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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 

Antspaudų gamyba 
pagal užsakymą

Antspaudų gamyba 
pagal užsakymą
Seinų g. 12, Lazdijai. Seinų g. 12, Lazdijai. 

Nemokamai 
sutvarkome 

savaiminiais medeliais 
apaugusią žemę nuo 1,5
hektaro ploto. Galime 
nemokamai sufrezuoti 

išpjautų medelių kelmus, 
jei apaugęs medeliais 

plotas viršija 5 ha.

tel. 8 676 26009.

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

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

Pradžiuginkite savo artimuo-
sius gražiausių švenčių proga.

GAUTAS PREKIŲ PAPILDYMAS.
SEINŲ G. 12, LAZDIJAI. 

Artėja 
Kalėdos!

Opozicija tampa tarybos sprendimų priėmimą lemiančia jėga 
Nepritarta bendruomenių projektų finansavimui, nepritarė prašymui dėl saulės elektrinių 

P
olitinė realybė 
Lazdijų savival-
dybės taryboje yra 
tokia – valdantieji 
nebeturi tarybo-
je daugumos, jie 

nebegali tikėtis, jog, priimdami 
parengtus klausimus, pervažiuos, 
kaip buldozeriu. Vis didesnę jėgą 
taryboje rodo opozicija, kuri daž-
nai savo pamatuotais argumentais 
nulemia vienokį ar kitokį pareng-
tų sprendimų rezultatą. 

Tokia situacija akivaizdžiai 
buvo matoma ir praėjusią savai-
tę vykusiame tarybos posėdyje, 
kai ne vienas sprendimo projek-
tas po opozicijos argumentų ir 
balsavimo sulaukdavo kitokio 
rezultato, nei tikėjosi merė ir jos 
komanda. 

Tokia situacija akivaizdžiai 
buvo matoma ir praėjusią savai-
tę vykusiame tarybos posėdyje, 
kai ne vienas sprendimo projek-
tas po opozicijos argumentų ir 
balsavimo sulaukdavo kitokio 
rezultato, nei tikėjosi merė ir jos 
komanda. 

Išvadavo bendruomenes 
nuo bIurokratIzmo
Tarybos posėdyje buvo užsi-
mota keisti iki šiol galiojusią  Stop kadras iš Lazdijų rajono savivaldybės tarybos posėdžio Nr. 29. Opozicijos pastabos lėmė tai, jog naujoji bendruomenių projektų finansavimo tvarka 

tarybos posėdyje nebuvo priimta. 
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savaItės  komentaras    
Tarybos posėdyje opozicija parodė, kad „valstiečiai“ dirba mažumoje

Algimantas Mikelionis
Kai Lazdijų rajono savivaldybėje 
žlugo dar nuo 2019 metų sudaryta 
valdančioji koalicija tarp „valstie-
čių“ ir konservatorių, tapo aišku, 
kad vieniems „valstiečiams“ pri-
imti sprendimus taryboje bus itin 
sunku arba net neįmanoma, jeigu 
jiems nepadės opozicija ar bent 
kelių jos politikų balsai. Viskas 
iki šiol valdantiesiems sekėsi ne-
blogai, nes kartais jų sprendimus 
paremdavo opozicijoje esantis vi-

suomeninis judėjimas „Pirmyn! 
Kartu mes galim“, kartais „už“ 
būdavo vieno ar kito konservato-
riaus balsas. Bet lyg Damoklo kar-
das virš valdančiųjų „valstiečių“ 
kabojo galimybė, kad vieną kartą 
opozicija balsuos vieningai.

Tai ir įvyko Lazdijų rajono sa-
vivaldybės tarybos posėdyje, kai 
susivienijusi opozicija blokavo 
tris rajono merei A. Miškinienei 
svarbius sprendimus. Ne, stebu-
klas neįvyko, Artūras su Audriumi 
draugais netapo, tiesiog šį kartą 
ėmė ir sutapo jų interesai. O nuo 
seno gerai žinome, kad ir kaip pras-
tai  tai skambėtų, politikoje nėra 
draugų ir bičiulių, tik interesai. 
Tiesa, A. Margelis griežta ranka 
suvaldė ir suvienijo savo politinio 
judėjimo balsus, o A. Klėjus taip 
pat įvedė griežtą discipliną konser-
vatorių gretose. Ir to visiškai paka-

ko ponios A. Miškinienės siūlomą 
sprendimą paversti niekais.

Kai buvo svarstomas klausimas 
dėl lėšų bendruomenėms skyrimo 
tvarkos, merė A. Miškinienė pa-
siūlė keisti iki šiol buvusią tvarką 
ir lėšas skirti ne Lazdijų rajono 
savivaldybės tarybos pritarimu, 
o konkurso būdu, kai sprendimus 
priimtų savivaldybės administra-
cijos sudaryta komisija. Tam iš 
karto pasipriešino visuomeninio 
judėjimo „Pirmyn! Kartu mes ga-
lim“ vadovas A. Margelis ir rajono 
konservatorių pirmininkas A. Klė-
jus. Kiek skirtingais žodžiais, 
bet abu teigė, kad vertėtų palikti 
seną lėšų skyrimo tvarką rajono 
bendruomenėms, kai jų skyrimą 
svarsto ir sprendžia Lazdijų rajono 
savivaldybės taryba. Tokia tvarka 
galioja aplinkiniuose rajonuose, 
teigė opozicijos lyderiai. Opozi-

cija dar pridūrė, kad naudojant iki 
šiol buvusią tvarką yra žymiai ma-
žiau biurokratijos. Dabar pakanka 
bendruomenei parašyti prašymą 
Lazdijų rajono savivaldybės tary-
bai ir lėšos tarybos posėdžio metu 
dažniausiai yra skiriamos. 

Savo ruožtu Lazdijų rajono 
savivaldybės merė A. Miškinie-
nė siūlė balsuoti už naują lėšų 
skyrimo bendruomenėms tvarką. 
Šiuo atveju viską spręstų savival-
dybės komisija, sudaryta iš šioje 
įstaigoje dirbančių specialistų. 
Opozicija dėl naujos tvarkos vėl 
suabejojo teigdama, kad tokiu 
būdu savivaldybės vadovai gali 
daryti spaudimą savo pavaldi-
niams, kurie dirbs komisijoje. 
Merė A. Miškinienė teigė, kad 
jos siūlomas būdas neva būtų žy-
miai trumpesnis kelias bendruo-
menėms gauti lėšas ir nereikėtų 

tiek daug biurokratijos. 
Taigi praėjusį penktadienį vy-

kęs Lazdijų rajono savivaldybės 
tarybos posėdis labai aiškiai prak-
tikoje pademonstravo, kad val-
dantiesiems „valstiečiams“ norint 
priimti savo sprendimus reikia 
tartis su opozicija ir ten ieškoti 
taip reikalingų sprendimams pri-
imti balsų. Iš vienos pusės, tai ga-
lima vertinti teigiamai ir manyti, 
kad tokiu būdu klausimai, svars-
tomi taryboje, bus išnagrinėti itin 
kruopščiai ir smulkmeniškai. Iš 
kitos pusės, panorėjusi opozicija 
gali paralyžiuoti Lazdijų rajono 
savivaldybės tarybos darbą. Te-
lieka tikėtis, kad bus einama ben-
dradarbiavimo, geranoriškumo ir 
išminties keliu. Tad valdantieji 
„valstiečiai“ norėdami priimti 
svarbius sprendimus turės tartis ir 
bendradarbiauti su opozicija.•

V. Jelisejevas abejoja reformos nauda Lazdijų 
ligoninei ir nori  atnaujinti medicininę  įrangą
Naujai paskirtas Lazdi-
jų ligoninės direktoriaus 
pavaduotojas medicinai 
Vladimiras Jelisejevas 
pasirengęs padaryti vis-
ką, kad Lazdijų ligoninė-
je nesumažėtų teikiamų 
paslaugų ir būtų atnau-
jinta medicinos įranga. 
Jis skeptiškai nusiteikęs 
dabar pradedamos vyk-
dyti sveikatos priežiūros 
įstaigų reformos atžvilgiu 
ir rimtai kelia klausimą, ar 
Lazdijų ligoninei naudinga 
dalyvauti šioje reformoje. 

„Apie reformą kalbėjome su 
sveikatos apsaugos ministro pa-
vaduotoja ir išdėstėme jai daug 
absurdiškų situacijų, kurios gali 
atsirasti, jei vyks reforma. Tada vi-
ceministrei pasakiau, kad Lazdijų 
ligoninė galėtų visai nedalyvauti 
reformoje. Ji dabar normaliai išsi-
laiko, o jei padidintume paslaugų 

apimtis, tai būtų dar geriau. Kam 
mums dalyvauti reformoje, kam 
mažinti paslaugas? Mums niekas 
nesugeba paaiškinti, kokia mums 
tos reformos nauda“, – dalijosi 
savo abejonėmis V. Jelisejevas. 

Jis teigė suprantąs, kad minis-
terija už reformos vykdymą nori 
paimti iš ES 800 mln. eurų, bet, 
jo nuomone, tai reikia daryti ne 
visuomenės, ne rajono ligoninių 
sąskaita. 

„Pagal reformą, mes dabar turė-
tume pasirašyti sutartis su Kauno 
teritorine ligonių kasa, nors iki 
šiol sutartis buvo pasirašyta su 
Vilniaus teritorine ligonių kasa. 
Kodėl be pasitarimo su mumis 
taip buvo padaryta? Niekas ne-
klausė mūsų nuomonės. Panašu, 
kad jie jau viską nusprendė, o mes 
galime pritarti arba nepritarti, bet 
jie padarys taip, kaip nusprendė“, 
– kalbėjo medikas.  

Jis dar kartą pakartojo savo ryž-
tą bet kokia kaina išsaugoti Laz-

dijų ligoninėje Chirurgijos skyrių 
ir atnaujinti ligoninės medicininę 
įrangą. 

Sužinojęs, kad ligoninė perka 
dirbtinės plaučių ventiliacijos ap-
aratą, V. Jelisejevas pripažino, 
jog tai būtinas įrenginys, kuris 
privalo būti kiekvienoje ligoni-
nėje, jis naudojamas ir operacijų 
metu, gydant COVID-19 kom-
plikacijas.  

V. Jelisejevas pripažino, jog 
Lazdijų ligoninėje būtina atnau-
jinti beveik pusę visos įrangos. 

„Paprašiau, kad man pateiktų 
visas viešųjų pirkimų pozicijas, 
noriu viską išanalizuoti, įvertinti 
tai, ką turime, ko dar reikia, ką 
turime įsigyti. Gaila, kad daug 
pinigų teko pakloti buvusiems 
teisiniams ginčams, kurių ligoni-
nėje buvo labai nemažai“, – sakė 
ligoninės direktoriaus pavaduoto-
jas medicinai.•
„Dzūkų žinių“ informacija

„Lazdijų ligoninė galėtų visai nedalyvauti reformoje. Ji dabar normaliai išsilaiko, 
o jei padidintume paslaugų apimtis, tai būtų dar geriau“, — susitikime su 
sveikatos apsaugos ministro pavaduotoja sakė Viktoras Jalisejevas.
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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.

Kalėdinė girlianda
Kalėdų tradicijos ateina iš vaikystės... Papuošta žaliaskarė, 

kvepiantys kepiniai, žybsinčios girliandos... Ar žinote girliandos 
istoriją? Keletas įdomių faktų apie ją.

Pirmąsias girliandas atstojo paprastos žvakės. Jomis buvo 
puošiamos eglutės XVII a. Vokietijoje. Kaitinant vašką, žvakės 
buvo pritvirtinamos prie kalėdinės eglės šakų. Tokia puošyba 
buvo nesaugi, todėl kildavo daug gaisrų. 

Išradus lemputę ir elektrą, nušvito ir kalėdinės šviesos. Pirmoji 
girlianda ant eglutės sužibo 1882 m. Niujorke, praėjus trejiems 
metams po to, kai Tomas Edisonas sukūrė elektros lemputę. 
Būtent T. Edisono asistentas Edwardas Hibberdas Johnsonas 
sugalvojo Kalėdų eglutę apjuosti lemputėmis. Lemputės buvo 
spalvotos: raudonos, baltos, mėlynos. Tačiau girliandoms išpo-
puliarėti prireikė laiko, nes daugelis amerikiečių nepasitikėjo 
elektra, o lemputės buvo brangios. 

XX a. pradžioje pirmosios elektros lempučių girliandos JAV 
puikavosi parduotuvių vitrinose kaip papuošimai. Skaičiuojant 
šių dienų kaina, lemputėmis papuošta Kalėdų eglutė kainavo 
apie 2 tūkst. JAV dolerių. To meto verslininkai ieškojo galimybių, 
kaip lemputes pagaminti pigiau. Pirmoji lempučių girlianda, 
paruošta įjungti į elektros šaltinį, buvo parduota 1903 metais, 
o trečiajame XX a. dešimtmetyje užpatentuotos žybsinčios 
lemputės. LED apšvietimas, pasirodęs maždaug XX a. pabai-
goje, pakeitė ir kalėdinę girliandą. LED lemputės gamina daug 
mažiau šilumos, sunaudoja mažiau energijos ir tarnauja ilgiau 
nei kaitrinės lemputės, be to, jos pigesnės ir praktiškesnės. 

Šiandien Kalėdų eglutės be girliandos greičiausiai neįsivaiz-
duojame. Tad, jeigu ieškote girliandos, užsukite į „Elvertą“, 
Santaikos g. 10, Alytus, tel. 8 672 28 588. 

Pripildykite savo namus spalvų ir jaukaus Kalėdų laukimo! 

Lietuvos pašto Lazdijų skyrius 
išsikelia į prabangias patalpas

Nors nekilnojamojo turto 
kainos Lazdijuose yra 
daug mažesnės nei di-
dmiesčiuose, tačiau kai 
kurie pastatai Lazdijų 
centre įkainoti solidžiomis 
sumomis. 

Vienas iš tokių pastatų – 861 
kvadratinio metro ploto dviejų 
aukštų pastatas Senamiesčio ga-
tvėje, kuris dėl didelės kainos 
ilgai ieško savo pirkėjo. Pastatas 
parduodamas už 429 tūkst. eurų. 
Vieno kvadratinio metro kaina 
nėra maža – beveik 500 eurų. 
Akivaizdu, jog už tokią kainą 
nelengva surasti verslininkų, 
norinčių investuoti Lietuvos pa-
kraštyje. 

Tačiau šis pastatas jau nebebus 
tuščias, po dviejų savaičių jame 
bus atidarytas Lietuvos pašto 
Lazdijų skyrius. 

Apie šias įkurtuves kalbinti 
Lietuvos pašto atstovai nutylėjo, 
ar pastatą Lietuvos paštas nusi-
pirko, ar tik išsinuomojo dalį jo 
erdvių. 

Lietuvos pašto atstovė Monika 
Pulokė „Dzūkų žinioms“ pasakojo:  
„Siekiame Lietuvos pašto klien-
tams užtikrinti modernias pašto 
paslaugas bei suteikti daugiau 
patogumo, todėl reguliariai atnau-
jiname pašto skyrius. Ne išimtis 
ir Lazdijų paštas. Nuo gruodžio 

15 d. Lazdijų miesto gyvento-
jus aptarnausime naujame pagal 
modernią koncepciją įrengtame 
Lazdijų pašte, kuris įsikurs vos 
už 100 metrų kitoje gatvės pusė-
je esančiose patalpose, adresu: 
Senamiesčio g. 1.

Pašto skyriaus patalpos bus 
įrengtos pagal šiuolaikišką kon-
cepciją – skyriuje bus įrengti 2 
klientų aptarnavimo langeliai, 
klientai bus aptarnaujami pato-
gioje klientų aptarnavimo salėje, 
joje taip pat bus įrengta siuntų 
savitarnos erdvė. Naujame pašto 
skyriuje bus užtikrintas žmonių 
su negalia bei žmonių su vaikų 
vežimėliais patekimas į patal-
pas. Svarbu pastebėti, kad kartu 
bus užtikrintos ir geresnės darbo 
sąlygos darbuotojams.“

Anot M. Pulokės, pašto sky-
riaus darbo laikas nesikeis, kli-
entai bus aptarnaujami tiek darbo 
dienomis, tiek šeštadienį. Pašto 
darbo laikas: pirmadienį–penk-
tadienį nuo 9.00 val. iki 18.00 
val., šeštadieniais nuo 9.00 val. 
iki 14.00 val.

Nors patalpos Senamiesčio 
gatvėje nuo gruodžio 15 die-
nos bus apgyvendintos, tačiau 
skelbimas apie jų pardavimą iš 
nekilnojamojo turto skelbimo 
portalo „Aruodas“ vis dar nepa-
naikintas: 

„Parduodamas komercinės pa-

skirties pastatas 861,94 kv. m. 
Puiki lokacija, Lazdijų centras, 
šalia pagrindinio kelio. Naujai re-
konstruotas dviejų aukštų pastatas 
su nuosava 11,82 aro teritorija, 
kurioje įrengta kiemo aikštelė 
su 34 kv. m garažu. Pirmą aukš-
tą sudaro 406,28 kv. m. Preky-
bos salė 293 kv. m. Taip pat yra 
administracinės / krovinių rampa 
/ darbuotojų / WC / dušo / sandė-
liavimo patalpos, kurių bendras 
plotas 113 kv. m. Nuo pagrindinio 
kelio įrengtas pagrindinis įėjimas 
su automatinėmis durimis. Iš kie-
mo pusės įrengti pakeliami vartai 
su pakrovimo rampa. 

Antrą aukštą sudaro 510,84 kv. 
m dvi atskiros patalpos su pa-
grindiniu įėjimu, kuriame įreng-
ta fojė ir holas su ŽN keltuvu. 
Pirmos patalpos yra 255,55 kv. 
m, kuriose įrengta kavinės pa-
talpos. Pagrindinė salė 110 kv. 
m. su atskirais WC vyr. / mot. ir 
vaikų zona. Lauko terasa 40 kv. 
m. Taip pat virtuvės / darbuotojų 
/ koridorius / sandėlių patalpos, 
kurių bendras plotas 145,55 kv. 
m. Antros patalpos yra 257,75 
kv. m, kuriose įrengta prekybos 
salė, 182,92 kv. m ploto erdvė su 
daug langų. Tai pat darbuotojų / 
WC / dušo / sandėlio / valytojos 
patalpos, kurių bendras plotas 
74,79 kv. m.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Nuo gruodžio 15 d. Lazdijų miesto gyventojai bus aptarnaujami naujame pagal modernią koncepciją įrengtame 
Lazdijų pašte, kuris įsikurs vos už 100 metrų kitoje gatvės pusėje esančiose patalpose, adresu: Senamiesčio g. 1. 
(Lazdijų rajono savivaldybės nuotr.)
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»Atkelta iš 1 psl. 
bendruomenių projektų finansa-
vimo tvarką.

Iki šiol būdavo taip: bendruo-
menės rašo projektą, paprašo pi-
nigų, einama į tarybą, jei taryba 
patvirtina, tai administracija ir 
skiria pinigus. Redakcijos žinio-
mis, kiek buvo tokių prašymų, 
beveik visi buvo patenkinti. 

Tarybos posėdyje buvo siūloma 
šią tvarką keisti ir pinigus skirti 
konkurso būdu. Toks pasiūlymas 
sulaukė opozicijos kritikos. 

„Naujajame projekte buvo siū-
loma, kad visi pinigai bendruo-
menėms būtų skiriami konkurso 
būdu. Per tarybą šis klausimas 
neina, administracija skelbia 
konkursą. Rašo bendruomenė 
paraišką, laikas spaudžia. Jei da-
rai konkursą, tai atsiranda daug 
biurokratinių darbų – vertini-
mai, protokolai, skelbimai ir t. 
t. Manau, kad per tarybą pinigus 
bendruomenės gaus greičiau nei 
per konkursą. Mes galvojame, 
jog tai nėra gera tvarka, nes at-
siranda daugiau biurokratizmo, 
kitas dalykas, jei bendruomenė 
sugalvoja teikti paraišką, tai kyla 
klausimas, kada jie turi prašyti tų 
pinigų. Nelogiška prašyti, kai tu 
tik sugalvoji idėją, parašai paraiš-
ką ir nežinai, ar bus finansuoja-
ma, ar ne. Dabartinė tvarka yra 
paprastesnė“, – sakė opozicijos 
atstovė Odeta Lenkauskienė. 

Opozicijos pastabos lėmė tai, 
jog naujoji bendruomenių pro-
jektų finansavimo tvarka tarybos 
posėdyje nebuvo priimta. 

nesuteIkė lengvatos
Bendrovė „Lazdijų autobusų par-
kas“ prašė tarybos atleisti ją nuo 
žemės mokesčio, kuris per metus 
sudaro 660 eurų.  

Tačiau šis klausimas nesulau-
kė opozicijos pritarimo. Buvo 
siūloma ne atleisti bendrovę nuo 
mokesčio, bet jį padidinti dėl ne-
tinkamai tvarkomos teritorijos. 

Opozicijos atstovas G. Salatka 
teigė, jog bendrovės teritorija blo-
gai tvarkoma, ji gadina Lazdijų 
miesto įvaizdį. 

„Buvo žadama spalį atnaujin-
ti autobusų stotį, tačiau niekas 
nevyksta. Tokiu atveju, jei yra 
susitarimai su įmone, kad ji pa-
gerintų savo teritorijos vaizdą, o 
realiai niekas nevyksta, reikia tai-
kyti įmonei spaudimą. Ne suteikti 
lengvatą, bet spausti, kad ji tvar-
kytųsi. Arba žemės mokestis tam-
pa bendrovei nepakeliama našta ir 
sklypą  nuperka kažkas kitas, kas 
gali tą teritoriją sutvarkyti, arba ji 
turi skubiai susitvarkyti“, – sakė 
G. Salatka.

Bendrovė „Lazdijų autobusų 
parkas“ dalyvauja savivaldybės 
paskelbtame viešojo transporto 
vežėjo konkurse. 

„Nesvarbu, kas laimės vežėjo 
konkursą, jie yra savininkai ir turi 
spręsti problemą: arba kam nors 
parduoti sklypus, arba patys viską 
sutvarkyti. Turtas turi būti bent 
minimaliai prižiūrėtas“, – teigė 
G. Salatka. 

Redakcijos duomenimis, savi-
valdybė bendrovei „Lazdijų auto-
busų parkas“ moka kompensaci-

jas ir subsidijas, kurios sudaro per 
20 tūkst. eurų per mėnesį.

neprItarė prašymuI dėl 
saulės elektrInIų
Tarybos posėdyje buvo siūloma 
pritarti sprendimo projektui dėl 
saulės šviesos energijos elektrinių 
išdėstymo Šeštokų, Būdviečio, 
Krosnos, Lazdijų ir Šventežerio 
seniūnijose. 

Privati bendrovė „Solmina“ 
kreipėsi į savivaldybę prašyda-
ma pateikti informaciją, kuriose 
šių penkių seniūnijų vietose būtų 
galima įrengti saulės jėgaines. 

Tarybos narys Romas Leščins-
kas skeptiškai vertino šį projektą 
ir piktinosi, kodėl privati bendro-
vė nori elektrines įrengti derlin-
giausiose rajono žemėse. Taip pat 
jam kilo abejonių dėl prašymą 
pateikusios bendrovės finansinio 
patikimumo. 

Opozicijos atstovai teigė, jog 
reikia daryti ne atskirų seniūnijų, 
bet viso rajono teritorijų anali-
zę. 

„Manome, kad reikia elgtis 
kompleksiškai ir atlikti viso 
rajono teritorijų analizę saulės 
elektrinių įrengimo klausimu ir 
padaryti planą. Nemanome, kad 
tokį strateginį dalyką derėtų ati-
duoti į privačias rankas, jo neval-
dyti“, – sakė frakcijos „Pirmyn!“ 
atstovai. 

Balsuojant šiuo klausimu, di-
džioji tarybos narių dauguma – 
opozicija – susilaikė ir projektas 
nebuvo patvirtintas.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Opozicijos atstovas G. Salatka teigė, jog bendrovės teritorija blogai 
tvarkoma, ji gadina Lazdijų miesto įvaizdį. 

Opozicija tampa tarybos sprendimų priėmimą lemiančia jėga 
Nepritarta bendruomenių projektų finansavimui, nepritarė prašymui dėl saulės elektrinių 

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

Privati bendrovė „Solmina“ kreipėsi į savivaldybę prašydama pateikti informaciją, kuriose penkių seniūnijų vietose būtų galima įrengti saulės jėgaines. Taryboje buvo pasisakoma, kad 
pasirinktose seniūnijose žemių našumo balas aukščiausias visoje savivaldybėje.
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KNYGYNĖLIS, tel. 8 646 71 901, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt.

DiDelis Biuro 

popieriaus pasirinkimas!

kalba, kad...
g Bendruomenių veikloje 

vis mažiau atliekų ir daugiau 
žiedų. Tokią išvadą drąsiai ga-
lime daryti, pasibaigus Atlie-
kų mažinimo savaitei skirtam 
konkursui. Jam buvo pristatyta 
dešimt iniciatyvų. Savo idėjo-
mis ir patirtimi, kaip išvengti 
atliekų ir saugoti aplinką, pasi-
dalijo alytiškė Indrė Pikūnaitė-
Markevičienė, Alytaus rajono 
neįgaliųjų draugija, asociacija 
„Daugų kraštas“, Makniūnų so-
džiaus bendruomenė, Birštono 
savivaldybės Siponių krašto 
bendruomenė ir Škėvonių 
kaimo bendruomenė, Viečiū-
nų bendruomenė „Versmė“ 
iš Druskininkų savivaldybės, 
Prienų rajono Naujosios Ūtos 
kaimo bendruomenė ir Prienų 
miesto Vytauto gatvės 31 nu-
meriu pažymėto daugiabučio 
gyventojai bei Dargužių kaimo 
bendruomenė iš Varėnos rajo-
no. Labai gaila, kad tarp daly-
vių nėra mūsų krašto bendruo-
menių ar iniciatyvinių grupių, 
atliekų klausimas Lazdijų rajo-
ne visada buvo prioritetinis, tai 
žalias kraštas, nepamirškime: 
vis mažiau atliekų – daugiau 
žiedų.
g Praėjusį penktadienį vy-

kęs Lazdijų rajono savivaldybės 
tarybos posėdis labai aiškiai 
praktikoje pademonstravo, kad 
valdantiesiems „valstiečiams“, 

dzūkaI

norint priimti savo sprendi-
mus, reikia tartis su opozicija 
ir ten ieškoti taip reikalingų 
sprendimams priimti balsų. Iš 
vienos pusės tai galima vertinti 
teigiamai ir teigti, kad tokiu 
būdu klausimai, svarstomi 
taryboje, bus išnagrinėti itin 
kruopščiai ir smulkmeniškai. 
Iš kitos pusės, panorėjusi opo-
zicija gali paralyžiuoti Lazdijų 
rajono savivaldybės tarybos 
darbą. Telieka tikėtis, kad bus 
einama bendradarbiavimo, ge-
ranoriškumo ir išminties keliu. 
Tad valdantieji „valstiečiai“ jau 
ne visagaliai, jie turės tartis.
g Bendrovė „Lazdijų auto-

busų parkas“ prašė tarybos 
atleisti ją nuo žemės mokes-
čio, kuris per metus sudaro 660 
eurų. Tačiau šis klausimas ne-
sulaukė opozicijos pritarimo. 
Buvo siūloma ne atleisti ben-
drovę nuo mokesčio, bet jį ke-
liskart padidinti dėl netinkamai 
tvarkomos teritorijos. Gal tada 
bendrovė imsis tvarkyti savo 
apleistas teritorijas.•

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

Abejingiems Lazdijų politikams 
Druskininkų meras nušluostė nosį
Ne visų savivaldybių 
vadovams ir politikams 
duotas suvokimas, kas 
yra naudinga savivaldybės 
žmonėms, o kas ne. Inova-
tyviais sprendimais garsė-
jantis Druskininkų meras 
Ričardas Malinauskas vėl 
nušluostė nosį Lazdijų 
vadovams ir valdančiajai 
daugumai. 

Iš Lazdijų ligoninės išvarytai len-
kų medicinos bendrovei „Kata-
rakta“ Druskininkuose uždegta 
žalia šviesa – jiems suteiktos 
sąlygos Druskininkų ligoninėje 
teikti inovatyvias akių korekcijos 
paslaugas. 

Apie tai prieš keletą dienų 
savo socialinio tinklo paskyro-
je pranešė Druskininkų meras 
R. Malinauskas: 

„Pirmiausia noriu pasidalinti 
naujovėmis. Druskininkų ligoni-
nė pradėjo bendradarbiauti su 
kataraktos operacijas Lietuvos ir 
Lenkijos pacientams atliekančia 
klinika ir mūsų kurorto ligoni-
nėje jau atlikta daugiau kaip 50 
operacijų. 

Operuoti į mūsų ligoninę at-
vyksta profesionalūs medikai iš 
Varšuvos ir Balstogės. Tai tikrai 
didelis laimėjimas ir pacientams, 
ir mums, kaip kurortui. 

Užsiregistruoti operacijai gali-
ma mob. tel. +370 683 21125. 

Operacijos atliekamos 20 dienų 
po paciento registracijos. Paci-
entams, turintiems draudimą, 
operacijos yra nemokamos.“ 

Daugelį metų „Katarakta“ dirbo 
Lazdijų ligoninėje, šios bendrovės 
medikų atliktomis operacijomis 
džiaugėsi Lazdijų rajono ir visos 
Dzūkijos žmonės, čia atvykdavo 
ligonių ir iš Lenkijos. 

Šių metų vasarą baigėsi patalpų 
nuomos sutarties laikas ir „Kata-
rakta“ paprašė ją pratęsti, kad ir 
toliau operacijos būtų vykdomos 
Lazdijų ligoninėje. 

Tačiau grupė ligoninės medikų 
tam pasipriešino, o savivaldybės 
taryba nesugebėjo tarpininkauti, 
kad „Katarakta“ ir toliau dirbtų 
Lazdijuose. Nesulaukę Lazdi-
juose palaikymo, „Kataraktos“ 
vadovai pasiūlė savo paslaugas 
Druskininkams. Kurorto vado-
vo sprendimas buvo žaibiškas: 
„Mielai jus priimsime“. 

Opozicijos lyderis, buvęs me-
ras Artūras Margelis teigė, kad jis, 
perskaitęs R. Malinausko įrašą 
socialiniuose tinkluose, puikiai 
supranta Druskininkų mero pa-
sitenkinimą, įkurdinus savo va-
dovaujamoje savivaldybėje labai 
reikalingas medicinos paslaugas 
teikiančią bendrovę. 

„Ir aš labai džiaugiausi, kai 
„Katarakta“ dirbo Lazdijuose. 
Ji visomis prasmėmis naudinga 
tai savivaldybei, kurioje dirba. 
Galima tik pagirti R. Malinaus-
ką, išmintingas meras, jis kuria 
naujas darbo vietas, didina pas-
laugų spektrą. O Lazdijuose ne 
kuriamos, bet naikinamos darbo 
vietos“, – sakė A. Margelis.  

Opozicijos lyderio nuomone, 
su Lazdijų ligonine yra visiškas 
nesusipratimas – daug laisvos 
vietos, o paslaugų mažėja, ligo-
ninė tuštėja, „Kataraktai“ neleista 
dirbti.

„Šią situaciją apibūdinčiau taip: 
šuo ant šieno – nei pats ėda, nei 
kitam leidžia. Nebeturime svei-
katos turistų, kurie važiuodavo 
į Lazdijus operuotis ir palikdavo 
pas mus nemažai pinigų, nieko 
dabar neturime. Kai baiginėjosi 
„Kataraktos“ nuomos sutartis, su 
manimi kalbėjosi Punsko, Seinų 
vadovai, „Kataraktos“ direkto-
rius, jie prašė tarpininkauti, kad 
„Katarakta“ toliau galėtų dirbti 
Lazdijų ligoninėje. Kreipiausi į 
merę, tačiau ji pasakė, kad nieko 
nebus. Ši situacija – visomis pras-
mėmis mums minusinė, gal čia 
koks kenkimas ar visiškas dur-
numas? O R. Malinauską reikia 
pagirti“, – sakė A. Margelis.•
„Dzūkų žinių“ informacija

NeįtikėtiNa plaNeta

praha, Čekija.

auksiNės miNtys

„Lazdijų ligoninė ir savivaldybė „Kataraktą“ išsivijo. Ką apie juos galima pasakyti... O Druskininkai protingi 
šaunuoliai.“ (Komentaras po Druskininkų mero įrašu socialiniame tinkle). 
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Sūrininko Valdo Kavaliausko ūkis: „Paskui saulę ir ožkas“
Keliaujame į Dzūkiją, kur 
gyvena ūkininkų pora 
Valdas Kavaliauskas ir 
Rasa Ilinauskaitė. Buvę 
įsišakniję miestiečiai, 2007 
metais jie nusprendė kar-
dinaliai pakeisti gyvenimo 
būdą ir išvyko į kaimą, 
kur nutarė laikyti ožkas ir 
gaminti sūrius. Pradžioje 
šešerius metus jie gyveno 
klajoklių gyvenimą gany-
dami ožkas pievose, vėliau 
apsistojo Dargužiuose, kur 
įkūrė sūrininkų namus, o 
dabar persikėlė į sodybą 
šalia Puodžių kaimo. Šiuo 
metu pora turi dvidešimt 
hektarų žemės, iš kurių 
aštuoniuose yra natūra-
lios pievos, o jose ganosi 
per šimtą ožkų. Už gamtai 
palankų ūkininkavimą 
Valdas Kavaliauskas buvo 
nominuotas vienu iš pirmą 
kartą rengiamo „Gero ūki-
ninko čempionato“ amba-
sadorių.

prasmės paIeškos atvedė į 
kaImą
Prieš persikeldami gyventi į Dzū-
kijos kaimą, Valdas ir Rasa buvo 
tipiniai miestiečiai, gyveno Vil-
niuje, o darbo pobūdis diktavo 
įtemptą gyvenimo ritmą, tekdavo 
daug skraidyti. Valdas dirbo va-
dybininku tarptautinėje įmonėje, 
Rasa vertėjavo. Vis dėlto, atėjo 
laikas, kai jiedu pajuto, kad tai 
nebeneša laimės. „Kol žmonės 
jauni, jiems reikia atsistoti ant 
kojų ir užtikrinti pragyvenimą 
savo šeimai, išpildyti bazinius 
materialinius poreikius, todėl 
dažnai tenka dirbti darbus, kurie 
duoda tam tikras pajamas. Tačiau 
vėliau, susikūrus gerovę, ateina 
metas, kai kyla prasmingumo 
klausimas – dėl ko aš galų gale 
gyvenu ir darau vienus ar kitus 
dalykus, ar ten, kur esu, tikrai yra 
mano vieta, – pasakoja Valdas. 
– Ir mums, uždavus tą klausimą, 
atėjo atsakymas, kad ne, ne čia 
mūsų vieta. Ir patikėkit, tikrai 
nėra lengva išeiti iš tos sistemos, 
nutraukti visus socialinius ryšius 
ir saitus su supančia aplinka. To-
kie sprendimai tikrai nepasidaro 
per vieną mėnesį ar vienerius 
metus, jie bręsta tam tikrą laiką 
ir, sakyčiau, jiems reikia drąsos 
ir pasiryžimo“, – tvirtina V. Ka-
valiauskas. Vis dėlto prieš beveik 
15 metų palikę miestą jie neturi 
minčių į jį sugrįžti.

„Persikėlėm į dabartinę sodybą, 
nes norėjome, kad mūsų gyvena-
moji troba ir ganyklos būtų šalia 
vienos kitų, kad mes tiek būdami 
namuose, tiek dirbdami sūrinėje 
pro langą matytume ožkas. Mums 
atrodė svarbu, kad nuolat ben-
drautume vieni su kitais, nes jos 
yra mūsų didelės šeimos nariai, 
– pasakoja Valdas – Prie pat so-
dybos yra aštuoni hektarai žemės, 
iš kurių pusė priklauso mums, 
o kitus keturis nuomojamės, ir 
visus aštuonis hektarus paskyrėm 
agrarinei aplinkosaugai – eksten-
syviam pievų ganymui. Dar turi-
me dvylika hektarų pievų, kurios 
skirtos pašarams ruošti žiemos 
laikotarpiui.“

Valdui ir Rasai labai svarbu 
ne tik gyventi kaime, bet ir kur-
ti bendruomeninius ryšius savo 
aplinkoje. „Vienas iš labai svar-
bių aspektų mums yra taika su 
aplinka, su bendruomene, – teigia 
Valdas. – Nuo vyraujančių santy-
kių priklauso ir asmeninė gyve-
nimo laimė. Todėl ieškojome ir 
radome amatą, kuris nereikalauja 
kažkam lipti ant galvos.“ Savo 
sodyboje Valdas ir Rasa įsteigė 
„Trijų ežerų hub‘ą“ – socialinę 
erdvę, kurioje vasaros laikotarpiu 
kiekvieną penktadienį vykdavo 
susibūrimai: daržovių raugini-
mo, grybų pažinimo ir kitokios 
praktinės pamokos, parodos, sū-
rių degustacijos ir mažasis sūrių 
festivalis, o vietiniai gamintojai 
dalinosi savo produkcija. Savo 
paslaugas pasiūlyti galėjo ne tik 
maisto produktų gamintojai, bet 
ir dizaineriai, skulptoriai. Taip 
sūrininkų sodyba tapo Naujųjų 
Valkininkų rajono mažuoju kul-
tūros židiniu, o pora neketina su-
stoti ir toliau. „Trijų ežerų hub‘o“ 
renginius galima sekti Facebook 
paskyroje.

palankumas gamtaI teIkIa 
abIpusę naudą
Valdas teigia, kad ieškodami, kaip 
įsilieti į maisto produktų rinką, 
savo išskirtinumą jie atrado bū-
tent per aplinkosaugos aspektą. 
„Kaip bebūtų, mes gaminame 
maisto produktus, kurie ateina 
į prekystalį ir nori nenori reikia 
kažkaip juos pozicionuoti. Mūsų 
sūriai atsiduria šalia pramoninio 
ar įvežtinio iš Prancūzijos bei kitų 
šalių sūrio, ir mes turim su jais 
konkuruoti. O konkuruoti rinkoje 
galima keliais būdais – produkto 
kaina, jo kokybe arba požiūriu, 
kaip produktas pagamintas, t. y. 
kiek tvariai ir taikoje su gamta jis 
yra gaminamas, – aiškina V. Ka-
valiauskas. – „Tai mes žinome, 
kad tikrai negalime konkuruoti 
kaina, nes pas mus yra ganėtinai 
daug rankinio darbo, kuris yra 
imlus laikui ir ne toks efektyvus 
palyginti su pramonine gamyba. 
Be to, nelabai galime konkuruoti 
net skoniais, kadangi pramonė 
šiais laikais sugeba technologiš-
kai padaryti labai aukštos koky-
bės skonines savybes (ar tai yra 
sveika žmogaus organizmui, jau 
klausimas). Todėl mes, ieškoda-
mi savo kelio šioje sistemoje, 
nusprendėme artėti prie žemės, 
prie gamtos. Nutarėme dirbti ir 
komunikuoti, kad mūsų produk-
tas pagamintas iš vietinių resursų, 
susijęs su teritorija ir bendruome-
ne, kurioje gyvename, ir kad mes 
siūlome produkto technologinę 
kokybę – mažiau konservavimo, 
transportavimo, mažiau techno-
loginių cheminių manipuliacijų, 
bet gaminam produktą, kuris yra 
maksimaliai natūralus, pagamin-
tas maksimaliai natūraliomis są-
lygomis. Ir tai mūsų yra išskirti-
numas“, – savo veiklos principus 
aiškina sūrininkas Valdas Kava-
liauskas.

Paprašytas paaiškinti, ką reiš-
kia ekstensyvus pievų ganymas ir 
kuo jis palankus gamtai, Valdas 
teigia, kad tai yra nedidelis gy-
vulių kiekis, jų atveju ožkų, ku-

rios ganosi gana dideliame plote 
pievų, ir tai leidžia nenuganyti ir 
nenupjauti viso žolyno tada, kai 
jis dar jaunas, bet leidžia žolėms 
subręsti, žydėti ir pasisėti, jiems 
žydint atsiranda daug vabzdžių, 
jie pritraukia paukščius, ir tokiu 
būdu formuojasi natūralios buvei-
nės, gausėja biologinė įvairovė. 
Toks ganymas naudingas ne tik 
gamtai, bet ir pagerina gaminamų 
sūrių kokybę.

„Iš kitos pusės, mūsų ožkos to-
kiu būdu ėda labai įvairią žolę, 
ir todėl jų duodamas pienas yra 
žymiai turtingesnis tiek minerali-
nių medžiagų, tiek kitų maistinių 
medžiagų, tiek gerųjų bakterijų 
atžvilgiu. Ta paletė išeina žymiai 
platesnė negu būtų tuo atveju, jei-
gu gyvulėliai nuolat ėstų pasėtas 
dviejų-trijų rūšių žoles. Taigi na-
tūralių pievų saugojimas leidžia 
iš vienos pusės gausėti biologinei 
įvairovei pačiose pievose, iš kitos 
pusės tai mums padeda sukurti 
geresnės kokybės, turtingesnį 
produktą“, – sūrininkas V. Ka-
valiauskas.

galI pasIūlytI taI, ko nIekad 
nepasIūlys pramonė
Pasak Valdo, absoliučiai didžioji 
dalis pramonėje naudojamo pieno 
yra pasterizuojama ir tokiu būdu 
praktiškai visa piene esanti bio-
loginė įvairovė yra sunaikinama 
ir vėliau užkrečiama kažkokiom 
dviejų-trijų rūšių bakterijom, 
kurios vykdo sūrininkystės pro-
cesą.

„Mūsų atveju, kadangi tai yra 
smulkus ūkis ir nedidelis pieno 
kiekis, kur mes patys kontro-
liuojame higieną, sanitariją tiek 
melžimo, tiek sūrių darymo, 
tiek pardavimo, tai mes turime 
galimybę dirbti su gyvu pienu 
ir tokiu būdu tai, ką gauname iš 
pievų, mes perkeliame į sūrius, 
ko negali padaryti mūsų kolegos 
pramoninėje sūrių gamyboje“, – 
aiškina Valdas.

Be to, Kavaliauskų principas 
– tai atviri sodybos vartai, kur 
žmogus gali savo akimis pamatyti 
visus procesus, ko jis niekad ne-

pamatytų pramonės įmonėje. Tai 
leidžia lankytojams įsitikinti pro-
cesų natūralumu, o sūrininkyste 
susidomėjusiems žmonėms įgyti 
žinių. Valdas mato, kad Lietuvoje 
dar labai trūksta konsultacinės-
intelektinės infrastruktūros, todėl 
mielai dalinasi patirtimi su pra-
dedančiaisiais.

„Didelis iššūkis sūrininkystėje 
yra tas, kad čia reikia žinių, kurių 
negali gauti vien tiktai stebėdamas 
procesą. Pienas – tai ne medis – jo 
kirviu ir peiliu nepadroši, reikia 
suvokti gyvybės pasaulį, žinoti 
metodus, kaip suvaldyti procesus, 
– aiškina Valdas, sūrininkystės 
meno mokęsis Prancūzijoje. – 
Problema tokioj mažoj šaly kaip 
Lietuva, turinčioje mažai gyven-
tojų, yra ta, kad rinka nedidelė, tai 
ir gamintojų ratas nedidelis. Todėl 
nėra infrastruktūros, konsultanto, 
su kuriuo būtų galima pasitarti, 
kai atsitinka kažkokia technolo-
ginė problema, ir dažnai tenka 
mokytis iš savo skaudžių klai-
dų“. Valdas kviečia sūrininkyste 
besidominčius žmones atvykti 
pas jį ilgalaikei pameistrystei su 
galimybe įsikurti „Trijų ežerų 
Hub‘e“. 

derIna gamybą prIe 
natūralIų gamtos cIklų
„Šiandien mes labai smarkiai 
galvojame, kaip pasidaryti mak-
simaliai autonomiškiems nuo 
energetinių šaltinių, prie kurių 
esame prisijungę, –  aiškina Val-
das. –  Mąstome, kaip organizuoti 
mūsų sūrių gamybą, kad daugiau 
adaptuotumės prie klimato. Pa-
vyzdžiui, šiandien yra dvylikos 
laipsnių temperatūra ir apie 85 
proc. drėgmės. Tai yra ideali 
temperatūra sūrių nokinimui. 
Todėl galvojam, kad tam tikrus 
nokinimo periodus galėtume 
daryti lauke ir su tomis tempe-
ratūromis, kurias mums duoda 
gamta.“ Sūrininkas parodo man 
du lauke stovinčius šaldytuvus, 
kurie tarnauja kaip spintos, bet 
yra neprijungti prie elektros. „Čia 
šiuo metu natūraliomis sąlygomis 
noksta apie 400 kg sūrio, kuris čia 

„Persikėlėm į dabartinę sodybą, nes norėjome, kad mūsų gyvenamoji troba ir ganyklos būtų šalia  vienos kitų, kad 
mes tiek būdami namuose, tiek dirbdami sūrinėje pro langą matytume ožkas. Mums atrodė svarbu, kad nuolat 
bendrautume vieni su kitais, nes jos yra mūsų didelės šeimos nariai, — pasakoja Valdas. (Joanos Burn nuotr.)

bus iki pat Kalėdų. Reguliariai 
atidarome duris, kad iš lauko įeitų 
drėgmė, aplinkoje yra praktiškai 
ideali temperatūra, ir tokiu būdu 
atlaisvinome vieną sūrių brandi-
nimo patalpą ir mažinam elektros 
sąnaudas“, – džiaugiasi Valdas.

Panašiai pora išnaudoja ir pieno 
temperatūrą. „Pienas, kurį pri-
melžiame, būna apie trisdešimt 
laipsnių temperatūros – kaip tik 
tokios, kuri yra ideali užraugti 
pieną. Pramoninėje sistemoje 
visas pienas atšaldomas iki ke-
turių laipsnių, kitaip tariant, visi 
tie trisdešimt laipsnių atšaldomi 
dvi paras naudojant elektrą, o tada 
pienas vežamas kažkur kitur, kur 
vėl šildomas, kad būtų galima pa-
gaminti sūrį. Mes, būdami smul-
kūs gamintojai, galim iš karto per-
dirbti gyvą, nepasterizuotą pieną, 
todėl išvengiam tiek atšaldymo, 
tiek sušildymo sąnaudų po to, kai 
jis būna atšaldytas. Taip nuolat ir 
ieškom loginių sprendimų, kaip 
sumažinti priklausomybę nuo iš-
orinės energetikos ir tokiu būdu 
padėti sau ir aplinkai“, –  pasakoja 
Valdas.

Jų ožkos pieno sūrių gamyba 
taip pat yra labai sezoniška. Pasak 
Valdo, ilgiau brandinamus sūrius 
pora gamina vasarą, kai yra pats 
pieno pikas, o rudenį daugiausiai 
gaminami ir parduodami kasdie-
nio valgymo rūgštiniai sūriai.

smulkūs ekologIškI ūkIaI 
turI dIdelę perspektyvą
Nors per pastaruosius dešimtme-
čius smulkių ūkininkų skaičius 
Lietuvos kaime vis mažėjo ir jų 
vietą užėmė stambūs mechani-
zuoti ūkiai, Valdas įsitikinęs, kad 
Europai pasirinkus Žaliąjį kursą, 
sveiki vietiniai produktai taps vis 
konkurencingesni. „Dabartiniai 
prekybos centrai nuėjo masto 
ekonomijos keliu, stengdamiesi 
pasiekti vartotoją per pigumą ir 
įvairovę. Bet iš kitos pusės jie 
daro labai didelį spaudimą žemės 
ūkiui ir klimatui, kadangi paties 
produkto savikaina sudaro tik 
nedidelę dalį jūsų sumokamos 
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Užsisakykite elektroninį  
mokėjimo už atliekas pranešimą!
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Paštu atsiųstas vietinės 
rinkliavos už atliekų tvar-
kymą pranešimas dažnai 
kur nors pasimeta. At-
siųstas elektroniniu paštu 
– niekur nedingsta! Ir tai – 
tik viena priežasčių, kodėl 
verta atsisakyti popierinių 
mokėjimų pranešimų ir 
užsisakyti juos gauti elek-
troniniu paštu. 

Tik būtinai pasitikrinkite, o 
prisijungdami naujai nurodykite 
veikiantį ir naudojamą elektroninį 
paštą! 

Pastebėta, kad šiuo metu ne-
mažai rinkliavos mokėtojų yra 
nurodę adresus, besibaigiančius 

@zebra.lt ir @aktv.lt. ZEBRA 
elektroninių paslaugų neteikia 
nuo 2017 metų, nuo 2021 m. 
gruodžio 1 d. išjungiama pašto 

@aktv.lt platforma. 
Todėl raginame pasitikrinti 

savo elektroninius paštus ir užsi-
sakyti jais siunčiamus mokėjimo 
pranešimus!  

Jeigu kyla neaiškumų, pro-
blemų, bandant prisijungti, pri-
siregistruoti, kreipkitės info@
alytausratc.lt.•
Alytaus regiono atliekų tvarkymo inf.

Oranžinės durys į 
geresnį pasaulį,  
kuriame nėra smurto

Rita Krušinskaaitė
Alytaus soroptimisčių 
klubo  surengta socialinė 
akcija „Oranžinis pasau-
lis – pasaulis be smurto 
prieš moteris“ sulaukė ir 
Dzūkijos sostinės vadovų, 
ir paprastų alytiškių, ir 
miesto svečių dėmesio.

Visame pasaulyje nuo lap-
kričio 25 dienos vykdoma 16 
dienų trunkanti iniciatyva prieš 
smurtą prieš moteris. Akcija bai-
giasi gruodžio 10-ąją – Žmogaus 
teisių dieną.

Ta proga  miesto Rotušės aikš-
tėje Alytaus soroptimisčių klubas 
surengė akciją „Oranžinis pa-
saulis – pasaulis be smurto prieš 
moteris“, skirtą Tarptautinei ko-
vos prieš moterų prievartą dienai, 
kurios pagrindiniu akcentu tapo 
oranžinės spalvos durys. 

Ši spalva pasirinkta ne atsitik-
tinai – ji yra Tarptautinės kovos 
prieš moterų prievartą dienos 
spalva. 

Akcijos organizatorės kvietė 
praeivius peržengti per oranžines 
duris ir taip išreikšti nepritarimą 
prievartai, kurią dalis moterų vis 
dar patiria ir šeimose, ir darbo 
vietose įvairiomis formomis. 

„Durys visada ką nors simbo-
lizuoja, jos yra atidarytos arba 
uždarytos, jas pats atidarai. Tai 
simbolis, kovos prieš smurtą 
prieš moteris, prieš žmogų, kurio 
esmė kova su smurtu 365 dienas 
per metus. Tai siekiamybė sukur-
ti gyvenimą be smurto“, – sakė 
viena iš akcijos organizatorių, 
Alytaus soroptimisčių  klubo 
narė Vida Grišmanauskienė. 

Ar akcija pavyko? Anot V. 
Grišmanauskienės, jei ji atkreipė 
dėmesį, jau yra gerai, jei paska-
tino pagalvoti, kaip aš elgiuosi, 
koks aš esu, kokia šiandienos 
realybė šioje srityje, – dar ge-
riau.  Statistikos duomenimis, 
kas trečia moteris patiria smurtą. 
Smurto išraiška yra ne tik mėly-
nės paakiuose, žmogus gali būti 
psichologiškai, ekonomiškai en-
giamas, todėl bet koks dėmesys 
tokioms problemoms yra svar-

bus, nesvarbu, ar jis išreikštas 
simboline kalba, ar kaip kitaip.

Alytaus soroptimisčių klubo 
narės  praeiviams dalijo oran-
žinės spalvos širdeles, o vakare 
Alytaus miesto teatras solida-
rizavosi su akcija ir amfiteatrą 
nušvietė oranžine spalva. So-
roptimisčių pakviesti oranžines 
duris peržengė miesto meras 
Nerijus Cesiulis, aktoriai Vaidas 
Praspaliauskas ir Tomas Kun-
činas, žurnalistas, operatorius, 
miesto kultūros premijos laure-
atas Alius Mi-Alius Mikelionis, 
kunigas Renaldas Janušauskas, 
seniūnaitis Dalius Sinkevičius, 
policijos atstovai, verslininkai, 
visuomeninių organizacijų at-
stovai.  Įsiamžinti prie oranži-
nių durų pageidavo ir praeivės 
moterys. 

„Stengėmės į akciją pakviesti 
tuos vyrus, kurie pritaria idėjoms 
prieš smurtą ir yra iš principo 
prieš smurtą. Labai džiaugėmės, 
kad ir dvasininkas, ir policijos 
pareigūnai labai geranoriškai 
atėjo. Buvo ir praeivių, kurie 
savo iniciatyva atvėrė oranžines 
duris“, – pasakojo V. Grišma-
nauskienė. 

Beveik prieš dvidešimt metų 
įkurtas Alytaus soroptimisčių 
klubas vienija  trylika įvairiausių 
profesijų moterų – medikių, me-
nininkių, pedagogių, verslininkių 
bei kitų profesijų atstovių. 

Klubo narės aktyviai bendra-
darbiauja su Švedijos, Danijos, 
Vokietijos, Lenkijos klubais. Jos 
ne kartą viešėjo pas bendramin-
tes svečiose šalyse ir jas priėmė 
savo mieste.  

Tarptautinė soroptimisčių 
organizacija  (Soroptimist In-
ternational) yra pasaulinė lais-
vanoriška profesionalių moterų 
organizacija, kurios veikla skirta 
pagerinti moterų ir mergaičių 
gyvenimo kokybę vietinėse ben-
druomenėse ir visame pasaulyje. 
Organizacija jungia daugiau nei 
91 tūkst. narių  127 šalyse. Mo-
terys bei merginos, įgyvendinda-
mos projektus, aktyviai kovoja 
už žmogaus teises, už lygiavertę 
ir orią padėtį visuomenėje.•

„Oranžinis pasaulis — pasaulis be smurto prieš moteris“ akcijos akimirka 
Rotušės aikštėje. (Alytaus soroptimisčių klubo nuotr.)

Darbo knygos ir kalendoriai

Dirbame nuo pirmadienio iki penktadienio 8.30–17.30 KNYGYNėlis

Seinų g. 12, Lazdijai

Konsultuojame telefonu

8 318 53085
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Šventės artėja: „Tele2“ padės pasiruošti 
dovanas  Kalėdoms  numeris  VIENAS!
Artėjant Kalėdoms, „Te-
le2“ pristato išskirtinius 
dovanų pasiūlymus. Šiais 
metais operatorius vi-
siems žmonėms linki, kad 
didžiosios metų šventės 
būtų džiugios, o jų metu 
skambėtų artimųjų juokas. 
Todėl neatsitiktinai šių 
metų kalėdinės kampani-
jos žinia: su „Tele2“ – Kalė-
dos numeris VIENAS!

Ryšiui su artimaisiais stiprinti, 
Kalėdų nuotaikai kurti ir džiaugs-
mui dovanoti operatorius paruošė 
visą galybę pasiūlymų, kuriuos 
rasite https://tele2.lt/privatiems/
akcijos.

IšmanIejI telefonaI — 
kalėdInės nuolaIdos Ir 
dovanos
Ypač gausūs operatoriaus kalėdi-
niai išmaniųjų telefonų pasiūly-
mai. Rinktis yra iš ko – sau tin-
kamą įrenginį čia atras „Android“ 
ir „iOS“ gerbėjai, biudžetinio va-
rianto ar prabangaus išmaniojo 
ieškantys.

„Samsung“ telefonų gerbėjai 
rinktis galės net iš 6 skirtingų mo-
delių. Pavyzdžiui, jei dairotės šio 
gamintojo flagmano, tobulai jums 
tiks „Samsung Galaxy S21 5G“ 
(128 GB). Šiuo metu įrenginio 
kaina su 24 mėn. sutartimi ir bet 

kuriuo pokalbių planu, skelbia-
mu www.tele2.lt, bei tik 1 Eur 
pradine įmoka – 33,25 Eur/mėn. 
Taip pat, įsigiję šį telefoną, dova-
nų gausite ir „Samsung Galaxy 
A12 5G“ telefoną. Įrenginiams 
taikomas vienkartinis 5,25 Eur 
laikmenos mokestis.

Jei ieškote telefono savo vaikui, 
apsvarstykite „Samsung Galaxy 
A03“ (32 GB). Šis išmanusis 
su 24 mėn. sutartimi ir 21 Eur 
pradine įmoka kainuos vos 4,92 
Eur/mėn. Išmaniajam taikomas 
vienkartinis 5,25 Eur laikmenos 
mokestis. Ekonomiško varianto 
ieškantiems verta pagalvoti ir 
apie lietuviškąjį „Fonos M1“ (64 
GB), kurį su 24 mėn. sutartimi ir 
1 Eur pradine įmoka įsigyti gali-
te už 7,83 Eur/mėn. Išmaniajam 
taikomas vienkartinis 5,25 Eur 
laikmenos mokestis.

Su „Tele2“ numeris vienas Ka-
lėdos laukia ir „Apple“ flagmanų 
entuziastų. Įsigyjant naująjį „iPho-
ne13“ (128 GB) modelį su 24 mėn. 
sutartimi ir bet kuriuo pokalbių 
planu, skelbiamu www.tele2.lt, bei 
pradine 267 Eur įmoka, įrenginys 
kainuos 25,91 Eur/mėn.

Geros naujienos ir mėgs-
tantiems kurti profesionalias 
nuotraukas bei vaizdo klipus –  
„iPhone13 Pro Max“ (128 GB) 
su 24 mėn. sutartimi ir bet kuriuo 
pokalbių planu, skelbiamu www.

tele2.lt, bei pradine 640 Eur įmo-
ka – 26,62 Eur/mėn.

Internetas — metus laIko 
nemokamaI Ir patrauklūs 
įrangos pasIūlymaI
Puiki naujiena tiems, kurių ar-
timieji gyvena kitame Lietuvos 
mieste, kitoje šalyje, ir tiems, 
kurie tiesiog mėgsta naršyti in-
ternete. „Laisvo interneto“ 200 
GB planas visus metus kainuos 
0 Eur! Pasiūlymas galioja su 24 
mėn. sutartimi, o antrus metus 
planas kainuos 15,90 Eur/mėn.

Svarstote savo išmaniųjų įren-
ginių ansamblį namuose pratur-
tinti planšete? Šiuo metu „Leno-
vo IdeaTab M10 Plus (2nd Gen) 
SIM“ (32 GB) kartu su „Laisvo 
interneto“ planu – nuo 8,93 Eur/
mėn. Pasiūlymas galioja užsakant 
„Laisvo interneto“ planą nuo 50 
GB ir 24 mėn. paslaugų teikimo 
sutartį bei sudarant 36 arba 24 
mėn. įrangos išsimokėjimo su-
tartį. Modemo kaina prasideda 
nuo 2,5 Eur ir į pasiūlymą nėra 
įskaičiuota. 

Su „Laisvu internetu“ pigiau 
kainuos ir televizoriai. Operato-
rius siūlo rinktis iš trijų skirtingos 
įstrižainės modelių. Pavyzdžiui, 
32 colių (81 cm) „Xiaomi Mi 
Smart TV P1“ su pradine 1 Eur 
įmoka kainuos vos 6 Eur/mėn. 
Pasiūlymas galioja su bet kuriuo 

operatoriaus svetainėje siūlomu 
„Laisvo interneto“ planu ir pasi-
rašant 24 mėn. paslaugų teikimo 
sutartį bei 36 mėn. įrangos išsi-
mokėjimo sutartį.

naujamečIams pažadamas 
vykdytI — Išmanūs 
aksesuaraI
Kalėdinės dovanos gali ir džiu-
ginti, ir padėti artimiesiems siek-
ti užsibrėžtų tikslų. Pavyzdžiui, 
Naujųjų metų pažadus sportuoti, 
gyventi aktyviau ar tiesiog dau-
giau keliauti padės įgyvendinti iš-
manūs aksesuarai – laikrodžiai.

„Samsung Galaxy Watch4“ 

išmaniųjų laikrodžių su „eSIM“ 
technologija pradinė įmoka yra 
vos 1 Eur, o mėnesio įmoka pra-
sideda nuo 6,61 Eur/mėn. Lai-
krodžių kaina galioja su „eSIM“ 
paslaugų planu, pasirašant 24 
mėn. paslaugų teikimo sutartį ir 
36 mėn. išsimokėjimo už įran-
gą terminu. Perkantiems dabar 
planas laikrodžiui 3 mėn. nieko 
nekainuos, o praėjus šiam laiko-
tarpiui, plano kaina bus 4,90 Eur/
mėn. Įsigijus išmanųjį laikrodį, 
dovanų gausite „Samsung Duo 
Pad“ belaidį įkroviklį. Laikro-
džiui taikomas vienkartinis 5,25 
Eur laikmenos mokestis.•

Iškrito pirmos snaigės, 
šalna pakando gėles, žvar-
būs rudeniniai vėjai baigia 
nuplėšti medžių nudžiūvu-
sius lapus. Aplink niūru, 
kartais ir liūdna. Vasaros 
grožio tarsi nebūta. Nieko 
nėra amžino, viskas kei-
čiasi. Panašiai ir žmogaus 
gyvenime. Vieni iškeliauja, 
kiti dar pasilieka. Dėko-
kime Dievui, kad esame 
šioje nuostabioje Žemė-
je, galime dirbti, svajoti, 
džiaugtis kiekviena diena.

Laukiame ir mes, kaip ir viso pa-
saulio žmonija, svarbios ir di-
delės metų šventės šv. Kalėdų 
– Jėzaus Kristaus, mūsų atpirkėjo 
ir išganytojo, gimimo dienos. Tai 
gilaus susikaupimo, apmąstymo, 
atleidimo ir susitaikymo su Die-
vu ir artimu metas.

Pirmieji gimusį Kristų pasvei-
kino piemenys skambiomis gies-
mėmis, o iš Rytų šalies atvykę 
trys Karaliai pagarbino Jį ir atida-
vė brangias dovanas: aukso, smil-
kalų ir miros. Šv. Kalėdų centras 
– JĖZUS KRISTUS. Neišstum-
kime Jo iš savo namų ir širdžių, 
rūpindamiesi vien savimi, savo 
artimaisiais, vaišių stalu...

Pagalvokime ir apie kitus, 
stokojančius būtiniausių maisto 
produktų, vienišus, ligonius, ne-
galinčius savimi pasirūpinti, prie 
lovos prikaustytus ar gyvenimo 
išbandymų palaužtus žmones, 
neteiskime ir nepraeikime pro 

šalį. Visi esame Dievo vaikai: ir 
tie, kurie gyvenimo kelkraštyje, 
ir tie, kurie lygiu keliu eina. Daž-
nai prisimenu vieno populiaraus 
kunigo žodžius televizijos laido-
je. Paklaustas, ko labiausiai gai-
lisi žmonės prieš iškeliaudami į 
amžinybę, atsakė trumpai ir kon-
krečiai: kad per mažai mylėjo, 
per mažai darė gerų darbų.

Susimąstykime apie šiuos žo-
džius. Žmogus pasakė pamati-
nius mūsų gyvenimo žodžius.

Mums dar duotas laikas keis-
tis, veikti, kažką padaryti gero 
kitam, o mirštančiajam jau ne.

Lazdijų Šv. Onos parapijos 
ir dekanato Caritas, kaip ir kie-
kvienais metais, kviečia visus 
geros valios žmones įsijungti į 
prasmingą akciją IŠTIESK PA-
GALBOS RANKĄ VARGS-
TANČIAM. Krepšelius su ne-
gendančiais maisto produktais 
prašome pristatyti į kleboniją, 
bažnyčią ar į Carito būstinę, Ca-
ritas dirba trečiadieniais nuo 11 
iki 13 val.

Maisto krepšeliai priimami 
iki gruodžio 12 dienos. Jie bus 
išdalinti iki šv. Kalėdų. Iš anksto 
dėkoju. Lai visa tai, ką Jūs pa-
aukosite ar padarysite gero arti-
mui, bus graži dovana gimusiam 
Kristui.

Linksmų šv. Kalėdų, prasmin-
gų, sveikų ir Dievo palaimintų 
Naujųjų metų.•
Lazdijų Šv. Onos bažnyčios ir dekanato 
Carito vardu 
Onutė Juodkienė

Ištiesk pagalbos 
ranką vargstančiam

Sūrininko Valdo Kavaliausko 
ūkis: „Paskui saulę ir ožkas“

kainos. Kitą dalį mokate už pa-
kavimą, transportavimą, ir, žiūrint 
iš klimato kaitos bei anglies diok-
sido emisijų perspektyvos, anks-
čiau ar vėliau ta fiktyvi pigumo 
aureolė išnyks, nes žala aplinkai 
bus apmokestinta, – tvirtina Val-
das Kavaliauskas. – Todėl manau, 
kad perspektyvoje mes, smulkieji 
gamintojai, sugebėsime patenkin-

ti vietinę paklausą ir konkuruoti 
su prekybos centrais. Labai ti-
kiu, kad vietinis vartojimas bus 
iš smulkių gamintojų. Reiškia, 
kad mes vietinius valgytojus tu-
rėtume nesunkiai pamaitinti labai 
geros kokybės produktais. Bet 
dar reikės nueiti ilgą kelią“, – už-
baigia pokalbį sūrininkas Valdas 
Kavaliauskas.

Ūkininkas Valdas Kavaliaus-

kas yra vienas iš penkių „Gero 
ūkininko čempionato“ ambasado-
rių. Jeigu jums patiko jo veikla ir 
pasaulėžiūra, atiduoti savo balsą 
už Valdą galite http://bef.lt/cem-
pionatas/.•Parengė 
Monika Vyšniauskienė
Už straipsnio turinį atsakomybę prisiima 
autoriai ir jis nebūtinai atspindi Europos 
Komisijos nuomonę.

»Atkelta iš 6 psl. 

Valdas Kavaliauskas: „Manau, kad perspektyvoje mes, smulkieji gamintojai, sugebėsime patenkinti vietinę 
paklausą ir konkuruoti su prekybos centrais. Labai tikiu, kad vietinis vartojimas bus iš smulkių gamintojų. Reiškia,
kad mes vietinius valgytojus turėtume nesunkiai pamaitinti labai geros kokybės produktais.“ (Joanos Burn nuotr.)
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Redakcijos nuotraukos, darytos lapkričio 26 dieną.
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eterIs
ketvIrtadIenIs, gruodžio 2 d. Saulė teka 8.17, leidžiasi 15.58, dienos ilgumas 
7.41. Delčia. Vardadieniai: Liucijus, Svirgailas, Milmantė, Aurelija, Paulina.

LRT TV
2021. 12.0
 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 Pasaulio puodai.
 13.00 (Ne)emigrantai.
 14.00 Žinios. Orai.
 14.20 Laba diena, Lietuva.
 15.00 Žinios. Orai.
 15.15 Laba diena, Lietuva.
 16.00 Žinios. Orai.
 16.30 „Pagalbos 

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

2021.
 19.30 Eurolyga per LRT.
 19.45 Eurolygos krepšinio 

turnyras. Kauno 
„Žalgiris“–Vitorijos 
„Baskonia“. 

 22.15 „Kelionių atvirukai. 
Hemingwayʼaus 
Kuba“.

 22.30 Dviračio žinios.
 23.00 „Virš vandens“.
 23.50 „Komisaras 

Reksas“.
 0.35 „Aistra varžytis“.
 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 PREMJERA. „Kandi-

datas“.
 0.45 „Sūnus paklydėlis“.
 1.45 „Išlikimas“.
 3.25 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.55 Alchemija. 
 5.25 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 „Meilė keliaujant“.
 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 Farai.
 20.30 „Gaujų karai. 

Šešėliai“.
 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.30 „Apiplėšimas 

Beikerio gatvėje“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Apiplėšimas 

Beikerio gatvėje“.
 0.50 „Franklinas ir 

Bešas“.
 1.50 „Havajai 5.0“.
 3.50 „Tai – mes“.
 4.50 „Moderni šeima“.
 5.40 „Šeimynėlė“.

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

geriausia“.
 8.25 „Teisingumo 

agentai“.
 9.30 „Pėdsakas“.
 10.30 „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 reagavimo 

būrys“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Rokis Balboa“.
 23.05 „Priverstinis 

kerštas“.
 0.55 „Būk ekstremalas“.
 1.55 „Greitojo reagavimo 

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. 
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „Juvelyrų klanas“.
 22.30 Reporteris. 
 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 „Ir vėl Kalėdos“. 
 7.55 „Maistas: tiesa ar 

pramanas? Karna-
valo linksmybės“.

 8.15 „Pasakojimai iš 
Japonijos. Takao 
– nuosavas Tokijo 
kalnas“.

 8.25 Kultūringai su 
Nomeda.

 9.20 Kalėdų kalendorius 
2021.

 9.25 Labas rytas, Lietuva.
 11.47 Kalėdų kalendorius 

2021.
 11.50 Trembita.
 12.20 Gyvenk kaip galima 

švariau.
 12.50 Kultūringai su 

Nomeda.
 13.45 Skambantys pa-

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

 14.45 „Riaušių anatomija“.
 15.45 „Bitelės Uogelės“.
 16.00 „Ir vėl Kalėdos“. 
 16.15 „Džiunglių knyga“.
 16.40 „Kaip atsiranda 

daiktai“.
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.10 „Seselė Beti“. 
 18.55 Kalėdų kalendorius 

2021.
 19.00 Veranda.
 19.30 Premjera. „Vaistų 

nuo Parkinsono 
ligos tyrimai. Stebu-
klinga priemonė?“.

 20.30 Panorama.
 21.30 3 minutės iki kino. 
 21.33 Premjera. „Dar po 

vieną“.
 23.30 Čia – kinas.
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 Tarptautinis džiazo 

festivalis „Vilnius 
Mama Jazz 2020“. 

 1.40 Duokim garo!
 3.00 Panorama.
 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“.
 23.05 „Svajoklė“.
 0.05 „Paskolinta meilė“.
 2.05 „Purpurinės upės. 

Tamsos giesmės“.

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“.
 13.50 „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 „Divergentė“.
 23.50 „Naktinė pamaina“.
 0.50 „Skorpionas“.
 1.40 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 3.35 „Antinų  

dinastija“.
 4.25 „Moderni šeima“.

Delfi
 6.00 2800 km Dunojumi 

baidare su A. Valu-
javičiumi.

 7.00 Delfi rytas.
 8.00 Ugnikalnių takais.
 9.30 Sveikatos receptas.
 10.15 Receptų receptai.
 11.00 Delfi rytas.
 12.00 Marketingas 360.
 12.30 Kasdienybės 

herojai. 
 13.30 Orijaus kelionės.
 14.00 Gimę ne Lietuvoje.
 14.30 Jos vardas MAMA.
 15.00 Ateities karta.
 16.00 Delfi diena.
 17.30 Iš esmės su A. Pere-

dniu.
 18.30 2800 km Dunojumi 

baidare su A. Valu-
javičiumi.

 20.00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.

 21.00 Lietuviškos atos-
togos.

 21.30 Automobilis už 0 
eurų.

 22.00 Retro automobilių 
dirbtuvės.

 22.30 Gimę ne Lietuvoje.
 23.00 Iš esmės su A. Pere-

dniu.
 0.00 Delfi diena.
 1.30 Iš esmės su A. Pere-

dniu.
 2.30 Delfi diena.
 4.00 Kitokie pasikalbė-

jimai.
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eterIs
šeštadIenIs, gruodžio 4 d. Saulė teka 8.20, leidžiasi 15.56, dienos ilgumas 7.36. 
Jaunatis. Vardadieniai: Barbora, Osmundas, Vainotas, Liugailė.

LRT TV
2021. 12.04 
 6.02 Vartotojų kontrolė.
 6.55 Svajoja vaikai.
 7.25 Premjera. „Nema-

toma Siu“.
 9.00 Kalėdų kalendorius 

2021.
 9.03 Labas rytas, 

Lietuva.
 10.38 „Ir vėl Kalėdos“. 
 10.45 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.52 Kalėdų kalendorius 

2021.
 12.00 „Gyvūnai operato-

riai“.
 12.50 „Gyvūnų jaunikliai. 

Pirmi gyvenimo 
metai“.

 13.45 „75-eri UNICEF 
veiklos metai. Už 
kiekvieną vaiką“. 

 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.
 19.25 Kalėdų kalendorius 

2021.
 19.30 Stilius.
 20.30 Panorama.
 20.55 Kalėdų kalendorius 

2021.
 21.00 Šok su žvaigžde.
 23.10 „Supertėtis“.
 0.35 „Sniego Senis“.
 2.30 „Mano gyvenimo 

metai“.
 4.00 Euromaxx.
 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 „Skūbis Dū 2. 

Monstrai išlais-
vinti“.

 11.50 „Policijos 
akademija 5. 
Užduotis Majamio 
pakrantėje“.

 13.40 „Pelenės istorija“.
 15.35 „Sugrįžęs iš praei-

ties“.
 17.55 Gyvūnų pasaulis. 
 18.30 Žinios.
 19.30 „Šrekas. Ilgai ir 

laimingai“.
 21.20 „Patruliai“.
 23.30 „Karo šunys“.
 1.45 „Kurjeris“.

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 „Ledynmečio 
milžinai“.

 12.30 „Barbė. Didelis 
miestas, didelės 
svajonės“.

 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 „Barbė. Didelis 

miestas, didelės 
svajonės“.

 13.45 „Persijos princas. 
Laiko smiltys“.

 16.10 „Vienas namuose“.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 „Vienas namuose“.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 galvOK.
 19.40 Eurojackpot.
 19.45 galvOK.
 21.30 „Pragaras rojuje“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Pragaras rojuje“.
 23.45 „Žudymo žaidimai“.
 1.50 „Paskutiniai 

riteriai“.
 4.10 „Franklinas ir 

Bešas“.
 5.05 „Šeimynėlė“.
 5.35 „Ledynmečio 

milžinai“.

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 „Gyvūnų būstai. 

Gamtos inžinieriai“.
 11.10 „Lenktynės aplink 

pasaulį“.
 12.30 „Spec. būrys. 

Išlieka stipriausi. 
Australija“.

 13.30 „Ekstrasensų 
mūšis“.

 16.05 „Pragaro vieš-
butis“.

 17.00 Betsafe–LKL čem-
pionatas. Pasvalio 
„Pieno žvaigždės“–
Utenos „Uniclub 
Casino–Juventus“. 

 19.30 Protas ir jėga. 
 21.30 „Muilodrama“.
 22.00 „Tamsioji banga“.
 0.20 „Absoliutus 

blogis. Pomirtinis 
gyvenimas“.

 2.15 „Surasti ir sunai-
kinti“.

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 „Gyvenimo linija“.
 20.00 Žinios.

 20.30 „Žudikų pėdsa-
kais“.

 22.30 Žinios.
 23.00 „Teisingumo 

agentai“.
 1.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 2.50 „Gyvenimo linija“.
 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.
 7.25 Kalėdų kalendorius 

2021.
 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 Mūsų gyvūnai.
 14.25 „Nematoma Siu“.
 15.55 „Ir vėl Kalėdos“.
 16.05 „Atėnė“.
 17.00 Veranda.
 17.30 Legendos. Šiandien 

ir visados.
 18.25 Kalėdų kalendorius 

2021.
 18.30 Skambantys pa-

sauliai su Nomeda 
Kazlaus.

 19.30 Premjera. „Vilnie-
čiai. Eva Tombak“. 

 20.00 Čia – kinas.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 „Froidas“.
 23.20 LRT OPUS ore. 

Grupė „MOVO“. 
2017 m.

 0.20 Dabar pasaulyje.
 0.45 Panorama.
 1.15 „Paskutinis pasiva-

žinėjimas“.
 2.40 Smalsumo genas.
 3.10 Euromaxx.
 3.40 Skambantys pa-

sauliai su Nomeda 
Kazlaus.

 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 „Šventės su Ana“.
 14.00 „Akloji“.
 15.45 „Moteris“.

 17.45 „Šeimyninės 
melodramos“.

 18.45 „Akloji“.
 19.50 „Būrėja“.
 21.00 „Vera. Ledinė upė“.
 22.55 „Stokholmas“.
 0.45 „Nusikaltimo vieta 

– Hanoveris. Dingęs 
vaikas“.

 2.40 „Brokenvudo 
paslaptys. Žmog-
žudystė turguje“.

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.
 10.55 100% Dakaro.
 11.30 Pavojingiausia 

Žemės vieta.
 12.35 „Svečiuose dram-

bliai“.
 13.55 Išlikimas.
 15.00 Pragaro kelias.
 16.00 Jukono auksas.
 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 Krovinių karai.
 18.30 Lombardų 

žvaigždės.
 19.00 „Žaidimų žaidimas 

su Ellen“.
 20.00 NBA rungtynės 

Denverio 
„Nuggets“–Niu-
jorko „Knicks“.

 22.30 Sportas. NBA 
Action.

 23.00 Žinios.
 0.00 „Divergentė“.
 2.45 „Amerikos talentai. 

Čempionai“.
 4.25 „Moderni šeima“.

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.
 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 Į pasaulio kraštą.
 21.00 Kaip pas žmones.
 22.00 Kitokie pasikalbė-

jimai.
 0.00 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 1.00 Mano pramogos 

veidai.
 2.30 Kitokie pasikalbė-

jimai.
 4.30 Kasdienybės 

herojai. 

penktadIenIs, gruodžio 3 d. Saulė teka 8.19, leidžiasi 15.57, dienos ilgumas 
7.38. Delčia. Vardadieniai: Pranciškus, Gailintas, Audinga, Ksaveras.

LRT TV
2021. 12.03
 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 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.
 19.25 Kalėdų kalendorius 

2021.
 19.30 Beatos virtuvė.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.25 Kalėdų kalendorius 

2021.
 21.30 Auksinis protas.
 22.55 Kalėdų kalendorius 

2021.
 23.00 Premjera. „Sniego 

Senis“.
 0.55 „Paskutinis pasiva-

žinėjimas“.
 2.15 Istorijos detektyvai.
 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 Šoka Lietuva.
 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 penktadienis. 
 21.00 „Kurjeris“.
 23.20 „Laiko patrulis“.
 1.20 „Kandidatas“.
 3.25 „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 „Nuoširdžiai, be-

protiškai, saldžiai“.
 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 Paramos projekto 

„Išsipildymo akcija“ 
koncertas.

 22.45 „Jėga“ ir „Keno-
loto“.

 22.48 Paramos projekto 
„Išsipildymo akcija“ 
koncertas.

 23.00 „Gerumo stebu-
klas“.

 1.15 „Apiplėšimas 
Beikerio gatvėje“.

 3.35 „Rizikinga erzinti 
diedukus“.

 5.40 „Šeimynėlė“.

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

geriausia“.
 8.25 „Teisingumo 

agentai“.
 9.30 „Pėdsakas“.
 10.30 „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 „Amerikietiškos 

imtynės“.
 21.30 „Surasti ir sunai-

kinti“.
 23.15 „Rokis Balboa“.
 1.20 „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. 
 16.30 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 „Ir vėl Kalėdos“.
 7.55 „Maistas: tiesa 

ar pramanas? 
Priešybių trauka“.

 8.15 „Pasakojimai iš 
Japonijos“.

 8.25 Stambiu planu.
 9.20 Kalėdų kalendorius 

2021.
 9.25 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.47 Kalėdų kalendorius 

2021.
 11.50 Rusų gatvė.
 12.20 Mūšio laukas.
 12.50 Stambiu planu.
 13.45 Praeitis ateičiai.
 14.45 „Vaistų nuo Parkin-

sono ligos tyrimai. 
Stebuklinga 
priemonė?“.

 15.45 „Bitelės Uogelės“.
 16.00 „Ir vėl Kalėdos“. 
 16.15 „Džiunglių knyga“.
 16.40 „Kaip atsiranda 

daiktai“.
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.10 „Seselė Beti“. 
 18.55 Kalėdų kalendorius 

2021.
 19.00 Pasivaikščiojimai.
 19.30 Fokusas.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Mano gyvenimo 

metai“.
 23.00 Monique. „Virš 

vandens“ su 
orkestru.

 24.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 „Dar po vieną“.
 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. 
Žmogžudystė 
turguje“.

 23.05 „Nusikaltimo vieta 
– Hanoveris. Dingęs 
vaikas“.

 1.00 „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“.
 13.50 „Kobra 11“.
 14.55 „CSI. Niujorkas“.
 15.55 Gero vakaro šou.
 16.55 „Virtuvė“.
 18.00 „Saša ir Tania“.
 19.00 „Goldbergai“.
 20.00 Farai.
 21.00 Žinios.
 21.50 Sportas.
 21.55 Orai.
 22.00 „21“.
 0.35 „Dingusi šeima“.
 2.15 „Fanatikė“.
 4.00 „Moderni šeima“.

Delfi
 6.00 2800 km Dunojumi 

baidare su A. Valu-
javičiumi.

 7.00 Delfi rytas.
 8.00 Orijaus kelionių 

archyvai.
 10.00 Jos vardas  

MAMA.
 10.30 Orijaus kelionės.
 11.00 Delfi rytas.
 12.00 Retro automobilių 

dirbtuvės.
 12.30 Alfas vienas 

namuose.
 13.30 Lietuviškos atos-

togos.
 14.00 Ateities karta.
 15.00 Meistro dieno-

raštis.
 15.30 Radikalus smal-

sumas.
 16.00 Delfi diena.
 17.30 Iš esmės su Daiva 

Žeimyte-Biliene.
 18.30 2800 km Dunojumi 

baidare su A. Valu-
javičiumi.

 20.00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.

 21.00 Jūs rimtai?
 21.30 Kriminalinė 

Lietuvos zona su 
D. Dargiu.

 22.30 Automobilis už 0 
Eur.

 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.
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LRT TV
2021. 12.06
 6.02 Kalėdų kalendorius 

2021.
 6.05 Labas rytas, 

Lietuva.
 7.20 „Ir vėl Kalėdos“.
 7.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 7.40 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 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. 
 19.25 Kalėdų kalendorius 

2021.
 19.30 Daiktų istorijos.
 20.30 Panorama.
 21.25 Kalėdų kalendorius 

2021.
 21.30 LRT forumas.
 22.30 Dviračio žinios.
 23.00 „Virš vandens“.
 23.45 „Komisaras 

Reksas“.
 0.30 „Aistra varžytis“.
 1.00 LRT radijo žinios.
 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 Kūrybingumo 

mokykla.
 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.
 19.20 Dakaras 2022. 
 19.30 KK2. 
 20.00 Nuo... Iki...
 21.00 „Monikai reikia 

meilės“.
 21.30 Žinios.
 22.30 PREMJERA. 

„Antroji pataisa“.
 0.20 „Sūnus paklydėlis“.
 1.20 „Oušeno 8“.
 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 Svajonių sodai.
 8.35 „Meilės sūkuryje“.
 9.45 „Kur veda sva-

jonės“.
 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 Karštai su tv3.lt.
 20.30 „Gaujų karai. 

Šešėliai“.
 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.30 „Okupacija 2“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Okupacija 2“.
 1.10 „Franklinas ir 

Bešas“.
 2.10 „Havajai 5.0“.
 4.10 „Tai – mes“.
 5.10 „Moderni šeima“.

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

geriausia“.
 8.25 „Teisingumo 

agentai“.
 9.30 „Pėdsakas“.
 10.35 „Gyvūnų būstai. 

Gamtos inžinieriai“.
 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 Betsafe–LKL čem-

pionatas. Kėdainių 
„Nevėžis–Optibet“–
Alytaus „Dzūkija“. 

 21.00 „Pakeleiviai“.
 23.15 „Mirtinas ginklas“.
 0.15 „Kondoras“.
 1.20 „Narkotikų prekei-

viai“.
 2.25 „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 „Gyvenimo linija“.
 8.00 Eko virusas. 
 8.30 „Vyrų šešėlyje“.
 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. 

2021.
 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. 
 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 „Ir vėl Kalėdos“. 
 7.55 „Maistas: tiesa ar 

pramanas? Šventi-
niai skanėstai“.

 8.15 „Pasakojimai iš 
Japonijos“.

 8.25 Skambantys pa-
sauliai su Nomeda 
Kazlaus. Svečias 
smuiko virtuozas, 
dirigentas Pavel 
Kogan (Rusija, 
Lietuva).

 9.20 Kalėdų kalendorius 
2021.

 9.25 Labas rytas, 
Lietuva.

 11.47 Kalėdų kalendorius 
2021.

 11.50 Kas geresnio, 
kaimyne?

 12.20 Pusryčiai pas 
kaimyną.

 12.50 Fokusas.
 13.40 Duokim garo!
 15.00 Istorijos detektyvai.
 15.45 „Bitelės Uogelės“.
 16.00 „Ir vėl Kalėdos“. 
 16.15 „Džiunglių knyga“.
 16.40 Svajoja vaikai.
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.10 „Seselė Beti“. 
 18.55 Kalėdų kalendorius 

2021.
 19.00 Talaka. Aleksandra 

Zvereva.
 19.30 Premjera. 

„Stephenas Kingas. 
Neišvengiamas 
blogis“.

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

giškas mastelis. 
„Šimtamečiai“.

 22.25 „Šviesuliai. 
Artistai“.

 23.15 „Šviesuliai. Akty-
vistai“.

 0.05 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.20 Dabar pasaulyje.
 0.45 Šok su žvaigžde.
 2.45 Muzikinis intarpas.
 3.00 Panorama.
 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. 

Prakeiksmas iš 
gelmių“.

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

žmogžudystė. 
Mirtys Koreze“.

TV6
 6.05 „Gelbėtojai“.
 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“.
 13.50 „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.
 21.30 „Geras žmogus“.
 23.40 „Kruvinas derlius“.
 1.15 „Skorpionas“.
 2.05 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 4.00 „Antinų dinastija“.
 4.50 „Moderni šeima“.

Delfi
 6.00 2800 km Dunojumi 

baidare su A. Valu-
javičiumi.

 7.00 Delfi rytas.
 8.00 Mano pramogos 

veidai.
 9.30 Į pasaulio kraštą.
 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 

G. Klimkaitė ir 
K. Pocytė.

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

 19.30 Orijaus kelionės.
 20.00 Ateities karta.
 21.00 Kasdienybės 

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

G. Klimkaitė ir 
K. Pocytė.

 0.00 Delfi diena. 
 1.30 Iš esmės su 

D. Žeimyte-Biliene 
ir V. Bruveriu.

 2.30 Delfi diena.
 4.00 Kitokie pasikalbė-

jimai.

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

 6.02 Gimę tą pačią 
dieną.

 7.00 Veranda.
 7.30 Šventadienio 

mintys.
 8.00 Išpažinimai.
 8.30 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite.
 8.55 Kalėdų kalendorius 

2021.
 9.00 Gyventi kaime  

gera.
 9.30 Svajoja vaikai.
 10.00 Gustavo enciklope-

dija.
 10.30 Lietuvos tūkstan-

tmečio vaikai.
 11.30 Mūsų gyvūnai.
 11.55 Kalėdų kalendorius 

2021.
 12.00 „Nepaprastos 

erelių galios“.
 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. 
 19.00 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
 19.25 Kalėdų kalendorius 

2021.
 19.30 Savaitė.
 20.30 Panorama.
 20.55 Kalėdų kalendorius 

2021.
 21.00 „Pagaminta 

Italijoje“.
 22.00 3 minutės iki kino. 
 22.03 Premjera. „Žmonės, 

kuriuos pažįstam“. 
 23.45 „Froidas“.
 2.00 „Supertėtis“.
 3.25 „Nepaprastos 

erelių galios“.
 4.20 „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“.
 8.45 „Normas, lokys iš 

Šiaurės“.
 10.35 „Denis – grėsmė 

visuomenei“.
 12.40 „Storulis ringe“.
 14.50 „Mylėti(s)  

smagu“.
 17.20 Teleloto. 
 18.30 Žinios.
 19.30 „Kongas. Kaukolės 

sala“.
 21.50 „Oušeno 8“.
 0.05 „Nelaisvėje“.
 2.20 „Patruliai“.

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 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 „Žvėrelių  

maištas“.
 15.00 „Naktis  

muziejuje“.
 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 „Džonas Vikas 2“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Džonas Vikas 2“.
 1.05 „Pragaras rojuje“.
 3.15 „Siuntinys“.
 5.10 „Šeimynėlė“.

BTV
 6.00 Info komentarai su 

Arnu Mazėčiu.
 7.00 Baltijos galiūnų 

čempionatas. 
Kražiai.

 8.00 Miško atspalviai. 
 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 Lietuvos galiūnų 

čempionato III 
etapas. 

 10.00 „Gyvūnų būstai. 
Gamtos inžinieriai“.

 11.10 „Lenktynės aplink 
pasaulį“.

 12.30 „Spec. būrys. 
Išlieka stipriausi. 
Australija“.

 13.30 „Ekstrasensų 
mūšis“.

 16.05 „Pragaro  
viešbutis“.

 17.00 Betsafe–LKL čem-
pionatas. Kauno 
„Žalgiris“–Pane-
vėžio „Lietkabelis“. 

 19.30 „Mirtinas ginklas“.
 20.30 „Atsarginis prezi-

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

viai“.
 0.45 „Tamsioji banga“.
 3.00 „Absoliutus 

blogis. Pomirtinis 
gyvenimas“.

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 Vyrų šešėlyje. 
 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.
 18.30 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!
 7.25 Kalėdų kalendorius 

2021.
 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 

Gargždų Šv. 
Arkangelo Mykolo 
bažnyčios.

 13.45 „Stormas. Ugnies 
laiškai“.

 15.25 Svajoja vaikai.
 15.55 „Ir vėl Kalėdos“. 
 16.05 Muzikos talentų 

lyga 2021. 
 17.00 Talaka. Aleksandra 

Zvereva.
 17.30 Kultūringai su 

Nomeda.
 18.25 Kalėdų kalendorius 

2021.
 18.30 Stambiu  

planu.
 19.30 Oro teatro šokio 

spektaklis „Endu-
rance“. 

 20.00 Žiemojimas su 
opera. 

 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Premjera. Claudio 

Monteverdi. 
„Popėjos karūna-
vimas“.

 0.15 Panorama.
 0.37 Sportas. Orai.
 0.45 „Mažojo princo“ 

stebuklas“.
 2.15 Magijos mokslas. 

Skraidančios 
raganos.

 2.25 7 Kauno  
dienos.

 2.55 Stambiu planu.
 3.50 „Stormas. Ugnies 

laiškai“.
 5.30 Pradėk nuo savęs.

TV1
 6.30 Informacinių mitų 

griovėjai.
 7.00 100 metų propa-

gandos. 
 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. 
Mirtys Koreze“.

 23.05 „Išdavystė“.
 1.20 „Stokholmas“.
 3.10 „Vera. Ledinė 

 upė“.

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 Pragaro kelias.
 12.35 „Leopardų kara-

lienė“.
 13.55 Išlikimas.
 15.00 Pragaro kelias.
 16.00 Jukono auksas.
 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 Lombardų 

žvaigždės.
 19.00 „Žaidimų žaidimas 

su Ellen“.
 20.00 „Vienas“.
 21.00 Žinios.
 21.50 Sportas.
 21.55 Orai.
 22.00 „Majamio katas-

trofa“.
 23.50 „21“.
 2.15 „Amerikos talentai. 

Čempionai“.
 4.00 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
 4.25 „Fizrukas“.

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.
 4.30 Kasdienybės 

herojai. 

antradIenIs, gruodžio 7 d. Saulė teka 8.25, leidžiasi 15.54, dienos ilgumas 7.29. 
Jaunatis. Vardadieniai: Ambraziejus, Daugardas, Tautė, Jekaterina.

LRT TV
2021. 12.07
 6.02 Kalėdų kalendorius 

2021.
 6.05 Labas rytas, 

Lietuva.
 7.20 „Ir vėl Kalėdos“. 
 7.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 7.40 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 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. 
 19.25 Kalėdų kalendorius 

2021.
 19.30 (Ne)emigrantai.
 20.30 Panorama.
 21.25 Kalėdų kalendorius 

2021.
 21.30 Nacionalinė 

ekspedicija. Lietuva 
Europoje.

 22.30 Dviračio žinios.
 23.00 „Virš vandens“.
 23.50 „Komisaras 

Reksas“.
 0.35 Aistra varžytis.
 1.05 (Ne)emigrantai.
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Nacionalinė 

ekspedicija. Lietuva 
Europoje.

 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 Šoka Lietuva.
 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 Dakaras 2022. 
 19.30 KK2. 
 20.00 Bus visko. 
 21.00 „Monikai reikia 

meilės“.
 21.30 Žinios.
 22.30 „Pagrobimas“.
 0.25 „Sūnus  

paklydėlis“.
 1.25 „Antroji pataisa“.
 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 Karštai su tv3.lt.
 8.35 „Meilės sūkuryje“.
 9.45 „Romanas vynuo-

gyne“.
 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. 

Šešėliai“.
 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.30 „Rembo. Pirmasis 

kraujas“.
 22.45 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
 22.48 „Rembo. Pirmasis 

kraujas“.
 0.20 „Franklinas ir 

Bešas“.
 1.25 „Havajai 5.0“.
 3.25 „Tai – mes“.
 4.25 Ekstrasensai. 

Stipriausių mūšis.

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

geriausia“.
 8.25 „Teisingumo 

agentai“.
 9.30 „Pėdsakas“.
 10.30 „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 reagavimo 

būrys“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Misionierius“.
 22.55 „Pakeleiviai“.
 1.10 „Būk ekstremalas“.
 2.10 „Greitojo reagavimo 

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 „Ir vėl Kalėdos“. 
 7.55 „Maistas: tiesa 

ar pramanas? 
Gastronominės 
katastrofos“.

 8.15 „Pasakojimai iš 
Japonijos“.

 8.25 Legendos. Šiandien 
ir visados.

 9.20 Kalėdų kalendorius 
2021.

 9.25 Labas rytas, Lietuva.
 11.47 Kalėdų kalendorius 

2021.
 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 „Stephenas Kingas. 

Neišvengiamas 
blogis“.

 15.45 „Bitelės Uogelės“.
 16.00 „Ir vėl Kalėdos“. 
 16.15 „Džiunglių knyga“.
 16.40 Gustavo enciklope-

dija.
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.10 „Seselė Beti“. 
 18.55 Kalėdų kalendorius 

2021.
 19.00 Gyvenk kaip galima 

švariau.
 19.30 „Vaikų kryžiaus 

žygis. Jaunieji pra-
našai ir popiežius“.

 20.30 Panorama.
 21.30 „Purpurinis rūkas“.
 23.15 Stilius.
 0.10 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.25 Dabar pasaulyje.
 0.50 Tarptautinis džiazo 

festivalis „Vilnius 
Mama Jazz 2020“. 
„Shinkarenko Jazz 4N“.

 2.00 Auksinis protas.
 3.15 Panorama.
 4.10 Kelias.
 4.40 Nacionalinė 

ekspedicija. Lietuva 
Europoje.

 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. 

Nekaltosios“.
 23.10 „Svajoklė“.
 0.10 „Paskolinta meilė“.
 2.10 „Mirtys prie ežero. 

Prakeiksmas iš 
gelmių“.

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“.
 13.50 „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 „8 jūrų laivyno 

būrys. Už priešo 
linijos“.

 23.00 „Gelbėtojai“.
 23.50 „Naktinė pamaina“.
 0.50 „Skorpionas“.
 1.40 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 3.35 „Antinų dinastija“.
 4.25 „Moderni šeima“.

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.
 10.30 Gimę ne Lietuvoje.
 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. Pere-

dniu.
 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. Pere-

dniu.
 0.00 Delfi diena.
 1.30 Iš esmės su A. Pere-

dniu.
 2.30 Delfi diena.
 4.00 Kitokie pasikalbė-

jimai.

trečIadIenIs, gruodžio 8 d. Saulė teka 8.26, leidžiasi 15.54, dienos ilgumas 
7.28. Jaunatis. Vardadieniai: Zenonas, Vaidginas, Gedmintė, Guntilda.  

LRT TV
2021. 12.08
 6.02 Kalėdų kalendorius 

2021.
 6.05 Labas rytas, 

Lietuva.
 7.20 „Ir vėl Kalėdos“. 
 7.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 7.40 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 

ekspedicija. Lietuva 
Europoje.

 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“.
 23.55 „Komisaras 

Reksas“.
 0.45 „Kelionių atvirukai. 

Actekų Meksikas“.
 1.00 LRT radijo žinios.
 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.
 19.20 Dakaras 2022. 
 19.30 KK2. 
 20.00 Šeškinės 20. 
 21.00 „Monikai reikia 

meilės“.
 21.30 Žinios.
 22.30 „Teisingumo an-

gelas. Pipirmėtė“.
 0.35 „Sūnus paklydėlis“.
 1.35 „Pagrobimas“.
 3.25 „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 „Saldus meilės 

receptas“.
 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 „Prarastasis 

miestas Z“.
 22.45 Vikinglotto.
 22.50 „Prarastasis 

miestas Z“.
 23.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 23.18 „Prarastasis 

miestas Z“.
 1.30 „Havajai 5.0“.
 3.30 „Tai – mes“.
 4.30 Ekstrasensai. 

Stipriausių mūšis.

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

geriausia“.
 8.25 „Teisingumo 

agentai“.
 9.30 „Pėdsakas“.
 10.30 „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 „Lūžio taškas“.
 23.10 „Misionierius“.
 1.05 „Būk ekstremalas“.
 2.05 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.

Lryto
 5.00 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. 
 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 „Ir vėl Kalėdos“. 
 7.55 „Maistas: tiesa ar 

pramanas? Kilmės 
istorijos“.

 8.15 „Pasakojimai iš 
Japonijos“.

 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. Jaunieji pra-
našai ir popiežius“.

 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 Krepšinis. Europos 

taurė. A grupė. 
Panevėžio 
„Lietkabelis“–Ba-
dalonos „Joventut“.

 20.55 Kalėdų kalendorius 
2021.

 21.00 Veranda.
 21.30 Pažaislio muzikos 

festivalis 2021. 
Maestro Petrui 
Bingeliui atminti. 
Giuseppe Verdi 
„Requiem“.

 23.00 Į sveikatą!
 23.30 Pradėk nuo savęs.
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 „Claudio Mon-

teverdi. Popėjos 
karūnavimas“.

 3.55 Muzikinis intarpas.
 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. 

Atpildo diena“.
 23.05 „Svajoklė“.
 0.05 „Paskolinta meilė“.
 2.05 „Purpurinės upės. 

Nekaltosios“.

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.
 22.00 „Pavojingasis 

Bankokas“.
 23.55 „Naktinė pamaina“.
 1.00 „Skorpionas“.
 1.45 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 3.45 „Antinų dinastija“.
 4.55 „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 Į pasaulio kraštą.
 14.00 Kieno didesni?
 15.00 Jos vardas mama.
 15.30 Lietuviškos atos-

togos.
 16.00 Delfi diena. 
 17.30 Iš esmės su 

G. Klimkaitė ir 
K. Pocytė.

 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 

G. Klimkaitė ir 
K. Pocyte.

 0.00 Delfi diena.
 1.30 Iš esmės su 

G. Klimkaitė ir 
K. Pocyte.

 2.30 Delfi diena.
 4.00 Kitokie pasikalbė-

jimai.
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LRT TV
2021. 12.06
 6.02 Kalėdų kalendorius 

2021.
 6.05 Labas rytas, 

Lietuva.
 7.20 „Ir vėl Kalėdos“.
 7.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 7.40 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 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. 
 19.25 Kalėdų kalendorius 

2021.
 19.30 Daiktų istorijos.
 20.30 Panorama.
 21.25 Kalėdų kalendorius 

2021.
 21.30 LRT forumas.
 22.30 Dviračio žinios.
 23.00 „Virš vandens“.
 23.45 „Komisaras 

Reksas“.
 0.30 „Aistra varžytis“.
 1.00 LRT radijo žinios.
 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 Kūrybingumo 

mokykla.
 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.
 19.20 Dakaras 2022. 
 19.30 KK2. 
 20.00 Nuo... Iki...
 21.00 „Monikai reikia 

meilės“.
 21.30 Žinios.
 22.30 PREMJERA. 

„Antroji pataisa“.
 0.20 „Sūnus paklydėlis“.
 1.20 „Oušeno 8“.
 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 Svajonių sodai.
 8.35 „Meilės sūkuryje“.
 9.45 „Kur veda sva-

jonės“.
 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 Karštai su tv3.lt.
 20.30 „Gaujų karai. 

Šešėliai“.
 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.30 „Okupacija 2“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Okupacija 2“.
 1.10 „Franklinas ir 

Bešas“.
 2.10 „Havajai 5.0“.
 4.10 „Tai – mes“.
 5.10 „Moderni šeima“.

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

geriausia“.
 8.25 „Teisingumo 

agentai“.
 9.30 „Pėdsakas“.
 10.35 „Gyvūnų būstai. 

Gamtos inžinieriai“.
 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 Betsafe–LKL čem-

pionatas. Kėdainių 
„Nevėžis–Optibet“–
Alytaus „Dzūkija“. 

 21.00 „Pakeleiviai“.
 23.15 „Mirtinas ginklas“.
 0.15 „Kondoras“.
 1.20 „Narkotikų prekei-

viai“.
 2.25 „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 „Gyvenimo linija“.
 8.00 Eko virusas. 
 8.30 „Vyrų šešėlyje“.
 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. 

2021.
 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. 
 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 „Ir vėl Kalėdos“. 
 7.55 „Maistas: tiesa ar 

pramanas? Šventi-
niai skanėstai“.

 8.15 „Pasakojimai iš 
Japonijos“.

 8.25 Skambantys pa-
sauliai su Nomeda 
Kazlaus. Svečias 
smuiko virtuozas, 
dirigentas Pavel 
Kogan (Rusija, 
Lietuva).

 9.20 Kalėdų kalendorius 
2021.

 9.25 Labas rytas, 
Lietuva.

 11.47 Kalėdų kalendorius 
2021.

 11.50 Kas geresnio, 
kaimyne?

 12.20 Pusryčiai pas 
kaimyną.

 12.50 Fokusas.
 13.40 Duokim garo!
 15.00 Istorijos detektyvai.
 15.45 „Bitelės Uogelės“.
 16.00 „Ir vėl Kalėdos“. 
 16.15 „Džiunglių knyga“.
 16.40 Svajoja vaikai.
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.10 „Seselė Beti“. 
 18.55 Kalėdų kalendorius 

2021.
 19.00 Talaka. Aleksandra 

Zvereva.
 19.30 Premjera. 

„Stephenas Kingas. 
Neišvengiamas 
blogis“.

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

giškas mastelis. 
„Šimtamečiai“.

 22.25 „Šviesuliai. 
Artistai“.

 23.15 „Šviesuliai. Akty-
vistai“.

 0.05 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.20 Dabar pasaulyje.
 0.45 Šok su žvaigžde.
 2.45 Muzikinis intarpas.
 3.00 Panorama.
 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. 

Prakeiksmas iš 
gelmių“.

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

žmogžudystė. 
Mirtys Koreze“.

TV6
 6.05 „Gelbėtojai“.
 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“.
 13.50 „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.
 21.30 „Geras žmogus“.
 23.40 „Kruvinas derlius“.
 1.15 „Skorpionas“.
 2.05 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 4.00 „Antinų dinastija“.
 4.50 „Moderni šeima“.

Delfi
 6.00 2800 km Dunojumi 

baidare su A. Valu-
javičiumi.

 7.00 Delfi rytas.
 8.00 Mano pramogos 

veidai.
 9.30 Į pasaulio kraštą.
 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 

G. Klimkaitė ir 
K. Pocytė.

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

 19.30 Orijaus kelionės.
 20.00 Ateities karta.
 21.00 Kasdienybės 

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

G. Klimkaitė ir 
K. Pocytė.

 0.00 Delfi diena. 
 1.30 Iš esmės su 

D. Žeimyte-Biliene 
ir V. Bruveriu.

 2.30 Delfi diena.
 4.00 Kitokie pasikalbė-

jimai.

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

 6.02 Gimę tą pačią 
dieną.

 7.00 Veranda.
 7.30 Šventadienio 

mintys.
 8.00 Išpažinimai.
 8.30 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite.
 8.55 Kalėdų kalendorius 

2021.
 9.00 Gyventi kaime  

gera.
 9.30 Svajoja vaikai.
 10.00 Gustavo enciklope-

dija.
 10.30 Lietuvos tūkstan-

tmečio vaikai.
 11.30 Mūsų gyvūnai.
 11.55 Kalėdų kalendorius 

2021.
 12.00 „Nepaprastos 

erelių galios“.
 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. 
 19.00 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
 19.25 Kalėdų kalendorius 

2021.
 19.30 Savaitė.
 20.30 Panorama.
 20.55 Kalėdų kalendorius 

2021.
 21.00 „Pagaminta 

Italijoje“.
 22.00 3 minutės iki kino. 
 22.03 Premjera. „Žmonės, 

kuriuos pažįstam“. 
 23.45 „Froidas“.
 2.00 „Supertėtis“.
 3.25 „Nepaprastos 

erelių galios“.
 4.20 „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“.
 8.45 „Normas, lokys iš 

Šiaurės“.
 10.35 „Denis – grėsmė 

visuomenei“.
 12.40 „Storulis ringe“.
 14.50 „Mylėti(s)  

smagu“.
 17.20 Teleloto. 
 18.30 Žinios.
 19.30 „Kongas. Kaukolės 

sala“.
 21.50 „Oušeno 8“.
 0.05 „Nelaisvėje“.
 2.20 „Patruliai“.

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 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 „Žvėrelių  

maištas“.
 15.00 „Naktis  

muziejuje“.
 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 „Džonas Vikas 2“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Džonas Vikas 2“.
 1.05 „Pragaras rojuje“.
 3.15 „Siuntinys“.
 5.10 „Šeimynėlė“.

BTV
 6.00 Info komentarai su 

Arnu Mazėčiu.
 7.00 Baltijos galiūnų 

čempionatas. 
Kražiai.

 8.00 Miško atspalviai. 
 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 Lietuvos galiūnų 

čempionato III 
etapas. 

 10.00 „Gyvūnų būstai. 
Gamtos inžinieriai“.

 11.10 „Lenktynės aplink 
pasaulį“.

 12.30 „Spec. būrys. 
Išlieka stipriausi. 
Australija“.

 13.30 „Ekstrasensų 
mūšis“.

 16.05 „Pragaro  
viešbutis“.

 17.00 Betsafe–LKL čem-
pionatas. Kauno 
„Žalgiris“–Pane-
vėžio „Lietkabelis“. 

 19.30 „Mirtinas ginklas“.
 20.30 „Atsarginis prezi-

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

viai“.
 0.45 „Tamsioji banga“.
 3.00 „Absoliutus 

blogis. Pomirtinis 
gyvenimas“.

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 Vyrų šešėlyje. 
 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.
 18.30 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!
 7.25 Kalėdų kalendorius 

2021.
 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 

Gargždų Šv. 
Arkangelo Mykolo 
bažnyčios.

 13.45 „Stormas. Ugnies 
laiškai“.

 15.25 Svajoja vaikai.
 15.55 „Ir vėl Kalėdos“. 
 16.05 Muzikos talentų 

lyga 2021. 
 17.00 Talaka. Aleksandra 

Zvereva.
 17.30 Kultūringai su 

Nomeda.
 18.25 Kalėdų kalendorius 

2021.
 18.30 Stambiu  

planu.
 19.30 Oro teatro šokio 

spektaklis „Endu-
rance“. 

 20.00 Žiemojimas su 
opera. 

 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Premjera. Claudio 

Monteverdi. 
„Popėjos karūna-
vimas“.

 0.15 Panorama.
 0.37 Sportas. Orai.
 0.45 „Mažojo princo“ 

stebuklas“.
 2.15 Magijos mokslas. 

Skraidančios 
raganos.

 2.25 7 Kauno  
dienos.

 2.55 Stambiu planu.
 3.50 „Stormas. Ugnies 

laiškai“.
 5.30 Pradėk nuo savęs.

TV1
 6.30 Informacinių mitų 

griovėjai.
 7.00 100 metų propa-

gandos. 
 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. 
Mirtys Koreze“.

 23.05 „Išdavystė“.
 1.20 „Stokholmas“.
 3.10 „Vera. Ledinė 

 upė“.

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 Pragaro kelias.
 12.35 „Leopardų kara-

lienė“.
 13.55 Išlikimas.
 15.00 Pragaro kelias.
 16.00 Jukono auksas.
 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 Lombardų 

žvaigždės.
 19.00 „Žaidimų žaidimas 

su Ellen“.
 20.00 „Vienas“.
 21.00 Žinios.
 21.50 Sportas.
 21.55 Orai.
 22.00 „Majamio katas-

trofa“.
 23.50 „21“.
 2.15 „Amerikos talentai. 

Čempionai“.
 4.00 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
 4.25 „Fizrukas“.

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.
 4.30 Kasdienybės 

herojai. 

antradIenIs, gruodžio 7 d. Saulė teka 8.25, leidžiasi 15.54, dienos ilgumas 7.29. 
Jaunatis. Vardadieniai: Ambraziejus, Daugardas, Tautė, Jekaterina.

LRT TV
2021. 12.07
 6.02 Kalėdų kalendorius 

2021.
 6.05 Labas rytas, 

Lietuva.
 7.20 „Ir vėl Kalėdos“. 
 7.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 7.40 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 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. 
 19.25 Kalėdų kalendorius 

2021.
 19.30 (Ne)emigrantai.
 20.30 Panorama.
 21.25 Kalėdų kalendorius 

2021.
 21.30 Nacionalinė 

ekspedicija. Lietuva 
Europoje.

 22.30 Dviračio žinios.
 23.00 „Virš vandens“.
 23.50 „Komisaras 

Reksas“.
 0.35 Aistra varžytis.
 1.05 (Ne)emigrantai.
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Nacionalinė 

ekspedicija. Lietuva 
Europoje.

 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 Šoka Lietuva.
 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 Dakaras 2022. 
 19.30 KK2. 
 20.00 Bus visko. 
 21.00 „Monikai reikia 

meilės“.
 21.30 Žinios.
 22.30 „Pagrobimas“.
 0.25 „Sūnus  

paklydėlis“.
 1.25 „Antroji pataisa“.
 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 Karštai su tv3.lt.
 8.35 „Meilės sūkuryje“.
 9.45 „Romanas vynuo-

gyne“.
 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. 

Šešėliai“.
 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.30 „Rembo. Pirmasis 

kraujas“.
 22.45 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
 22.48 „Rembo. Pirmasis 

kraujas“.
 0.20 „Franklinas ir 

Bešas“.
 1.25 „Havajai 5.0“.
 3.25 „Tai – mes“.
 4.25 Ekstrasensai. 

Stipriausių mūšis.

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

geriausia“.
 8.25 „Teisingumo 

agentai“.
 9.30 „Pėdsakas“.
 10.30 „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 reagavimo 

būrys“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Misionierius“.
 22.55 „Pakeleiviai“.
 1.10 „Būk ekstremalas“.
 2.10 „Greitojo reagavimo 

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 „Ir vėl Kalėdos“. 
 7.55 „Maistas: tiesa 

ar pramanas? 
Gastronominės 
katastrofos“.

 8.15 „Pasakojimai iš 
Japonijos“.

 8.25 Legendos. Šiandien 
ir visados.

 9.20 Kalėdų kalendorius 
2021.

 9.25 Labas rytas, Lietuva.
 11.47 Kalėdų kalendorius 

2021.
 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 „Stephenas Kingas. 

Neišvengiamas 
blogis“.

 15.45 „Bitelės Uogelės“.
 16.00 „Ir vėl Kalėdos“. 
 16.15 „Džiunglių knyga“.
 16.40 Gustavo enciklope-

dija.
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.10 „Seselė Beti“. 
 18.55 Kalėdų kalendorius 

2021.
 19.00 Gyvenk kaip galima 

švariau.
 19.30 „Vaikų kryžiaus 

žygis. Jaunieji pra-
našai ir popiežius“.

 20.30 Panorama.
 21.30 „Purpurinis rūkas“.
 23.15 Stilius.
 0.10 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.25 Dabar pasaulyje.
 0.50 Tarptautinis džiazo 

festivalis „Vilnius 
Mama Jazz 2020“. 
„Shinkarenko Jazz 4N“.

 2.00 Auksinis protas.
 3.15 Panorama.
 4.10 Kelias.
 4.40 Nacionalinė 

ekspedicija. Lietuva 
Europoje.

 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. 

Nekaltosios“.
 23.10 „Svajoklė“.
 0.10 „Paskolinta meilė“.
 2.10 „Mirtys prie ežero. 

Prakeiksmas iš 
gelmių“.

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“.
 13.50 „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 „8 jūrų laivyno 

būrys. Už priešo 
linijos“.

 23.00 „Gelbėtojai“.
 23.50 „Naktinė pamaina“.
 0.50 „Skorpionas“.
 1.40 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 3.35 „Antinų dinastija“.
 4.25 „Moderni šeima“.

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.
 10.30 Gimę ne Lietuvoje.
 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. Pere-

dniu.
 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. Pere-

dniu.
 0.00 Delfi diena.
 1.30 Iš esmės su A. Pere-

dniu.
 2.30 Delfi diena.
 4.00 Kitokie pasikalbė-

jimai.

trečIadIenIs, gruodžio 8 d. Saulė teka 8.26, leidžiasi 15.54, dienos ilgumas 
7.28. Jaunatis. Vardadieniai: Zenonas, Vaidginas, Gedmintė, Guntilda.  

LRT TV
2021. 12.08
 6.02 Kalėdų kalendorius 

2021.
 6.05 Labas rytas, 

Lietuva.
 7.20 „Ir vėl Kalėdos“. 
 7.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 7.40 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 

ekspedicija. Lietuva 
Europoje.

 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“.
 23.55 „Komisaras 

Reksas“.
 0.45 „Kelionių atvirukai. 

Actekų Meksikas“.
 1.00 LRT radijo žinios.
 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.
 19.20 Dakaras 2022. 
 19.30 KK2. 
 20.00 Šeškinės 20. 
 21.00 „Monikai reikia 

meilės“.
 21.30 Žinios.
 22.30 „Teisingumo an-

gelas. Pipirmėtė“.
 0.35 „Sūnus paklydėlis“.
 1.35 „Pagrobimas“.
 3.25 „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 „Saldus meilės 

receptas“.
 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 „Prarastasis 

miestas Z“.
 22.45 Vikinglotto.
 22.50 „Prarastasis 

miestas Z“.
 23.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 23.18 „Prarastasis 

miestas Z“.
 1.30 „Havajai 5.0“.
 3.30 „Tai – mes“.
 4.30 Ekstrasensai. 

Stipriausių mūšis.

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

geriausia“.
 8.25 „Teisingumo 

agentai“.
 9.30 „Pėdsakas“.
 10.30 „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 „Lūžio taškas“.
 23.10 „Misionierius“.
 1.05 „Būk ekstremalas“.
 2.05 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.

Lryto
 5.00 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. 
 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 „Ir vėl Kalėdos“. 
 7.55 „Maistas: tiesa ar 

pramanas? Kilmės 
istorijos“.

 8.15 „Pasakojimai iš 
Japonijos“.

 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. Jaunieji pra-
našai ir popiežius“.

 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 Krepšinis. Europos 

taurė. A grupė. 
Panevėžio 
„Lietkabelis“–Ba-
dalonos „Joventut“.

 20.55 Kalėdų kalendorius 
2021.

 21.00 Veranda.
 21.30 Pažaislio muzikos 

festivalis 2021. 
Maestro Petrui 
Bingeliui atminti. 
Giuseppe Verdi 
„Requiem“.

 23.00 Į sveikatą!
 23.30 Pradėk nuo savęs.
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 „Claudio Mon-

teverdi. Popėjos 
karūnavimas“.

 3.55 Muzikinis intarpas.
 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. 

Atpildo diena“.
 23.05 „Svajoklė“.
 0.05 „Paskolinta meilė“.
 2.05 „Purpurinės upės. 

Nekaltosios“.

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.
 22.00 „Pavojingasis 

Bankokas“.
 23.55 „Naktinė pamaina“.
 1.00 „Skorpionas“.
 1.45 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 3.45 „Antinų dinastija“.
 4.55 „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 Į pasaulio kraštą.
 14.00 Kieno didesni?
 15.00 Jos vardas mama.
 15.30 Lietuviškos atos-

togos.
 16.00 Delfi diena. 
 17.30 Iš esmės su 

G. Klimkaitė ir 
K. Pocytė.

 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 

G. Klimkaitė ir 
K. Pocyte.

 0.00 Delfi diena.
 1.30 Iš esmės su 

G. Klimkaitė ir 
K. Pocyte.

 2.30 Delfi diena.
 4.00 Kitokie pasikalbė-

jimai.
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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. 

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 pikia-
vimo malūnu arba atskirai), 
kaina sutartinė.  
Tel. 8 698 78040. 

Žemės sklypą Savanorių g.,  •Naujosios Kirsnos k., Lazdijų 
r. sav. (12.15 ha, žemės ūkio 
paskirtis, našumas 44 balai, su 
apleista sodyba), kaina 38 000 
Eur. Tel. 8 676 22040.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

„VW Golf III“ (1997 m.) ir  •„VW Passat“ skardinių ratlan-
kių R14 originalius plastikinius 
gaubtus ir centrinės skylės 
dangtelius, kaina nuo 2 Eur 
už vnt. „Audi A6“ (2002 m.) 
dvejas priekinio bamperio gro-
teles, kaina po 5 Eur. Druski-
ninkai. Tel. 8 686 43600.

GYVULIAI

2 kiaules. Šventežeris.   •Tel. 8 626 90698.

Ėringas avis.   •Tel. 8 642 07624. 

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

Televizorių „ŠILELIS“ (16  •cm įstr., juodai baltas), kaina 
10 Eur. TV priedėlius TV STAR, 
kaina nuo 15 Eur. Televizoriaus 
sieninį laikiklį, kaina 4 Eur. Šal-
dytuvą „Gorenje“ dalimis. Ka-
vos staliuką (aštuoniakampis, 
keraminių plytelių paviršius, 
plotis 100 cm, aukštis 55 cm), 
kaina 25 Eur. Vaikišką maniežą, 
kaina 25 Eur. Druskininkai.  
Tel. 8 686 43600.

3 TV priedėlius: DIGIT MPA  •4-T ir ENTELLBOX ETR- 400 
FTA PVR (užlenkiamas), kaina 
nuo 15 Eur. Televizorių „Pana-
sonic“ ir „Samsung“ distanci-
nio valdymo pultelius, kaina 
nuo 2 Eur. Seno modelio „No-
kia“ įkroviklius ir ausinukus, 
kaina po 2 Eur. Pakabinamus 
šviestuvus butui ar sodybai, 
kaina nuo 5 Eur. Druskininkai.  
Tel. 8 654 87148.

Naudotą kompiuterio  •staliuką, 4 kv. m belgiško 
tvirto naujo linoleumo atraižą 
(kainavo 44 Eur, parduodame 
už 29 Eur).  
Tel. 8 682 24447.

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. 

PERKA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

Žemę.   •Tel. 8 688 80688. 

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

PARDUODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

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.

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, 
ūkinis pastatas, svirnas, du ga-
ražai, galima papildomai pirkti 
10 ha žemės).  
Tel. 8 614 04094.

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

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

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

Namą su 15 a sklypu 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. 

KlasifiKuoti
sKelbimai

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

savaItės horoskopas 
(gruodžio 6—12 d.)

avinas (03.21–04.20)
Užsibrėžtų tikslų įgyvendinimas gali 
pareikalauti gerokai didesnių pastan-
gų nei tikėjotės, ir tai gali išmušti 
jus iš vėžių. Vis dėlto, žvaigždės 
ragina nenuleisti rankų: jei dėl iški-
lusių sunkumų neatsisakysite savo 
svajonių, jau labai greitai galėsite 
tikėtis tikrai palankių permainų. Jei 
ne viskas klostosi būtent taip, kaip 
norėtųsi, turėtumėte pasvarstyti, ką 
galėtumėte daryti kitaip, ir galbūt jau 
labai greitai pastebėsite palankius 
rezultatus.

jautis (04.21–05.21)
Žvaigždės pataria vengti nebūtinų 
išlaidų ir atsargiau elgtis su pini-
gais. Neskubėkite pasirašyti svarbių 
sutarčių, būkite itin atidūs bendrau-
dami su mažai pažįstamais žmonė-
mis. Šiuo laikotarpiu gali atrodyti, 
kad viskas klostosi priešingai nei 
esate suplanavę, tačiau per daug 
dėl to nesisielokite: tai tėra laikinas 
etapas, ir jau labai greitai galėsite 
džiaugtis kur kas sklandesniu planų 
įgyvendinimu.

dvyniai (05.22–06.21)
Turėsite atlikti įvairius neplanuotus 
darbus, ir tai gali išmušti jus iš vė-
žių. Pasistenkite būti lankstesni ir 
lengviau prisitaikantys prie nenuma-
tytų aplinkybių. Jei būsite atsakingi 
ir nevengsite neplanuotų užduočių 
atlikimo, galite net neabejoti, kad 
anksčiau ar vėliau už tai bus dosniai 
atlyginta. Jei vis pasvajojate apie 
kelionę, jos planavimą galite pra-
dėti jau dabar: tikėtina, kad labai 
greitai turėsite galimybę nuo visko 
atitrūkti.

vėžys (06.22–07.22)
Gali tekti nusiimti karūną ir pamiršti 
savo principus. Jei būsite pernelyg ka-
tegoriški, tikėtina, kad tai turės labai 
neigiamas pasekmes, todėl žvaigždės 
pataria ieškoti kompromisų ir nebūti 
įsikibusiems „teisingos“ nuomonės. 
Šiuo laikotarpiu gali kilti keblumų 
bendraujant su artimaisiais, tačiau 
tuomet, jei nebūsite pernelyg kate-
goriški, viskas eisis kur kas lengviau. 
Nepamirškite, kad visada yra svarbu 
išklausyti ir kitą pusę – kas žino, gal-
būt jūs iš tiesų nesate teisūs.

liūtas (07.23–08.23)
Jūsų pečius užguls svetimi rūpesčiai. 
Nors šiuo laikotarpiu savų proble-
mų taip pat netrūks, tačiau to nė 
nesuprasdami galite įsitraukti ir į 
svetimas dramas. Nors padėdami 
kitiems žmonėms sugaišite tikrai 
nemažai laiko, tačiau galite būti už-
tikrinti, kad už pagalbą sulauksite 
tikrai dosnaus žvaigždžių atlygio. 
Šiuo laikotarpiu darbai gali šiek tiek 
palaukti, todėl nesisielokite, jei ne 
viską spėsite atlikti laiku.

mergelė (08.24–09.23)
Būsite aktyvūs ir komunikabilūs. Da-
bar kaip niekada anksčiau norėsite 
bendrauti su kitais žmonėmis bei 
megzti naujas pažintis. Žvaigždės  
žada, kad dabar bus itin palankus 
metas atnaujinti nutrūkusius ryšius: 
galite paskambinti ar parašyti laišką 
seniai matytam draugui ar giminai-
čiui. Galite net neabejoti, kad tai jums 
suteiks malonių emocijų, o atnaujinta 
draugystė tikrai glostys širdį.

svarstyklės (09.24–10.23)
Neskubėkite ir būsite pirmi. Šiuo 
laikotarpiu žvaigždės pataria būti 

atidesniems sprendžiant finansi-
nius klausimus, nes dėl neapdairios 
klaidos galite patirti tikrai nemažų 
nuostolių. Pasistenkite be reikalo ne-
išlaidauti, atidžiau skaitykite sutartis 
ir saugokitės įtartinų asmenų, kurie 
gali bandyti jumis pasinaudoti. At-
minkite, kad atsarga gėdos nedaro, 
todėl priimdami sprendimus gerai 
pagalvokite, ar elgiatės teisingai. 
Jei reikia, pasitarkite su artimiausiais 
bičiuliais ar giminaičiais: tikėtina, 
kad būtent jų įžvalgos neleis jums 
suklysti.

skorpionas (10.24–11.22)
Būsite ganėtinai irzlūs ir impulsy-
vūs. Visko norėsite čia ir dabar, todėl 
laukimas gali vesti jus iš kantrybės. 
Pasistenkite suimti save į rankas ir 
ugdykite kantrybę: nieko baisaus 
nenutiks, jei ne viskas vyks taip 
greitai, kaip jūs norėtumėte. Bū-
kite mandagesni bendraudami su 
aptarnaujančiu personalu, venkite 
piktų frazių, kurios tik sugadins jūsų 
nuotaiką, tačiau nepadės pasiekti 
norimo rezultato.

šaulys (11.23–12.21)
Jus gali kankinti bloga nuojauta, ta-
čiau žvaigždės skuba jus nuraminti, 
kad ši nuojauta tikrai nebus pagrįsta. 
Turėtumėte gerai pagalvoti, kas jums 
neduoda ramybės, ir ieškoti būdų, 
kurie jums padėtų atgauti dvasinę 
pusiausvyrą. Jei reikia, šiek tiek sulė-
tinkite tempą ir daugiau laiko skirkite 
poilsiui bei savistabai. Tikėtina, kad 
jau labai greitai galėsite džiaugtis 
kur kas pakilesne nuotaika ir labiau 
džiuginančia kasdienybe.

ožiaragis (12.22–01.20)
Gali atrodyti, kad visi jūsų draugai 
ir artimieji turi nedorų ketinimų, ta-
čiau ne viskas yra būtent taip, kaip 
jūs įsivaizduojate: net ir išsakyta 
kritika nebūtinai siekiama jus su-
menkinti ar įžeisti. Jei bendravimas 
su kitais žmonėmis kels pernelyg 
didelę įtampą, žvaigždės pataria 
bent trumpam nuo visko atsiriboti: 
tai padės susidėlioti mintis ir atgauti 
vidinę ramybę.

vandenis (01.21–02.19)
Darbe galite jausti šiokią tokią 
įtampą. Šiuo laikotarpiu bus sunku 
bendrauti su kolegomis ir vadovy-
be, tačiau nepamirškite, kad visada 
galima rasti abiem pusėms tinkantį 
kompromisą. Pasistenkite pernelyg 
tvirtai nesilaikyti tam tikrų nuostatų 
ir išklausykite norinčius pasisakyti 
tam tikrais klausimais. Jei stengsitės 
palaikyti darnius santykius, tikėtina, 
kad jau greitai galėsite mėgautis kur 
kas malonesne atmosfera.

žuvys (02.20–03.20)
Gali būti sunku priimti tam tikrus 
sprendimus, todėl būsite labai išsi-
blaškę. Nors žengiant svarbų žingsnį 
tikrai nereikėtų skubėti, tačiau ap-
sispręsti bus gerokai paprasčiau, jei 
pasitarsite su tuo žmogumi, kurį lai-
kote savo autoritetu. Atminkite, kad 
dvi galvos visada yra geriau už vieną, 
taigi, nebijokite prašyti patarimo.

Prekiaujame 
           chrizanTemomis 
                           ir virŽiais
 Telefonas pasiteirauti

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

Lazdijų r. sav.
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Atliekame visus vidaus  •apdailos darbus.  
Tel. 8 623 00597.

NUOMA
SIŪLO

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

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

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
4 mėn. katinėlius (rainą ir  •baltą).  

Tel. 8 620 22606.

Apie 80 t mėšlo. Krosnos  •seniūnija, Vartų kaimas.  
Tel. 8 638 98886.

PERKA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

Žemės ūkio paskirties  •žemę alytaus r. sav. Gali būti 
apleista.  
Tel. 8 678 80555. 

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.

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
Padėčiau vienišam žmogui  •ūkyje arba prižiūrėčiau sodybą.  

Tel. 8 625 64814.

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

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

Gaminu lauko baldus,  •statinius, kt. gaminius, taip pat 
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.

Antspaudų gamyba 
pagal užsakymą

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

Laukiame Jūsų!

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

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

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

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

Valome 
žemės ūkio paskirties 

sklypus (nuo 1 ha), 
apaugusius medžiais 

ir krūmais. Už didelius 
ir tankiai apaugusius – 

mokame pinigus.
Tel. 8 603 30577.

Dėl vyto jančiuko mirties jo šeimą ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučia

104 kuopos šaulių vadas ir šauliai 

Dėl Genės simanavičienĖs mirties nuoširdžiai užjaučiame 
dukras Loretą ir editą bei visus artimuosius.

kaimynai klejai, muliuoliai ir merkininkai

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!
SKELBIMAS APIE NUMATOMĄ ŽEMĖS SKLYPO 

RIBŲ ŽENKLINIMĄ
Informuojame žemės sklypo, kadastro Nr. 5950/0005:0266, 

esančio Varnėnų k., Veisiejų sen., Lazdijų r. sav., savininkės D. 
G. turtinių teisių paveldėtojus, kad matininkas Norgaudas Pilvinis 
(kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2008) 2021-12-13 12.00 
val. vykdys žemės sklypo, projektinis Nr. 1299N, esančio Varnėnų 
k., Veisiejų sen., Lazdijų r. sav., ribų ženklinimo darbus. Prašome 
dalyvauti matavime. 

Prireikus išsamesnės informacijos, kreiptis į matininką Norgaudą 
Pilvinį adresu: Pievų g. 12, Lazdijai, el. paštu geo.lazdijai@gmail.
com arba telefonu 8 680 83000.
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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.


