įsipareigojimus. Nie-
kam neįdomu, kokios laukia pers-
pektyvos. Lietuvoje profesoriai, 
kurie tokius klausimus kelia, vien 
už tai metami iš universitetų. Ar 
viskas gerai su šita šalimi?

– Kai stojome į ES, apie jokias 
vienalytes „šeimas“ niekas nė 
nekalbėjo, juo labiau – apie leidi-
mą joms įsivaikinti. Dabar pasi-
sakysi prieš tai – būsi didžiausias 
žmogaus teisių pažeidėjas.

– Ir ne tik apie tai. Pabandyk 
pasisakyti prieš lyties keitimą... 
Pavyzdžiui, ponia, tapusi tei-
singumo ministre (Evelina Do-
brovolska, – aut. past.), kuo iki 
šiol užsiėmė? Itin, mano akimis 
žiūrint, marginaliomis temomis – 
tokiomis, kaip „W“ raidė, vienos 
lyties partnerysčių ir transgende-
rių teisių gynimas. Visa mūsų tei-
sinė sistema, pats teisingumas ir 
žmogaus teisės suskliaudžiamos į 
šias kelias temas. Tačiau kuriai pi-
liečių daliai ar procentui jos išties 
aktualios? Matyt, labai mažam 
procentui. O tokią poziciją ban-
doma primesti visiems kitiems, 
įrodinėjama, kad kritikuojantys 
kursto neapykantą, turi būti bau-
džiami, represuojami. Kaip tai 
susiję su demokratija? Bando-
ma įteigti, kad tie, kurie bando 
apsaugoti lietuvių kalbą, mąsto 
senamadiškai. Štai naujoji valdžia 
jau prakalbo, kad reikia panaikinti 
Valstybinę kalbos inspekciją. Kad 
galėtume kalbėti kaip norime. Jau 
ir dabar jaunimas kalba pusiau 
angliškai, pusiau lietuviškai.

– Ir niekas iš valdžios čia jokių 
pavojų neįžvelgia.

– Taip, jau net dalis žinomų kal-
bininkų aiškina, kad viskas tvar-
koje. O vien pažiūrėjus į tai, kaip 
rašo visokie „delfiai“... Paskaitai 
sakinį iki galo, tai jau jo pradžios 
nebesupranti, nes žodžiai „nušo-
kę“, jau nekalbu apie gramatines 
ir stiliaus klaidas. Taupoma kal-
bos sąskaita, kalbos redaktoriai 
atleidžiami, nes manoma, kad to 
nebereikia. Tai – viešosios erdvės 

susinimas.

– Didžioji žiniasklaidos dalis 
dabar suteikia eterį tik tiems, 
kurie galėtų sukelti kuo dides-
nę paniką dėl COVID-19. Ar ir 
čia nepasigendate pliuralizmo, 
nes visiškai blokuojami tie, ku-
rie ragina nepanikuoti – elgtis 
atsargiai, saugoti vieni kitus, bet 
nepulti į isteriją?

– Baisiausia, kad gyvename 
laikais, kai yra toks didelis in-
formacijos srautas, kad nebegali 
atsirinkti, kur yra ekspertų nuo-
monė, o kur – sąmokslų teorijos ar 
kliedesiai. Viskas taip suvelta, o 
kai dar iš valdžios žmonės tegirdi 
„griežtinsim, griežtinsim, griež-
tinsim“, tai kyla natūralus noras 
priešintis. Švedijoje apeliuota į 
žmonių sąmoningumą. O pas mus 
įteisino privalomą kaukių nešioji-
mą ir iškart rimtas baudas. Žmo-
nes nori dresuoti kaip šuniukus. 
Natūralu, kad žmonės tam prie-
šinasi, jie nenori būti šuniukai. 
Tada ir turime tą nesisaugojimą, 
kylančius skaičius.

Per pirmą karantiną dar buvo 
daugiau solidarumo, savanoriai 
padėdavo izoliuotiesiems. O 
dabar visi taip įbauginti, kad to 
bendruomeniškumo nebeliko. 
Visuomenė irsta iš vidaus. O 
tada į areną išeina „nuskriaustie-
ji“, kurie moka ginti savo teises, 
draskyti akis kitiems. Ir tada jie 
laimi – gauna įvairias subsidijas, 
eterį.

Kai visuomenei norima įpiršti 
kokią nors nepopuliarią nuomo-
nę – dėl to, kad reikia atsisakyti 
grynųjų pinigų, įteisinti interne-
tinį balsavimą, dvigubą pilietybę 
ir t. t., – pajungiama visa propa-
gandos mašina. Pasikartosiu: šiuo 
aspektu grįžtame į sovietinius 
laikus. Tie, kas kalba taip, kaip 
reikia elitui, yra propaguojami, 
brukami. Ir tada net tai, kas visą 
laiką atrodydavo kaip absurdas – 
vienalytės „šeimos“ ir panašiai, 
– visuomenei pradeda nebeatro-
dyti taip baisiai. O tikrosios bėdos 
– realus skurdas, reali atskirtis, 
nesaugumas – atsiduria paraštėse, 
lyg to nebūtų, nors tai – ne išsi-
galvoti dalykai.

Dabar skurdas jau tarsi tapo 
norma. Tačiau nuolatiniu baugi-
nimu norima parodyti, kad, jei 
kalbėsi ir galvosi ne taip, kaip 
reikia, atsidursi žmogaus, mais-
to beieškančio konteineriuose, 
vietoje.

– Iš būsimosios Vyriausybės 
tikitės kokių nors teigiamų po-
slinkių žodžio, įsitikinimų laisvės 
srityje?

– Reikia sakyti ne „vyriausybė“, 
o „moteriausybė“. Žinant, kas di-
riguoja paradui – konservatoriai 
ir liberalai, – ta radikalioji (realiai 
radikalioji) darbotvarkė bus stu-
miama į priekį. Be to, bijau, kad, 
pasinaudojant pandemija, bus 
daug korupcijos, įtakų didinimo. 
Jei ankstesnei valdžiai opozicijoje 
buvo kone visa žiniasklaida, da-
bar beveik visa žiniasklaida pūs į 
„moteriausybės“ dūdą ir mes visi 
matysime iškreiptą vaizdą. O tai 
valdžiai padės visuomenei neži-
nant stumti savus reikalus.•
respublika.lt

smegenų plovimas be jokių skrupulų

Lazdijų rajono savivaldybės vadovų sprendimu, atsižvelgiant 
į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės 
lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 
m. gruodžio 21 d. sprendimą, informuojame, kad:
agyventojai dėl būtinosios pagalbos (ūmaus susirgimo ar lė-

tinės ligos paūmėjimo) nuotoliniu būdu, o prireikus kontaktiniu 
būdu galės konsultuotis su savo šeimos gydytojais ir  kalėdinių 
švenčių dienomis, t. y. nuo gruodžio 25 iki gruodžio 27 d. ir 
nuo sausio 2 iki sausio 3 d. 
aŠeimos gydytojas, esant būtinybei ir įtarimui dėl COVID-

19 susirgimo, pacientus nukreips į karščiavimo kliniką Lazdi-
juose, kuri veikia Lazdijų pirminės sveikatos priežiūros centro 
patalpose, testui dėl COVID-19 ligos atlikti. 
aSavivaldybės administracija užtikrins asmenų, kurie išra-

šomi iš ligoninių tęsti COVID-19 ligos gydymo ambulatoriškai, 
transportavimą į šių asmenų namus ar kitą gyvenamąją vietą, 
jeigu tokie asmenys neturi galimybės grįžti nuosavu ar artimųjų 
transportu. 
aVšĮ Lazdijų ligoninės konsultacinė poliklinika 2020 m. 

gruodžio 25–27 d. ir 2021 m. sausio 2–3 d. teiks ambulatorines 
asmens sveikatos priežiūros paslaugas – radiologijos, echosko-
pijos, endoskopijos, chirurgijos ir medicininės laboratorijos.

Informuojame apie kontaktinius telefonų numerius, kuriais 
galite skambinti nuo 9.00 val. iki 16.00 val., prireikus būtinos 
šeimos gydytojo pagalbos kalėdinių švenčių laikotarpiu:

VšĮ Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros cen-
tras – 8 608 41551, 8 616 74803;

UAB ,,Lazdijų sveikatos centras“ – (8 318) 51524, 
(8 318) 52809, (8 318) 43424;

Šeimos klinika „GILONA“ – 8 618 71530, 8 606 44080;
IĮ A. Vaišnoro šeimos gydytojo kabinetas – 8 699 60588, 

8 614 87382.

Iškilus klausimams dėl:
amedicininių paslaugų teikimo tvarkos kreiptis į  
 Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus savivaldybės gydy-

toją Liną Džiaukštienę, tel. 8 610 43 868.
aTransportavimo paslaugų asmenims į namus ar kitą gyve-

namąją vietą – į  Vietinio ūkio skyriaus vedėją Indrę Adomynie-
nę, tel. 8 613 05 460.

LazDijų rajono SavivaLDybėS aDminiStracija 
informuoja apie pirminėS SveikatoS prieŽiūroS 
įStaiGų  Darbą ir kitaS paSLauGaS švenčių DienomiS 
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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.

Lazdijų jaunimo centro žinios: jaunimas sukūrė savo verslo svetainę!
Projektas „Jaunystė: kūry-
bingumas, komunikacija 
= verslas“, kurį finansavo 
Jaunimo reikalų depar-
tamentas prie Socialinės 
apsaugos ir darbo minis-
terijos, vis stipriau laužo 
stereotipą, kad verslo gali 
imtis tik tie, kas yra sukau-
pę pakankamai pinigų.

Vykdant projekto „Jaunystė: 
kūrybingumas, komunikacija= 
verslas“ veiklas jaunimui buvo 
organizuojami mokymai. Vasaros 
pradžioje  jaunuoliai  kartu su 
psichologu Andriumi Katarskiu  
stengėsi pažinti bei įvardinti savo 
vidines baimes, nerimus. Psicho-
loginiai mokymai „Aš bijau/ne-
bijau“ padėjo labiau  atsiskleisti, 
nebijoti rizikuoti, labiau pasitikėti 
savo jėgomis. Jaunuoliai suži-
nojo, kad baimė yra natūralus 
jausmas, tik svarbu neleisti, kad 
ji užvaldytų asmenybę.  

Lektorė Ina Ribinskaitė kū-
rybiškumą skatinančiuose mo-
kymuose akcentavo, kad jaunas 
žmogus privalo ugdyti darbiniam 
užimtumui reikalingus įgūdžius 
per kūrybines perspektyvas. 
Mokymų „Aš kūrybiška asme-
nybė“ metu buvo pabrėžiama, kad  
šiandien  kūrybiškumo reikia ir 
moksle, ir technologijose, ieškant 
darbo, ar kuriant savo įmonės lo-
gotipą. 

Kūrybinėse dizaino dirbtuvė-
se, kurias vedė dizainerė Amalija 
Gogytė, dalyviai sužinojo, kaip 
dekoruojama tekstilė. Dizainerė 
mokymų metu pasidalino ne tik 

dekoravimo subtilybėmis, bet ir 
savo asmenine patirtimi kuriant 
verslą. 

Praktinių kūrybinių dizaino 
dirbtuvių  „Pienės pūkas“ metu  
nutapyti marškinėliai, drobiniai 
maišeliai bei veido kaukės buvo 
eksponuojami Lazdijų viešosios 
bibliotekos Jaunimo centro er-
dvėse. 

Vykdant projektines veiklas 
jaunuoliai buvo supažindinti su  
finansinio raštingumo subtily-
bėmis. Finansinių raštingumo 
mokymų   „Nuo ko pradėti“ 
metu buvo akcentuojama, kad 
kiekvienas privalo turėti verslu-
mo žinių, nes tai turės pridėtinės 
vertės karjeros perspektyvoje.  
Jaunuoliai susipažino su verslo 
kūrimo pradmenimis, taupymo 
galimybėmis, bankų paslau-
gomis kuriant verslą. Lektorė 
akcentavo, kad finansus turi iš-
manyti kiekvienas sąmoningas 
pilietis. Finansinio raštingumo 
ir verslumo  mokymus „Nuo ko 
pradėti“ vedė lektorė Kristina 
Stauskienė.

Verslo svetainės kūrimo „Mano 
startas“ praktiniai mokymai buvo 
pateikiami nuotoliniu būdu, kad 
daugiau Lazdijų rajono jaunimo 
turėtų galimybę sudalyvauti. 
Praktinius-edukacinius mokymus 
verslo svetainės kūrimo tema vedė 
KTU Kauno technologijos univer-
siteto studentas Aistis Škarnulis. 
Sukurta verslo svetainė www.
manostartas.lt padės Lazdijų 
jaunimui siūlyti: fotografo, vi-
deomontažo, rūbų dekoratoriaus, 
visažisto, manikiūristo, animato-

riaus ir kt. paslaugas. Svetainė bus 
lengvai administruojama Lazdi-
jų jaunimo centro darbuotojų ir 
jaunuolių, todėl jaunimas galės 
lengvai prijungti naujus narius. 
Svetainėje bus galima surasti rei-
kalingą teisinę informaciją, suži-
noti, kaip įsigyti verslo liudijimą, 
kaip išrašyti pinigų paėmimo-per-
davimo orderį.

Ypatingas dėmesys skiriamas 
jaunimo verslumui ugdyti, ska-

tinti tobulėti, ugdyti darbo rinkai 
reikalingus įgūdžius, taip pat ma-
žinti socialinę atskirtį įtraukiant 
mažiau galimybių turinčius jau-
nus žmones. Uždirbti pinigai iš 
savo mėgstamos veiklos – pirmas 
žingsnis, einant verslo keliu. Kad 
jaunimas dar geriau užvirtintų ži-
nias, gaunamas mokymų metu, 
vyko refleksijos, aptarimai, įsi-
vertinimai.

Manoma, jog  projekto veiklos 

– mokymai, pokalbiai, motyvaci-
niai žaidimai, diskusijos, dialogai 
– sudomino įvairaus amžiaus ir 
socialinės padėties jaunuolius 
ir, žinoma, pritraukė į Jaunimo 
centrą dar daugiau jaunuolių iš 
viso rajono. 

Lazdijų rajono  jaunimas  įsi-
traukė į veiklas,  suteikiančias  
jiems galimybes  išmokti verslu-
mo, įveiklinti savo idėjas ir galbūt 
ateityje iš to „valgyti duoną“.•

išlindo tamsioji Lazdijų policininko pusė: po uolios 
tarnybos skraiste reketuodavo kauno prostitutes

Kolegoms sakydavo, kad 
vyksta tirti nusikaltimų, 
o iš tikrųjų važiuodavo 
reketuoti prostitučių. Dvi-
gubas 37 metų policininko 
iš Lazdijų gyvenimas krovė 
jam turtus, tačiau įkliuvus 
viskas sugriuvo – jis gali 
netekti tarnybos, sulauk-
ti didelės baudos ar kitų 
sankcijų.

Lazdijuose gyvenantis Alytaus 
apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato pareigūnas slapta nuo 

kolegų vykdavo į Kauną pas kūną 
pardavinėjančias moteris.

Apsimetęs klientu, jis sužino-
davo lietuvių ir ukrainiečių pros-
titučių adresus, o atvykęs pareika-
laudavo kyšio už tai, kad nebūtų 
skirta administracinė nuobauda.

Moterys už „ramybę“ duodavo 
įvairaus dydžio kyšius, tačiau ty-
lėjo ne visos.

Prieš keletą mėnesių kai ku-
rios iš jų kreipėsi į policiją. Dėl 
pareigūno veiksmų buvo iškelta 
baudžiamoji byla, legaliai klauso-
masi jo pokalbių telefonu.

tas nuo pareigų, jam pareikšti įta-
rimai byloje dėl piktnaudžiavimo 
ir kyšininkavimo.

Pareigūnui skirta švelnesnė 
kardomoji priemonė nei suėmi-
mas – rašytinis pasižadėjimas 
neišvykti.

Įtariamasis policijoje dirba be-
veik 17 metų, anksčiau nebuvo 
sulaukęs tarnybinių nuobaudų. 
Kolegos jį apibūdino kaip uolų 
darbuotoją.

Bendradarbiai teigė nieko ne-

žinoję apie tamsiąją kolegos pusę 
– jiems sakydavo, jog vyksta į 
suplanuotas užduotis, o iš tikrųjų 
važiuodavo visai kitur, pas prosti-
tutes, surastas per skelbimus.

Manoma, jog dalis moterų buvo 
verčiamos mokėti duoklę ne pir-
mą kartą.

Nukentėjusiųjų gali susidaryti 
iki dešimties, joms apie 30–40 
metų.•
lrytas.lt

Paskutinį kartą jis paskambino į 
Kauną, kur susitarė dėl atvykimo 
pas vieną seksualines paslaugas 
teikiančių moterų.

Kauno apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato Imunite-
to valdybos tyrėjai antradienį 
po pietų sučiupo kolegą laiki-
nosios sostinės centre esančio 
daugiabučio laiptinėje, tik ką 
išėjusį iš prostitutės nuomoja-
mo būsto.

Pareigūnas bandė skubiai at-
sikratyti 200 eurų, kuriuos jam 
davė moteris, siekdama išvengti 
administracinės nuobaudos – no-
rėjo juos išmesti, tačiau įkalčiai 
buvo surasti.

Korupcijos atvejų policijoje ty-
rėjams ji davė parodymus, patvir-
tindama, jog jų kolega reikalavo 
pinigų.

Kitos moterys taip pat paliu-
dijo prieš įklimpusį policininką 
iš Lazdijų.

„Visai policininkų bendruome-
nei buvo šokas, sužinojus apie šį 
įvykį. Tai itin retas atvejis. Džiau-
giamės, galėdami juos išaiškinti 
savo jėgomis“, – naujienų portalui 
lrytas.lt pasakojo Kauno apskri-
ties VPK Imuniteto valdybos vir-
šininkas Andrejus Rabyj.

Susitepęs policininkas nušalin-

Policijos pareigūnai sulaikė savo kolegą, kuris įtariamas duoklės reikalavimu 
iš prostitučių. (Lrytas.lt koliažas)
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eteriSketvirtaDienio aiDaS

Aidas Kelionis
Kai lėtai slenka niūrios ir tamsios 
advento dienos, kurias dar liūdnesnė-
mis padaro įvestas griežtas karantinas 
ir niekur toliau negali išvažiuoti, ge-
riausias būdas prasiblaškyti ir pakelti 
sau nuotaiką yra vasaros prisiminimai. 
Prieš porą metų kaip tik tokia nuostabi 
vasara ir pasitaikė.

2018-ųjų vieną vasaros pradžios die-
ną ėjau gatve ir jau artėjau prie šalia 
šaligatvio augančios liepos, kai pajutau 
aštrų ir malonų liepžiedžių kvapą. Pa-
galvojau, kad dar tik birželio pradžia, 
o jau žydi liepos. Susitikęs pažįstamą 
pasidalinau šiuo faktu, o jis atsakė, kad 
liepos pradėjo žydėti jau gegužės pa-
baigoje. Galima pasakyti, kad ta vasara 
prasidėjo mėnesiu anksčiau, ir tai buvo 
joks išsigalvojimas, o tikra tiesa.

Labai mėgstu maudytis šalia namų 
tyvuliuojančiame Ančios ežere. Net 
neatsimenu, kiek metų iš eilės tai pra-
dedu daryti birželio mėnesį, greičiau 
antroje jo pusėje. Tuomet orui taip 
anksti atšilus įlindau į ežerą gegužės 
pabaigoje ir visiškai to nesigailėjau, 
nes vanduo buvo iš tiesų šiltas. Labai 
mėgstu vasarą, tad vis galvojau, kad 
visai nesupyksiu, jeigu prie puikių va-
saros orų dar prisidės ir tikrai neprastas 
gegužės mėnuo. 

Kiek vėliau laukiau, kada pasirodys 
pirmasis braškių derlius, kuriam, deja, 
labai kenkė sausra. Nuo tokių tropinių 
karščių braškės net iškepdavo tiesio-
gine to žodžio prasme arba per anksti 

prinokdavo būdamos dar per mažos. La-
bai mėgstu šias uogas, tad nekantravau 
norėdamas jų paragauti. O jų sezonas 
toks trumpas. Dar gegužės mėnesį teko 
matyti pardavinėjamas braškes viename 
prekybos centre. Jos buvo atvežtos iš 
Ispanijos. Nutariau jas pauostyti ir ge-
rokai nusivyliau – nesklido aromatas, 
būdingas bent lenkiškoms ar lietuviš-
koms braškėms.

Tuomet prisidėjo pagrindinė mūsų 
krašto aktualija ir bėda – vyraujanti saus-
ra. Padoraus lietaus nebuvo labai seniai 
ir ūkininkų laukų žemė tapo panaši į 
pelenus. Kas svarbiausia, ir artimiausios 
prognozės ilgesnio ir padoraus lietaus 
nežadėjo, o tai varė į neviltį ūkininkus, 
kurių daržovės džiūvo laukuose. Jeigu 
mažus plotus daržų dar galima buvo 
išgelbėti laistant, tai didesniuose plotuo-
se nebuvo  įrengtos laistymo sistemos. 
Tuomet  beliko melsti Aukščiausiojo, 
kad atsiųstų lietaus.

Užtat tokia nepadoriai karšta gegužė 
džiugino beatostogaujančius, poilsiau-
jančius ir kitus, kurie galėjo mėgautis 
malonaus oro teikiamais smagumais. Tik 
reikia pastebėti, kad vis dėlto lietuviai 
dar neturi įgūdžių, kaip elgtis pliaže ir 
vandenyje. Apskritai tokiame karštyje 
reikia elgtis labai atsargiai. Tai aktualu 
žmonėms, kurie serga įvairiomis lėti-
nėmis ligomis. Pastariesiems, tvyrant 
tokiems karščiams, iš viso nepatartina 
būti saulėje nuo 10 iki 15 valandos. Bet 
ir galintys būti karštyje nesielgia pro-
tingai. Gulėjimas saulės spinduliuose 
kelias ar daugiau valandų jau prasilenkia 
su sveiku protu. Galima ne tik įsitaisy-
ti odos nudegimus, bet ir gauti saulės 
smūgį, nualpti ar sutrikti kraujotaka, jau 
nekalbant apie rimtesnius negalavimus. 
Lietuvoje apskritai įsigalėjęs netikęs 
įprotis vasarą nedengti galvos kepurai-
tėmis nuo saulės. Tai labai nesveika ir 
paprasčiausiai kvaila. Be to, gulint sau-
lėtoje vietoje būtina naudoti kremus nuo 
saulės ir jais neužtenka tik vieną kartą 
per dieną išsitepti. Juos reikėtų vartoti 
net kelis kartus per dieną.•

ketvirtaDieniS, gruodžio 24 d. Saulė teka 8.41, leidžiasi 15.56, dienos 
ilgumas 7.15. Priešpilnis. Vardadieniai: adelė, adomas, ieva, irmina, Girstautas, Minvydė, irma.

LRT TV
2020. 12.24
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 „Gipsas“.
 7.30 „Hanso kristiano 

anderseno 
pasakos. Mergaitė 
su degtukais“.

 8.30 Premjera. „Šven-
tojo Mikalojaus 
nuotykiai“.

 9.45 Premjera. „Pin-
gvinų maršas 2. 
Šauksmas“.

 11.10 „Gražuolė ir 
pabaisa“.

 12.55 Premjera. „kalėdų 
planuotoja“.

 14.20 „kaip išgelbėti 
kalėdas?“.

 16.00 „Biplan“ ir karina 
krysko. Džiaze tik 
merginos. 

 17.30 kas ir kodėl? 
 18.00 „Tą naktį…“. 
 20.00 Panorama.
 20.22 sportas. orai.
 20.30 kalėdų nakties šv. 

Mišios iš Vatikano. 
 22.00 Bernelių šv. Mišios 

iš Vilniaus arkikate-
dros bazilikos. 

 23.30 „operos vaiduo-
klis“.

 2.10 „kalėdų prisimi-
nimai“.

 3.45 „kalėdų senelio 
žmona“.

 5.15 išpažinimai. 
 5.40 Dainuoju Lietuvą. 

kalėdinės dainos.

LNK
 6.35 „kalėdų senelio 

slaptoji tarnyba“.
 8.15 „sniego karalienė 

2“.
 9.50 PReMjeRa. 

„sukeisti kalėdų 
seneliai 2. Pa-
mirštos kalėdos“.

 11.10 „Haris Poteris ir 
išminties akmuo“.

 14.15 „žvaigždžių 
dulkės“.

 16.45 PReMjeRa. 
„žvaigždė“.

 18.30 žinios.
 19.20 Dakaras 2021. 
 19.25 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 kūčios su Rūta. 
 21.30 PReMjeRa. „Taip 

gimė žvaigždė“.
 0.15 „kaip pavogti 

žmoną“. 
 2.00 „ir visi jų vyrai“.
 3.50 „Užslėptas grožis“.

TV3
 6.05 „simpsonai“.
 7.00 „jonukas“.
 9.05 „Mažasis kalėdų 

senelio padėjėjas“.
 11.00 „Šiaurės ašigalis. 

Pasiruošimas 
kalėdoms“.

 12.20 „kenoloto“.
 12.22 „Šiaurės ašigalis. 

Pasiruošimas 
kalėdoms“.

 12.50 „snieguolė ir 
septyni nykštukai“.

 14.30 „La troškinys“.
 16.40 „kalėdų karštinė“.
 17.20 „kenoloto“.
 17.22 „kalėdų karštinė“.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 kūčių vakaras su 

kunigu Ričardu 
Doveika.

 22.00 „egzodas. Dievai ir 
karaliai“.

 22.15 „jėga“ ir „keno-
loto“.

 22.18 „egzodas. Dievai ir 
karaliai“.

 1.05 „Graži moteris“.
 3.35 „kalėdų karštinė“.
 5.10 „Gyvenimo 

išdaigos“.
 5.40 „Troliai Mumiai ir 

žiemos pasaka“.

BTV
 6.10 „Pragaro virtuvė“.
 7.55 „Gyvenimas. 

Pirmieji žingsniai“.
 9.00 „arabijoje su 

Levisonu Vudu“.
 10.10 „Uraganas. Vėjo 

odisėja“.
 11.50 „kodėl mes kūry-

bingi?“.
 13.35 41-asis Pasaulinis 

rytojaus cirkas.
 15.25 „Mano tėtis nuvarė 

mašiną“.
 17.15 „Bėgliai“.
 19.05 „Mumija“.
 21.30 PReMjeRa. „jeka-

terina Didžioji“.
 22.40 „Nojaus laivas“.
 1.25 „Uraganas. Vėjo 

odisėja“.

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

gumas“.
 9.00 Deutsche Welle 

pristato. keliautojo 

dienoraštis. 
 9.30 kaimo akademija. 
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Mokslo ritmu. 
 12.30 alfa taškas. 
 13.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 16.00 Reporteris. 
 16.20 sportas.
 16.28 orai.
 16.30 V. Noreikos 

koncertas „ačiū už 
meilę“.

 18.00 Reporteris. 
 18.20 sportas.
 18.28 orai.
 18.30 simfoninė poema 

su edgaru Mon-
tvidu.

 20.00 Reporteris. 
 20.20 sportas.
 20.28 orai.
 20.30 Lietuva tiesiogiai. 
 21.00 Piemenėlių mišios 

iš Bernardinų 
bažnyčios.

 22.30 Reporteris. 
 22.50 sportas.
 22.58 orai.
 23.00 Lietuva tiesiogiai. 
 23.30 V. Noreikos 

koncertas „ačiū už 
meilę“.

 1.00 simfoninė poema 
su edgaru Mon-
tvidu.

 2.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“.

 4.30 Lietuva tiesiogiai. 
 4.50 Mūsų gyvūnai. 
 5.15 Mažos Mūsų 

Pergalės. 

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 „Mija ir aš“.
 6.30 „sardinė kosmose“.
 6.45 „Bitė Maja“.
 7.00 Gustavo nuotykiai. 
 8.40 38-asis tarptautinis 

festivalis „Rytojaus 
cirkas“.

 10.15 „skruzdėliukas z“.
 11.40 „krudžiai“.
 13.20 „Gipsas“.
 14.50 kalėdų pasaka 

„Šokio karalienė ir 
giriniai“. 

 17.00 Šv. kūčių pamaldos 
Vilniaus evangelikų 
liuteronų bažny-
čioje. 

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

 18.30 Mirga Gražinytė-
Tyla ir Birmingemo 
miesto simfoninis 
orkestras. 

 20.00 Panorama.
 20.22 sportas. orai.
 20.30 kalėdų nakties šv. 

Mišios iš Vatikano. 
 22.00 Po bažnyčios 

skliautais. 
 23.15 „Laumės vaikas“.
 1.30 „Tą naktį...“. 
 3.20 Naktės. Muzikinis 

ritualas tarp 
realybės ir sapnų. 

 4.25 38-asis tarptautinis 
festivalis „Rytojaus 
cirkas“.

TV1
 7.20 „Daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 8.15 „Dvi širdys“.
 10.15 „karūna kalė-

doms“.
 12.05 „Mentalistas“.
 13.10 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 14.05 „sugrįžimas 

kalėdoms“.
 15.55 „Pašėlusi jaunystė“.
 19.05 „Paskutinė gali-

mybė kalėdoms“.
 21.00 „azartiniai 

žaidimai“.
 23.05 „Paskolinta meilė“.
 0.55 „Našlaitės“.
 2.35 „aš gyvas“.
 3.55 „Daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

TV6
 6.05 „Uošvių nepasi-

rinksi“.
 7.25 „kobra 11“.
 8.30 „Mikė“.
 9.00 Praeities žvalgas.
 9.30 „atsargiai! Mer-

ginos“.
 10.30 „simpsonai“.
 12.30 „Pasmerkti“.
 13.30 „Havajai 5.0“.
 14.30 „Mikė“.
 15.00 „Terry crewsas 

gelbsti kalėdas“.
 20.00 „Gwen stefani. 

Tu dovanoji man 
kalėdas“.

 21.00 „Pi gyvenimas“.
 0.15 „Gelbėtojai“.
 1.35 Gero vakaro šou.

„Keršytojai“, 22.00, TV6„Egzodas. Dievai ir karaliai“, 22.00, TV3

„Taip gimė žvaigždė“, 21.30, LNK
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 6.00 Lietuvos Respu-
blikos himnas.

 6.02 „Bitė Maja“.
 6.15 „kalėdinis Betho-

veno nuotykis“.
 7.45 „Lujis, Luka ir 

sniego mašina“.
 9.00 Premjera. „Pieno 

baras“.
 9.15 „Šokliukė ir kalėdų 

eglutė“.
 9.45 Premjera. „elniuko 

ailo kelionė per 
Laplandiją“.

 11.15 „Gražuolė ir 
pabaisa“.

 12.55 Urbi et orbi. 
Popiežiaus Pran-
ciškaus kalėdinis 
sveikinimas Miestui 
ir Pasauliui. 

 13.30 kalėdinis interviu 
su Vilniaus arkivys-
kupu metropolitu 
Gintaru Grušu.

 13.50 cirko programa. 
„saulės cirkas“. 
Įdomybių biuras.

 15.25 klausimėlis. 
 16.00 skambančios 

kalėdos.
 17.30 žinios. sportas. 

orai.
 18.00 kas ir kodėl?
 18.30 Vartotojų kontrolė. 
 19.30 Beatos virtuvė. 
 20.30 Panorama.
 20.52 sportas. orai.
 21.00 auksinis protas. 
 22.25 „Michaelo Buble 

koncertas BBc 
studijoje“.

 23.30 „Tegyvuoja meilė!“.
 1.45 „kalėdos „Rivje-

roje“.
 3.20 „Ten Walls“ kon-

certas „simfonija“ 
su Lietuvos vals-
tybiniu simfoniniu 
orkestru. 

 5.05 Beatos virtuvė. 

LNK
 7.00 „Tomo ir Džerio 

pasakos“.
 7.25 „Drąsusis elniukas 

eliotas“.
 9.00 „Legendos susivie-

nija“.
 10.50 „Haris Poteris ir pa-

slapčių kambarys“.
 14.00 „Rašalo širdis“.
 16.05 „Naujokas“.
 18.30 žinios.
 19.20 Dakaras 2021. 
 19.25 sportas.

 19.27 orai.
 19.30 „Fantastiniai 

gyvūnai ir kur juos 
rasti“.

 22.05 PReMjeRa. „Bohe-
miškoji Rapsodija“.

 0.50 „Penkiasdešimt 
pilkų atspalvių“.

TV3
 7.10 „Vienas namuose 

3“.
 9.20 „Hortonas“.
 11.00 43-iasis Monte 

karlo tarptautinis 
cirko festivalis.

 12.20 „kenoloto“.
 12.22 43-iasis Monte 

karlo tarptautinis 
cirko festivalis.

 13.45 „sniego šunys“.
 15.45 „Merė Popins 

sugrįžta“.
 17.20 „kenoloto“.
 17.22 „Merė Popins 

sugrįžta“.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 „Ledo šalis 2“.
 21.25 „Melagiai“.
 22.15 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 22.18 „Melagiai“.
 23.10 „Blogos mamos ir 

jų kalėdos“.
 1.20 „kalėdinė istorija“.
 3.00 „Perl Harboras“.

BTV
 6.20 41-asis Pasaulinis 

rytojaus cirkas.
 8.05 „Mumija“.
 10.30 42-asis Tarptautinis 

Monte karlo cirko 
festivalis.

 13.05 „Užšaldytas“.
 14.45 „Drakonai dvyniai“.
 16.55 „Mumijos sugrį-

žimas“.
 19.30 „amerikietiškos 

imtynės“.
 21.30 „jekaterina 

Didžioji“.
 22.40 „kaip išgyventi 

kalėdas“.
 0.30 „Nojaus laivas“.

Dzūkijos TV
 5.29 Programa.
 5.30 „24/7“. 
 6.30 skonio reikalas. 
 7.00 Laikykitės ten su 

andriumi Tapinu. 
 8.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 9.00 Deutsche Welle 

pristato. Greitis. 

 9.30 Vantos lapas. 
 10.00 „Reali mistika“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Mokslo ritmu. 
 12.30 Mūsų gyvūnai.
 13.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.20 sportas.
 16.28 orai.
 16.30 Lietuvos komiko 

vakaras. 
 18.00 Reporteris. 
 18.20 sportas.
 18.28 orai.
 18.30 Lietuvos komiko 

vakaras. 
 20.00 Reporteris. 
 20.20 sportas.
 20.28 orai.
 20.30 koncertas Teno-

riada. 
 22.30 Reporteris. 
 22.50 sportas.
 22.58 orai.
 23.00 Deutsche Welle 

pristato. Greitis. 
 23.30 Lietuvos komiko 

vakaras. 
 2.10 koncertas Teno-

riada. 
 3.50 „Reali mistika“.
 6.00 Deutsche Welle 

pristato. keliautojo 
dienoraštis. 

 6.30 Deutsche Welle 
pristato. Greitis.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 „Mija ir aš“.
 6.30 „sardinė kosmose“.
 6.45 „Bitė Maja“.
 7.00 „Pingvinų maršas 

2. Šauksmas“.
 8.30 39-asis tarptautinis 

festivalis „Rytojaus 
cirkas“.

 10.00 „Monstriukė Molė“.
 11.10 „smalsutis Džor-

džas“.
 12.35 Vi menų festivalis 

„Šokio karalienė“. 
Šokio pasaka 
„kalėdų puota“. 

 15.05 „Šokliukė ir kalėdų 
eglutė“.

 15.30 ankstyvojo baroko 
muzikos koncertas 
„il viaggio“ („ke-
lionė“). 

 16.45 „Ten Walls“ kon-
certas „simfonija“ 
su Lietuvos vals-
tybiniu simfoniniu 
orkestru. 

 18.30 Prieš šokio spek-

taklį „Faustas“.
 18.50 Premjera. Šokio 

spektaklis 
„Faustas“. 

 20.30 Panorama.
 20.52 sportas. orai.
 21.00 Premjera. „Tėvai 

vieni namuose. 
Vinteriai“.

 22.30 kalėdos su erica 
jennings. 

 23.55 Monika Linkytė 
ir „London commu-
nity Gospel  choir“.

 1.35 „springsteenas ir 
aš“.

 2.55 „kalėdų prisimi-
nimai“.

 4.30 39-asis tarptautinis 
festivalis „Rytojaus 
cirkas“.

TV1
 7.00 „Daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 7.50 „Dvi širdys“.
 8.50 „Pašėlusi jaunystė“.
 12.00 sveikinimai. 
 14.15 „Paskutinė gali-

mybė kalėdoms“.
 16.10 „sveika, mažyte“.
 19.10 „kalėdos. Metas  

grįžti namo“.
 21.00 „kalėdos Tenesyje“.
 22.50 „Paryžiaus 

paslaptys. operos 
paslaptis“.

 0.40 „Našlaitės“.
 2.25 „azartiniai 

žaidimai“.
 4.05 „Daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

TV6
 6.30 „simpsonai“.
 7.30 „Gwen stefani. 

Tu dovanoji man 
kalėdas“.

 8.30 statybų gidas.
 9.00 „simpsonai“.
 10.00 „Terry crewsas 

gelbsti kalėdas“.
 15.00 „žvaigždžių karai. 

Galia nubunda“.
 17.50 „žvaigždžių 

karai. Paskutiniai 
džedajai“.

 21.00 žinios.
 21.55 sportas.
 21.58 orai.
 22.00 „kapitonas 

amerika. Pilietinis 
karas“.

 1.00 „Pi gyvenimas“.
 3.15 Gero vakaro šou.

„Terry Crewsas gelbsti Kalėdas“, 10.00, TV6

„Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti“, 
19.30, LNK

šeštaDieniS, gruodžio 26 d. Saulė teka 8.42, leidžiasi 15.57, dienos ilgumas 7.15. 
Priešpilnis. Vardadieniai: steponas, Gaudilė, Gindvilė, Gaudvilas.

LRT TV
2020. 12.2  
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 „Noelio cirkas“.
 7.45 „Bjaurusis aš“.
 9.20 „Bjaurusis aš 2“.
 11.00 „Gamtos cirki-

ninkai“.
 12.00 kalėdų šv. Mišios iš 

kauno kristaus Pri-
sikėlimo bazilikos. 

 13.15 koncertas „sal-
džios kalėdos“. 

 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 – 

kalėdos. 
 22.35 Premjera. Roko 

opera „jėzus 
kristus superž-
vaigždė“.

 0.20 „Gamtos cirki-
ninkai“.

 1.15 „Gražuolė ir 
pabaisa“.

 4.30 „Frenki Dreik 
paslaptys“.

LNK
 6.15 „Nepaprastas 

Gumuliuko gyve-
nimas“.

 6.40 „Tomo ir Džerio 
pasakos“.

 7.05 „Legendos susivie-
nija“.

 8.45 „svajoklis Budis“.
 10.25 „katinas su skry-

bėle“.
 12.05 „Haris Poteris ir 

azkabano kalinys“.
 14.55 „Denis – grėsmė 

visuomenei. 
kalėdos“.

 16.40 „kelionė į paslap-
tingąją salą“.

 18.30 žinios.
 19.20 Dakaras 2021. 
 19.25 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 PReMjeRa. „Fan-

tastiniai gyvūnai. 
Grindelvaldo 
piktadarystės“.

 22.10 PReMjeRa. 
„Rocketman“.

 0.35 „Penkiasdešimt 
tamsesnių ats-
palvių“.

 2.40 „Bohemiškoji 
Rapsodija“.

TV3
 6.30 „kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.00 „Vėžliukai nindzės“.
 7.30 „supermergaitės“.
 8.00 „simpsonai“.
 8.30 Virtuvės istorijos.
 9.00 Gardu Gardu.
 10.00 Tėvų darželis.
 10.30 Būk sveikas!
 11.00 Penkių žvaigždučių 

būstas.

 11.30 „Ledinis karštis“.
 11.40 „olafo nuotykiai 

ledo šalyje“.
 12.05 „Pono Poperio 

pingvinai“.
 12.20 „kenoloto“.
 12.22 „Pono Poperio 

pingvinai“.
 14.00 „Palikti sniegy-

nuose“.
 16.35 „Vienas namuose 

4“.
 17.20 „kenoloto“.
 17.22 „Vienas namuose 

4“.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 galvok 2.
 19.35 eurojackpot.
 19.40 galvok 2.
 21.30 „Vandens forma“.
 22.15 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 22.18 „Vandens forma“.
 0.05 „Piršlybos“.
 2.20 „egzodas. Dievai ir 

karaliai“.

BTV
 6.40 42-asis Tarptautinis 

Monte karlo cirko 
festivalis.

 9.00 „arabijoje su 
Levisonu Vudu“.

 10.05 „Diena laukinėje 
gamtoje“.

 11.10 „Neliečiamasis“.
 13.20 auksinės mandra-

goros 2019. Didieji 
pasaulio magai.

 15.30 „žmogus – orkes-
tras“.

 17.15 „Piko valanda“.
 19.30 „Mumija. Drakono 

imperatoriaus 
kapas“.

 21.30 „jekaterina 
Didžioji“.

 22.40 „Devyni jardai“.
 0.45 „kaip išgyventi 

kalėdas“.

Dzūkijos TV
 6.59 Programa.
 7.00 skonio reikalas. 
 7.20 „TV europa 

pristato. Vyrų 
šešėlyje. jadvyga 
juškytė-Širšė“.

 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.
 16.28 sportas.
 16.30 Lietuvos miestai. 
 17.30 Vantos lapas. 
 18.00 žinios.
 18.28 orai.
 18.30 „Vyrų šešėlyje. Lida 

Meškaitytė“.
 19.00 Lietuvos kūrėjai. 
 20.00 žinios.
 20.28 orai.
 20.30 Gyvai. Rondo. 

 21.30 Gyvai. išjunk 
šviesą. 

 22.30 žinios.
 22.58 orai.
 23.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 0.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 2.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.35 Gyvenimas. 
 4.20 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 5.00 Lietuvos kūrėjai. 
 5.40 Vantos lapas. 
 6.00 Lietuvos kūrėjai. 

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 auksinis protas. 
 7.15 klausimėlis. 
 7.30 Vilniečiai. antanas 

Dilys. 
 8.00 Premjera. „Nepa-

prastas žmonių 
ir gyvūnų ryšys. 
jenny ir jos skrai-
dančios lapės“.

 8.30 Premjera. „susi-
pažink su mano 
pasauliu. Gauravas 
ir aitvarai“.

 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 „Michaelo Buble 

koncertas BBc 
studijoje“.

 15.30 klausimėlis. 
 16.00 kelias į namus. 
 16.30 Tėčio reikalai. 
 17.00 Veranda. 
 17.30 skambantys pa-

sauliai su Nomeda 
kazlaus. svečiai 
fortepijono virtu-
ozai „Bel suono” 
(Vokietija, Rusija).

 18.25 „kūdikis kalė-
doms“.

 20.00 Čia – kinas.
 20.30 Panorama.
 20.52 sportas. orai.
 21.00 „kartą per 

kalėdas“.
 22.50 „Biplan“ ir karina 

krysko. Džiaze tik 
merginos. 

 0.15 „Tegyvuoja meilė!“.
 2.25 „kalėdos „Rivje-

roje“.
 4.00 klausimėlis. 
 4.15 euromaxx. 
 4.45 auksinis protas. 

TV1
 6.20 „akloji“.
 7.50 „anthonis Bour-

dainas. Nepažįs-
tami kraštai“.

 8.45 „Daktaras ozas. 
Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.40 „Tėvas Motiejus“.
 11.00 „klasikiniai kepiniai. 

anos olson 
receptai“.

 12.00 „Džinas. Nepažin-
toji italija“.

 13.00 „klasikiniai kepiniai. 
anos olson 
receptai“.

 14.30 „Tobulos karališkos 
kalėdos“.

 16.20 „aladinas“.
 19.05 „kalėdų dovana“.
 21.00 „kalėdos užeigoje“.
 23.00 „Nusikaltimo 

vieta – Hamburgas. 
Bloga žemė“.

 0.55 „Paryžiaus 
paslaptys. operos 
paslaptis“.

 2.30 „kalėdos Tenesyje“.

TV6
 6.00 jukono vyrai.
 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 „Didžioji  

migracija“.
 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 „kalėdinis firmos 

vakarėlis“.
 0.00 NBa rungtynės. 

atlantos „Hawks“–
Memfio „Grizzlies“.

 2.30 „karas už bež-
džionių planetą“.

„Vandens forma“, 21.30, TV3
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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 Vakaras su edita. 
 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 Daiktų istorijos. 
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 LRT forumas.
 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 Premjera. „ko-

manda“.
 24.00 „alpių  

detektyvai“.
 0.45 Laisvė ir kūryba. 30 

nepriklausomybės 
metų. Drama.

 1.00 LRT radijo  
žinios.

 1.05 klauskite  
daktaro. 

 2.00 LRT radijo  
žinios.

 2.05 Daiktų istorijos. 
 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
 6.25 „Tomo ir Džerio 

pasakos“.
 6.50 „Piratai! Nevykėlių 

kompanija“.
 8.30 „Tomas ir Džeris. 

sugrįžimas į ozo 
šalį“.

 10.05 „kung Fu Panda“.
 11.50 „Haris Poteris ir 

Fenikso brolija“.
 14.35 „Didžiosios 

motušės namai“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 žinios.
 19.20 Dakaras 2021. 
 19.25 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 PReMjeRa. „žai-

dimas su ugnimi“.
 21.25 „Tėtukas namie 2“.
 22.28 Telefoninė loterija 

1634.
 22.30 Tęsinys. „Tėtukas 

namie 2“.
 23.25 „Mergų balius“.

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“.
 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 „Plėšikai“.
 22.15 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 22.18 „Plėšikai“.
 0.10 „kaulai“.
 1.10 „kalėjimo  

bėgliai“.
 2.10 „kobra 11“.
 3.15 „Moderni šeima“.
 3.50 „kaulai“.
 4.40 Legendinės  

meilės.
 5.35 „Gyvenimo 

išdaigos“.

BTV
 7.25 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.50 „žiurkių medžio-

tojas“.
 9.50 „Pėdsakas“.
 10.50 „Privatus detek-

tyvas Magnumas“.
 11.50 „csi. Majamis“.
 12.50 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 15.00 „žiurkių medžio-

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

policija“.
 18.30 Betsafe-LkL čem-

pionato rungtynės. 
 21.00 „stalingradas“.
 23.35 „skorpionų kara-

lius“.
 1.15 „Visi pasaulio 

pinigai“.
 3.25 „csi. Majamis“.

Dzukijos 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. 

Pokalbiai.
 18.00 Reporteris. 
 18.20 sportas.
 18.28 orai.
 18.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 19.30 alfa taškas. 
 20.00 Reporteris. 
 20.20 sportas.
 20.28 orai.
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „Dvaro rūmai“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 sportas.
 22.58 orai.
 23.00 alfa taškas.
 23.30 Laikykitės ten. 

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

istorija“.
 3.20 Laikykitės ten. 

Pokalbiai.
 4.00 alfa taškas. 
 4.25 Partizanų keliais. 
 4.50 „Reali mistika“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 skambantys pa-

sauliai su Nomeda 
kazlaus. svečiai 
fortepijono virtu-
ozai „Bel suono“ 
(Vokietija, Rusija).

 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 Dainuoju Lietuvą. 

Naujametinės 
dainos.

 12.15 kas geresnio, 
kaimyne? 

 12.40 krikščionio  
žodis. 

 12.55 Laisvė ir kūryba. 30 
nepriklausomybės 
metų. kinas.

 13.10 kelias į namus. 
 13.35 Mokslo apdova-

nojimų „Lietuvos 
šviesa“ prista-
tymas. 

 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 Pirmą kartą. 
 18.55 eHF rankinio 

Čempionų lyga. 
Pusfinalis. Barse-

lonos „Barcelona“–
Paryžiaus „Paris 
saint-Germain“. 

 20.40 Laisvė ir kūryba. 30 
nepriklausomybės 
metų. Muzika.

 20.55 Į sveikatą! 
 21.25 eHF rankinio 

Čempionų lyga. 
Pusfinalis. kylio 
„THW kiel“–
Vesprėmo „Telekom 
Veszprém Hc“. 

 23.10 Dainuoju Lietuvą. 
Naujametinės 
dainos.

 23.30 Pasivaikščiojimai. 
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 Šok su žvaigžde – 

kalėdos. 
 2.10 „Ten Walls“ kon-

certas „simfonija“ 
su Lietuvos vals-
tybiniu simfoniniu 
orkestru. 

 3.55 klausimėlis.lt.
 4.10 „susipažink su 

mano pasauliu. 
Gauravas ir 
aitvarai“.

 4.40 Mokslo sriuba. 
 5.05 Pasaulio Lietuva. 

TV1
 7.15 „Daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 8.10 „Dvi širdys“.
 10.10 „akloji“.
 11.20 „kalėdų dovana“.
 13.10 „Mentalistas“.
 14.05 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 15.00 „kalėdos. Metas  

grįžti namo“.
 16.45 „Bjaurusis ančiukas 

Niujorke“.
 17.45 „Mano vienintelė“.
 19.15 „kalėdos vos ne šu-

niui ant uodegos“.
 21.00 „aloha“.
 23.00 „Paskolinta  

meilė“.
 0.50 „Našlaitės“.
 2.25 „skausmas ir 

šlovė“.
 4.15 „Daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

TV6
 6.30 išlikimas.
 7.30 Pragaro kelias.
 8.30 „Vieniši tėvai“.
 9.00 autopilotas.
 9.30 „Vieniši tėvai“.
 10.30 „simpsonai“.
 11.30 „Vieniši tėvai“.
 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 „16 kvartalų“.
 23.00 „Pjūklas 4“.
 0.55 Gero vakaro šou.

SekmaDieniS, gruodžio 27 d. Saulė teka 8.42, leidžiasi 15.58, dienos ilgumas 
7.16. Priešpilnis. Vardadieniai: Dautartas, Gedvinė, Fabijolė.

 6.00 Lietuvos Respu-
blikos himnas.

 6.02 Nacionalinė ekspe-
dicija. Gediminaičių 
europa. 

 7.00 Šventadienio 
mintys. 

 7.30 klausimėlis. 
 8.00 Gyventi kaime 

gera. 
 8.30 Ryto suktinis su 

zita kelmickaite. 
 9.00 Brolių Grimų 

pasakos. „sumani 
sodietė“.

 10.00 Gustavo enciklope-
dija. 

 10.30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 

 11.30 Gamina vaikai. 
 12.00 LMž. 
 12.30 „Maistas: tiesa ar 

pramanas? alkanas 
žvilgsnis“.

 12.55 „Gyvūnų kalėdos“.
 13.50 „Mis Marpl. Tai 

daroma su veidro-
džiais“.

 15.30 žinios. orai.
 15.45 „su kalėdom, po 

velnių“.
 17.10 Dainuoju Lietuvą. 

kalėdinės dainos.
 17.30 žinios. sportas. 

orai.
 18.00 Duokim garo! 
 19.30 Mokslo apdova-

nojimų „Lietuvos 
šviesa“ prista-
tymas. 

 20.30 Panorama.
 20.52 sportas. orai.
 21.00 savaitė su „Dvi-

račio žiniomis“. 
 21.30 Langas į valdžią. 
 22.00 Premjera. „el Padre 

Medico“.
 23.45 „Tėvai vieni na-

muose. Vinteriai“.
 1.15 „kartą per 

kalėdas“.
 3.00 kalėdos su erica 

jennings. 
 4.25 „Mis Marpl. Tai 

daroma su veidro-
džiais“.

LNK
 6.00 „stivenas Visata“.
 6.45 „Nepaprastas 

Gumuliuko gyve-
nimas“.

 7.10 „Tomo ir Džerio 
pasakos“.

 7.35 „Medžioklės se-
zonas atidarytas“.

 9.05 „Piratai! Nevykėlių 
kompanija“.

 10.50 „Haris Poteris ir 
ugnies taurė“.

 13.50 PReMjeRa. „saulės 
cirkas. Visatos 
pakrašty“.

 15.35 „keistuolis Deivas“.
 17.20 Teleloto. 
 18.30 žinios.
 19.20 Dakaras 2021. 
 19.30 „žmogus-Voras. 

Grįžimas namo“.
 22.10 PReMjeRa. 

„Mergų balius“.
 0.15 PReMjeRa. „Trau-

kinių žymėjimas 2“.
 2.30 „Rocketman“.

TV3
 6.00 sveikatos medis.
 7.00 „Vėžliukai  

nindzės“.
 7.30 „supermergaitės“.
 8.00 „Ledynmetis. 

Mamuto kalėdos“.
 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.
 12.55 „Netikra vienuolė“.
 15.05 „ir velnias dėvi 

Prada“.
 17.20 „kenoloto“.
 17.22 „ir velnias dėvi 

Prada“.
 17.25 Bravo! 
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 klo(u)nas.
 22.00 „kalnas tarp 

mūsų“.
 22.15 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 22.18 „kalnas tarp 

mūsų“.
 0.20 „Dingusi šeima“.
 2.10 „Melagiai“.
 3.45 „Piršlybos“.

BTV
 6.30 Galiūnų varžybos 

Lietuva – Latvija. 
Biržai.

 7.30 „Pričiupom!“.
 8.00 „Varom!“.
 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 Baltijos komandinis 

galiūnų čempio-
natas. 

 9.50 „arabijoje su 
Levisonu Vudu“.

 11.00 auksinės mandra-
goros 2019. Didieji 
pasaulio magai.

 13.10 Prancūzijos ma-
gijos čempionatas 
2019.

 15.10 „aukštas blondinas 
juodu batu“.

 17.00 Betsafe–LkL 
čempionatas. 
„juventus“–
„žalgiris“.

 19.30 „skorpionų kara-
lius“.

 21.20 „jekaterina 
Didžioji“.

 22.30 Dakaras 2021. 
 23.00 „Visi pasaulio 

pinigai“.
 1.30 „Devyni jardai“.

Dzūkijos TV
 6.59 Programa.
 7.00 Lietuvos miestai. 
 8.00 Vantos lapas. 
 8.30 kaimo akademija. 
 9.00 „Vyrų šešėlyje. Lida 

Meškaitytė“. 
 9.30 skonio reikalas. 
 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 sportas.
 16.30 „24/7“. 
 17.30 Nauja diena. 
 18.00 žinios.
 18.28 orai.
 18.30 Mūsų gyvūnai.
 19.00 kitoks pokalbis su 

edvardu žičkumi. 
 20.00 žinios.
 20.28 orai.
 20.30 Laikykitės ten su 

andriumi Tapinu. 
 21.30 „24/7“. 
 22.30 žinios.
 22.58 orai.
 23.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 0.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 2.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.35 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. Vizualieji 
menai.

 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 Mokslo sriuba. 
 12.30 „kalėdų planuo-

toja“.
 13.55 klausimėlis.lt.
 14.20 „kaip išgelbėti 

kalėdas?“.
 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. „juokdario 
tragedija“.

 20.30 Panorama.
 20.52 sportas. orai.
 21.00 žiemojimas su 

opera. Giuseppe 
Verdi. opera 
„Rigoletas“.

 23.05 Šokio spektaklis 
„Faustas“. 

 0.45 „el Padre Medico“.
 2.30 „Nepaprastas 

žmonių ir gyvūnų 
ryšys. jenny ir 
jos skraidančios 
lapės“.

 3.00 7 kauno dienos. 
 3.30 Literatūros pėd-

sekys. 
 4.00 kelias. 
 4.30 Duokim garo!

TV1
 6.20 „akloji“.
 7.50 „anthonis Bour-

dainas. Nepažįs-
tami kraštai“.

 8.45 „Daktaras ozas. 
Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.40 „Tėvas Motiejus“.
 11.00 „Džeimio ir 

Džimio kulinarinės 
dvikovos“.

 12.00 Vaikystės langas. 
 12.30 „anthonis Bour-

dainas. Nepažįs-
tami kraštai“.

 13.30 sveikinimai. 
 15.45 „Širdele mano“.
 17.45 „Baudžiauninkė“.
 18.40 „Džinas. Nepažin-

toji italija“.
 19.10 „Šventiniai norai“.
 21.00 „skausmas ir 

šlovė“.
 23.15 „Užburtas ratas“.
 1.15 „Nusikaltimo 

vieta – Hamburgas. 
Bloga žemė“.

 2.50 „kalėdos užeigoje“.

TV6
 6.00 jukono vyrai.
 6.55 „atšiaurioji 

aliaska“.
 9.00 Gyvūnų manija.
 9.30 Vienam gale 

kablys.
 10.00 Praeities žvalgas.
 10.30 „Didžioji migracija“.
 11.30 Vieniši tėvai.
 13.00 „Didžioji  

migracija“.
 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.

„Žmogus-Voras. Grįžimas namo“, 19.30, LNK
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antraDieniS, gruodžio 29 d. Saulė teka 8.42, leidžiasi 16.00, dienos ilgumas 
7.18. Pilnatis. Vardadieniai: Tomas, Gentvainas, Gaja, Teofilė.

LRT TV
2020. 12.29 
 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 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 klauskite daktaro. 
 19.30 (Ne)emigrantai. 
 20.30 Panorama.
 20.40 sportas. orai.
 20.45 eurolygos krepšinio 

turnyras. Berlyno 
„aLBa“–kauno 
„žalgiris“. 

 23.00 Premjera. „Laukinis 
rajonas“.

 23.50 „alpių detektyvai“.
 0.35 Šventadienio 

mintys. 
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 klauskite daktaro. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 (Ne)emigrantai. 
 3.00 „el Padre Medico“.
 4.45 keliai. Mašinos. 

žmonės. 
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.20 „Tomo ir Džerio 

pasakos“.
 6.45 „kung Fu Panda“.
 8.20 „Tomas ir Džeris 

Marse“.
 9.45 „Madagaskaras“.
 11.30 „Haris Poteris ir 

netikras princas“.
 14.30 „Didžiosios 

motušės namai 2“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 žinios.
 19.20 Dakaras 2021. 
 19.25 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 „karatė vaikis“.
 22.30 „Būk kietas“.
 0.15 „Tėtukas namie 2“.

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 „Palikti aliaskoje“.
 22.15 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 22.18 „Palikti aliaskoje“.
 0.10 „kaulai“.
 1.15 „kalėjimo bėgliai“.
 2.10 „24 valandos. 

Palikimas“.
 3.10 „Moderni šeima“.
 3.40 „kaulai“.
 4.40 Legendinės meilės.
 5.35 „Gyvenimo 

išdaigos“.

BTV
 6.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.35 „žiurkių medžio-

tojas“.
 9.35 „Pėdsakas“.
 10.30 „Rozenheimo 

policija“.
 11.30 „Diena laukinėje 

gamtoje“.
 12.30 „csi. Majamis“.
 13.25 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 15.00 „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 „Varom!“.
 21.00 „elijaus knyga“.
 23.20 „stalingradas“.
 1.45 „Fortitudas“.
 2.35 „csi. Majamis“.

Dzukijos tV
 5.29 Programa.
 5.30 Nauja diena. 
 6.30 alfa taškas. 
 7.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai.
 8.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 9.00 Lietuvos miestai. 
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.00 „Reali mistika“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Mokslo ritmu. 
 12.30 alfa taškas.
 13.00 Nauja diena. 
 14.00 „Dvaro rūmai“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.20 sportas.
 16.28 orai.
 16.30 alfa taškas.
 17.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 18.00 Reporteris. 
 18.20 sportas.
 18.28 orai.
 18.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 19.30 alfa taškas. 
 20.00 Reporteris. 
 20.20 sportas.
 20.28 orai.

 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „Dvaro rūmai“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 sportas.
 22.58 orai.
 23.00 alfa taškas.
 23.30 Laikykitės ten. 

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

istorija“.
 3.20 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 4.00 alfa taškas. 
 4.25 „Vyrų šešėlyje. Lida 

Meškaitytė“.
 4.50 „Reali mistika“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 XXVi klaipėdos 

pilies džiazo 
festivalis. 

 7.00 „Mija ir aš“.
 7.25 „sardinė kosmose“.
 7.35 „Bitė Maja“.
 7.50 LRT pamokėlės.
 8.45 „susipažink su 

mano pasauliu. 
Gauravas ir 
aitvarai“.

 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. svečiai 
fortepijono virtu-
ozai „Bel suono“ 
(Vokietija, Rusija).

 14.00 7 kauno dienos. 
 14.30 Mokslo sriuba. 
 14.55 „Mokslo ir 

terorizmo akistata. 
Nematomos 
grėsmės“.

 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 Pirmą kartą. 
 18.55 eHF rankinio 

Čempionų lyga. 
Rungtynės dėl 3 
vietos. 

 20.40 Laisvė ir kūryba. 30 
nepriklausomybės 
metų. Literatūra.

 20.55 ekologiška. 
 21.25 eHF rankinio Čem-

pionų lyga. Finalas. 
 23.10 istorijos detektyvai. 

 24.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 XXVi klaipėdos 

pilies džiazo fes-
tivalis. „Nėris jazz 
sextet“ (Lietuva).

 1.45 auksinis protas. 
 3.00 kultūringai su 

Nomeda. 
 3.55 klausimėlis.lt.
 4.10 Veranda. 
 4.40 stop juosta. 
 5.05 stambiu planu. 

TV1
 7.15 „Daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 8.10 „Dvi širdys“.
 10.45 „akloji“.
 12.30 „Mentalistas“.
 13.30 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 14.30 „klasikiniai kepiniai. 

anos olson 
receptai“.

 15.00 „kalėdos vos ne šu-
niui ant uodegos“.

 16.45 „Bjaurusis ančiukas 
Niujorke“.

 17.45 „Mano vienintelė“.
 19.15 „kalėdos Doli-

vude“.
 21.00 „aš gyvas“.
 22.35 „Paskolinta meilė“.
 0.35 „Našlaitės“.
 2.20 „aloha“.
 4.00 „Daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

TV6
 6.30 „einšteinas“.
 7.30 „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 „Holograma 

karaliui“.
 23.00 „Gelbėtojai“.
 1.05 Gero vakaro šou.
 3.30 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“.

„Holograma karaliui“, 21.00, TV6

trečiaDieniS, gruodžio 30 d. Saulė teka 8.42, leidžiasi 16.01, dienos 
ilgumas 7.19. Pilnatis. Vardadieniai: Margarita, sabinas, sabina, Gražvilas, Dovydas, irmina.

LRT TV
2020. 12.30
 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 (Ne)emigrantai. 
 14.00 žinios. orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 15.45 Įdomiosios 

pamokos. Būkim 
drauge.

 16.40 „seselė Beti“.
 17.30 žinios. sportas. 

orai.
 18.00 kas ir kodėl?
 18.30 klauskite daktaro. 
 19.30 Pasaulio puodai. 
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 Gimę tą pačią 

dieną. 
 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 Premjera. „Nuosta-

bioji draugė“.
 24.00 „alpių detektyvai“.
 0.45 klausimėlis.lt.
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 klauskite daktaro. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Pasaulio puodai. 
 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 3.50 sportas. orai.
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 Gimę tą pačią 

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

LNK
 6.25 „Tomo ir Džerio 

šou“.
 6.50 „Madagaskaras“.
 8.20 „Tomas ir Džeris“.
 9.55 „Didysis šunų 

pabėgimas“.
 11.40 „Haris Poteris ir 

mirties relikvijos. 1 
dalis“.

 14.30 „Didžiosios 
motušės namai. 
obuolys nuo 
obels“.

 16.35 Labas vakaras, 
Lietuva. 

 18.30 žinios.
 19.20 Dakaras 2021. 
 19.25 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 „kaip aladinas 

žmoną gelbėjo“.
 21.35 „Ponas ir ponia 

gangsteriai“.
 23.40 PReMjeRa. 

„Vienuolė“.
 1.25 „Būk kietas“.

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 „Baudžiamasis 

būrys“.
 22.25 Vikinglotto.
 22.30 „Baudžiamasis 

būrys“.
 23.15 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 23.18 „Baudžiamasis 

būrys“.
 0.10 „kaulai“.
 1.10 „kalėjimo bėgliai“.
 2.10 „24 valandos. 

Palikimas“.
 3.10 „Moderni šeima“.
 3.40 auksiniai svogūnai.

BTV
 6.20 „strėlė“.
 7.15 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.40 „žiurkių medžio-

tojas“.
 9.40 „Pėdsakas“.
 10.40 „Rozenheimo 

policija“.
 11.40 „Privatus detek-

tyvas Magnumas“.
 12.40 „csi. Majamis“.
 13.40 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 15.00 „žiurkių medžio-

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

policija“.
 18.30 Betsafe-LkL čem-

pionato rungtynės. 
 21.00 „sniegynų įkaitai“.
 23.20 „elijaus knyga“.
 1.30 „Fortitudas“.
 2.20 „csi. Majamis“.

Dzukijos 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. Lida 

Meškaitytė“.
 9.30 Mūsų gyvūnai. 
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.00 „Reali mistika“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Mokslo ritmu. 
 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 Reporteris. 
 18.20 sportas.
 18.28 orai.
 18.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 19.30 alfa taškas. 
 20.00 Reporteris. 
 20.20 sportas.
 20.28 orai.
 20.30 „Reali mistika“.
 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. 
 4.50 „Reali mistika“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 XXVi klaipėdos 

pilies džiazo fes-
tivalis. „Nėris jazz 
sextet“ (Lietuva).

 7.05 „Mija ir aš“.
 7.30 „sardinė kosmose“.
 7.40 „Bitė Maja“.
 7.50 LRT pamokėlės.
 8.50 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 Vilniečiai. antanas 

Dilys. 
 14.55 „Gyvūnų kalėdos“.
 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 atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 19.35 Premjera. „Mokslo 

ir terorizmo 
akistata. ateities 
karys“.

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 3 minutės iki 

muzikos. 
 21.33 Premjera. „Rolling 

stones“. kryžminės 

ugnies uraganas“.
 23.30 kelias į namus. 
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 XXVi klaipėdos 

pilies džiazo festi-
valis. „Memeland“ 
(Lietuva).

 1.40 kalėdos su erica 
jennings. 

 3.00 stambiu planu. 
 3.55 Dainuoju Lietuvą. 

Naujametinės 
dainos.

 4.10 ekologiška. 
 4.35 Vilniečiai. antanas 

Dilys. 
 5.05 kultūringai su 

Nomeda. 

TV1
 7.35 „Daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 8.30 „Dvi širdys“.
 10.30 „akloji“.
 12.00 „Mentalistas“.
 12.55 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 13.50 „kalėdos Doli-

vude“.
 15.30 „amžinai tavo“.
 19.15 „Magiškas amalas“.
 21.00 „aš gyvas“.
 22.50 „Paskolinta meilė“.
 0.45 „Našlaitės“.
 2.30 „aš gyvas“.
 3.50 „Daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

TV6
 6.25 „einšteinas“.
 7.30 „kobra 11“.
 8.30 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 9.00 Vienam gale 

kablys.
 9.30 „atsargiai! Mer-

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

vaikų“.
 12.30 „Pasmerkti“.
 13.30 „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 „sensacija“.
 0.00 „Gelbėtojai“.
 1.40 Gero vakaro šou.
 3.15 „Pašėlęs polici-

ninkas“.
 4.15 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“.

„Sniegynų įkaitai“, 21.00, BTV
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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.

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

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

tRAnsPoRto PRieMonĖs

Lengvojo automobilio  •priekabą.  
Tel. 8 698 78040. 

„VW Golf III“ (1997 m.) da- •lis: skardinių ratlankių gaubtus 
(R14, originalūs, plastikiniai, 4 
vnt.), kaina po 2 Eur; plastiki-
nes slenksčių juostas, kaina po 
8 Eur. Druskininkai.  
Tel. 8 654 87148.

GyVuLiAi

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. 

Šienainį ir šieną ritiniais,  •avižas, žieminius kviečius. Prie 
Leipalingio.  
Tel. 8 619 66433.

kiti

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

Ąžuolines, beržines, alks- •nines, drebulines ir pušines 
malkas. Atvežu į vietą.  
Tel. 8 675 24422. 

Pigiai neapdirbtas labrado- •rito akmens plokštes Lazdijuo-
se. Tel. 8 686 70841. 

Pigiai – kioską.   •Tel. 8 698 78040. 

Televizorių „Philips“ (ki- •neskopinis, 37 cm įstrižainė), 
kaina 12 Eur. TV priedėlio 
TV STAR ir TV distancinius 
pultelius, SCART laidą, „Nokia“ 
įkroviklį ir ausinukus, kaina nuo 
2 Eur. Druskininkai.  
Tel. 8 686 43600.  

Geros kokybės medų.   •Tel. 8 642 07624.

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.

Sodybą su žeme.   •Tel. 8 678 24890.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

Sodybą Lazdijuose arba  •keičiu 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. 

šventinės „tele2“ 
nuolaidos: išmanių 
kalėdinių dovanų gidas

Per Kalėdas draugus ir 
artimuosius nustebinkite 
išmaniomis dovanomis. 
Išskirtiniais šventiniais 
„Tele2“ pasiūlymais jau 
dabar galite pasinaudoti 
operatoriaus salonuose ir 
internetinėje parduotuvė-
je www.tele2.lt. 

„Išmanieji įrenginiai palengvi-
na mūsų kasdienybę ir leidžia 
nevaržomai bendrauti su šeima. 
Šiuo metu taikome ypač patrau-
klias sąlygas ir dideles nuolaidas 
išmaniesiems daiktams įsigyti“, 
– sakė Petras Masiulis, „Tele2“ 
generalinis direktorius Lietuvai 
ir Baltijos šalims. 

Ausinėms ir garso kolonė-
lėms nuolaidos iki 30 proc. 
Ausinės, laisvų rankų įranga ir 
belaidės kolonėlės – puiki dova-
na kiekvienam. Dabar kokybiš-
kos, patogios ir stilingos belai-
dės ausinės „JBL T500BT“ – tik 
39 Eur. O patikimą ir lengvai 
valdomą laisvų rankų įrangą 
„Jabra Talk 5“ galite įsigyti vos 
už 14,90 Eur. Vaikams patiks be-
laidė garso kolonėlė „Gudrutis“, 
sukurta specialiai mažiesiems 
muzikos gerbėjams. Ją dabar 
įsigysite už 17, 99 Eur.

Išmanieji laikrodžiai iki 110 
Eur pigiau. Kalėdinės akcijos 
taikomos ir daugybei išmanių-
jų laikrodžių modelių. Pigiau 
įsigykite vieną iš „Samsung“, 
„Fitbit“ ar „Huawei“ laikrodžių. 
Pavyzdžiui, modernų ir ištver-
mingą išmanųjį laikrodį „Sam-
sung Galaxy Watch“ (42 mm) 
dabar įsigysite vos už 199 Eur.

Išmanieji telefonai tik nuo 
139 Eur. Puikūs pasiūlymai 
laukia „Apple“, „Huawei“ ir 
„Xiaomi“ išmaniųjų gerbėjų. 
Štai „Xiaomi Redmi 9“ (32 GB) 
mokant visą sumą iškart dabar 
kainuoja vos 139 Eur. Naujas 
išmanusis gali tapti gera dovana 
sau, tėvams arba seneliams. 

Planšetės su laisvu internetu 
nuo 6,58 Eur/mėn. Svajojan-
tiems įsigyti naują planšetę ar 
ją padovanoti – geros naujienos. 
Universalią ir sparčią planšetę 
„Lenovo Tab M10 4G“ (32 GB) 
su 1 Eur pradine įmoka dabar 
įsigysite vos už 6,58 Eur/mėn. 

Įrangą galima įsigyti mokant nu-
rodytas įmokas su bet kuriuo iš 
www.tele2.lt  skelbiamų „Lais-
vo interneto“ planų ir 24 mėn. 
sutartimi. 

Nešiojamieji kompiuteriai 
nuo 14,83 Eur/mėn. Jei ieškote 
nešiojamojo kompiuterio, dabar 
puikus metas jį įsigyti. Nuolai-
dos taikomos įsigyjant kom-
piuterį su vienu iš www.tele2.
lt skelbiamų „Laisvo interneto“ 
planų ir 24 mėn. sutartimi. Be to, 
užsisakant vieną iš akcijoje da-
lyvaujančių „Lenovo“, „Dell“, 
„Apple“ ir „Asus“ nešiojamųjų 
kompiuterių, prie užsakymo už 
simbolinę 0,01 Eur priemoką 
dovanų pridedamos belaidės 
ausinės „JBL T600BT“.

Televizoriai nuo 1,99 Eur/
mėn. Šiuo metu užsisakant 
televizorių su 24 mėn. neri-
botu „Laisvo interneto“ planu 
ir „Go3“ išmaniąja televizija, 
pradinė televizoriaus įsigijimo 
įmoka yra tik 1 Eur. Interne-
to ir televizijos paketo kaina 
prasideda vos nuo 21,64 Eur/
mėn. Galite rinktis iš „Xiaomi“, 
„Samsung“, „Philips“ ir „LG“ 
televizorių modelių. 

Išmanūs daiktai iki 20 proc. 
pigiau. Kalėdinės nuolaidos da-
bar taikomos ir kitoms išma-
nioms prekėms: žaidimų konso-
lėms, robotams konstruktoriams, 
sonarams ir dulkių siurbliams. 
Pavyzdžiui, puikiai vertinamą 
robotą dulkių siurblį „Xiaomi 
Mi Robot Wet & Dry“ dabar 
įsigysite vos už 209 Eur.

kviečiame pirkti internetu
Operatorius rekomenduoja pas-
laugas užsisakyti nuotoliniu 
būdu. Jei to padaryti nėra gali-
mybės, atvykus į saloną, ragina 
laikytis visų saugumo taisyklių: 
bent 2 m atstumo nuo aplinkinių, 
dėvėti apsaugines kaukes, pasi-
rūpinti rankų higiena ir laikytis 
čiaudėjimo etiketo.

Daugiau informacijos apie pa-
siūlymus ir akcijas sužinosite 
www.tele2.lt, „Tele2“ salonuose 
arba paskambinę telefonu 117. 
Įrenginiams papildomai tai-
komas vienkartinis laikmenos 
mokestis. Pasiūlymų laikas ir 
įrenginių skaičius ribotas.•
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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
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.

NUOMA
siŪLo

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

Nebrangiai išnuomoja- •mos salės-klubo patalpos 
Lazdijų miesto centre („Holi-
vudas“).  
Tel. 8 698 78040. 

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

Nuomoju betono maišy- •klę.  
Tel. 8 614 56206.

Nuomoju komercines admi- •nistracines patalpas Lazdijuo-
se (15 kv. m, I aukštas).  
Tel. 8 698 78040. 

ieško

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

PERKA
tRAnsPoRto PRieMonĖs

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

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

GyVuLiAi

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

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

Veršelį arba telyčią nuo 6  •mėn. iki 3 metų 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

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. 

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.

PASLAUGOS
Taisome automatines skal- •bimo mašinas. Atvykstame į 

namus. Tel. 8 615 73404. 

Atliekame visus vidaus ap- •dailos darbus. Tel. 8 623 00597.

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

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. 

Atvežame geriamojo van- •dens iš  artezinio šulinio, užpil-
dome šulinius, kubilus. Skam-
binti ryte, Tel. 8 623 93738.

Parduodamas 
antikvarinis 
traktoriukas 
„mcCormick 

d-326“, puikiai 
veikiantis. Padargai 

— kultivatorius, 
vartomas dviejų 
korpusų plūgas. 

Jei domina, 
skambinkite tel.  
8 615 39794.

Antspaudų gamyba 
pagal užsakymą

Seinų g. 12, Lazdijai. 

Tel. (8 318) 53085. 

Laukiame Jūsų!

Turite naujieną, nuo-
trauką –siųskite 

dzukuzinios@gmail.com

Mirus mylimam broliui ir sūnui užjaučiame Viktoriją 
ALBAVIčIŪTę ir jos šeimą.

3gb klasės auklėtoja, mokiniai ir jų tėveliai

Užsidegė žvaigždė ir vėl užgeso,
Dangus tik žėri amžinai.

Tu sušukai esu – mes esam,
O aidas atkartojo – kaip trumpai.

Nuoširdžiai užjaučiame Juozą AdoMAITĮ dėl mylimos sesers 
mirties.

Nijolė, Aurelija, Jolita, Vytautas, 
Ernestas Juškauskai ir Adolis

Mirus mylimai seseriai nuoširdžiai užjaučiame Juozą  
AdoMAITĮ su šeima.

Lina ir Artūras Margeliai

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 5930/0001:298), 
esančio Lazdijų r., Kapčiamiesčio mstl., savininkės O. D. O. turto 
paveldėtojus, kad UAB „Tikslinta“ matininkas Tomas Klenaus-
kas (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1244) 2021-01-12 
vykdys žemės sklypų, Nr. 897M ir Nr. 898M, esančių Lazdijų 
r., Kapčiamiesčio mstl., ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsa-
mesnės informacijos, prašom kreiptis į UAB „Tikslinta“, adresu 
R. Kalantos g. 34-208, Kaunas, el. p. klenauskas @gmail.com 
arba telefonu 8 699 54565.
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Darius Brindza
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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:

Pasiilgsime jūsų!

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

,
.


