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Antspaudų gamyba 
pagal užsakymą

Seinų g. 12, Lazdijai. 
Tel. (8 318) 53085. 
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pagal užsakymą
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JUODELIAI KVIEČIA!!!
Viena didžiausių ir moderniausių medienos perdirbimo įmonių 

UAB ,,Juodeliai“ stiprina savo komandą ir 
AKMENYNŲ padalinyje kviečia prisijungti 

Gamybos darbuotojus (nuo 700 Eur į rankas) 
Gera nuotaika ir fizinis aktyvumas! 

Slenkantis darbo grafikas (2 dienos / 2 naktys / 4 laisvos)
Vežame autobusu arba kompensuojame kurą (yra papildomų sąlygų)!

Visada laiku mokamas darbo užmokestis!
Už draugo rekomendaciją 300 Eur (į rankas) premija!

Skambink arba rašyk!
+370 600 00515 arba cv@juodeliai.lt 

Vaistai Jūsų 
biurui!

V. Jelisejevas: „Ligoninė — miesto veidas“ 
Jei ten  bardakas, tai tokią  nuomonę susidarai  ir  apie miestą

L
azdijų ligoninė 
pagaliau turi naują 
strategą. Neseniai 
vykusį konkursą 
laisvai Lazdijų 
ligoninės direkto-

riaus pavaduotojo medicinai vietai 
užimti laimėjo šioje ligoninėje jau 
trečius metus dirbantis gydytojas 
urologas Vladimiras Jelisejevas. 
Šis puikiai pacientų vertinamas 
gydytojas į šį postą atėjo itin atsa-
kingu metu, kai prasidėjo ligoni-
nių pertvarka ir jos turi pasirinkti, 
kokiu keliu eis toliau. 

Apie tai, kas jį paskatino imtis 
vadovaujančio darbo sudėtingu 
sveikatos apsaugos sistemos per-
tvarkos metu, kaip derins gydy-
tojo ir administratoriaus darbą ir 
kokius uždavinius sau yra iškėlęs, 
kalbamės su V. Jelisejevu. 

Nori išsaugoti kuo daugiau 
paslaugų
Paklaustas, kodėl jis ryžosi eiti 
į šias administracines pareigas, 
gydytojas atsakė, jog taip apsi-
sprendė dėl to, kad matė, jog ga-
lima Lazdijų ligoninėje padaryti 
tam tikrų pakeitimų. 

„Kadangi dirbu ne vienoje ligo-
ninėje, matau, kaip jos tvarkosi, „Apie Chirurgijos skyriaus uždarymą apskritai negali būti jokios kalbos, nes žmonėms važiuoti šimtą kilometrų į kito miesto gydymo įstaigą yra nesąmonė, 

tegul tai pabando padaryti patys tos reformos ideologai — užsiregistruoti ir nuvažiuoti. Gal po pusės metų ir pateks“, — sakė naujasis pavaduotojas.
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savaitės  komeNtaras    Pusė  tiesos  nėra  tiesa

Algimantas Mikelionis
Neretai įvairiomis progomis mi-
nima poetė S. Nėris. Niekas nesi-
ginčija – ji buvo geniali poetė ir 
kūrė nuostabias eiles, kurias skai-
tydami jomis žavimės iki šiol. Bet 
ar S. Nėris, ar P. Cvirka tikrai yra  
tos asmenybės, kurias verta liaup-
sinti? Bet pasakius pusę tiesos, 
reikia likti iki galo objektyviems ir 
pasakyti kitą dalį tiesos. Tokias pa-
sakėles, kad S. Nėris buvo tragiš-
ko likimo poetė, įvelta į istorinių 

įvykių mėsmalę, galite pasakoti 
mažiems vaikams, o kitų nereikia 
kvailinti meluojant apie „niekuo 
dėtą“ S. Nėrį, kaip ir kitus kairiųjų 
pažiūrų veikėjus, išskėstomis ran-
komis laukusius sovietų valdžios 
Lietuvoje. Panašiai ginamas ir 
raudonasis P. Cvirka.

Dar 1931 metais S. Nėris pra-
dėjo bendradarbiauti su komu-
nistuojančiu žurnalu „Trečias 
frontas“: „Nuo šiol sąmoningai 
stoju prieš darbo klasės išnau-
dotojus ir savo darbą stengsiuos 
sujungti su išnaudojamųjų masių 
veikimu.“ Jau būdama dvidešimt 
šešerių metų amžiaus, poetė prisi-
jungė prie kairiųjų veikėjų, kurie 
buvo priešiškai nusiteikę nepri-
klausomos ir laisvos Lietuvos 
valstybės atžvilgiu. Tad S. Nėries 
vardo minėjimas iškilmingomis 
progomis yra visiškai netinkamas 

ir net šventvagiškas. 
S. Nėris juk buvo laisvas žmo-

gus ir galėjo rinktis. Deja, pasi-
rinko Lietuvos išdavikų pusę ir 
drauge su kitais kairiųjų veikėjais 
žavėjosi Sovietų Sąjunga ir sva-
jojo, kada gi pagaliau ir pas mus 
nušvis Stalino saulė. 1940 metais, 
kai Sovietų Sąjunga brutaliai oku-
pavo Lietuvą, joje rado nemažą 
būrį gerbėjų ir pakalikų, kurie 
sovietinę valdžią pasitiko su dide-
liu džiaugsmu ir entuziazmu. Po 
sufalsifikuotų „Liaudies Seimo“ 
rinkimų Lietuva paskelbta sovie-
tine respublika ir oficialiai pasi-
prašė į SSRS sudėtį. Liepos 31 
dieną į Maskvą išvyko S. Nėris, 
J. Paleckis, P. Cvirka, A. Venclo-
va, L. Gira ir kiti veikėjai. Jiems 
turime būti „dėkingi“ už parvežtą 
Stalino saulę.

Dar ir dabar S. Nėries gerbė-

jai,  beatodairiškai šlovindami 
šią poetę, bando išplauti jos 
mundurą ir juodus biografijos 
puslapius ir, perdėtai garbindami 
jos kūrybą, bando uždengti ne-
gražią jos praeitį. Žmogus gali 
būti ir genialiausias savo srities 
atstovas, bet visi jo atlikti darbai 
įsirašys į jo biografiją. Ir kaip 
juokingai skamba postringavi-
mai, neva ji šlovino sovietinę 
valdžią ne savo noru ar kieno 
nors verčiama. Ne, mielieji, ji 
pati pasirinko tokį kelią. Kai kas 
teigia, kad tuomet norėdamas 
išlikti turėjai prisitaikyti. Bet 
juk daug žmonių neparsidavė 
„dėl trupinio aukso, gardaus 
valgio šaukšto“ ar už trisdešimt 
sidabrinių. Daug žmonių išliko 
savimi net Lietuvą ištikus di-
džiausiai jos istorijoje tragedijai 
– sovietinei okupacijai. Patriotai 

ir disidentai buvo suiminėjami, 
tardomi, kankinami, kalinami ir 
žudomi. Savo kančių kryžių nešė 
lageriuose, katorgose ir tremtyje. 
Tuo metu, kai laisva ir nepriklau-
soma Lietuva buvo kankinama 
ir žudoma, „lakštingala“ suokė 
apie nepaprastą džiaugsmą ir 
laimę gyventi sovietinėje Lie-
tuvoje.

Tad valstybinių švenčių mi-
nėjimo metu S. Nėries vardo 
pateikimas yra tinkamas tik tuo 
atveju, jeigu paminima ne tik 
genialioji jos kūrybos pusė, bet 
ir tamsieji biografijos faktai. An-
traip gali susidaryti dviprasmiš-
kas įspūdis. Ir apskritai, kodėl 
tokia iškilminga proga nepa-
minėjus dorų ir genialių poetų, 
kurie savo biografijos nesutepė 
raudonomis komunizmo dėmė-
mis?•

Kaip tvarkomos maisto ir virtuvės atliekos? Patirtis, reikalavimai ir naujovės
Treji metai. Tiek laiko Aly-
taus regione atskirai ren-
kamos ir tvarkomos mais-
to bei virtuvės atliekos. 
Kasmet vis didesni gyven-
tojų išrūšiuoti jų kiekiai 
nepatenka į sąvartyną, o iš 
surinktų atliekų gamina-
ma energija ir itin aukštos 
kokybės kompostas. 

Maisto atliekų tvarkymą regla-
mentuoja griežti europiniai ir 
nacionaliniai reikalavimai. Jie 
numato, kad į biologinio apdo-
rojimo įrenginius turi patekti iki 
numatytos frakcijos susmulkintos 
ir išsijotos atliekos.  

Alytaus regiono atliekų tvarky-
mo centras, įgyvendindamas pro-
jektą „Esamos komunalinių atliekų 
tvarkymo infrastruktūros  pritaiky-
mas maisto / virtuvės atliekų ap-
dorojimui Alytaus regione“, įsigijo 
modernų smulkintuvą, sijotuvą, 
separatorių. Jais smulkinamos ir 
sijojamos maisto bei biologiškai 
skaidžios atliekos, kurios naudoja-
mos kaip struktūrinė medžiaga. 

Susmulkintos ir išsijotos atlie-
kos apdorojamos biologiniuose 
įrenginiuose sausuoju anaerobi-
niu būdu, brandinamos kompos-
tavimo aikštelėje, o pagamintas 

kompostas dar kartą sijojamas. 
Smulkinant ir sijojant atlie-

kas, iš jų pašalinamos įvairios 
priemaišos – plastikinių maiše-
lių, popieriaus, maisto pakuočių 
likučiai, užtikrinamas keliamų 
veterinarinių reikalavimų vyk-
dymas.  

Su kokiais iššūkiais susiduria-
ma, siekiant užtikrinti šių reika-
lavimų vykdymą, ar tikrai jie visi 
yra pagrįsti, kokius sprendimus 
diktuoja praktika, diskutuota Lie-
tuvos regioninių atliekų tvarky-
mo centrų, Aplinkos ministerijos, 
Aplinkos projektų valdymo agen-
tūros atstovų susitikime. 

Jis vyko Alytaus regiono atlie-
kų tvarkymo centro technologijų 
parke, kur buvo pristatyta maisto 
atliekų apdorojimui naudojama 
moderni įranga, remiantis ARATC 
patirtimi, aptartas maisto atliekų 
apdorojimui reikalingų statinių ir 
įrangos poreikis, skirtingos atlie-
kų apdorojimo technologijos. 

Atskiras maisto atliekų surin-
kimas jau startuoja ir kituose 
Lietuvos regionuose, o Aplinkos 
ministerija yra užsibrėžusi, kad 
nuo kitų metų tai būtų daroma 
visuose šalies didmiesčiuose.

Į maisto atliekų konteinerius 
reikia mesti šias maisto ir virtu-

vės atliekas: popierinius rankš-
luosčius ir  servetėles, arbatos 
tirščius bei pakelius, kavos tirš-
čius ir jų filtrus, vaisių bei daržo-

vių lupenas ir žieves, riebalais ir 
kitais maisto produktais suteptą 
popierių, kambarinius augalus ir 
jų dalis, nedidelius kiekius sodo 

ir daržo atliekų, naudojimui ne-
tinkamus maisto  likučius.•
Alytaus regiono atliekų tvarkymo 
centro inf. 

Prenumeruoti galite 
visuose Lietuvos pašto skyriuose, telefonu 8 700 55 400, 

internetu www.prenumerata.lt, www.prenumeruok.lt.

Visos savaitės 
NAUJIENŲ BANKAS

Auksinės mintys

Prenumeruokite!!!

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras, įgyvendindamas projektą „Esamos komunalinių atliekų tvarkymo 
infrastruktūros pritaikymas maisto / virtuvės atliekų apdorojimui Alytaus regione“, įsigijo modernų smulkintuvą, 
sijotuvą, separatorių.
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Virtuvinius vienkartinius rankšluostukus, servetėles mes vadiname 
popieriniais, bet į popieriaus konteinerį mesti jų negalima! Meskite juos į 

maisto atliekų konteinerį. Jei jo neturite — į mišrių atliekų konteinerį.
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro inf.
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Rašytojas A. Mikelionis: „Labai 
malonu ir svarbu pirmąją savo kūrybos 
premiją gauti gimtajame rajone“

Prieš kelerius metus įsteig-
ta pirmojo Lazdijų biblio-
tekininko A. Andrulionio 
premija, kuri teikiama 
mūsų krašto rašytojams, 
turi naują adresatą. Šių 
metų premijos laureatu 
tapo žinomas rašytojas, 
publicistas, Lietuvos ir 
Lazdijų krašto patriotas 
Algimantas Mikelionis. Šis 
garbingiausias Lazdijų ra-
jono literatūrinės kūrybos 
įvertinimas  jam paskir-
tas už naujausią romaną 
„Druskų kambarys“. 

Kadangi šią savaitę garbinga pre-
mija buvo įteikta A. Mikelioniui, 
„Dzūkų žinios“ nusprendė su lau-
reatu pasikalbėti apie premijos svo-
rį, jo kūrybos ištakas bei versmes, 
realybės ir fantazijos santykį, kūry-
binį marketingą ir futbolą. 

– Jūsų knyga „Druskų kamba-
rys” apdovanota A. Andrulionio 
premija. Kiek Jums yra svarbus 
šis įvertinimas?

– Kiekvienam rašytojui koks 
nors jo kūrybos ar knygos įver-
tinimas yra labai svarbus. Jeigu 
kas nors jums sakys, kad tai nėra 
svarbu ir į tai nekreipia dėmesio, 
vadinasi, jis nuoširdžiai meluoja. 
Man labai malonu ir svarbu pir-
mąją savo kūrybos premiją gauti 
gimtajame rajone. Juk čia gimiau, 
augau, mokiausi, keleriems me-

tams išvykau į Vilnių, baigęs uni-
versitetą, ten kiek padirbėjau lei-
dykloje, bet grįžau į tėviškę, nes, 
būdamas mažo miestelio vaikas, 
taip ir nepripratau prie didmies-
čio gyvenimo. Gal tuomet buvau 
dar per jaunas pajusti Vilniaus 
privalumus, o daugiau mačiau 
minusų. Dabar į Vilnių važiuoju 
su didžiausiu malonumu. Ne tik 
į nacionalinės futbolo rinktinės ir 
„Žalgirio“ rungtynes, bet ir šiaip 
mėgstu paklajoti po senamiestį ir 
jaukiose kavinukėse prisėsti.

– Sakoma, jog savo krašte pra-
našu nebūsi, tačiau Jūs būtent 
savo krašte sulaukiate kūrybos 
įvertinimo ir Jus identifikuoja 
kaip Dzūkijos rašytoją. Ar Jus 
tai džiugina?

– Na, taip sakoma todėl, kad 
kiti, tave pažįstantys nuo mažens 
ir matę bėgiojantį basą, tiesiog iš 
pradžių rimtai nevertina ir galbūt 
reikia žymiai daugiau laiko ir pa-
stangų, kad tave namie pripažintų. 
Jeigu iš tikrųjų mane identifikuoja 
kaip Dzūkijos rašytoją, tuomet 
malonu ir be jokios abejonės tai 
mane džiugina. Gal iš pradžių 
reikia tapti dzūku rašytoju, kad, 
gerokai ištobulinęs savo kūrybą, 
taptum ir Dzūkijos rašytoju. Juk 
lietuvis rašytojas dar neturi tokio 
svorio kaip Lietuvos rašytojas.

Prie viso džiaugsmo prisideda 
šviesus liūdesys, kad šios premi-
jos skyrimo nesulaukė šviesaus 

atminimo mano tėvai, kuriems 
esu be galo dėkingas. Visą jų 
meilę skaitymui, knygoms, lai-
kraščiams, žurnalams paveldėjau 
iš jų. Jeigu tėtis iškeliavo prieš 
dešimt metų, tai mama paliko šį 
pasaulį šiemet. Likimo ironija – 
šiemet buvo man pats skaudžiau-
sias gyvenimo įvykis ir vienas 
džiaugsmingesnių –  premijos 
pelnymas. Mama ir tėtis tuo labai 
džiaugtųsi. 

– Jūsų kūrinių siužetai susiję 
su šio krašto įvykiais, asmenybė-
mis. Ar tai yra skiriamasis Jūsų 
kūrybos bruožas?

– Na, kad labai retai rašytojai 
būna atitrūkę nuo savo krašto ir jo 
asmenybių. Nelaikyčiau to skiria-
muoju savo kūrybos bruožu, bet 
sutinku, kad abiejų mano romanų 
ir „Druskų kambario“ veiksmas 
dažnai vyksta gimtinėje. Sako-
ma, kad reikia rašyti apie tai, ką 
geriausiai išmanai. O juk savo 
kraštą ir jo asmenybes pažįsti 
gana gerai.

– Kas inspiruoja Jūsų knygų 
siužetus, kiek jose faktais parem-
tos medžiagos, kiek kūrybinės 
fantazijos?

– Mano knygų siužetus inspi-
ruoja įdėmus gyvenimo ir žmonių 
stebėjimas. Tad dalis paremta lyg 
ir tikrais faktais, kurie tokie yra 
ne visai. Juk didysis Kolumbijos 

Kalėdinė girlianda – 
kaip išsirinkti?  

Ar prisimenate filmą „Milijonas šviečiančių lempučių“? Vienas 
iš filmo herojų norėjo savo namus papuošti tokiomis girliando-
mis, kad jų šviesa matytųsi iš kosmoso. Galbūt taip persistengti 
ir nereikėtų, bet savo namus pripildyti spalvų ir jaukaus švenčių 
laukimo dabar yra pats geriausias metas!

Elektros prekių parduotuvėje „Elverta“ jau galite įsigyti čekų 
gamintojo EMOS vidaus ir lauko girliandų (IP44). Spalvotos ir 
vienspalvės nuo 5 iki 20 metrų girliandos subtiliai papuoš jūsų 
namų, biuro vidaus ar lauko erdvę. 

Mėgstantiems modernizmą patiks vienspalvės, klasikinių 
formų (smulkių) lempučių girliandos. Žaismingą klasiką sukurs 
spalvotos mirksinčios lemputės. 

Norite kažko neįprato? Tuomet namus dekoruokite vyšnios 
formos lempučių puošmena. 

Jeigu dekoracijos nerandate reikiamo ilgio – pasidarykite 
savo ilgį! Speciali sujungimo sistema leidžia girliandas jungti 
tarpusavyje, todėl kalėdinę nuotaiką galėsite sukurti net ir 
didžiausioje erdvėje. 

Girliandos lemputės dažniausiai būna išsidėsčiusios vienoje 
arba abejose laido pusėse. Eglutei papuošti būtent tinkamiau-
sia tokia – grandinėlės formos girlianda. Namų jaukumui kurti 
tinkamos vadinamos „užuolaidų“, „tinklo“, „varveklių“ formos 
puošmenos. Girliandos gali būti valdomos distanciniu pulteliu, 
turėti laikmačius, keliolika lempučių mirksėjimo programų. 

Nusprendėte įsigyti girliandą? Užsukite į „Elvertą“, Santaikos 
g. 10, Alytuje. Vadybininkas Mantas patars ir padės išsirinkti jūsų 
poreikius atitinkančią kalėdinę puošmeną.

Milijonas šviečiančių lempučių... Geriau pagalvojus, kodėl 
gi ne? 

Algimantas Mikelionis: „Mano skaitytojas pirmiausia turi turėti humoro jausmą. Mano nuomone, tai vienas 
puikiausių dalykų, kuriuos mums davė Dievas."



4 dzūkų žinios Nr. 47 / 2021 11 25 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt

dzukuzinios@gmail.com

»Atkelta iš 1 psl. 
tai labai norėčiau, kad ir Laz-
dijai taip pasitvarkytų. Ateina 
sveikatos apsaugos reforma, jei 
ją vykdytume visa apimtimi, tai 
ligoninei būtų savižudybė. Reikia 
šioje vietoje neprašauti, išlaiky-
ti kuo daugiau paslaugų. Apie 
Chirurgijos skyriaus uždarymą 
apskritai negali būti jokios kal-
bos, nes žmonėms važiuoti šimtą 
kilometrų į kito miesto gydymo 
įstaigą yra nesąmonė, tegul tai 
pabando padaryti patys tos re-
formos ideologai –užsiregistruoti 
ir nuvažiuoti. Gal po pusės metų 
ir pateks“, – sakė naujasis pava-
duotojas. 

Pasidomėjus, kokią jis mato  
Vaikų skyriaus ateitį, V. Jelise-
jevas pripažino, jog dėl to reikia 
bendradarbiauti su savivaldybe, 
viską  įvertinti, taip pat ir  finan-
sinį aspektą. 

„Čia ne vien paslauga, į tai rei-
kia žiūrėti kaip į verslą. Reikės 
su politikais aiškintis, dėliotis, 
derėtis. Gal pervesti tą skyrių į 
kitą poziciją, pavyzdžiui, į dienos 
paslaugų sferą? Įgyvendindami 
reformą, mes stengsimės spausti 

Nesisekė su vadovais
Lazdijų ligoninei paskutinius kelerius metus sunkiai sekėsi su 
vadovais. 
Ne vienerius metus ligoninei vadovavo Vitas Šimkonis, turėjęs 
problemų dėl priklausomybių ir tinkamai nesirūpinęs ligoninės 
progresu.  Kai buvęs rajono meras Artūras Margelis pareika-
lavo jo atsistatydinti iš ligoninės vadovo pareigų, šis pasiėmė 
pusmetį trukusį nedarbingumą.
Laikinai ligoninei vadovavo kaunietis, medicinos vadybininkas 
Kęstutis Mazurkevičius, tačiau, pasikeitus rajono valdžiai, jis 
buvo priverstas atsisakyti šių pareigų. 
Trumpam į darbą sugrįžęs V. Šimkonis netrukus naujosios 
valdžios buvo paprašytas palikti ligoninės vadovo postą. 
Jo vietą užėmė teisininkas Valdas Vabuolas, kuris ėmėsi įstatyti 
ligoninę į normalios įstaigos veiklos vėžes. Vadovas stengėsi 
gerai atlikti savo pareigas, tačiau užklupusi liga jam neleido 
įgyvendinti savo planų. 
Kurį laiką ligoninės vadovybėje vyravo chaosas, jai vadovavo 
vyriausioji slaugytoja ir finansininkė, nes direktoriaus pavaduo-
tojo medicinai postą paliko puikus chirurgas Dainius Gibas. 
Rudenį paskelbus konkursą direktoriaus pavaduotojo medicinai 
vietai užimti, jį laimėjo gydytojas urologas V. Jelisejevas.

ir reikalauti, kad būtų išsaugota 
kuo daugiau paslaugų, o paskui 
turėsime vykdyti tai, ką jie nu-
tars“, – sakė gydytojas. 

Neatsisakys urologo darbo
Per tuos beveik trejus metus, 
dirbdamas Lazdijuose gydytoju 
urologu, jis sulaukė pacientų sim-
patijų ir pripažinimo. Sudėtingas 
ir sunkus administracinis darbas 
gali atimti daug jėgų ir laiko, ir 
gydytojui gali nelikti laiko kon-
sultuoti ligonius. 

Tačiau V. Jelisejevas įsitikinęs, 
jog gydytoju jis dirbs ir užim-
damas vieno iš administracijos 
vadovų pareigas. 

„Užimant šias vadovaujančias 
pareigas, man niekas neuždrau-
džia dirbti gydytoju.  Tikrai tą 
darysiu. Sutartyje numatyta, kad 
galiu dirbti ir gydytoju. Per tą 
laiką, kai čia dirbu urologu, nusta-
čiau daug onkologinių susirgimų, 
čia yra daug darbo, daug neartų 
arimų, todėl nenutrauksiu šio dar-
bo“, –įsitikinęs gydytojas. 

Jis pripažino, jog dirbant Lazdi-
juose, teks atsisakyti aštuonerius 
metus trukusio darbo Marijampo-

gydytojas v. jelisejevas apie save 
„Esu kaunietis, gimęs medikų šeimoje, tėtis – chirurgas, mama 
– šeimos gydytoja. Maža to, mano močiutė irgi buvo medikė, ji 
1949 metais Kalvarijoje įkūrė pirmąjį stomatologijos kabinetą. 
Taigi, nuo mažens šeimoje girdėjau pokalbius apie mediciną, 
manau, tai buvo viena iš svarbiausių priežasčių, dėl kurios 
įstojau į tuometinį Kauno medicinos universitetą.  Labai daug 
vertingų pamokų gavau iš profesoriaus Mindaugo Jievalto,  kuris 
buvo labai liberalus ir leido jaunimui save išbandyti praktinėje 
veikloje.  Baigęs medicinos mokslus, atlikau urologijos reziden-
tūrą Kaune, o paskui pradėjau dirbti Marijampolės ligoninėje 
gydytoju urologu.  Buvau išvykęs stažuotis į Prahą, kur įgijau 
naujos patirties.“ 

lės ligoninėje, kurioje jis turi net 
pusketvirto tūkstančio pacientų. 

turi ambicijų sutvarkyti 
ligoNiNę
Gydytojas teigė, jog Lazdijuose 
jam dirbti padės būsimoji ko-
manda, kurią jis nuteikė rimtam 
darbui.  

„Vienas šios ligoninės neiš-
tempsiu, vienas lauke ne karys. 
Šioje ligoninėje yra nesutvarkyta 
daug banalių dalykų, kurie turi 
būti sutvarkyti. Reikia pradėti ir 
po truputį viską sutvarkyti. Bus 
komanda, kuriai bus paskirstytos 
užduotys. Jei jie nesugebės susi-
tvarkyti, rinksimės, spręsime kar-

tu. Reikia viską sustyguoti, kad 
visiems ligoninėje būtų patogu 
dirbti, o ligoniai gautų kokybiškas 
paslaugas.  Man yra svarbu paro-
dyti, ką galiu nuveikti“, – sakė 
V. Jelisejevas. 

Jis pripažino, jog vadovaujanti 
pozicija jam nėra labai svarbi, 
juolab kad gydytojas daugiau už-
dirba už ligoninės vadovą, todėl 
šis postas finansiškai nėra naudin-
gas.  Jis turi ambicijų sutvarkyti 
Lazdijų ligoninę, nes tai viena 
iš svarbiausių kiekvieno rajono 
institucijų. 

„Ligoninė yra miesto veidas. 
Priėmimo skyrius, konsultacinė 
poliklinika yra miesto veidas. 
Jei kas atsitinka, tai žmogų pir-
miausia atveža į ligoninę. Jei ten 
pamatai „bardaką“, tai tokią nuo-
monę susidarai ir apie tą miestą“, 
– įsitikinęs naujasis direktoriaus 
pavaduotojas.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Naujojo pavaduotojo medicinai V. Jelisejevo vizija: „Atėjus sveikatos apsaugos reformai, jei ją vykdytume visa 
apimtimi, tai ligoninei būtų savižudybė. Reikia šioje vietoje neprašauti, išlaikyti kuo daugiau paslaugų.“

V. Jelisejevas: „Ligoninė — miesto veidas“ 
Jei ten  bardakas, tai tokią  nuomonę susidarai  ir  apie miestą
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kalba, kad...
g Lazdijų savivaldybėje 

dirbti tikrai yra sudėtinga, 
nes darbuotojai apkraunami 
ne tik vadovauti savo tiesiogiai 
pavestai seniūnijai, bet papil-
domai užkraunama dar dviejų 
seniūnijų našta. Negana to, dar 
pridedama šiuo metu vadina-
mos perspektyviausios įmonės 
vadovo pareigos. Įsivaizduo-
kite, kaip jaučiasi žmogus, 
nešantis keturis centnerinius 
maišus? 
g Iš lenkų bendrovės „Kata-

rakta“ Lazdijų ligoninėje liko tik 
lankstinukai, informuojantys, 
kad ši įstaiga iš Lazdijų krašto 
kilusius pacientus sėkmingai 
aptarnauti gali jau Druskinin-
kų ligoninėje. Druskininkams 
nekilo klausimų, ar tokią įstai-
gą reikia priimti į ligoninę, o 
štai Lazdijai ne vieną mėnesį 
diskutavo ir nusidiskutavo. 
Kaip liaudis sako, traukinys ... 
nelaukia. 
g Prasidėjo senojo sporto 

centro salės griovimo darbai. 
Pastatas bus nugriautas už 
18150 eurų. Tiesa, jis galėjo 
būti nugriautas dar 2019 m. 
ir už pigesnę kainą, o toje pa-
čioje vietoje jau būtų iškilęs 
naujas – ne toks gigantoma-
niškas, kaip dabar sugalvotas, 
sporto centras, kuriame jau 
būtų sportavę mūsų rajono 

dzūkai

sportininkai. Žinoma, griauti 
yra paprasčiau nei statyti.
g Ligoninė yra miesto vei-

das: Priėmimo skyrius, konsul-
tacinė poliklinika yra miesto 
veidas. Jei kas atsitinka, tai 
žmogų pirmiausia atveža į 
ligoninę. Jei ten jis pamato 
„bardaką“, tai tokią nuomonę 
susidaro ir apie tą miestą. Mie-
li Lazdijų svečiai, susidarykite 
apie mus gerą nuomonę, ne-
papulkite į ligoninę. 
g Vienas perspektyviau-

sių Lazdijų krašto influence-
rių, žvejys su gitara dainuoja: 
„Nieko aš nelazdavoju, tiktai 
valdžiai vis kartoju, šitą bėdą 
patvarkykit ir asfalto negady-
kit.“. Tokie posmeliai cituoja-
mi apie Senamiesčio gatvėje 
telkšančią balą, kuri seniai jau 
bado gyventojų akis. Kadangi 
sklypas šalia balos jau atsitve-
ria tvora, panašu, kad taip ir 
nepavyks suderinti savaivaldy-
bei su sklypo savininkais balos 
nusausinimo klausimo.•

Šioje humoristinėje rubri-
koje minimų įvykių ir asmenų 
sutapimai su tikrove yra atsi-
tiktiniai. 

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

dzukuzinios@gmail.com

neįtikėtinA plAnetA

ÉtretAt, prAncūzijA.

Žydrūnas  Vasiliauskas: „Žemės  ūkis ir
kaimo reikalai — man nesvetimos sritys“

Lazdijų rajono savivaldy-
bės administracijos skyrių 
vedėjų komandoje – naujas 
veidas. Netrukus Kaimo ir 
žemės ūkio plėtros skyriui 
pradės vadovauti naujas 
vedėjas. Juo tapo konkursą 
laimėjęs žinomas rajono 
turizmo specialistas Žy-
drūnas Vasiliauskas. 

Žydrūnas pasakojo, jog konkurse, 
kuris vyko Vilniuje, dalyvavo trys 
pretendentai, jų visų gebėjimai 
buvo įvertinti teigiamai, visi ati-
tiko keliamus reikalavimus, todėl 
konkurso nugalėtoją turėjo pasi-
rinkti Lazdijų savivaldybė. 

„Vyko nuotolinis pokalbis su 

savivaldybės sudaryta komisija, 
jame dalyvavome dviese, nes 
trečioji dalyvė neprisijungė. Po 
pokalbio gavau informaciją, jog 
surinkau daugiausia balų ir tapau 
konkurso nugalėtoju”, – pasakojo 
Žydrūnas. 

Paklaustas, kiek jam žinomi 
kaimo ir žemės ūkio reikalai, 
Žydrūnas patikino, jog tai jam 
artima veiklos sritis, apie kurią jis 
turi neblogą išmanymą. Ž. Vasi-
liauskas pripažino, jog žemės ūkis 
Lazdijų rajone yra labai svarbi 
veiklos sritis, todėl ir veiklos nau-
josiose pareigose bus daug.

„Tai yra antra mano išmanymo 
sritis po turizmo, nes esu dirbęs 
žemės ūkyje, tėvai ūkininka-

vo,  trejus metus vedu jaunųjų 
ūkininkų mokymus, pats turiu 
ūkininko pažymėjimą, tai yra ta 
sritis, kurioje save matau“, – sakė 
Žydrūnas.

Pasidomėjus, ar nebuvo kilu-
si mintis darbo ieškotis kitame 
mieste ar rajone, Žydrūnas teigė, 
jog šiuo metu jis tvirtai susijęs su 
Lazdijais, nes turi įsteigęs kaimo 
turizmo sodybą, atidarinėja savo 
ūkį, taip pat Lazdijų krašte pradė-
jo nuosavo namo statybą.

„Dabar esu čia, padirbėsiu sa-
vivaldybėje, o paskui bus maty-
ti”, – apie ateities planus kalbėjo 
Ž. Vasiliauskas.•
„Dzūkų žinių“ informacija

2021 m. lapkričio 23 d. minint Lietuvos kariuomenės dieną, Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos jaunieji šauliai 
(vadovas Kęstutis Pileckas) ir moksleiviai uždegė žvakutes prie atminimo lentų Lietuvos Nepriklausomybės kovų 
savanoriams ir Vyties Kryžiaus kavalieriams ir  dm. gen. Adolfo Ramanausko-Vanago paminklo Lazdijuose. Žuvusių 
atminimą pagerbė tylos minute.

Netrukus Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriui pradės vadovauti naujas vedėjas — Žydrūnas Vasiliauskas.
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Rašytojas A. Mikelionis: „Labai malonu ir svarbu 
pirmąją savo kūrybos premiją gauti gimtajame rajone“

– Kaip nupieštumėte A. Mi-
kelionio kūrybos skaitytojų ir 
gerbėjų portretą?

– Mano skaitytojas pirmiausia 
turi turėti humoro jausmą. Mano 
nuomone, tai vienas puikiausių 
dalykų, kuriuos mums davė Die-
vas. Sunku tiems žmonėms, ku-
rie jo neturi. Labai mėgstu pats 
pasakoti ir klausyti kitų pasako-
jamų linksmų istorijų. Taip pat 
esu nepataisomas romantikas, o 
kartais mane apima melancholija. 
Juokaudamas galiu pasakyti, kad 
knygos pritaikytos turintiems hu-
moro jausmą romantikams ir me-
lancholikams, bet skaityti gali bet 
kuris žmogus. Tiesa, gerai jeigu 
skaitytojas mėgsta futbolą, nes be 
jo neapsieina mano kūryba.

– Žinomas rašytojas Saulius 
Tomas Kondrotas yra pareiškęs, 

kad kurdamas jis visai negalvo-
ja apie skaitytoją, kuris skaitys 
jo kūrinus, jam neva nesvarbi 
skaitytojo nuomonė. Ar jums 
priimtina tokia nuostata?

– Taip kalba ne tik šis rašy-
tojas, bet turbūt tai greičiau jo 
tokia, kiek pritempta nuostata. 
Na, aš irgi rašydamas per daug 
negalvoju apie skaitytoją, o mė-
gaujuosi pačiu rašymu, kaip sako-
ma, procesu. Bet iš tikrųjų tai juk 
rašytojai rašo skaitytojams. Be 
skaitytojų nebūtų rašytojų. Taigi 
viena susiję su kitu. 

– Kiek rašytojui svarbus jo kū-
rybos marketingas? Ar Jums kas 
nors padeda tai daryti?

– Šiais laikais marketingas ar 
leidyklos pastangos išgarsinti 
knygą yra gal jau kiek mažiau 
svarbios nei anksčiau. Bet paste-

biu, kad pirmiausia turi būti kuo 
aktyvesnis pats autorius: skirti dė-
mesio skaitytojui, su juo bendrauti 
tiesiogiai, kalbinti, pokštauti. Be 
paties rašytojo aktyvumo nepadės 
net pats geriausias marketingas. 
Man labiau patinka pačiam kuo 
daugiau bendrauti su skaityto-
jais. Labai mėgstu viešus knygų 
pristatymus. Atidžiai klausau, ką 
nori pasakyti kiti žmonės.

– Ar daug skaitote? Koks mėgs-
tamiausias Jūsų autorius?

– Šiuo metu labai daug neskai-
tau, nes skaitau lėtai, su pasimė-
gavimu. Kai 2010 metais išėjau iš 
vieno darbo, tai dvejus metus nieko 
neveikiau – gyvenau iš santaupų ir 
tik skaičiau. Nors skaitymą vadinti 
nieko neveikimu yra kvaila. 

Mano mėgstamiausias autorius 
yra Juozas Erlickas. Kai man buvo 

16 metų, sesuo nupirko jo knygą 
„Raštai ir kt.“ Ją perskaičiau gal 
šimtą kartų. Dar labai patinka Jur-
gis Kunčinas – mūsų kraštietis, 
alytiškis. Milžinišką įspūdį paliko 
„Tūla“ ir kiti jo kūriniai. Bet la-
biausiai patiko jo romanas „Bilė 
ir kiti.“ Jį perskaitęs, nutariau ir 
pats pabandyti rašyti.

Dar išskirčiau amerikietį Sti-
veną Kingą. Kažkada leidykla 
„Eridanas“ buvo išleidusi 54 jo 
knygas, tad visas ir „prarijau.“ 
Tuomet lietuviai nustojo jį leisti, 
tai lenkiškai apie dešimt dar per-
skaičiau. Iš S. Kingo mokiausi 
rašyti paprastai ir aiškiai. 

– Ačiū, kad pasidalinote savo 
mintimis. Kad Jūsų naujiems 
kūriniams nepritrūktų kietojo 
disko atminties!•
„Dzūkų žinių“ informacija

rašytojas G. G. Markesas yra pa-
sakęs: „Gyvenime yra svarbiausia 
ne tai, kas su mumis nutinka iš ti-
krųjų, o tai, ką prisimename, kaip 
prisimename ir kaip sugebame tai 
papasakoti.“ Tad mano pastebimi 
faktai yra perleidžiami per mano 
sąmonės prizmę ir derinami su 
kūrybine fantazija. Sunku pasa-
kyti, kokia yra mano kūryboje 
faktų ir fantazijos proporcija.

Pirmojo romano veiksmas vyko 
lyg ir Veisiejuose. Tuomet pa-
rašiau, kad sena totorė užeigoje 
kepa labai skanius kibinus, bet tai 
išgalvojau. Ir ką jūs manot? Mano 
draugas, su drauge atvažiavęs į 
Veisiejus, ieškojo tų nuostabių ki-
binų! Ir šiaip pastebiu, kad skaity-
tojai labai dažnai mano grožinės 
literatūros kūriniuose ieško tikrų 
faktų ar pažįstamų žmonių.

»Atkelta iš 3 psl. 

Šalies vadovas pasveikino Veroniką Povilionienę sukaktuvių proga
Lietuvos Respublikos Pre-
zidentas Gitanas Nausėda 
pasveikino Nacionalinės 
kultūros ir meno premijos 
laimėtoją, lietuvių liaudies 
dainininkę Veroniką Povi-
lionienę 75-ųjų sukaktuvių 
proga.

Pasak Prezidento, kelios Lietu-
vos kartos užaugo, klausydamos 
įstabaus V. Povilionienės balso, 
atveriančio lietuvių liaudies dai-
nų ir folkloro lobyną, liudijančio 
mūsų tautinio paveldo grožį, at-
skleidžiančio lietuvių kultūrinės 
tapatybės gelmę.

„Savo dainavimu Jūs perteikėte 
etnokultūroje glūdinčią tautos ga-
lią, anuomet mumyse brandinusią 

nepriklausomybės viltį ir atvedu-
sią į Lietuvos laisvę. Tradicinį 
liaudies dainų atlikimą derindama 
su moderniomis aranžuotėmis, 
įkvėpdama ir telkdama įvairių 
žanrų atlikėjus, Jūs nepaliaujate 
stebinti ir žavėti savo talentu“, 
– rašoma valstybės vadovo svei-
kinime.

Prezidentas padėkojo meninin-
kei už įkvepiantį kūrybiškumą, 
už telkiantį rūpinimąsi mūsų ša-
lies dvasine gerove, už pasauliui 
skleidžiamą žinią apie Lietuvos 
kultūrą ir palinkėjo sveikatos, 
šviesaus optimizmo, gyveni-
mo pilnatvės ir ilgų kūrybingų 
metų.•
www.alkas.ltVeronika Povilionienė. (lrkm.lt nuotr.)

Ar jau keliavote rudeniškai pasipuošusiu „Jotvingių keliu“?
Vis dar gražūs rudeniški 
orai kviečia į Dzūkijos gam-
tą. O kas geriau nei pasi-
vaikščiojimas istorinėmis 
ir kultūra alsuojančiomis 
Alytaus regiono  vietovė-
mis?! Keturių savivaldybių 
– Lazdijų, Druskininkų ir 
Alytaus miesto bei rajono 
– įstaigos sukūrė kultūrinį 
Jotvingių kelio maršrutą. 
Šis kelias jungia pagrindi-
nius buvusiose jotvingių 
žemėse išlikusius kultūros 
paveldo objektus: Rudami-
nos, Prelomčiškės, Buteliū-
nų, Šlavantų, Paveisininkų, 
Kaukų ir Obelytės, Žilvios,  
Dzirmiškių, Bambininkų, 
Poteronių, Alytaus, Radžiū-
nų, Černiauskų piliakalnius, 
muziejus, įvairias  kultūros 
įstaigas ir nevyriausybines 
organizacijas, populiari-
nančias jotvingių istorinį ir 
kultūrinį atminimą.

Jotvingių kelio maršrutas su-
kurtas pagal Lietuvos kultūros 
tarybos finansuojamą projektą, 
kurio pagrindinis partneris yra 
Lazdijų kultūros centras. Jotvin-
gių kelias atspindi žmogaus ryšį 
su gamta, kultūra ir paveldu,  
įprasmina Alytaus regiono kultū-
rinę-istorinę patirtį ir tarsi siunčia 
turistams žinutę „joti vingiais“. 
Šį vingiuotą kelią – judėjimą 
nurodo ir paties Jotvingių kelio 
maršrutas. 

Pirmuoju Jotvingių kelio kūri-
mo etapu buvo siekiama 230 km 
maršrutą papildyti kultūrinėmis 
veiklomis, edukacinėmis pro-
gramomis, renginiais, numatyti 
pirmines viešinimo ir komuni-
kacijos priemones. Siekiant 
populiarinti jotvingiškosios 
kultūros dvasią, buvo sukurtos 
5 edukacinės programos bei 2 
kultūriniai renginiai. Keliau-
tojai kviečiami atvykti į naują 
edukacinę programą „Laimės 

talismanas“ Veisiejų kultūros 
namuose, o po jos pažaisti se-
novinį žaidimą „Kvirkatas“. 
Rudaminos amatų centre, da-
lyvaujant keramikos edukacijoje 
„Prakalbintas molio gabalėlis“, 
galima pasigaminti dirbinį iš 
molio su jotvingiškos keraminės 
puošybos elementais. Alytaus 
kraštotyros muziejuje sukurtos 
programos „Viduramžių pa-
slaptys papuošaluose“, „Seno-
vės kario apranga ir ginkluotė. 
Žiedinių šarvų gamyba“, „Tapk 
archeologu“.  Alytaus regione 
atsirado ir nauji kultūriniai ren-
giniai: Kurnėnuose (Alytaus r.) 
– Jotvingių amatų dienos, o ant 
Rudaminos piliakalnio  (Lazdijų 
r.) – „Jotvingių sakmės“.

Kviečiame keliauti Jotvingių 
keliu – „joti vingiais“ po Alytaus 
regioną ir patirti keliavimo bei  
krašto pažinimo džiaugsmą.•
Lazdijų kultūros centro inf.

Jotvingių kelio maršrutas sukurtas pagal Lietuvos kultūros tarybos 
finansuojamą projektą, kurio pagrindinis partneris yra Lazdijų kultūros centras.
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Lazdijiečiai kviečiami pasimėgauti riešutinėmis Kalėdomis
Dyla paskutinės lapkričio 
dienos, kitą trečiadienį – 
gruodis, o tai reiškia, jog 
prasideda svarbiausių šven-
čių  mėnuo, kurio visi taip 
laukia. Nors šiemet Kalėdos 
vėl su pandemijos žyme, ta-
čiau švenčių organizatoriai 
visomis išgalėmis stengiasi 
sukurti puikią nuotaiką. 

Vieni iš svarbiausių šių švenčių 
sumanytojų Lazdijuose – Kultū-
ros centro kolektyvas, jau seno-
kai sudėliojęs būsimųjų švenčių 
programą. 

Apie tai, kas laukia lazdijiečių 
ir rajono svečių kalėdiniu laikotar-
piu, kalbamės su Lazdijų kultūros 
centro direktoriaus pavaduotoja 
kultūrinei veiklai  Ingrida Mali-
nauskiene. 

– Kokios šiemet bus Lazdijų Ka-
lėdos: kokie renginiai planuojami, 
koks švenčių konceptas, kaip bus 
laikomasi saugumo priemonių? 

– Šių metų šventiniu simboliu 
tapo riešutas, simbolizuojantis 
naują pradžią, sveikatą, turtus, 
galią ir taiką. Todėl renginiuose, 
edukacinėse programose ir kitose 
šventinėse veiklose atsispindės 
riešuto ar lazdyno motyvas. Ti-
kriausiai neprisimename Kalėdų, 
kurios būtų buvę be riešutų, tad 
šiemet išskirtinis laikas pasigilinti  
į stiprią simbolinę riešuto prasmę 
mūsų kultūroje, atrasti savą riešuti-
nių Kalėdų receptą,  savą riešutinio 
dekoro matymo kampą, surasti vie-
ną iš daugelio kalėdinių žaidimų 
ar burtų su riešutais, o svarbiausia 
– pajusti bendrystės, dalijimosi, 
darnos ir skalsos kalėdinę dvasią.  
Kad visi būtume sveiki, turėsime 
laikytis saugių atstumų, savo ir 
kitų sveikatą saugančios tvarkos, 
todėl ir visi planuojami renginiai 
vyks pagal galiojančius šalyje sau-
gumo reikalavimus.

– Kokia bus Lazdijų eglutė? Kas 
ją kuria, kada bus jos įžiebimas ir 
koks jis planuojamas?

– Lazdijų eglutė, kaip ir visuo-
met, atspindės bendrą šventinę 
idėją – šiemet pasirinktas lazdyno 
riešuto motyvas, kaip naujos pra-
džios, sveikatos, pilnatvės ir har-
monijos simbolis. Juk po sudėtingų 
ir sunkių metų labai svarbu visiems 
susitelkti, atrasti įkvėpimą ir viltį. 
Eglutės įžiebimas vyks pirmąją 

kalendorinės žiemos dieną – gruo-
džio 1-ąją. Nuo 12 val. Lazdijų 
Nepriklausomybės aikštėje vyks  
šventinė mugė. 17.30 val. kvie-
čiame kartu sekti pasaką miesto 
princesei „Stebuklingi riešutėliai“ 
ir drauge laukti įsižiebsiančios  
eglutės bei pasigerėti  fejerverkų 
spalvomis. 

– Kaip šventėms bus puošiamos 
miesto erdvės?  

– Apie Lazdijų miesto erdvių 
puošimą daugiau galėtų papasakoti 
miesto seniūnė,  o mes tikime, kad 
Lazdijuose tikrai netrūks šventinio 
džiugesio ir puošmenų, prie kurių 
galima prisidėti visiems, puošiant 
savo namus, langus ar vitrinas, or-
ganizacijų ir įstaigų erdves, daly-
vauti savivaldybės inicijuojamoje 
kalėdinių eglučių parodoje  Adol-
fo Ramanausko-Vanago aikštėje. 
Mūsų dailininkės jau puošia kultū-
ros centro kiemelį. Šventė brangi, 
šilta ir sava, kai esame ne tik jos 
dalyviai, bet ir kūrėjai.

– Kaip šventėms rengiasi Kul-
tūros centro padaliniai rajono 
gyvenvietėse? 

– Kultūros centro padaliniai taip 
pat aktyviai ruošiasi gražiausioms 
metų šventėms. Planuojami eglu-
čių įžiebimo renginiai, kalėdinės 
edukacinės programos, ruošiamos 
šventinės ekspozicijos ir instalia-
cijos prie kultūros įstaigų. Veisie-
jų skvere bus atidaryta kalėdinių 
kompozicijų alėja  „Maži kalėdi-
niai stebuklai“, Veisiejuose gruo-
džio 3 d.  Kalėdų eglutės įžiebimas  
„Atkeliauja nykštukų Kalėdos", 
veiks kalėdinė mugė bei „Didžiojo 
riešuto dirbtuvėlės“.  Gruodžio 10 
d. Seirijuose kartu su šventine egle 
bus įžiebtas ir instaliacijų parkas. 
Prie Krikštonių laisvalaikio salės 
jau visi ruošiasi iškilmingam nykš-
tukų paradui. Instaliacijas kultūri-
ninkai ruošia ir prie kitų laisvalai-
kio salių bei kultūros namų, kurios 
vienaip ar kitaip atlieps riešutinių 
Kalėdų idėją.

– Ar bus kokių naujovių per 
šias šventes? 

– Šiemet  bus pastatytas stiklinis 
kupolas, kuriame įsikurs Kalėdų 
Senelio pašto rezidencija, vyks 
įvairios veiklos. Labai džiugu, 
kad daugelis Lazdijų rajono įstai-
gų jungiasi prie gražios inciatyvos 
ir gruodžio 2–23 dienomis kvies 

į „Riešuto kevalo kupolą“, kuria-
me vykdys įvairiausias edukacines 
programas ir veiklas. Kupolas įsi-
kurs Lazdijų Nepriklausomybės 
aikštėje ir bus viena iš miesto 
puošmenų.

– Ar bus Naujųjų sutikimas 

Nepriklausomybės aikštėje?
– Naujųjų metų sutikimo kon-

certas vyks Lazdijų kultūros cen-
tre – 2021-uosius palydėsime su 
Deiviu ir Renata Norvilais bei 
Neringa Nekrašiūte. Tuo metu 
miesto aikštėje skambės muzika, 
o 24 val. dangų nušvies šventi-

niai fejerverkai. Linkime gražaus 
šventinio laukimo ir kviečiame 
visus įsitraukti, kuriant kalėdinę 
nuotaiką Lazdijų krašte. 

– Ačiū už pokalbį.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Eglutės įžiebimas vyks pirmąją kalendorinės žiemos dieną — gruodžio 1-ąją. Nuo 12 val. Lazdijų Nepriklausomybės 
aikštėje vyks šventinė mugė. 17.30 val. kviečiame kartu sekti pasaką miesto princesei „Stebuklingi riešutėliai“.

A. Miškinienė: „Pasitikime 
šventas Kalėdas su meile širdyse“
Jau po savaitės – gruodžio 
1-osios vakarą, 17.30 val., 
pagrindinę Lazdijų miesto 
žaliaskarę užlies spalvos, 
kerus skleis pasaką pri-
menanti eglutės įžiebimo 
šventė, o viešosios erdvės 
pradės alsuoti kalėdine 
nuotaika.

„Pastarieji metai mus išmokė dar 
labiau branginti laiką artimųjų 

rate. Būtent todėl jau antrus metus 
ant pagrindinės miesto žaliaskarės 
nuguls ne šiaip dailūs žaisliukai, 
o gilią prasmę turintys papuoši-
mai. Lazdyno riešutų motyvais 
papuošta eglė šiemet mums linkės 
sveikatos, ramybės, dvasinės ir 
finansinės gerovės. Nuoširdžiai 
tikiu, kad šie linkėjimai išsipildys. 
Gruodžio 1-ąją prasidėsiantį šven-
tinį laikotarpį rajone pasitikime su 
šypsenomis veiduose, papuoški-

me savo namus, kiemus ir darbo 
vietas. Kartu sukurkime ilgiausią 
jaukių šviesų ir reginių labirintą 
rajone“, – kalbėjo savivaldybės 
merė Ausma Miškinienė.

Lazdijai gražiausias metų šven-
tes pasitinka šūkiu „Riešutinės 
Kalėdos Lazdijuose“ ir kviečia 
ne tik stebėti eglutės įžiebimą, bet 
ir apsilankyti Riešutėlio kevalo 
kupole, kur sugalvoti ir užrašyti 
norą, pasivaikščioti po riešutų 

motyvais papuoštomis instalia-
cijomis nusėtą Adolfo Ramanaus-
ko-Vanago aikštę.

Kalėdinė dvasia kasdien vis 
plačiau užlies skirtingas miesto 
erdves: girliandomis ir žibančio-
mis dekoracijomis nušvis aikštės, 
gatvės, miesto erdvės. Visą gruodį 
rajone netruks ir renginių bei re-
ginių, kurie pasklis po skirtingas 
savivaldybės erdves.•
Lazdijų rajono savivaldybės informacija

Lazdijų rajono savivaldybės merė 
Ausma Miškinienė.
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DiDelis Biuro 
popieriaus pasirinkimas!

KNYGYNĖLIS, tel. 8 646 71 901, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt.

Karalių didybę menanti 
Merkinė atgimsta naujam gyvenimui

Rita Krušinskaitė
„Merkinę norime pozicio-
nuoti kaip karalių miestą, 
istorinę ir dvasinę Daina-
vos širdį, nes taip ir yra“, 
– pristatydamas Merkinės 
dvarvietės atnaujinimo 
projektą kalbėjo žurnalis-
tas, keliautojas bei UAB 
„Merkinės muilo fabrikas“ 
vadovas Vytaras Radzevi-
čius. 

XVII–XVIII a. Merkinė, bu-
vęs ketvirtas didžiausias Lietu-
vos miestas po Vilniaus, Kauno 
ir Kėdainių, vėl žada tapti traukos 
centru, į kurį vilios ne tik graži 
gamta, bet ir  kultūrinė, edukacinė 
veikla.

Tikimasi, kad UAB „Mer-
kinės muilo fabrikas“ kartu su 
partneriais Lietuvoje ir Norve-
gijoje įgyvendinamas projektas 
„Vietos kultūros verslumo skati-
nimas – Merkinės dvarvietė“ pa-
dės atgaivinti Merkinės miestą ir 
apylinkes, pritaikant kūrybiškos 
vietokūros principus, gilinantis 
ir populiarinant didingą Merki-
nės istoriją bei unikalų kultūrinį 
krašto suverenitetą.

Projektas finansuojamas Islan-
dijos, Lichtenšteino ir Norvegijos 
subsidijuoto Europos ekonominės 
erdvės finansinio mechanizmo 
lėšomis. Jam skirta kiek daugiau 
nei 850 tūkst. eurų. Dvarvietė iš-
nuomota UAB „Merkinės muilo 
fabrikas“ 40 metų.

Projekto įgyvendinimo ašimi 
dvarvietė pasirinkta ir dėl įspū-

dingo nuo kalvos atsiveriančio 
vaizdo – Nemuno ir Merkio san-
takos bei į tolį nubėgančių žaliuo-
jančių šilų, ir dėl jos istorijos. Per 
kelis šimtmečius Merkinės dvaras 
turėjo ne vieną savininką. LDK 
laikais ji priklausė valdžios eli-
tui – Mykolui Glinskiui, Jurgiui 
Radvilai, Stanislovui Astikui, Bo-
nai Sforcai, Mikalojui Radvilai, 
Vladislovui Vazai IV, Mykolui 
Kazimierui Pacui, Kazimierui Jo-
nui Sapiegai ar Motiejui Ogins-
kiui. Tai buvo miestelio „aukso 
amžius“. 

XVIII amžiaus pabaigoje dvaro 
teritorijoje stovėjo aštuoniolika 
medinių pastatų, tačiau iki mūsų 
dienų neišliko nė vieno. Dabar 
čia yra du 1897 metais statyti 
raudonų plytų pastatai, kuriuose 
veikė muilo fabrikas, bei keletas 
medinių. Iki 2014 metų čia buvo 
įsikūrę Merkinės globos namai.

„Norisi, kad čia būtų ne tik 
patraukli vieta nakvynei ir mai-
tinimui, bet ir vyktų kultūros 
renginiai, edukacinės programos. 
Planuojame, kad tai bus turizmo 
centras, iš kurio įdomiausias Dzū-
kijos vietas bus galima pasiekti 
dviračiais, baidarėmis. Turime 
unikalią idėją atgaivinti laivybą 
Nemunu. Būdama turtinga savo 
kraštovaizdžiu ir istoriniais pa-
minklais, Merkinė turi ir kitą pra-
našumą – yra strategiškai puikioje 
vietoje. Ji lengvai pasiekiama iš 
Vilniaus ir Kauno, šalia popu-
liariųjų Druskininkų bei netoli 
Lenkijos sienos“, – apie projektą 
pasakojo V. Radzevičius.

Varėnos rajono savivaldybės 
meras Algis Kašėta sakė neabejo-
jantis, kad šis projektas bus pava-
dintas Merkinės sėkmės istorija, 
nes miestelis turi tvirtą ir stiprią 
bendruomenę, kuriai rūpi ne tik 
išsaugoti miesto istoriją ir pavel-
dą, bet ir tai, kaip šis miestelis 
atrodys ateityje. 

Rekonstruotuose ir atnaujintuo-
se dvarvietės pastatuose planuo-
jama įrengti piligrimų nakvynės 
vietas, įvairios paskirties kūry-
bines erdves, atgaivinti vietai is-
toriškai svarbius amatus, rengti 
dirbtuves, kuriose būtų dalija-
masi verslo vystymo patirtimis, 
komercializuojamos kūrybinės 
mintys.

„Meno kūrėjai vietos žmonėms 
dažnai gali parodyti tai, ko vieti-
niai nepastebi, – vertingus daly-
kus, kurie tampa jų kasdienybės 
dalimi. Norime mokytis iš vietos 
amatininkų, kurti iš natūralių me-
džiagų, naudoti senąsias techno-
logijas, o kartu rengti aukščiausio 
lygio kultūros renginius“, – apie 
planus Merkinės dvarvietėje įkurti 
meno rezidenciją kalbėjo daugy-
bę parodų pasaulyje ir Lietuvoje 
surengusi tarpdisciplininio meno 
kūrėja Laura Garbštienė.

Projekto partneris, europietiško 
kino teatrų tinklas „Pasaka“, Mer-
kinės žiūrovams ruošiasi parodyti 
Berlyno kino festivalyje „Sidabri-
nio lokio“ prizu apdovanotą gar-
saus norvegų režisieriaus Hanso 
Petterio Molando filmą „Vogti 
arklius“, kuris buvo filmuotas 
Merkinės apylinkėse.•

UAB „Merkinės muilo fabrikas“ vadovas Vytaras Radzevičius pristatė Merkinės dvarvietės atnaujinimo projektą. 
(„BNS foto“ nuotrauka iš UAB „Merkinės muilo fabrikas“ archyvo.)

daNielius.Net blogas

Kaminkrėtys 
pataria nemažinti 
katile temperatūros 
net ir orams atšilus

Kaminkrėčio profesija 
sena kaip gyvenimas. Ji 
paklausos neprarado ir 
šiame elektros amžiuje, kai 
vis daugiau žmonių renkasi 
modernius oras-vanduo ar 
kitus šildymo būdus. Ka-
minkrėčiu Vytautas Lėlius 
dirba jau 21-erius metus. 
Vyras valo kaminus, deda 
kaminų įdėklus visoje Pie-
tų Lietuvoje.

V. Lėlius gyvena Raudonikių 
kaime, Alytaus seniūnijoje. Bal-
bieriškio profesinėje mokykloje 
įgijo plataus profilio traktorinin-
ko-mašinisto specialybę. Kurį 
laiką dirbo vairuotoju.

Į kaminkrėčio amatą vyrą atve-
dė pažintis. Apie 2000 metus jis 
susipažino su Kęstu, kuris dirbo 
kaminkrėčiu. Jis Vytautą ir mokė 
šio amato. O Vytautui kamin-
krėčio darbas pasirodė įdomus 
ir nenuobodus. „Daug važinėju, 
susipažįstu su žmonėmis. Nėra 
monotonijos“, – apie darbo rutiną 
kalbėjo pašnekovas.

V. Lėlius sutinka, kad šis dar-
bas nelengvas, visokių avarinių 
situacijų jam nutikę. Pašnekovas 
prisiminė, kaip pradėjus valyti 
neprižiūrėtą kaminą su juo že-
myn nusirito. Laimei, viskas gerai 
baigėsi, bet pečiui įtvaro vis tiek 

prireikė.
Kaminkrėtys sako, kad lietuviai 

įpročių nekeičia, dažniausiai ka-
minus valo vasaros pabaigoje ir 
rudens pradžioje – prieš pat šildy-
mo sezoną, nors jis pataria kaminą 
valyti po šildymo sezono.

Kaminkrėčio darbui svarbus 
oras. Ypač, kad nebūtų slidu ar 
pasnigę. „Yra kaminų, kurių ne-
apsiimu valyti, jeigu matau, kad 
prie jų nėra kaip prieiti, tvirtai 
pasistatyti ir užkabinti kopėčių“, 
– pasakoja kaminkrėtys.

Vytautas už vieno kamino iš-
valymą prašo 50 eurų, užtrunka 
ne mažiau kaip valandą laiko. 
„Pragyventi iš šio amato galiu“, 
– sako V. Lėlius. Jis ne tik valo 
kaminus, bet ir deda jų įdėklus. 
Vytauto telefono numeris 8 645 
87304.

Kaminkrėtys turintiems katilus 
ir kūrenantiems kietuoju kuru pa-
taria kiek atšilus orams nemažinti 
temperatūros, nes katilas pradeda 
„verkti“ ir taip kaminas apsine-
ša dervomis. Senovinės krosnys 
atsparesnės, kyla karštas dūmas, 
tad kaminai taip greitai neužsi-
kemša. „Taip pat svarbu nekūrenti 
šlapiomis malkomis“, – pažymi 
kaminkrėtys. Vytautas pastebi, 
kad žmonės dabar daug geriau 
krosnis prižiūri nei anksčiau.•Danielius Jakubavičius 

Vytautas už vieno kamino išvalymą prašo 50 eurų, užtrunka ne mažiau kaip 
valandą laiko. „Pragyventi iš šio amato galiu“, — sako V. Lėlius. Jis ne tik 
valo kaminus, bet ir deda jų įdėklus.
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Šiltų kojinių sezonas įsibėgėja: galima nusipirkti ir už eurą, ir už 35 eurus
sudalyvauti. Neslepia, kad gruo-
dis laukia darbingas: teks megzti 
ne tik dieną, bet ir naktimis.

kokia bus žiema, 
progNozuoti Nesiima, bet 
kad kalėdos Ne už kalNų, tai 
jau tikrai
Asta Dimšienė iš Šlavantų kai-
mo sako, kad prognozuoti orų 
nesiima, bet kad jaučia kalėdines 
nuotaikas, tą tikrai gali patvirtinti. 
„Ar šalta bus žiema, negaliu pasa-
kyti, bet kad Kalėdos ne už kalnų, 
tai tikrai. Tą jaučiu“, – patikina 
ji. Sako, kad prieš Kalėdas dau-
giau mezginių užsisakoma dova-
noms. „Jau suaktyvėjo. Prašymų 
numegzti sulaukiu vis daugiau. 
Šventės jau „ant nosies“, – sako 
ji. Prisipažįsta, kad lapkritį mez-
gimo daug, toks bus ir gruodis. 
„Ir naktys, ir dienos mezgimui 
paskirtos“, – tarsteli ji. 

Šiemet „ant bangos“ kojinytės 
vaikams į batukus ir kaklo šil-
dukai ne tik vaikams, bet ir su-
augusiesiems. „Moterys nešioja 
paltus su atvirais kaklais, tad 
kaklo šildukai tam labai tinka. 
Šiemet šildukai labai populiarūs 
tarp suaugusiųjų“, – aiškina ji. 
Kojines užsako raštuotas, dar 
su snaigėmis, pernai itin popu-
liarios buvo su natomis. „Rug-
sėjį, spalį mezgiau vienspalves 

kojines. Bordo, samaninė žalia, 
kobalto – šios spalvos šiemet 
karaliauja“, – vardija ji. Mezga 
iš avies vilnos, alpakos, merino 
vilnos bei samojedų šunų vil-
nos. 

Prisipažįsta, jog ji visus me-
tus vis prisijungia ir sudalyvauja 
įvairiose labdaringose akcijose: 
tiesiog padovanoja savo mezgi-
nius. Šiuo metų laiku pakvietimų 
dalyvauti labdaringose akcijose 
itin padaugėja. Paklausta, ar jau 
susiskaičiavusi, keliose akcijose 
pastaruoju metu sudalyvavo ir 
padovanojo ar dar tik ruošiasi, 
sako susiskaičiavusi – ketu-
riose. Mezga ir ankstukams, ir 
senjorams. Jai tai svarbu. „Man 
norisi prisidėti, kad ir mažu“, – 
prisipažįsta ji. Ir paaiškina tai 
paprastai: „Tai vienas iš būdų 
savanoriauti.“ 

orams vėstaNt, šiltų kojiNių 
vis dažNiau prašo butuose 
gyveNaNtys
Gegutės  kaimo bendruomenės 
pirmininkė Vilma Sabaliauskie-
nė sako, kad ji nevadina savęs 
mezgėja, tai veikiau jai mielas 
užsiėmimas, kai atšąla oras. „Aš 
mezgu savo reikmėms. Na, suda-
lyvauju ir akcijose, vis kažką nu-
mezgusi padovanoju“, – tarsteli 
ji. Šiemet jau virbalai „įdarbinti“. 

„Mezgimo sezonas jau atidarytas. 
Orai vėsta, vakarai ilgėja – pats 
laikas. Jau numezgiau 18 porų 
kojinių“, – prasitaria ji.

Šiemet nusprendė, jog metas 
įgyvendinti seniai brandintą mintį: 
megs ir dovanos seneliams. Visos 
Gegutės bendruomenės mezgėjos 
kviečiamos megzti ir dovanoti 
šiltus mezginius globos namuose 
gyvenantiems seneliams. „Ne tik 
kojines, bet ir kepures, šalikus, 
liemenes, skaras, ką tik mokame 
ir ką galime”, – sako bendruome-
nės pirmininkė.

Tiesa, paklausta, ar šiemet bus 
šalta žiema, Vilma pasakyti ne-
gali, bet kad oras vėsta, sako, tą 
jaučia ne tik laukan išėjusi, jau 
sulaukianti ir prašymų numegzti 
šiltų kojinių. „Butuose gyvenan-
tys vis dažniau prašo šiltų kojinių 
numegzti“, – šypsodamasi prasi-
taria ji. O štai pati ji norėtų, kad 
kuo šiltesnė žiema būtų: į darbą 
patogiau važinėti.

„Pernai metų žiema įrodė, kad 
šiltos kojinės išties labai praver-
čia. Ir megztiniai, ir šalikai – vis-
kas. Kokia žiema bus šiemet – ne-
aišku, bet ruošiamės: šiltų kojinių 
nepritrūksime“, – sako ji. 

Mūsų rajone rankomis megztų 
šiltų kojinių porą galima įsigyti 
už vieną eurą. Galima ir 35 eurus 
pakloti.•

Dineta Babarskienė
Mezgėjos jau išsitrau-
kė virbalus. Intensyviai 
darbuojasi. Juk šiuo metu 
vis dažniau ieškoma šiltų 
kojinių. 

Mezgėjos sako, kad išpranašauti, 
ar šalta šiemet bus žiema, negali, 
bet kad Kalėdos ne už kalnų, tai 
tikrai žino. „Megztas dovanas Ka-
lėdoms jau užsisako“, – tvirtina 
jos. O ir labdaringų akcijų vis 
daugiau organizuojama, tad norisi 

Asta prašymų numegzti sulaukia vis daugiau. Šventės jau „ant nosies“, 
— sako ji. Prisipažįsta, kad lapkritį mezgimo daug, toks bus ir gruodis. „Ir 
naktys, ir dienos mezgimui paskirtos“, — tarsteli ji. 

daNielius.Net blogas Lietuva neteko partizano  
Juozo  Jakavonio-TigroLietuva neteko drąsaus 

didžiavyrio. Simboliška, 
Partizanas Juozas Jakavo-
nis-Tigras (1925-2021), eida-
mas 97 metus, kovojęs dėl 
Lietuvos laisvės, į amžinybę 
iškeliavo  Lietuvos kariuo-
menės dieną – lapkričio 23 
d. Pagarba ir dėkingumas 
tegul lydi jo šviesų atmini-
mą.

Jau kelias savaites Santaros klini-
kose jis buvo gydomas nuo CO-
VID-19, deja, klastingos ligos 
komplikacijos nutraukė partizano 
gyvenimo stygą. 

Tigrą kalbinau 2016 metais. 
Tuomet su žmona Zose šiltai 
mane priėmė. Dainavo partiza-
niškas dainas, grojo akordeonu.  
Jo balsas skambėjo tvirtai. Mane 
vadino Meškasalio Danieliumi, o 
sutapatinęs su vieta, vardindavo 
šio krašto partizanus.... J. Jaka-
vonio išgirsta gyvenimo istorija 
įstrigo ilgam. Prisiminimais noriu 
pasidalinti.

pasiriNko partizaNo kelią
J. Jakavonis-Tigras gimė 1925 
m. liepos 10 d. Kasčiūnų kaime, 
Merkinės valsčiuje, čia ir užau-
go. Užėjus sovietams, Juozas gavo 
šaukimą eiti tarnauti okupantų ka-
riuomenėje, tačiau jis pasirinko 
kitą kelią – partizano.

buNkeris – vadų slaptavietė
Tigras dirbo Lietuvos partizanų 
vado Adolfo Ramanausko-Va-

nago ir Pietų Lietuvos partizanų 
vado  Juozo Vitkaus-Kazimierai-
čio štabe. J. Jakavonis minėjo, kad 
Kazimieraitis buvo labai pamal-
dus, mokėjo prancūzų kalbą, tad 
išklausydavo žinias per radiją, 
užrašydavo jas ir spausdindavo 
partizanų leidinyje „Laisvės var-
pas“, kuris buvo leidžiamas Tigro 
tėvų sodyboje ant aukšto Merkio 
kranto iškastame bunkeryje. Šis 
bunkeris, iškastas šalia sodybos 
ūkinio pastato, su kelių metrų tu-
neliu įeiti, tapo A. Ramanausko-
Vanago vadaviete.

J. Jakavonis prieš 5 metus pasa-
kojo, kad  bunkerį kasė penki vyrai 
dvi dienas. Jame gyveno 4 partiza-
nai. J. Jakavonis visus gyvenusius 
išvardijo slapyvardžiais: Vanagas, 
Strazdas, Gegutis, Tigras, matyt, 
taip buvo įpratęs. Į bunkerį ateida-
vo ir Kazimieraitis.  Apie bunkerio 
egzistavimą žinojo keletas žmonių. 
Tačiau bunkeris  niekada nebuvo 
išduotas. Vienos kratos metu bun-
kerio anga buvo atidaryta, bet dėl 
laimingo atsitiktinumo kareiviai 
to nepamatė. Dabar bunkeris yra 
atstatytas. Jį filmavo įvairių šalių, 
tarp jų JAV, Kanados, Rusijos, kino 
studijos.

kratos – kasdieNybė
Kadangi J. Jakavonis ėjo  Merkio 
rinktinės partizanų štabo ryšininko 
pareigas, jis žvalgydavosi greti-
muose kaimuose. Vieną žvalgybos 
dieną per žiūronus pamatęs daug 
kareivių pranešė Vanagui ir Ka-
zimieraičiui. Tuomet užmaskavo 

pataisyti, t. y. Juozas pajaunintas 4 
metais. Todėl jam mirties bausmės 
negalėjo taikyti. Todėl jis 1946 m. 
buvo ištremtas į Sibirą. Iš tremties 
į Lietuvą grįžo 1959 m.

J. Jakavonis-Tigras buvo nuošir-
dus, malonus, šviesaus proto, ge-
ros atminties žmogus, jo sodybos 
durys buvo kiekvienam atviros.

liNkėjo vieNybės
1998 m. J. Jakavonis buvo ap-

dovanotas Vyčio Kryžiaus 3-iojo 
laipsnio ordinu, 2000 m. įteiktas 
Lietuvos kariuomenės kūrėjų sa-
vanorių medalis. 2018 m. įteikta 
Laisvės premija, 2021 m. – par-
tizanų vado A. Ramanausko-Va-
nago premija.

Prieš 5 metus kalbintas Tigras 
tuomet linkėjo vienybės – „kad 
Lietuva nesiskaldytų“.•
Danielius Jakubavičius

J. Jakavonis-Tigras gimė 1925 m. liepos 10 d. Kasčiūnų kaime, Merkinės 
valsčiuje, čia ir užaugo. Užėjus sovietams, Juozas gavo šaukimą eiti tarnauti 
okupanto kariuomenėje, tačiau jis pasirinko kitą kelią — partizano.

jų bunkerį, o pats pasislėpė prie 
Merkio užmaskuotame, į bebrų 
užtvanką panašiame bunkeryje. 
Daug okupantų kareivių ieškojo 
bunkerio, smaigstė strypus, bet 
nieko nerado. Po 3,5 val. kratos 
Tigro sesuo jam pranešė, kad ka-
reiviai pasišalino. Tigras padėjo 
išlipti iš bunkerio Kazimieraičiui, 
kuris atrodė išblyškęs dėl deguo-
nies trūkumo. J. Jakavonis sakė, 
kad tuomet jo ir bendražygių 
džiaugsmas, likus gyviems, buvo 
begalinis.

suimtas ir ištremtas
Partizano gyvenime buvo ne viena 
akimirka, kuomet mirtis žvelgė 
į veidą. Tigras, persirengęs civi-
liais drabužiais, buvo užėjęs pas 
žmones, turėjo susitikimą. Namo 
šeimininkė staiga pasakė, kad 
pilnas kiemas NKVD pareigūnų, 
kurie jau veržėsi į namą. O Tigro 
ginkle buvęs šovinys užstrigo. Jis 
šoko per langą, bet nesėkmingai. 
Apsvaigintas okupanto buože buvo 
atgal partemptas į namą, mušamas 
ir spardomas. Nuvežtas į Vilnių 
tardyti. Gretimoje kameroje buvo 
Žemaitijos partizanų vadas ma-
joras Jonas Simaška-Liepa, kuris 
tuomet paprašė Tigro surasti jo 
žmoną ir sūnų ir pasakyti, kad jis 
bus sušaudytas.  Po 46 metų Tigras 
rado sūnų ir jo motiną, J. Simaškos 
žmoną.  

Tigro asmens dokumentai buvo 
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LRT TV 
2021. 11.25
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 8.55 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.40 „Komisaras 

Reksas“.
 10.30 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 Kas ir kodėl?
 12.00 Pasaulio puodai.
 13.00 (Ne)emigrantai.
 14.00 Žinios. Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 „Pagalbos 

šauksmas“.
 17.15 „Ponių rojus“.
 18.00 Kas ir kodėl?
 18.30 Svarbi valanda.
 19.30 Vartotojų kontrolė.
 20.30 Panorama.
 21.30 Gimę tą pačią 

dieną.
 22.30 Dviračio žinios.
 23.00 „Virš vandens“.
 23.45 „Komisaras 

Reksas“.
 0.30 „Didingas gamtos 

grožis. Mūsų 
nacionaliniai parkai. 
Būtinybė išsaugoti 
povandeninį 
pasaulį. Vakarų 
Pomeranijos marių 
zonos nacionalinis 
parkas. Vokietija“.

 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Vartotojų kontrolė.
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Gimę tą pačią 

dieną.
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 Kas ir kodėl?
 3.35 Dviračio žinios.
 4.05 Klauskite daktaro.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 Kūrybingumo 

mokykla.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.00 „Balta – meilės 

spalva“.
 7.00 KK2. 
 7.30 „Monikai reikia 

meilės“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.05 „Rimti reikalai 3“.
 11.10 „Keičiu žmoną“.
 12.10 „Būrėja“.
 13.20 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „Uždraustas 

vaisius“.
 15.30 „Raudonas kam-

barys“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 Žinios.
 19.30 KK2. 
 20.00 Bučiuoju. Rūta. 
 21.00 „Monikai reikia 

meilės“.
 21.30 Žinios.
 22.30 „Žavusis žudikas 

Tedas Bandis“.
 0.45 „Sūnus paklydėlis“.
 1.45 „Gernika“.
 3.45 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.35 Alchemija. 
 5.05 RETROSPEKTYVA. 

TV3
 6.15 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.40 „Didvyrių draugu-
žiai“.

 7.05 „Kung fu panda. 
Meistrų paslaptys“.

 7.35 Gero vakaro šou.
 8.35 „Meilės sūkuryje“.
 9.45 „Tobula nuotaka. 

Vestuvių varpai“.
 11.45 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 14.00 „Šeimų karai“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 Farai.
 20.30 „Gaujų karai. 

Karveliai“.
 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.30 „Informatorius“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Informatorius“.
 0.50 „Franklinas ir 

Bešas“.
 1.50 „Havajai 5.0“.
 3.50 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 4.20 „Tai – mes“.
 5.15 „Moderni šeima“.

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

geriausia“.
 8.35 „Teisingumo 

agentai“.
 9.40 „Pėdsakas“.
 10.35 „Apuokas“.
 11.35 „Sekliai“.
 12.35 „CSI. Majamis“.
 13.30 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.50 „Teisingumo 

agentai“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Sekliai“.
 18.30 „Apuokas“.
 19.30 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Rokis 5“.
 23.10 „Operacija „Kar-

džuvė“.
 1.15 „Būk ekstremalas“.
 2.15 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.

Lryto
 5.15 Nauja diena. 
 6.15 TV parduotuvė.
 6.30 Mano vieta. 
 7.00 „Kelias į turtus“.
 8.00 „Žiedas su rubinu“.
 9.00 „Teisingumo 

agentai“.
 10.05 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.10 „Juvelyrų klanas“.
 12.15 TV parduotuvė.
 12.30 Alfa taškas. 
 13.00 Nauja diena.
 14.00 „Pėdsakas“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 Oponentai. 
 17.30 „Zoologijos sodas“.
 18.00 Reporteris. 
 18.25 „Europa – tai aš“.
 18.30 Alfa taškas.
 19.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 20.00 Reporteris. 
 20.20 Sportas.
 20.28 Orai.
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „Juvelyrų klanas“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.
 22.54 Orai.
 22.55 „Europa – tai aš“.
 23.00 Alfa taškas.
 23.30 Oponentai. 
 0.30 „Pėdsakas“.
 1.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 2.30 TV parduotuvė.
 2.45 „Juvelyrų klanas“.
 3.35 Alfa taškas. 
 3.55 Oponentai. 
 4.35 „Reali mistika“.

LRT+
 6.05 Pasaulio puodai.
 7.00 „Džiunglių knyga“.
 7.25 „Bitelės Uogelės“.
 7.40 „Peliukas Lukas“.
 7.55 „Maistas: tiesa 

ar pramanas? 
Kasdienė duona“.

 8.15 „Pasakojimai iš 
Japonijos. Švarus 
vanduo visiems“.

 8.25 Kultūringai su 
Nomeda.

 9.25 Labas rytas, 
Lietuva.

 11.50 Trembita.
 12.20 Gyvenk kaip galima 

švariau.
 12.50 Kultūringai su 

Nomeda.
 13.45 Skambantys 

pasauliai su 
Nomeda Kazlaus. 
Svečias pasaulinio 
garso menininkas, 
dizaineris Cleto 
Munari (Italija).

 14.45 „Gintautas Umaras. 
Vienintelis“.

 15.45 „Bitelės Uogelės“.
 16.00 „Peliukas Lukas“.
 16.15 „Džiunglių knyga“.
 16.40 „Kaip atsiranda 

daiktai“.
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.10 „Seselė Beti“.
 19.00 Veranda.
 19.30 Premjera. „Solidar-

ność“. Solida-
rumas, pakeitęs 
Europą“.

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 3 minutės iki kino. 
 21.33 Premjera. „Mano 

šuo Kvanka“.
 23.25 Čia – kinas.
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 Tarptautinis džiazo 

festivalis „Vilnius 
Mama Jazz 2020“.

 1.15 Euromaxx.
 1.40 Duokim garo!
 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 3.50 Sportas. Orai.
 4.05 Šventadienio 

mintys.
 4.35 Gimę tą pačią 

dieną.
 5.30 Mūšio laukas.

TV1
 6.15 „Rozenheimo 

policija“.
 7.15 „Širdžių daktaras“.
 8.20 „Tūkstantis ir viena 

naktis“.
 10.05 „Akloji“.
 11.10 „Alpių gelbėtojai“.
 12.15 „Du gyvenimai“.
 13.30 „Heldtas. Flirtas su 

teisingumu“.
 14.35 „Nina“.
 15.45 „Naujokai“.
 16.45 „Šeimyninės 

melodramos“.
 17.50 „Akloji“.
 18.55 „Heldtas. Flirtas su 

teisingumu“.
 19.55 „Verpetai“.
 21.00 PREMJERA. „Rokas 

Skjavonė“.
 23.10 „Svajoklė“.
 0.10 „Paskolinta meilė“.
 2.10 „Purpurinės upės. 

Pelenų diena“.

TV6
 6.05 „Skorpionas“.
 6.55 „CSI. Niujorkas“.
 7.45 „Kobra 11“.
 8.50 Praeities žvalgas.
 9.20 „Saša ir Tania“.
 10.20 „Simpsonai“.
 11.20 „Goldbergai“.
 12.20 „Kietuoliai“.
 12.50 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
 13.55 „Kobra 11“.
 14.55 „CSI. Niujorkas“.
 15.55 Gero vakaro šou.
 16.55 „Univeras“.
 18.00 „Saša ir Tania“.
 19.00 „Goldbergai“.
 20.00 Nuogi ir įbauginti.
 21.00 „Pjūklo ketera“.
 23.50 „Naktinė pamaina“.
 0.50 „Skorpionas“.
 1.45 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 3.40 „Antinų dinastija“.

Delfi
 6.00 Ugnikalnių takais.
 7.30 Sveikatos receptas.
 8.15 Receptų receptai.
 9.00 Delfi rytas.
 10.30 Kaip pas žmones.
 11.30 Marketingas 360.
 12.00 Delfi rytas.
 13.30 Orijaus kelionės.
 14.00 Gimę ne Lietuvoje.
 14.30 Jos vardas MAMA.
 15.00 Žinios.
 15.30 Dienos interviu.
 16.00 Žinios.
 16.30 Dienos tema.
 17.00 Žinios.
 17.30 Dienos interviu.
 18.00 Žinios.
 18.30 Dienos tema.
 19.00 Iš esmės su 

A. Peredniu.
 20.00 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 21.00 Lietuviškos atos-

togos.
 21.30 Automobilis už 0 

Eur.
 22.00 Retro automobilių 

dirbtuvės.
 22.30 Gimę ne  

Lietuvoje.
 23.00 Ateities karta.
 0.00 Delfi diena.
 5.00 Orijaus kelionių 

archyvai.
 5.30 Yugo broliai: blo-

giausiu pasaulyje 
automobiliu per 
Balkanus.
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LRT TV
2021. 11.27
 6.02 Vartotojų kontrolė.
 7.00 Svajoja vaikai.
 7.30 „Kelionių atvirukai. 

Kubos miestas 
Trinidadas“.

 7.45 „Mano žirafa“.
 9.00 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 Premjera. „Gyvūnai 

operatoriai. Vande-
nynai“.

 12.50 „Gyvūnų jaunikliai. 
Pirmi gyvenimo 
metai“.

 13.45 „Kelionių atvirukai. 
Kambodža. Kepo 
Rivjera“.

 14.00 „Hadsonas ir 
Reksas“.

 15.30 Žinios. Orai.
 15.45 Sveikinimų kon-

certas.
 17.30 Klauskite daktaro.
 18.30 Žinios.
 19.00 Langas į valdžią.
 19.30 Stilius.
 20.30 Panorama.
 21.00 Šok su žvaigžde.
 23.10 Premjera. „Dinas“.
 0.40 „Skilimas“.
 2.35 „Gyvūnai operato-

riai. Vandenynai“.
 3.25 „Gyvūnų jaunikliai. 

Pirmi gyvenimo 
metai“.

 4.15 „Kelionių atvirukai.
 4.30 „Hadsonas ir 

Reksas“.

LNK
 6.40 „Zigis ir Ryklys“.
 7.00 „Šaunusis Skū-

bis-Dū“.
 7.30 „Moko nuotykiai“.
 8.00 „Kikumba. Kovos 

dėl karūnos“.
 8.30 Sveikas!
 9.00 Sėkmė tavo 

rankose. 
 9.30 Mes pačios. 
 10.00 „Alvinas ir burun-

dukai 4“.
 11.45 „Policijos aka-

demija 4. Civiliai 
patruliai“.

 13.30 „Viena diena 
Niujorke“.

 15.20 „Ponas Bynas“.
 15.50 PREMJERA. 

„Ąžuolas Galiūnas“.
 17.55 Gyvūnų pasaulis. 
 18.30 Žinios.
 19.30 SUPERKINAS. 

„Šrekas Trečiasis“.
 21.15 „Suvaidink mano 

žmoną“.
 23.35 „Starskis ir Hečas“.
 1.40 „Megalodonas. 

Grėsmė iš gelmių“.

TV3
 6.35 „Kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
 7.00 „Bakuganas. Šarvų 

sąjunga“.
 7.30 „Keista šeimynėlė“.
 8.00 „Kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
 8.30 „Simpsonai“.
 9.00 Amžius ne riba.
 9.30 Sveikata.lt.
 10.00 Virtuvės istorijos.
 10.30 Gardu Gardu.
 11.00 Penkių žvaigždučių 

būstas.
 11.30 „Nematoma 

karalystė“.
 12.30 „Rytoj viskas 

prasideda iš naujo“.
 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 „Rytoj viskas 

prasideda iš naujo“.
 15.00 „Baltoji iltis 2. 

Mitas apie baltąjį 
vilką“.

 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 „Baltoji iltis 2. 

Mitas apie baltąjį 
vilką“.

 17.30 Kalėdų eglutės 
įžiebimo šventė 
„Šiltos Kalėdos 
Kaune“.

 18.30 TV3 žinios.
 19.30 galvOK.
 19.40 Eurojackpot.
 19.45 galvOK.
 21.30 „Raudonasis 

žvirblis“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Raudonasis 

žvirblis“.
 0.25 „Pasekmė“.
 2.20 „Karibų piratai. Ant 

keistų bangų“.
 5.10 „Moderni šeima“.

BTV
 6.10 Info komentarai su 

Arnu Mazėčiu.
 6.40 „Lenktynės aplink 

pasaulį“.
 8.00 „Pričiupom!“.
 9.00 Sveikatos kodas. 
 9.30 Sveikatos kodas, 

televitrina.
 10.00 Lietuvos Hipo-

kratas. 
 10.30 „Lūšys ir aš“.
 11.40 „Lenktynės aplink 

pasaulį“.
 13.00 „Spec. būrys. 

Išlieka stipriausi. 
Australija“.

 14.00 „Ekstrasensų 
mūšis“.

 16.35 „Pragaro vieš-
butis“.

 17.35 „Kodėl mes kūry-
bingi?“.

 19.30 Protas ir jėga. 
 21.30 „Muilodrama“.
 22.00 „Tamsos baikeris“.
 0.15 „Visa griaunantis“.
 2.35 „Ginkluotas 

atsakas“.

Lryto
 7.00 „Žiedas su rubinu“.
 8.00 Nematomos gijos. 
 8.30 Eko virusas. 
 9.00 „Zoologijos sodas“.
 10.00 Vantos lapas. 
 10.30 Mano vieta. 
 11.00 Švarūs miestai. 
 11.30 Inovacijų DNR.
 12.00 „Teisingumo 

agentai“.
 14.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 16.00 Žinios.
 16.30 Lietuvos dvarai. 
 17.00 Negaliu tylėti. 
 17.30 Vantos lapas. 
 18.00 Žinios.
 18.30 Bušido ringas.
 19.00 Mano erdvė. 
 20.00 Žinios.
 20.30 „Kelias į turtus“.
 22.30 Žinios.
 23.00 „Teisingumo 

agentai“.
 1.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 2.50 Mano erdvė. 
 3.35 Lietuvos dvarai. 
 4.00 Negaliu tylėti. 
 4.20 „Zoologijos sodas“.
 5.10 Švarūs miestai. 
 5.35 Vantos lapas. 
 6.00 „Žiedas su rubinu“.

LRT+
 6.05 Auksinis protas.
 7.05 Euromaxx.
 7.30 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
 8.00 Pusryčiai pas 

kaimyną.
 8.30 Pradėk nuo savęs.
 9.00 Į sveikatą!
 9.30 Gyvenk kaip galima 

švariau.
 10.00 Kas geresnio, 

kaimyne?
 10.30 Vilniaus sąsiuvinis.
 11.00 Trembita.
 11.30 Rusų gatvė.
 12.00 Smalsumo genas.
 12.30 Pasivaikščiojimai.
 13.00 Mūšio laukas.
 13.30 Euromaxx.
 14.00 „Kuršių nerija“.
 14.10 Mūsų gyvūnai.
 14.40 Dailusis čiuožimas. 

Rusijos „Didysis 
prizas“. Šokiai 
ant ledo. Laisvoji 
programa. Daly-
vauja A. Reed ir 
S. Ambrulevičius. 

 16.15 „Atėnė“.
 17.00 Veranda.
 17.30 Legendos. Šiandien 

ir visados. 
 18.30 Skambantys pa-

sauliai su Nomeda 
Kazlaus. Svečias 
garsi pianistė 
Saskia Giorgini 
(Italija).

 19.30 Premjera. „Vil-
niečiai.  Alfonsas 
Augulis“.

 20.00 Čia – kinas.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 „Edipas Karalius“.
 22.40 LRT OPUS ore. 

Grupė „Wolfsome“.
 23.45 Pasivaikščiojimai.
 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 Panorama.
 1.02 Sportas. Orai.
 1.10 „Žmogus, vertas 

šešių milijonų“.
 2.20 Mūšio laukas.
 2.45 Smalsumo genas.
 3.10 Euromaxx.
 3.40 Skambantys pa-

sauliai su Nomeda 
Kazlaus. Svečias 
garsi pianistė 
Saskia Giorgini 
(Italija).

 4.35 Legendos. Šiandien 
ir visados. 

 5.30 Pusryčiai pas 
kaimyną.

TV1
 6.30 Informacinių mitų 

griovėjai.
 7.00 Praeities kartų 

liudytojai. 
 7.30 „Akloji“.
 9.00 „Rozenheimo 

policija“.
 10.00 „Danė Lovinski“.
 11.00 „Saros Šarat 

virtuvė“.

 12.00 „Šviežias maistas. 
Anos Olson 
receptai“.

 13.00 „Mylėk savo sodą“.
 14.00 „Akloji“.
 15.45 „Moteris“.
 17.45 „Šeimyninės 

melodramos“.
 18.45 „Akloji“.
 19.50 „Būrėja“.
 21.00 „Vera. Kvailelis“.
 22.55 „Paguoda“.
 1.00 „Fargo“.
 3.05 „Brokenvudo 

paslaptys. Šunų 
rytmetis“.

TV6
 6.10 Jukono auksas.
 7.00 Pragaro kelias.
 7.55 „Vienas“.
 9.00 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 9.30 Statybų gidas.
 10.00 Autopilotas.
 10.30 Gazas dugnas.
 11.00 Sandėlių karai.
 11.30 „Laukinė Meksika“.
 12.40 „Delfinai iš arti“.
 13.55 Išlikimas.
 15.00 Pragaro kelias.
 16.00 Jukono auksas.
 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 Krovinių karai.
 19.00 Tarptautinės 

dviračių sporto 
federacijos (UCI) 
dviračių treko 
Čempionų lygos 
varžybos.

 22.00 „Karštasis kubilas – 
laiko mašina“.

 0.05 „Nedidelė pa-
slauga“.

 2.25 „Ir geri kartais 
žudo“.

Delfi
 6.00 Mano pramogos 

veidai.
 7.30 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 8.30 Marketingas 360.
 9.00 Šaro Barsa.
 9.30 Receptų receptai.
 10.00 Alfo didysis šou.
 11.00 Radikalus smal-

sumas.
 11.30 Išlikę.
 12.00 Čepas veža.
 12.30 Šiandien kimba.
 13.30 Meistro dieno-

raštis.
 14.00 neŽVAIRUOK.
 14.30 Gimę ne Lietuvoje.
 15.00 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 16.00 Orijaus kelionių 

archyvai.
 17.00 Pokalbiai prie jūros.
 17.30 Orijaus kelionės.
 18.00 Jūs rimtai?
 18.30 Lietuviškos atos-

togos.
 19.00 Ugnikalnių takais.
 20.30 Jos vardas MAMA.
 21.00 Kaip pas žmones.
 22.00 Kitokie pasikalbė-

jimai 2021.
 0.00 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 1.00 Mano pramogos 

veidai.
 2.30 Kitokie pasikalbė-

jimai 2021.
 4.30 Kasdienybės 

herojai.
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LRT TV
2021. 11.26 
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 8.55 „Įstatymas ir 

tvarka“. 
 9.40 „Komisaras 

Reksas“.
 10.30 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 Kas ir kodėl?
 12.00 Stilius.
 13.00 Gyventi kaime 

gera.
 13.30 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
 14.00 Žinios. Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 „Pagalbos 

šauksmas“.
 17.15 „Ponių rojus“.
 18.00 Kas ir kodėl?
 18.30 Svarbi valanda.
 19.30 Beatos virtuvė.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Auksinis protas.
 22.55 Premjera. „Ski-

limas“.
 0.50 „Žmogus, vertas 

šešių milijonų“.
 2.05 „Riaušių anato-

mija“.
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 Kas ir kodėl?
 3.35 Mūsų gyvūnai.
 4.05 Išpažinimai.
 4.30 Šventadienio 

mintys.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 Kūrybingumo 

mokykla.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.00 „Balta – meilės 

spalva“.
 7.00 KK2.
 7.30 „Monikai reikia 

meilės“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.05 „Rimti reikalai 3“.
 11.10 „Keičiu žmoną“.
 12.10 „Būrėja“.
 13.20 „Turtuolė  

varguolė“.
 14.30 „Uždraustas 

vaisius“.
 15.30 „Raudonas kam-

barys“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva.
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2 penktadienis. 
 21.00 „Megalodonas. 

Grėsmė iš gelmių“.
 23.15 „Nuo sutemų iki 

aušros. Budelio 
duktė“.

 1.10 „Žavusis žudikas 
Tedas Bandis“.

 3.15 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

TV3
 6.15 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.40 „Didvyrių draugu-
žiai“.

 7.05 „Kung fu panda. 
Meistrų paslaptys“.

 7.35 Farai.
 8.35 „Meilės  

sūkuryje“.
 9.45 „Meilė Islandijoje“.
 11.45 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 14.00 „Šeimynėlė“.
 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.
 19.20 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 Sportas. Pasaulio 

vyrų krepšinio 
čempionato at-
rankos rungtynės. 
Lietuva–Bulgarija.

 21.30 „Karibų piratai. Ant 
keistų bangų“.

 22.45 „Jėga“ ir „Keno-
loto“.

 22.48 „Karibų piratai. Ant 
keistų bangų“.

 0.30 „Smok ir bėk“.
 2.10 „Šėtono vaikas 2“.
 3.55 „Havajai 5.0“.
 4.55 „Moderni šeima“.

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

geriausia“.
 8.35 „Teisingumo 

agentai“.
 9.40 „Pėdsakas“.
 10.35 „Apuokas“.
 11.35 „Sekliai“.
 12.35 „CSI. Majamis“.
 13.30 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.50 „Teisingumo 

agentai“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Sekliai“.
 18.25 „Šuo“.
 19.30 „Amerikietiškos 

imtynės“.
 21.30 „Ginkluotas 

atsakas“.
 23.25 „Rokis 5“.
 1.30 „Būk  

ekstremalas“.

Lryto
 5.15 Nauja diena. 
 6.15 TV parduotuvė.
 6.30 Negaliu tylėti.
 7.00 „Kelias į turtus“.
 8.00 „Žiedas su  

rubinu“.
 9.00 „Teisingumo 

agentai“.
 10.05 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.10 „Juvelyrų klanas“.
 12.15 TV parduotuvė.
 12.30 Alfa taškas. 
 13.00 Nauja diena.
 14.00 „Pėdsakas“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.20 Sportas.
 16.28 Orai.
 16.30 Laisvės TV valanda. 
 17.30 „Zoologijos sodas“.
 18.00 Reporteris. 
 18.20 Sportas.
 18.28 Orai.
 18.30 Alfa taškas.
 19.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 20.00 Reporteris. 

 20.20 Sportas.
 20.28 Orai.
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „Juvelyrų klanas“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.
 22.58 Orai.
 23.00 Alfa taškas.
 23.30 Laisvės TV valanda. 
 0.30 „Pėdsakas“.
 1.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 2.30 TV parduotuvė.
 2.45 „Juvelyrų klanas“.
 3.35 Alfa taškas. 
 3.55 Laisvės TV valanda. 
 4.35 „Reali mistika“.
 5.20 Laisvės TV valanda. 
 6.00 „Žiedas su rubinu“.

LRT+
 6.05 Klauskite daktaro.
 7.00 „Džiunglių  

knyga“.
 7.25 „Bitelės Uogelės“.
 7.40 „Peliukas Lukas“.
 7.55 „Maistas: tiesa 

ar pramanas? 
Padėkos dienos 
laimėtojai“.

 8.15 „Pasakojimai iš 
Japonijos. „Jume 
Kavai“. Svajinga 
Haradžuku mada“.

 8.25 Stambiu planu.
 9.25 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.50 Rusų gatvė.
 12.20 Mūšio laukas.
 12.50 Stambiu  

planu.
 13.45 Euromaxx.
 14.15 „Kelionių atvirukai. 

Kubos miestas 
Trinidadas“.

 14.30 Dailusis čiuožimas. 
Rusijos „Didysis 
prizas“. Šokiai ant 
ledo. Trumpoji 
programa. Daly-
vauja A. Reed ir 
S. Ambrulevičius. 

 15.50 „Bitelės Uogelės“.
 16.05 „Peliukas Lukas“.
 16.20 „Džiunglių knyga“.
 16.45 „Kaip atsiranda 

daiktai“.
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.10 „Seselė Beti“.
 19.00 Pasivaikščiojimai.
 19.30 Fokusas.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Eurolyga per LRT.
 21.45 Eurolygos 

krepšinio turnyras. 
„Barselona“–Kauno 
„Žalgiris“. Pertrau-
koje – Eurolyga per 
LRT.

 24.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 „Mano šuo 

Kvanka“.
 2.30 Čia – kinas.
 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 3.50 Sportas. Orai.
 4.05 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija.
 4.35 Fokusas.
 5.30 Mokslo sriuba.

TV1
 6.15 „Rozenheimo 

policija“.

 7.15 „Širdžių daktaras“.
 8.20 „Tūkstantis ir viena 

naktis“.
 10.05 „Akloji“.
 11.10 „Alpių gelbėtojai“.
 12.15 „Du gyvenimai“.
 13.30 „Heldtas. Flirtas su 

teisingumu“.
 14.35 „Nina“.
 15.45 „Naujokai“.
 16.45 „Šeimyninės 

melodramos“.
 17.50 „Akloji“.
 18.55 „Heldtas. Flirtas su 

teisingumu“.
 19.55 „Verpetai“.
 21.00 PREMJERA. „Bro-

kenvudo paslaptys. 
Šunų rytmetis“.

 23.05 „Fargo“.
 1.15 „Rokas Skjavonė“.

TV6
 6.05 „Skorpionas“.
 6.55 „CSI. Niujorkas“.
 7.45 „Kobra 11“.
 8.50 Statybų gidas.
 9.20 „Saša ir Tania“.
 10.20 „Simpsonai“.
 11.20 „Goldbergai“.
 12.20 „Kietuoliai“.
 12.50 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
 13.55 „Kobra 11“.
 14.55 „CSI. Niujorkas“.
 15.55 Gero vakaro šou.
 16.55 „Univeras“.
 18.00 „Saša ir Tania“.
 19.00 „Goldbergai“.
 20.00 Farai.
 21.00 Žinios.
 21.50 Sportas.
 21.55 Orai.
 22.00 „Nedidelė pa-

slauga“.
 0.25 „Pjūklo ketera“.
 3.00 „Organų vagys“.

Delfi
 6.00 Orijaus kelionių 

archyvai.
 8.00 Jos vardas  

MAMA.
 8.30 Orijaus kelionės.
 9.00 Delfi rytas.
 10.30 Alfas vienas 

namuose.
 11.30 Retro automobilių 

dirbtuvės.
 12.00 Delfi rytas.
 13.30 Lietuviškos atos-

togos.
 14.00 Ateities karta.
 15.00 Žinios.
 15.30 Dienos interviu.
 16.00 Žinios.
 16.30 Dienos tema.
 17.00 Žinios.
 17.30 Dienos interviu.
 18.00 Žinios.
 18.30 Krepšinio zona.
 19.00 Iš esmės su D. Žei-

myte-Biliene.
 20.00 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 21.00 Jūs rimtai?
 21.30 Kieno didesni?
 22.30 Kriminalinė 

Lietuvos zona su 
D. Dargiu.

 23.30 Automobilis už 0 
Eur.

 0.00 Delfi diena.
 5.00 Čepas veža.
 5.30 Yugo broliai: blo-

giausiu pasaulyje 
automobiliu per 
Balkanus.
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LRT TV
2021. 11.29
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 8.55 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.40 „Komisaras 

Reksas“.
 10.30 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 Kas ir kodėl?
 12.00 Savaitė.
 13.00 Savaitė su „Dvi-

račio žiniomis“.
 13.30 Langas į valdžią.
 14.00 Žinios. Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 „Pagalbos 

šauksmas“.
 17.15 „Ponių rojus“.
 18.00 Kas ir kodėl?
 18.30 Svarbi valanda.
 19.30 Daiktų istorijos.
 20.30 Panorama.
 21.30 LRT forumas.
 22.30 Dviračio žinios.
 23.00 „Virš vandens“.
 23.50 „Komisaras 

Reksas“.
 0.35 „Didingas gamtos 

grožis. Mūsų 
nacionaliniai parkai. 
Įstabus kalnų kraš-
tovaizdis. Uolinių 
kalnų nacionalinis 
parkas. JAV“.

 1.05 Daiktų istorijos.
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 LRT forumas.
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 Kas ir kodėl?
 3.35 Dviračio žinios.
 4.05 Savaitė.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 Šoka Lietuva.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.00 „Balta – meilės 

spalva“.
 7.00 Nuo... Iki... 
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.05 „Rimti reikalai 3“.
 11.10 „Keičiu žmoną“.
 12.10 „Būrėja“.
 13.20 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „Uždraustas 

vaisius“.
 15.30 „Raudonas kam-

barys“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 Žinios.
 19.30 KK2. 
 20.00 Nuo... Iki...
 21.00 „Monikai reikia 

meilės“.
 21.30 Žinios.
 22.30 PREMJERA. 

„Sutramdyti žirgai“.
 0.35 „Sūnus paklydėlis“.
 1.35 „Nuostabioji 

moteris“.
 4.05 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.15 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.40 „Didvyrių draugu-
žiai“.

 7.05 „Kung fu panda. 
Meistrų paslaptys“.

 7.35 Svajonių sodai.
 8.35 „Meilės sūkuryje“.
 9.45 „Brangusis Svenai“.

 11.45 „Midsomerio 
žmogžudystės“.

 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 14.00 „Šeimynėlė“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.00 Sportas. Pasaulio 

vyrų krepšinio 
čempionato at-
rankos rungtynės. 
Čekija–Lietuva.

 20.00 Karštai su tv3.lt.
 20.30 „Gaujų karai. 

Karveliai“.
 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.30 „Paskutiniai 

riteriai“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Paskutiniai 

riteriai“.
 1.00 „Franklinas ir 

Bešas“.
 2.00 „Havajai 5.0“.
 4.00 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 4.30 „Tai – mes“.
 5.25 „Moderni šeima“.

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

geriausia“.
 8.35 „Teisingumo 

agentai“.
 9.40 „Pėdsakas“.
 10.35 „Lūšys ir aš“.
 11.35 „Sekliai“.
 12.35 „CSI. Majamis“.
 13.30 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Teisingumo 

agentai“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Sekliai“.
 18.25 „Šuo“.
 19.30 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Taikos kaina“.
 22.45 „Mirtinas ginklas“.
 23.45 „Kondoras“.
 0.50 „Narkotikų prekei-

viai“.
 2.00 „Atsarginis prezi-

dentas“.

Lryto
 5.15 Vantos lapas. 
 5.45 Bušido ringas. 
 6.15 TV parduotuvė.
 6.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 7.00 Mano erdvė. Ren-

ginio transliacija. 
 8.00 Eko virusas. 
 8.30 Atliekų kultūra. 
 9.00 „24/7“. 
 10.05 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.10 „Juvelyrų klanas“.
 12.15 TV parduotuvė.
 12.30 Kaimo akademija.
 13.00 Nauja diena.
 14.00 „Pėdsakas“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 Laisvės TV valanda. 
 18.00 Reporteris. 
 18.30 Alfa taškas.
 19.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 20.00 Reporteris. 
 20.20 Sportas.
 20.28 Orai.
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „Juvelyrų klanas“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.
 22.58 Orai.
 23.00 Alfa taškas.
 23.30 „24/7“. 
 0.30 „Pėdsakas“.
 1.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 2.30 TV parduotuvė.
 2.45 „Juvelyrų klanas“.
 3.35 Alfa taškas. 
 3.55 „24/7“. 
 4.35 „Reali mistika“.

LRT+
 6.05 Beatos virtuvė.
 7.00 „Džiunglių knyga“.
 7.25 „Bitelės Uogelės“.
 7.40 „Peliukas Lukas“.
 7.55 „Maistas: tiesa 

ar pramanas? 
Prikąskite liežuvį“.

 8.15 „Pasakojimai iš 
Japonijos. Jokajų 
pasaulis. Paslap-
tingosios dvasios 
pagalbininkės“.

 8.25 Skambantys pa-
sauliai su Nomeda 
Kazlaus. Svečias 
garsi pianistė 
Saskia Giorgini 
(Italija).

 9.25 Labas rytas, 
Lietuva.

 11.50 Kas geresnio, 
kaimyne?

 12.20 Pusryčiai pas 
kaimyną.

 12.45 Fokusas.
 13.40 Duokim garo!
 15.00 Istorijos detektyvai.
 15.45 „Bitelės Uogelės“.
 16.00 „Peliukas Lukas“.
 16.15 „Džiunglių knyga“.
 16.40 Svajoja vaikai.
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.10 „Seselė Beti“.
 19.00 Talaka. Aleksandra 

Žuk. 
 19.30 Premjera. „Agatha 

Christie. 100 Puaro 
ir mis Marpl metų“.

 20.15 Dizaino dokumen-
tika. Vizualinis 
identitetas.

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

princo“ stebuklas“.
 23.00 „Šviesuliai“.
 23.50 Magijos mokslas. 

Skraidančios 
raganos.

 24.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 Šok su žvaigžde.
 2.40 „Maistas: tiesa 

ar pramanas? 
Prikąskite liežuvį“.

 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 3.50 Sportas. Orai.
 4.05 Krikščionio žodis.
 4.35 LRT forumas.
 5.30 Smalsumo genas.

TV1
 6.15 „Rozenheimo 

policija“.

 7.15 „Širdžių daktaras“.
 8.20 „Tūkstantis ir viena 

naktis“.
 10.05 „Akloji“.
 11.10 „Alpių gelbėtojai“.
 12.15 „Du gyvenimai“.
 13.30 „Heldtas. Flirtas su 

teisingumu“.
 14.35 „Nina“.
 15.45 „Naujokai“.
 16.45 „Šeimyninės 

melodramos“.
 17.50 „Akloji“.
 18.55 „Heldtas. Flirtas su 

teisingumu“.
 19.55 „Verpetai“.
 21.00 „Mirtys prie ežero. 

Undinė“.
 22.55 „Svajoklė“.
 23.55 „Paskolinta meilė“.
 1.55 „Prancūziška 

žmogžudystė. 
Paveldas“.

TV6
 6.05 „Skorpionas“.
 6.55 „CSI. Niujorkas“.
 7.45 „Kobra 11“.
 8.50 Gazas dugnas.
 9.20 „Saša ir Tania“.
 10.20 „Simpsonai“.
 11.20 „Goldbergai“.
 12.20 „Kietuoliai“.
 12.50 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
 13.55 „Kobra 11“.
 14.55 „CSI. Niujorkas“.
 15.55 Gero vakaro šou.
 16.55 „Univeras“.
 18.00 „Saša ir Tania“.
 19.00 „Goldbergai“.
 20.00 Nuogi ir įbauginti.
 21.00 „Kruvini pinigai“.
 23.15 „Tykantis šešė-

liuose“.
 1.00 „Skorpionas“.
 1.55 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 3.50 „Antinų dinastija“.

Delfi
 6.00 Kasdienybės 

herojai. 
 7.00 Ateities karta.
 8.00 Mano pramogos 

veidai.
 9.30 Orijaus kelionės.
 10.00 nežVAIRUOK.
 10.30 Jūs rimtai?
 11.00 Delfi rytas.
 12.00 Šaro Barsa.
 12.30 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 13.30 Šiandien kimba.
 14.30 Išpakuota.
 15.00 Kaip pas žmones.
 16.00 Delfi diena.
 17.30 Iš esmės su 

D. Žeimyte-Biliene 
ir V. Bruveriu.

 18.30 2800 km Dunojumi 
baidare su A. Valu-
javičiumi.

 20.00 Ateities karta.
 21.00 Kasdienybės 

herojai. 
 22.00 Jos vardas MAMA.
 22.30 Šaro Barsa.
 23.00 Iš esmės su 

D. Žeimyte-Biliene 
ir V. Bruveriu.

 0.00 Delfi diena.
 1.30 Iš esmės su 

D. Žeimyte-Biliene 
ir V. Bruveriu.

 2.30 Delfi diena.
 4.00 Kitokie pasikalbė-

jimai.
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 6.02 Gimę tą pačią 
dieną.

 7.00 Veranda.
 7.30 Šventadienio 

mintys.
 8.00 Išpažinimai.
 8.30 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite.
 9.00 Gyventi kaime 

gera.
 9.30 Svajoja vaikai.
 10.00 Gustavo enciklope-

dija.
 10.30 Lietuvos tūkstan-

tmečio vaikai.
 11.30 Mūsų gyvūnai.
 12.00 „Įspūdingiausios 

pasaulio salos. 
Koralinės salos“.

 12.55 „Gyvūnų metro-
polis“.

 13.50 „Puaro“.
 15.30 Žinios. Orai.
 15.45 Istorijos detektyvai.
 16.30 Duokim garo!
 18.00 Savaitė su „Dvi-

račio žiniomis“.
 18.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 19.00 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
 19.30 Savaitė.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Premjera. „Paga-

minta Italijoje“.
 22.00 3 minutės iki kino. 
 22.03 Premjera. „Pavyz-

dingas elgesys“. 
 23.30 „Edipas Karalius“.
 1.05 „Dinas“.
 2.40 „Įspūdingiausios 

pasaulio salos. 
Koralinės salos“.

 3.30 „Gyvūnų metro-
polis“.

 4.25 „Puaro“.

LNK
 6.35 „Zigis ir Ryklys“.
 6.55 „Šaunusis Skū-

bis-Dū“.
 7.25 „Moko  

nuotykiai“.
 7.55 „Kikumba. Kovos 

dėl karūnos“.
 8.25 „Tomas ir Džeris“.
 8.55 „Beprotiškos 

melodijos“.
 9.25 „Ogis ir  

tarakonai“.
 9.55 „Knygų  

valdovas“.
 11.25 „Margi, pirmyn!“.
 13.25 „Kaip valgyti 

keptus sliekus“.
 15.15 „Moteris-Katė“.
 17.20 Teleloto. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 Kaukės.  

Geriausieji. 
 22.10 „Nuostabioji 

moteris“.
 1.00 „Velkami per 

betoną“.
 3.50 „Suvaidink mano 

žmoną“.

TV3
 6.00 „Šeimynėlė“.
 6.35 „Kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
 7.00 „Bakuganas. Šarvų 

sąjunga“.

 7.30 „Keista šeimynėlė“.
 8.00 „Kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
 8.30 „Simpsonai“.
 9.00 Svajonių ūkis.
 9.30 La Maistas.
 10.00 Pasaulis pagal 

moteris.
 11.00 Svajonių sodai.
 12.00 „Ledynmečio 

milžinai“.
 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 „Ledynmečio 

milžinai“.
 13.10 „Įsimintinas kelias“.
 15.20 „Stebuklinga žaislų 

krautuvėlė“.
 17.15 Starkus stato.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 Starkus stato.
 18.30 TV3 žinios.
 19.20 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 X Faktorius.
 22.30 „Mergina traukiny“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Mergina traukiny“.
 0.55 „Velnio ranka“.
 2.35 „Raudonasis 

žvirblis“.

BTV
 6.00 Info komentarai su 

Arnu Mazėčiu.
 7.00 Lietuvos galiūnų 

čempionato II 
etapas. 

 8.00 Miško  
atspalviai. 

 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 Baltijos galiūnų 

čempionatas. 
Kražiai.

 10.05 „Lūšys ir aš“.
 11.15 „Lenktynės aplink 

pasaulį“.
 12.40 „Spec. būrys. 

Išlieka stipriausi. 
Australija“.

 13.45 „Ekstrasensų 
mūšis“.

 16.20 „Pragaro vieš-
butis“.

 17.20 „Neliečiamasis“.
 19.30 „Mirtinas  

ginklas“.
 20.30 „Atsarginis prezi-

dentas“.
 22.30 „Kondoras“.
 23.35 „Narkotikų prekei-

viai“.
 0.45 „Tamsos baikeris“.
 2.55 „Visa griaunantis“.

Lryto
 7.00 „Žiedas su  

rubinu“.
 8.00 Švarūs miestai. 
 8.30 Kaimo  

akademija. 
 9.00 „Zoologijos  

sodas“.
 10.00 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 10.30 Negaliu tylėti. 
 11.00 Atliekų kultūra.
 11.30 Bušido ringas. 
 12.00 „Teisingumo 

agentai“.
 14.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 16.00 Žinios.
 16.28 Orai.
 16.30 „24/7“. 
 17.30 Alfa taškas. 
 18.00 Žinios.
 18.28 Orai.

 18.30 Krepšinio pasaulyje 
su V. Mačiuliu. 

 19.00 „Gyvenimo linija“.
 20.00 Žinios.
 20.28 Orai.
 20.30 Lietuvos dvarai. 
 21.00 Negaliu tylėti. 
 21.30 „24/7“. 
 22.30 Žinios.
 22.58 Orai.
 23.00 „Teisingumo 

agentai“.
 1.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 2.50 „Gyvenimo linija“.
 3.35 „24/7“. 
 4.20 „Zoologijos  

sodas“.
 5.10 Mažos Mūsų 

Pergalės. 

LRT+
 6.05 Duokim garo!
 7.30 Krikščionio žodis.
 8.00 Kelias.
 8.30 Menora.
 9.00 Širdyje lietuvis.
 10.00 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija.
 10.30 Praeitis ateičiai.
 11.30 7 Kauno dienos.
 12.00 Mokslo sriuba.
 12.30 Šv. Mišios iš Šiaulių 

Švč. Mergelės 
Marijos Nekaltojo 
Prasidėjimo bažny-
čios. 

 13.40 Išpažinimai.
 14.10 „Keistuolių  

sala“.
 15.30 Svajoja vaikai.
 16.00 Muzikos talentų 

lyga 2021. 3 kon-
certas.

 16.50 „Dainų dainelės“ 
akimirkos.

 17.00 Talaka. Aleksandra 
Žuk.

 17.30 Kultūringai su 
Nomeda.

 18.30 Stambiu planu.
 19.25 Koncertas, skirtas 

Palangos grąžinimo 
Lietuvai 100-mečiui. 

 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Rudens šokiai. 
 21.03 „Matthew Bourne. 

Karmenas“.
 22.45 „Ai Weiwei. Nuošir-

džiai Jūsų“.
 24.00 Panorama.
 0.22 Sportas. Orai.
 0.30 „Pavyzdingas 

elgesys“. 
 1.55 7 Kauno dienos.
 2.20 Kultūringai su 

Nomeda.
 3.15 Stambiu planu.
 4.10 „Keistuolių sala“.
 5.30 Pradėk nuo savęs.

TV1
 6.30 Informacinių mitų 

griovėjai.
 7.00 Praeities kartų 

liudytojai. 
 7.30 „Akloji“.
 9.00 „Rozenheimo 

policija“.
 10.00 „Danė Lovinski“.
 11.00 „Džeimio Oliverio 

daržovių patie-
kalai“.

 12.00 Vaikystės langas. 
 12.30 Sveikinimai. 
 15.45 „Moteris“.
 17.45 „Šeimyninės 

melodramos“.
 18.45 „Akloji“.
 19.50 „Būrėja“.
 21.00 „Prancūziška 

žmogžudystė. 
Paveldas“.

 23.05 „Tai nutiko Manha-
tane“.

 1.15 „Paguoda“.
 3.15 „Vera. Kvailelis“.

TV6
 6.10 Jukono auksas.
 7.00 Pragaro kelias.
 7.55 Išlikimas.
 9.00 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 9.30 Vienam gale 
kablys.

 10.00 Praeities  
žvalgas.

 10.30 Iššūkis.
 11.00 Sandėlių karai.
 11.30 „Nykštukiniai 

gyvūnai“.
 12.40 „Delfinai iš arti“.
 13.55 Išlikimas.
 14.55 Pragaro kelias.
 16.00 Jukono auksas.
 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 Krovinių karai.
 19.00 „Žaidimų žaidimas 

su Ellen“.
 20.00 „Vienas“.
 21.00 Žinios.
 21.50 Sportas.
 21.55 Orai.
 22.00 Sportas. NBA 

Action.
 22.30 NBA rungtynės 

„Golden State 
Warriors“–Los 
Andželo „Clippers“.

 1.00 „Karštasis kubilas – 
laiko mašina“.

 2.55 „Univeras. Naujas 
bendrikas“.

Delfi
 6.00 Mano pramogos 

veidai.
 7.30 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 8.30 Šiandien kimba. 
 9.30 Meistro dieno-

raštis.
 10.00 Alfas vienas 

namuose.
 11.00 Receptų receptai.
 11.30 Išpakuota.
 12.00 Sekmadienio Šv. 

Mišių transliacija.
 13.15 Sveikatos receptas.
 14.00 Ateities karta.
 15.00 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 16.00 Orijaus kelionių 

archyvai.
 17.00 Automobilis už 0 

Eur.
 17.30 Retro automobilių 

dirbtuvės.
 18.00 Kieno didesni?
 19.00 Ugnikalnių takais.
 20.30 Šaro Barsa.
 21.00 Kasdienybės 

herojai.
 22.00 Kitokie pasikalbė-

jimai 2021.
 0.00 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 1.00 Mano pramogos 

veidai.
 2.30 Kitokie pasikalbė-

jimai 2021.
 4.30 Kasdienybės 

herojai.
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LRT TV
2021. 12.01
 6.02 Kalėdų kalendorius 

2021.
 6.05 Labas rytas, 

Lietuva.
 7.20 „Ir vėl Kalėdos“. 
 7.30 Labas rytas, 

Lietuva.
 8.47 Kalėdų kalendorius 

2021.
 8.55 „Įstatymas ir 

tvarka“. 
 9.40 „Komisaras 

Reksas“.
 10.30 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 Kas ir kodėl?
 12.00 Nacionalinė ekspe-

dicija.
 13.00 Daiktų istorijos.
 14.00 Žinios. Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 „Pagalbos 

šauksmas“.
 17.15 „Ponių rojus“.
 18.00 Kas ir kodėl?
 18.30 Svarbi valanda.
 19.25 Kalėdų kalendorius 

2021.
 19.30 Pasaulio puodai.
 20.30 Panorama.
 21.25 Kalėdų kalendorius 

2021.
 21.30 Lietuva kalba.
 22.30 Dviračio žinios.
 23.00 „Virš vandens“.
 23.50 „Komisaras 

Reksas“.
 0.35 „Aistra varžytis“.
 1.05 Pasaulio puodai.
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Lietuva kalba.
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 Kas ir kodėl?
 3.35 Dviračio žinios.
 4.05 Stilius.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 Kūrybingumo 

mokykla. 
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.00 „Balta – meilės 

spalva“.
 7.00 KK2.
 7.30 „Monikai reikia 

meilės“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.05 „Rimti reikalai 3“.
 11.10 „Keičiu žmoną“.
 12.10 „Būrėja“.
 13.20 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „Uždraustas 

vaisius“.
 15.30 „Raudonas kam-

barys“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 Žinios.
 19.30 KK2. 
 20.00 Šeškinės 20. 
 21.00 „Monikai reikia 

meilės“.
 21.30 Žinios.
 22.30 „Išlikimas“.
 0.25 „Sūnus paklydėlis“.
 1.25 „Buvusioji“.
 3.20 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.15 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.40 „Didvyrių draugu-
žiai“.

 7.05 „Kung fu panda. 
Meistrų paslaptys“.

 7.35 Prieš srovę.
 8.35 „Meilės sūkuryje“.
 9.45 „Pirmosios meilės 

kavinė“.
 11.45 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 14.00 „Šeimynėlė“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 Gero vakaro šou.
 20.30 „Gaujų karai. 

Šešėliai“.
 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.30 „Siuntinys“.
 22.45 Vikinglotto.
 22.50 „Siuntinys“.
 23.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 23.18 „Siuntinys“.
 0.25 „Franklinas ir 

Bešas“.
 1.30 „Havajai 5.0“.
 3.30 „Tai – mes“.
 4.30 Ekstrasensų mūšis.

BTV
 6.00 „CSI. Majamis“.
 7.00 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.15 „Teisingumo 

agentai“.
 9.20 „Pėdsakas“.
 10.20 „Šuo“.
 11.25 „Sekliai“.
 12.25 „CSI. Majamis“.
 13.20 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.50 „Teisingumo 

agentai“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Sekliai“.
 18.25 „Šuo“.
 19.30 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Priverstinis 

kerštas“.
 22.50 „Nenugalimieji. 

Narsos įstatymas“.
 1.00 „Būk ekstremalas“.
 2.00 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.

Lryto
 5.15 Nauja diena. 
 6.15 TV parduotuvė.
 6.30 Nematomos gijos. 
 7.00 Negaliu tylėti. 
 7.30 Lietuvos dvarai.
 8.00 „Žiedas su rubinu“.
 9.00 „Teisingumo 

agentai“.
 10.05 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.10 „Juvelyrų klanas“.
 12.15 TV parduotuvė.
 12.30 Alfa taškas. 
 13.00 Nauja diena.
 14.00 „Pėdsakas“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 Laikykitės ten. 
 17.30 „Zoologijos sodas“.
 18.00 Reporteris. 
 18.30 Alfa taškas.
 19.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 20.00 Reporteris. 

 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „Juvelyrų klanas“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.
 22.58 Orai.
 23.00 Alfa taškas.
 23.30 Laikykitės ten. 
 0.30 „Pėdsakas“.
 1.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 2.30 TV parduotuvė.
 2.45 „Juvelyrų klanas“.
 3.35 Alfa taškas. 
 3.55 Laikykitės ten. 
 4.35 „Reali mistika“.

LRT+
 6.05 (Ne)emigrantai.
 7.00 „Džiunglių knyga“.
 7.25 „Bitelės Uogelės“.
 7.40 „Peliukas Lukas“.
 7.55 „Maistas: tiesa ar 

pramanas? Valstijų 
pasididžiavimas“.

 8.15 „Pasakojimai iš 
Japonijos. Širdį 
glostančios kokeši 
lėlės“.

 8.25 Širdyje lietuvis.
 9.20 Kalėdų kalendorius 

2021.
 9.25 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.47 Kalėdų kalendorius 

2021.
 11.50 Menora. 
 12.20 Kelias.
 12.50 Širdyje lietuvis.
 13.45 Čia – kinas.
 14.15 Veranda.
 14.45 „Vaikų kryžiaus 

žygis. Pasaka ar 
istorinė tikrovė?“.

 15.45 „Bitelės Uogelės“.
 16.00 „Ir vėl Kalėdos“. 
 16.15 „Džiunglių knyga“.
 16.40 Mūsų gyvūnai.
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.10 „Seselė Beti“. 
 18.55 Kalėdų kalendorius 

2021.
 19.00 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija.
 19.30 Premjera. „Airijos 

revoliucija. „Siau-
bingas grožis“.

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Praeitis ateičiai.
 22.30 Mūšio laukas.
 23.00 Į sveikatą!
 23.30 Pradėk nuo savęs.
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 Tarptautinis džiazo 

festivalis „Vilnius 
Mama Jazz 2020“. 

 2.00 Auksinis protas.
 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 3.50 Sportas. Orai.
 4.05 Išpažinimai.
 4.35 Lietuva kalba.
 5.30 Euromaxx.

TV1
 6.15 „Rozenheimo 

policija“.
 7.15 „Širdžių daktaras“.
 8.20 „Tūkstantis ir viena 

naktis“.
 10.05 „Akloji“.
 11.10 „Alpių gelbėtojai“.
 12.15 „Du gyvenimai“.
 13.30 „Heldtas. Flirtas su 

teisingumu“.

 14.35 „Nina“.
 15.45 „Naujokai“.
 16.45 „Šeimyninės 

melodramos“.
 17.50 „Akloji“.
 18.55 „Heldtas. Flirtas su 

teisingumu“.
 19.55 „Verpetai“.
 21.00 „Purpurinės upės. 

Tamsos giesmės“.
 23.05 „Svajoklė“.
 0.05 „Paskolinta meilė“.
 2.05 „Purpurinės upės. 

Vaikų kryžiaus 
keliai“.

TV6
 6.05 „Skorpionas“.
 6.55 „CSI. Niujorkas“.
 7.45 „Kobra 11“.
 8.50 Vienam gale 

kablys.
 9.20 „Saša ir Tania“.
 10.20 „Simpsonai“.
 11.20 „Goldbergai“.
 12.20 „Kietuoliai“.
 12.50 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
 13.50 „Kobra 11“.
 14.55 „CSI. Niujorkas“.
 15.55 Gero vakaro šou.
 16.55 „Virtuvė“.
 18.00 „Saša ir Tania“.
 19.00 „Goldbergai“.
 20.00 Nuogi ir įbauginti.
 21.00 „Vyriausiasis 

vadas“.
 22.55 „Gelbėtojai“.
 23.40 „Naktinė pamaina“.
 0.30 „Skorpionas“.
 1.30 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 3.20 „Antinų dinastija“.
 4.10 „Moderni šeima“.

Delfi
 6.00 2800 km Dunojumi 

baidare su A. Valu-
javičiumi.

 7.00 Delfi rytas.
 8.00 Mano pramogos 

veidai.
 9.30 Ateities karta.
 10.30 Lietuviškos atos-

togos.
 11.00 Delfi rytas.
 12.00 Verslo požiūris.
 12.30 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 13.30 Orijaus kelionių 

archyvai.
 14.00 Kieno didesni?
 15.00 Jos vardas  

MAMA.
 15.30 Lietuviškos atos-

togos.
 16.00 Delfi diena.
 16.30 Dienos tema.
 17.30 Iš esmės su D. Žei-

myte-Biliene.
 18.30 2800 km Dunojumi 

baidare su A. Valu-
javičiumi.

 19.30 Orijaus kelionių 
archyvai.

 20.00 Kaip pas žmones.
 21.00 Orijaus kelionės.
 21.30 Gimę ne Lietuvoje.
 22.00 Į pasaulio kraštą.
 22.30 Jos vardas mama.
 23.00 Iš esmės su Daiva 

Žeimyte-Biliene.
 0.00 Delfi diena.
 1.30 Iš esmės su Daiva 

Žeimyte-Biliene.
 2.30 Delfi diena.
 4.00 Kitokie pasikalbė-

jimai.

aNtradieNis, lapkričio 30 d. Saulė teka 8.14, leidžiasi 15.59, dienos ilgumas 7.45. 
Delčia. Vardadieniai: Andriejus, Saugardas, Dovainė, Andrius, Saugirdas, Saugirdė.

LRT TV
2021. 11.30
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 8.55 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.40 „Komisaras 

Reksas“.
 10.30 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 Kas ir kodėl?
 12.00 Šok su žvaigžde.
 14.00 Žinios. Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 „Pagalbos 

šauksmas“.
 17.15 „Ponių rojus“.
 18.00 Kas ir kodėl?
 18.30 Svarbi valanda.
 19.30 (Ne)emigrantai.
 20.30 Panorama.
 21.30 Nacionalinė ekspe-

dicija.
 22.30 Dviračio žinios.
 23.00 „Virš vandens“.
 23.45 „Komisaras 

Reksas“.
 0.30 „Didingas gamtos 

grožis. Mūsų 
nacionaliniai parkai. 
Žmonių ir gyvūnų 
buveinė. Abruco, 
Lacijaus ir Molizės 
nacionalinis parkas. 
Italija“.

 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 (Ne)emigrantai.
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Nacionalinė ekspe-

dicija.
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 Kas ir kodėl?
 3.35 Dviračio žinios.
 4.05 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite.
 4.30 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 Kūrybingumo 

mokykla. 
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.00 „Balta – meilės 

spalva“.
 7.00 KK2.
 7.30 „Monikai reikia 

meilės“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.05 „Rimti reikalai 3“.
 11.10 „Keičiu žmoną“.
 12.10 „Būrėja“.
 13.20 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „Uždraustas 

vaisius“.
 15.30 „Raudonas kam-

barys“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 Žinios.
 19.30 KK2. 
 20.00 Bus visko. 
 21.00 „Monikai reikia 

meilės“.
 21.30 Žinios.
 22.30 „Buvusioji“.
 0.35 „Sūnus paklydėlis“.
 1.35 „Sutramdyti žirgai“.
 3.30 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.15 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.40 „Didvyrių draugu-
žiai“.

 7.05 „Kung fu panda. 
Meistrų paslaptys“.

 7.35 Pasaulis pagal 
moteris.

 8.35 „Meilės sūkuryje“.
 9.45 „Mama visam 

gyvenimui“.
 11.45 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 14.00 „Šeimynėlė“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 Prieš srovę.
 20.30 „Gaujų karai. 

Karveliai“.
 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.30 „Rizikinga erzinti 

diedukus“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Rizikinga erzinti 

diedukus“.
 0.50 „Franklinas ir 

Bešas“.
 1.50 „Havajai 5.0“.
 3.50 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 4.20 „Tai – mes“.
 5.15 „Moderni šeima“.

BTV
 6.05 „CSI. Majamis“.
 7.05 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.35 „Teisingumo 

agentai“.
 9.40 „Pėdsakas“.
 10.35 „Šuo“.
 11.35 „Sekliai“.
 12.35 „CSI. Majamis“.
 13.30 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.50 „Teisingumo 

agentai“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Sekliai“.
 18.25 „Šuo“.
 19.30 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Nenugalimieji. 

Narsos įstatymas“.
 23.15 „Taikos kaina“.
 1.00 „Būk ekstremalas“.
 2.00 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.

Lryto
 5.15 Nauja diena. 
 6.15 TV parduotuvė.
 6.30 Inovacijų DNR. 
 7.00 „Gyvenimo linija“.
 8.00 „Žiedas su rubinu“.
 9.00 „Teisingumo 

agentai“.
 10.05 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.10 „Juvelyrų klanas“.
 12.15 TV parduotuvė.
 12.30 Alfa taškas. 
 13.00 Nauja diena.
 14.00 „Pėdsakas“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 #NeSpaudai.
 17.30 „Zoologijos sodas“.
 18.00 Reporteris. 
 18.25 „Europa – tai aš“.
 18.30 Alfa taškas.

 19.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“.

 20.00 Reporteris. 
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „Juvelyrų klanas“.
 22.30 Reporteris. 
 22.55 „Europa – tai aš“.
 23.00 Alfa taškas.
 23.30 #NeSpaudai. 
 0.30 „Pėdsakas“.
 1.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 2.30 TV parduotuvė.
 2.45 „Juvelyrų klanas“.
 3.35 Alfa taškas. 
 3.55 #NeSpaudai. 
 4.35 „Reali mistika“.

LRT+
 6.05 Daiktų istorijos.
 7.00 „Džiunglių knyga“.
 7.25 „Bitelės Uogelės“.
 7.40 „Peliukas Lukas“.
 7.55 „Maistas: tiesa ar 

pramanas? Pietūs 
virš debesų“.

 8.15 „Pasakojimai iš 
Japonijos. Maisto 
atliekų mažinimas. 
Naujos pažangios 
technologijos“.

 8.25 Legendos. Šiandien 
ir visados.

 9.25 Labas rytas, 
Lietuva.

 11.50 Vilniaus sąsiuvinis. 
 12.20 Smalsumo genas.
 12.50 Legendos. Šiandien 

ir visados.
 13.45 7 Kauno dienos.
 14.15 Mokslo sriuba.
 14.45 „Agatha Christie. 

100 Puaro ir mis 
Marpl metų“.

 15.30 Dizaino dokumen-
tika. Vizualinis 
identitetas.

 15.45 „Bitelės Uogelės“.
 16.00 „Peliukas Lukas“.
 16.15 „Džiunglių knyga“.
 16.40 Gustavo enciklope-

dija.
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.10 „Seselė Beti“. 
 19.00 Gyvenk kaip galima 

švariau.
 19.30 Premjera. „Vaikų 

kryžiaus žygis. 
Pasaka ar istorinė 
tikrovė?“

 20.30 Panorama.
 21.30 „Stebuklas“. 
 23.00 Stilius.
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 Tarptautinis džiazo 

festivalis „Vilnius 
Mama Jazz 2020“. 

 1.20 „Matthew Bourne. 
Karmenas“.

 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 3.50 Sportas. Orai.
 4.05 Kelias.
 4.35 Nacionalinė ekspe-

dicija.
 5.30 Pasivaikščiojimai.

TV1
 6.15 „Rozenheimo 

policija“.
 7.15 „Širdžių daktaras“.
 8.20 „Tūkstantis ir viena 

naktis“.
 10.05 „Akloji“.
 11.10 „Alpių gelbėtojai“.
 12.15 „Du gyvenimai“.

 13.30 „Heldtas. Flirtas su 
teisingumu“.

 14.35 „Nina“.
 15.45 „Naujokai“.
 16.45 „Šeimyninės 

melodramos“.
 17.50 „Akloji“.
 18.55 „Heldtas. Flirtas su 

teisingumu“.
 19.55 „Verpetai“.
 21.00 „Purpurinės upės. 

Vaikų kryžiaus 
keliai“.

 23.05 „Svajoklė“.
 0.05 „Paskolinta meilė“.
 2.05 „Mirtys prie ežero. 

Undinė“.

TV6
 6.05 „Skorpionas“.
 6.55 „CSI. Niujorkas“.
 7.45 „Kobra 11“.
 8.50 Iššūkis.
 9.20 „Saša ir Tania“.
 10.20 „Simpsonai“.
 11.20 „Goldbergai“.
 12.20 „Kietuoliai“.
 12.50 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
 13.55 „Kobra 11“.
 14.55 „CSI. Niujorkas“.
 15.55 Gero vakaro šou.
 16.55 „Univeras“.
 18.00 „Saša ir Tania“.
 19.00 „Goldbergai“.
 20.00 Nuogi ir įbauginti.
 21.00 „Tamsos pa-

kraštys“.
 23.20 „Gelbėtojai“.
 0.10 „Naktinė pamaina“.
 1.10 „Skorpionas“.
 2.05 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 3.00 „Univeras“.
 3.55 „Antinų dinastija“.

Delfi
 6.00 2800 km Dunojumi 

baidare su A. Valu-
javičiumi.

 7.00 Delfi rytas.
 8.00 Ugnikalnių takais.
 9.30 Radikalus smal-

sumas.
 10.00 Išpakuota.
 11.00 Delfi rytas.
 12.00 Receptų receptai.
 12.30 Alfo didysis šou.
 13.30 Kasdienybės 

herojai. 
 14.30 Jos vardas  

MAMA.
 15.00 Automobilis už 0 

eurų.
 15.30 Retro automobilių 

dirbtuvės.
 16.00 Delfi diena.
 17.30 Iš esmės su 

A. Peredniu.
 18.30 2800 km Dunojumi 

baidare su A. Valu-
javičiumi.

 19.30 Orijaus kelionių 
archyvai.

 20.00 Verslo požiūris.
 20.30 Šaro Barsa.
 21.00 Kriminalinė 

Lietuvos zona su 
D. Dargiu.

 22.00 Kieno didesni?
 23.00 Iš esmės su 

A. Peredniu.
 0.00 Delfi diena.
 1.30 Iš esmės su 

A. Peredniu.
 2.30 Delfi diena.
 4.00 Kitokie pasikalbė-

jimai.
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Rekreacinės paskirties  •žemės sklypą šalia ežero (iki 
vandens apie 50 m, patogus 
privažiavimas, galima statyba), 
kaina 12 000 Eur.  
Tel. 8 686 70841.

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

Sodybą N. Kirsnos k., Laz- •dijų r. sav., (sodyba prižiūrėta, 
galima gyventi iš karto, namas 
mūrinis, 2  aukštų, 5 kambarių, 
su baldais ir buitine technika, 
šildomas kietuoju kuru (vieti-
nis centrinis šildymas), komu-
nalinis vandentiekis, sodyboje 
yra ūkiniai pastatai, garažas, 
šulinys, prižiūrėtas sodas ir 
aplinka, 45 arai dirbamos 
žemės, šalia galima įsigyti 7 ha 
žemės). Tel. 8 611 50514.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

VW GOLF III (1997 m.) ir  •VW PASSAT skardinių ratlan-
kių R14 originalius plastikinius 
gaubtus ir centrinės skylės 
dangtelius, kaina nuo 2 eurų už 
vnt., 2002 m. AUDI A6 dvejas 
priekinio bamperio groteles, 
kaina po 5 eurus. Druskininkai.  
Tel. 8 686 43600.

GYVULIAI

Ėringas avis.   •Tel. 8 642 07624.

Kiaulę,  apie 200 kg, kaina  •2 Eur už kg. Tel. 8 686 71256.

AUGALAI

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

Bulves, pigiai miežius, avižų  •ir vikių mišinį, kviečius.  
Tel. 8 623 04363.

Mišinį (50 % avižų, 50 %  •vikių). Tinka žalinimui.  
Tel. 8 614 56206.

KITI

Kiaulienos skerdieną  •puselėmis: lietuviška, svilinta 
– kaina 2,65 Eur už kg, puselė 
sveria apie 50–60 kg; lenkiška 
– kaina 2,40 Eur už kg.  
Tel. 8 607 12690.

UAB „Martas“, Gėlyno g. 17,  •Lazdijuose, galite įsigyti balta-
rusiškų durpių briketų, akmens 
anglies, skaldelės kapams.  
Tel.: (8 318) 51721,  
8 652 51721.

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

Pigiai – kioską.   •Tel. 8 698 78040.

TV priedėlius DIGIT  •MPA4-T ir ENTELLBOX ETR-
400FTA PVR (užlenkiamas), 
kaina nuo 15 eurų, televizorių 
ŠILELIS (16 cm įstr., j/b) už 
12 eurų, TV PANASONIC ir 
PHILIPS distancinio valdymo 
pultelius, kaina nuo 2 eurų, 
seno modelio NOKIA įkrovi-
klius ir ausinukes po 2 eurus ir 
pakabinamus šviestuvus butui 
ar sodybai, kaina nuo 5 eurų. 
Druskininkai.  
Tel. +370 654 87148.

Televizorių ŠILELIS (16 cm  •įstr., juodai baltas) už 10 eurų, 
TV priedėlius TV STAR, kaina 
nuo 15 eurų, televizoriaus 
sieninį laikiklį, kaina 4 eurai, 
šaldytuvą GORENJE dalimis, 
aštuoniakampį kavos staliuką 
(keramikinių plytelių pavir-
šius, plotis 100 cm, aukštis 55 
cm), kaina 25 eurai, vaikišką 
maniežą už 25 eurus. Druski-
ninkai.  
Tel. 8 686 43600.

Nebrangiai – naudotą  •neblogos būklės rašomąjį 
stalą.  
Tel. 8 610 13577.

Vokišką ir rusišką armoni- •kas.  
Tel. 8 601 49464.

PERKA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

Žemę.   •Tel. 8 688 80688. 

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

Ūkio paskirties žemę Aly- •taus r. sav. Gali būti apleista.  
Tel. 8 678 80555.

PARDUODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

Parduodu 12.15 ha žemės  •ūkio paskirties sklypą (na-
šumas 44 balai) su apleista so-
dyba  Savanorių g., Naujosios 
Kirsnos k., Lazdijų r. sav. Kaina 
38 000 Eur. Tel. 8 676 22040.

Gyvenamąjį namą Vainiūnų  •k., Seirijų sen., Lazdijų r. sav., 
(privati namų valda 0,338 ha, 
atlikti geodeziniai matavimai, 
trifazis elektros įvadas, sodyba 
prie naujai asfaltuoto kelio ir 
miško). Tel. 8 686 70 841.

Sodybą Gervėnų k., Lazdijų r.  •sav., (70 a, medinis namas, ūki-
nis pastatas, svirnas, du garažai, 
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 Lazdijų  •mieste. Tel. 8 603 24679.

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

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

Sodybą 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 
upelio, atlikti geodeziniai ma-
tavimai, visos miesto komuni-
kacijos), 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.

KlasifiKuoti
sKelbimai

tel. 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com

savaitės horoskopas 
(lApkričio 29—gruodžio 5 d.)

avinas (03.21–04.20)
Jūsų nuotaika ir darbingumas labai 
priklausys nuo santykių su aplinki-
niais, todėl pasistenkite nesivelti į 
konfliktus ir visada ieškokite kom-
promiso. Nors įtemptoje situacijoje 
gali kilti pagundų išsakyti viską, ką iš 
tiesų galvojate, tačiau tai gali turėti 
tikrai rimtas pasekmes... Ieškokite 
būdų, kurie padėtų jums nusiramin-
ti, venkite pernelyg kandžių replikų 
ar nepagrįstos kritikos. Atminkite, 
kad elgtis su kitais turėtumėte taip, 
kaip norėtumėte, kad kiti elgtųsi su 
jumis.

jautis (04.21–05.21)
Džiaugsitės bendravimu su draugais 
ir artimaisiais. Dabar, kaip niekada 
anksčiau, bus svarbu palaikyti ryšius 
su kitais žmonėmis, todėl žvaigž-
dės pataria tam rasti pakankamai 
laiko. Nutaikykite progų šiek tiek 
atsitraukti nuo kasdienių darbų ir 
pasimėgauti jus džiuginančia veikla. 
Nors galite jaustis kiek įsitempę dėl 
situacijos darbe, tačiau net ir pora 
valandų kokybiško poilsio gali daryti 
tikrus stebuklus.

dvyniai (05.22–06.21)
Galvosite apie praeitį ir svarstysite, 
ką galėjote padaryti kitaip. Žvaigž-
dės pataria nesisieloti dėl savo pra-
radimų ir žvelgti tik į ateitį. Dabar 
bus palankus metas imtis savo tikslų 
įgyvendinimo: net ir nedidelis žings-
nis į priekį jus priartins prie pergalės, 
kuri bus tikrai saldi. Nesisielokite 
dėl to, ko nebegalite pakeisti, ir visą 
savo dėmesį skirkite vien tik ateities 
planavimui.

vėžys (06.22–07.22)
Gali tekti daugiau laiko skirti bendra-
vimui, tačiau tai jūsų tikrai neišmuš iš 
vėžių. Būsite nusiteikę ieškoti kom-
promisų ir sklandžiai spręsite net ir 
labai sudėtingas situacijas. Tikėtina, 
kad šiuo laikotarpiu jūsų pagalbos 
gali prireikti patiems artimiausiems 
žmonėms, todėl raskite būdų, kaip 
galėtumėte jiems padėti. Jei būsite 
nusiteikę geranoriškai ir nebijosite 
prisiimti atsakomybės, galėsite pa-
siekti tikrai puikių rezultatų.

liūtas (07.23–08.23)
Atrodys, kad viskas susidėlioja į savo 
vietas net ir be jūsų pastangų. Dabar 
bus tikrai palankus metas šiek tiek 
atsipūsti ir tiesiog plaukti pasro-
viui: padarėte viską, ką galėjote, 
todėl dabar rezultatai priklausys 
tik nuo besiklostančių aplinkybių. 
Jei kurį laiką vis pasvajodavote apie 
atostogas, dabar bus palanku imtis 
jų planavimo: tikėtina, kad viskas 
pavyks būtent taip, kaip jūs ir no-
rėtumėte.

mergelė (08.24–09.23)
Nusiteikite, kad jūsų gyvenime at-
siras ne viena naujovė. Nors tai gali 
išmušti iš vėžių, tačiau vėliau supra-
site, kad visa tai buvo į naudą. Kurį 
laiką tiesiog plaukėte pasroviui ir nė 
nesusimąstydavote apie savo ateitį, 
tačiau dabar žvaigždės tikrai ne-
pagailės staigmenų. Net ir tuomet, 
jei ne viskas klostysis būtent taip, 
kaip jūs norėtumėte, pasistenkite 
įžvelgti šviesiąją pusę ir ieškokite 
būdų, kurie jums padėtų paprasčiau 
prisitaikyti prie permainų.

svarstyklės (09.24–10.23)
Bendravimas su kitais žmonėmis 
jus vargins ir neleis atlikti įprastų 

užduočių, todėl šiuo laikotarpiu ge-
riausia kuo daugiau laiko praleisti 
vienumoje. Atsiriboję nuo šurmu-
lio, galėsite paprasčiau susikaupti 
ir išspręsti įvairias problemas, todėl 
pasvarstykite apie galimybę pasiimti 
atostogas ar apie darbą nuotoliniu 
būdu. Tikėtina, kad jau labai greitai 
viskas grįš į įprastas vėžes, todėl 
bendravimas su draugais ar kole-
gomis ir vėl teiks džiaugsmą.

skorpionas (10.24–11.22)
Žvaigždės pataria nieko neplanuoti, 
nes dabar visi planai gali sugriūti 
vos per vieną akimirką. Jei būsite 
pakankamai lankstūs ir nusiteikę 
prisitaikyti prie bet kokios situaci-
jos, tikėtina, kad net ir didžiausios 
negandos neišmuš jūsų iš vėžių. Jei 
degate nekantrumu įgyvendinti tam 
tikrus sumanymus, žvaigždės pata-
ria bent trumpam nuo to atsiriboti: 
jau labai greitai turėsite galimybę 
pradėti savo tikslų įgyvendinimą, 
tačiau kol kas gali tekti įveikti su 
tuo nesusijusias kliūtis.

šaulys (11.23–12.21)
Žvaigždės pataria daugiau dėme-
sio skirti savo sveikatai, nes šiuo 
laikotarpiu būsite kur kas labiau pa-
žeidžiami. Pasistenkite neperdegti 
darbe, venkite didelių susibūrimų 
ir būkite atsargūs vairuodami: šiuo 
laikotarpiu bus didesnė psichikos 
ligų, infekcijų ir traumų tikimybė. 
Nepamirškite, kad sveikata yra pats 
brangiausias jūsų turtas, todėl dabar 
ją laikykite savo prioritetu.

ožiaragis (12.22–01.20)
Žvaigždės pataria susidaryti nuose-
klią dienotvarkę ir jos laikytis, nes 
būtent tai padės jums paprasčiau 
atlikti įvairias užduotis. Šiuo laiko-
tarpiu darbų tikrai netrūks, todėl 
jums reikia aiškaus plano, padėsian-
čio paprasčiau viską atlikti. Nors gali 
kilti pagundų viską mesti ir išvykti 
atostogauti, tačiau žvaigždės pata-
ria nesielgti pernelyg spontaniškai 
– jau labai greitai galėsite tikėtis 
tikrai malonaus poilsio.

vandenis (01.21–02.19)
Ramybės neduos finansiniai klau-
simai. Šiuo laikotarpiu gali tekti 
smarkiau susiveržti diržus ir iš naujo 
susidėlioti savo prioritetus. Žvaigž-
dės pataria šiuo laikotarpiu nepriimti 
pernelyg skubotų sprendimų, neimti 
paskolų ir nepasirašyti svarbių su-
tarčių. Dabar bus palanku susidaryti 
efektyvų taupymo planą ar ieškoti 
papildomų pajamų šaltinių.

žuvys (02.20–03.20)
Jausitės vieniši ir palikti likimo valiai. 
Pasistenkite nepasiduoti negaty-
viems jausmams ir ieškokite būdų, 
kaip pakelti sau nuotaiką. Šiuo laiko-
tarpiu jums bus kaip niekad svarbus 
artimųjų palaikymas, todėl daugiau 
laiko skirkite bendravimui su arti-
miausiais draugais ir giminaičiais. 
Tikėtina, kad komunikavimas su 
kitais žmonėmis padės jums iš-
sklaidyti niūrias mintis ar net taps 
įkvėpimo šaltiniu.

PrekiAujAme 
           chrizAnTemomis 
                           ir virŽiAis
 Telefonas pasiteirauti

8 626 02129.
staidarų g. 8, staidarų k., 

Lazdijų r. sav.
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NUOMA
SIŪLO

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

Nuomoju betono maišyklę.   •Tel. 8 614 56206.

Išnuomojamas nestandarti- •nio išplanavimo 1 k. butas Laz-
dijų miesto centre (1 aukštas, 
autonominis šildymas).  
Tel. 8 698 78040. 

Nuomoju komercines  •patalpas Lazdijuose (80 kv. m, 
I aukštas).  
Tel. 8 698 78040. 

1987–1990 metų automobilį  •„Audi 100“. Tel. 8 601 49464.

Geros būklės dyzelinį  •lengvąjį automobilį, gali būti be 
TA ir be draudimo, mokėsiu  iki 
300 eurų.  
Tel. 8 675 58776.

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. 

KITI

Naudotą pianiną.   •Tel. 8 659 60507.

Metalo laužo supirkimas:  •juodojo metalo laužas – 280–
300 Eur/t, skarda – 240–260 
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. 

DOVANOJA
Dovanoju apie 80 t mėšlo.  •Krosnos seniūnija, Vartų kai-

mas. Tel. 8 638 98886. 

PERKA
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

Visų markių automobi- •lius: „Mazda“, „Audi“, BMW, 
„Mitsubishi“, „Renault“, 
„Volkswagen“, kemperius  ir 
kt. Pasiimame patys, sutvar-
kome reikiamus dokumentus, 
atsiskaitome iš karto. Dirba-
me savaitgaliais ir šventinėmis 
dienomis. Išrašome utilizavimo 
pažymą.  
Tel. 8 681 20546. 

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

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

Įvairių markių automobi- •lius. Pasiima patys. Atsiskaito 
iš karto. Sutvarko reikiamus 
dokumentus.  
Tel. 8 691 85616. 

Automobilius, automobilių  •priekabas (gali būti daužti, 
nevažiuojantys, pasiimame 
patys.)  
Tel. 8 630 59016. 

IEŠKO DARBO
Galiu prižiūrėti senelius  •Veisiejų seniūnijoje arba 

aplink. Tel. 8 675 00731. 

Galiu dirbti pagalbiniu  •darbininku statybose (moku 
apdailos darbus) arba ūkininko 
ūkyje.  
Tel. 8 622 60230. 

PASLAUGOS
Taisome automatines skal- •bimo mašinas. Atvykstame į 

namus. Tel. 8 615 73404. 

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

Gaminame duris namams,  •ūkiniams pastatams, laiptų 
pakopas. 29 metų gamybos 
patirtis.  
Tel. 8 686 71689. 

Gaminu lauko baldus,  •statinius, kt. gaminius, taip pat 
gaminu vidaus baldus. Dirbu 
tiek su savo, tiek su kliento 
mediena. Tel. 8 602 47734. 

kasame tvenkinius.   •Tel. 8 678 80555.

Profesionaliai šiltiname  •pastatų sienas, oro tarpus, 
uždaras ertmes ir perdangas 
ekologiška termoizoliacine 
ekovata. Dirbame  visoje 
Lietuvoje su specialia nauja 
įranga, kokybiškomis medžia-
gomis ir už patrauklią kainą. 
medžiagoms ir darbams sutei-
kiame garantiją. rinkitės grei-
tą, pigų ir efektyvų šiltinimo 
būdą jau dabar skambindami  
Tel. 8 637 08726.

KlasifiKuoti
sKelbimai

tel.: (8 318) 53085, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com

Norgaudas Pilvinis atlieka 
geodezinius (kadastrinius) 

matavimus
Tel. 8 680 83000.

Turite naujieną, 
nuotrauką – siųskite 
dzukuzinios@gmail.com

IEŠKO

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

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

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

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

PAŽINTYS
Ieškau rimtos iki 52 metų  •amžiaus moters pažinčiai ir gy-

venimui, tik iš Lazdijų ir Seirijų.  
Tel. 8 692 44465.

Valome 
žemės ūkio paskirties 

sklypus (nuo 1 ha), 
apaugusius medžiais 

ir krūmais. Už didelius 
ir tankiai apaugusius – 

mokame pinigus.
Tel. 8 603 30577.

Nuoširdžiai užjaučiame juozą PiLecką ir romą  
juŠkAuskienę dėl mylimos mamos mirties.

Lina ir Artūras  margeliai

PERKA žemę. 
Tel. 8 688 80688.

Turite naujieną, 
nuotrauką – 

siųskite 
dzukuzinios@gmail.com

Lazdijų 
„KNYGYNĖLIS“

(Seinų g. 12, Lazdijai)
Jus aptarnauja 

kiekvieną darbo 
dieną!

Laukiame Jūsų!

elektrinė daržovių 
tarkavimo mašina
Įtampa: 230 V, 50 Hz
Galia: 250 W
Taip pat atliekame įvairių tarkavimo 
mašinų remontus.

Paupio g. 5, Alovės k., Alytaus r.
Tel. +370 614 56338
El. paštas pazangimechanika@gmail.com

Informuojame žemės sklypo kad. Nr. 5948/0001:53, esančio 
Lazdijų r. sav. Prygos k., savininko L. O. Ž. paveldėtoją,  savi-
ninkus  P. V. ir  M. T. ar jų įgaliotus asmenis, kad M. Kisieliausko 
IĮ matininkas M. Kisieliauskas, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 
2M-M-614, 2021-12-10 12.00 val. vykdys žemės sklypo kad. Nr. 
5948/0001:99, esančio Lazdijų r. sav. Prygos k., ribų ženklinimo 
darbus.

Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į M. Ki-
sieliausko IĮ adresu: Marijampolė, V. Kudirkos g. 12, el. paštu 
mantas.kisieliauskas@gmail.com arba telefonu 8 656 71497.

Turite naujieną, 
nuotrauką – siųskite 
dzukuzinios@gmail.com
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PERKAME 
MIŠKĄ

su žeme 
ir iškirsti. 

Tel. 8 682 61641,
www.SuperkaMišką.lt

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!

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

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“

Brangiai perka 
įvairų mišką. 

Gali būti bendraturčių, 
neatidalytas, su skolomis.

Sutvarko dokumentus. 
Tel. 8 644 55355.

Norgaudas Pilvinis atlieka 
geodezinius (kadastrinius) 

matavimus
Tel. 8 680 83000.

MALKOS, 
MALKOS, 
MALKOS

pagal pageidavimus.
Skaldytos, pjautos, rąstais, 

beržinės, alksninės, 
pušinės, drebulinės, 

ąžuolinės, 
eglinės, atraižos. 

Vežame mažais kiekiais.
TEL. 8 657 88458.

Parduodamas 
antikvarinis 
traktoriukas 
„mcCormick 

d-326“, puikiai 
veikiantis. Padargai 

— kultivatorius, 
vartomas dviejų 
korpusų plūgas. 

Jei domina, 
skambinkite tel. 
8 615 39794.

Perkame veršelius. 
atsiskaitome iš karto. 

Mokame visus priedus.

Tel. 8 686 21470. Turite naujieną, 
nuotrauką – siųskite 
dzukuzinios@gmail.com

Virtuvės baldai, sofos, lovos, 
kampai, lentynos, komodos, 
kėdės, prieškambario bal-
dai, šaldytuvai, šaldikliai, 
trimeriai. Atvežame. Galima 
išsimokėtinai.

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

Telefonas 8 674 05844

A. KAšAlyno PĮ teiKiA

gyvulių 
sėKlinimo 

PAslAugAs....

tel. 8 698 50235.

PERKA vERšEliUs, 
TELYČAITES.
Moka PVM. Pasiima greitai. 
Sveria el. svarstyklėmis.

Tel. 8 686 46230.

PARDUODAME
šulinių ŽIEDUS ir DANGČIUS,

grindinio TRINKELES,
šaligatvio PLYTELES,

kelio, įvažiavimo ir vejos 
BORTUS,

ŽVYRĄ, SMĖLĮ, SKALDĄ

Tel. 8 620 65577.

Tel. 8 603 30577.Tel. 8 603 30577.

PeRKame 
įvairios būklės ir 
amžiaus mišką. 

Perkame nederlingas, medžiais 
ir krūmais apaugusias žemes.

PeRKame 
įvairios būklės ir 
amžiaus mišką. 

Perkame nederlingas, medžiais 
ir krūmais apaugusias žemes.

Tel. 8 684 95050.  

Veršelių 
supirkimas. 

VERŠELIŲ 
SUPIRKIMAS.

Tel. 8 684 95050.

GALVIJŲ 
SUPIRKIMAS.
Tel.: 8 682 49384, 

8 686 98223.


