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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!

Kodėl nelengva patikėti valdžios pažadu 
„Sieksime, kad Lazdijų ligoninėje išliktų visi iki šiol veikiantys skyriai“?

S
veikatos apsaugos 
ministerija 28 savi-
valdybių gydymo 
įstaigoms parengė 
šventinę „dovanė-
lę“ – sveikatos prie-

žiūros įstaigų tinklo pertvarkos 
projektą. Jame  numatyta mažinti 
aktyvaus gydymo lovų skaičių, 
integruoti greitosios pagalbos sis-
temą, sutartimis skatinti gydymo 
įstaigų bendradarbiavimą.

Pagal ministerijos parengtą mo-
delį iki 2030 metų reikėtų mažinti 
apie pusantro tūkstančio aktyvaus 
gydymo lovų nuo dabar esamų 
daugiau kaip 16 tūkstančių. Todėl 
siūloma mažinti rajoninių ligoni-
nių teikiamų paslaugų apimtis, 
ligonines sujungti su pirminės 
sveikatos priežiūros centrais, o 
ligonius iš regionų siųsti gydytis 
į didžiųjų miestų ligonines.  Šią 
reformą Vyriausybė tikisi baigti 
įgyvendinti per kadenciją. 

Buvęs ministras siūlo 
neskuBėti
Sveikatos apsaugos ministras 
Arūnas Dulkys pranešė, jog, nors 
reformos investicijoms yra supla-
nuota 800 mln. eurų, jis netvirtins 
projektų tik tam, kad pinigai būtų „Vaikų ligų skyriaus uždarymas yra akivaizdi savivalė.  Merė neturėjo teisės 

leisti metams atsisakyti šios paslaugos“, — piktinosi A. Margelis. 
Merė Ausma Miškinienė: „Nereaguoti į LR sveikatos apsaugos ministerijos 
bei Vyriausybės pavedimus sveikatos priežiūros srityje negalime."
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savaitės  komentaras    
Nepaisant socdemų pakilimo, Lazdijuose jie išgyvena nelengvus laikus

Algimantas Mikelionis
Praėjusį šeštadienį laikraštyje 
„Lietuvos rytas“ buvo paskelbti 
visuomenės nuomonės apklausos, 
atliktos bendrovės „Vilmorus“, 
politikų, politinių partijų ir vals-
tybės institucijų populiarumo rei-
tingai. Ši tradicinė reprezentatyvi 
apklausa atlikta lapkričio 18–27 
dienomis. Atsakydami į  klausimą 
„Už kurią partiją balsuotumėte 
rinkimuose į Seimą, jeigu rin-
kimai vyktų kitą sekmadienį?“, 
respondentai pirmą vietą skyrė 
Lietuvos socialdemokratų parti-
jai. Už ją pasisakė 16,3 procento 
balsavusiųjų. Tik puse procento 
mažiau nei spalio mėnesį. So-

cdemai penkiais procentais ap-
lenkė antroje vietoje atsidūrusius 
konservatorius ir beveik šešiais 
procentais – valstiečius. Į šį po-
puliarumo reitingą nepapuolė 
S. Skvernelio buriama politinė 
jėga, nes politine partija ji dar 
netapo.

Atsakydami į klausimą „Kurie 
Lietuvos visuomenės veikėjai, jūsų 
nuomone, geriausiai atstovauja 
jūsų interesams?“, respondentai 
pirmąją vietą skyrė socdemų pir-
mininkei V. Blinkevičiūtei. Už ją 
pasisakė 8,4 procento balsavusiųjų 
– 1,5 procento mažiau nei spalio 
mėnesį. Antroje vietoje ponia Vi-
lija liko ir respondentams atsakant 
į klausimą  „Palankiai ar nepa-
lankiai vertinate šiuos Lietuvos 
visuomenės veikėjus?“

Tokia palanki šios kairiųjų 
partijos situacija susiklostė visų 
pirma todėl, kad jie yra opozici-
joje ir per daug nieko konkretaus 
neveikdami gali rinktis sau palan-
kius populiarumo taškus. Juk tokiu 
nelengvu Lietuvai laiku, kai bent 

kuriai partijai valdant kyla aibė 
milžiniškų problemų, būtų labai 
sunku valdyti. Socdemams ir visų 
pirma jų pirmininkei V. Blinkevi-
čiūtei yra labai lengva kritikuoti 
valdančiuosius konservatorius ir 
abi liberalų partijas. Esant tokiai 
sudėtingai situacijai šalyje, valdžią 
gali kritikuoti kas netingi, bet jei-
gu atsirastų galimybė socdemams 
dabar atsidurti valdžioje, manau, 
jie tikrai tokios galimybės atsisa-
kytų. Geriau ramiai sėdint kartas 
nuo karto paburnoti ar lengvai 
pabaksnoti valdančiuosius. Susi-
daro įspūdis, kad tas partijos pir-
mininkės populiarumas yra trapus 
kaip pirmasis ledelis, pasirodęs 
ant ežerų, užtenka ant jo užlipti 
sunkesniam žvejui ir jis lengvai 
smuks į dugną. Panaši situacija ir 
su partijos pirmavimu reitinguo-
se. O kur dar naujai besikurianti 
S. Skvernelio partija, į kurią ne 
tik pereis dalis socdemų. Besiku-
rianti politinė jėga per 2024 metų 
rinkimus gali paimti didelę dalį 
socdemų elektorato balsų. Jau vien 

ko vertas socdemo, Neringos mero 
„perbėgimas“ į naujai kuriamą po-
litinę jėgą. 

Jeigu šiuo momentu socdemų 
padėtis nebloga, tai Lazdijų rajone 
socialdemokratų partija išgyvena 
nelengvus laikus. Dar praeitoje 
kadencijoje opozicijoje dirbę so-
cdemai turėjo keturis mandatus, 
dabar jie yra valdžioje, bet Lazdijų 
rajono taryboje dirba tik du nariai. 
Tiesa, Lazdijų socialdemokratų 
partijos pirmininkas S. Petrauskas 
užima Lazdijų rajono savivaldy-
bės administracijos direktoriaus 
pavaduotojo postą. Partijos sky-
riaus pirmininkui ponui Sauliui 
didelių priekaištų turėti negalima, 
nes jis yra mandagus, korektiškas 
ir taktiškas politikas. Jis pats pri-
pažįsta, kad dabartinė socdemų 
situacija yra tokia, kokia yra, ir 
jo vadovaujamos partijos laukia 
itin daug sunkaus darbo, kad rin-
kėjai vėl atgautų pasitikėjimą šia 
politine jėga. Ponas Saulius visų 
pirmiausia pabrėžia, kad jis yra 
vietos politikas. Jis teigiamai verti-

na tai, kad partijos pirmininkė yra 
V. Blinkevičiūtė, nes jai pavyko 
mobilizuoti žmones ir parodyti 
jiems, kad socdemų vertybės yra 
aiškumas, skaidrumas ir kontaktas 
su žmonėmis.

Socdemų užimama padėtis Laz-
dijų rajone skyriaus pirmininko 
vienareikšmiškai netenkina. Ponas 
Saulius teigia, kad jų partija anks-
čiau turėjo geresnes pozicijas ir 
sieks jas susigrąžinti. Todėl laukia 
ilgas ir sunkus darbas. Rajono so-
cdemų pirmininkas pabrėžia, kad 
politika pagrįsta interesais, jis 
pats asmeniškai ir jo partija ger-
bia visus politinius oponentus ir iš 
visų jėgų stengiasi pagerinti savo 
politinį svorį rajone. Jeigu kokie 
nors darbai ar siekiai neįvykdomi, 
nepaisant visko, yra stengiamasi iš 
naujo. Partijos skyriaus pirminin-
kas Saulius Petrauskas guodžiasi 
tuo, kad gyvenimas nestovi vietoje 
ir viskas keičiasi, tad ir jis tikisi, 
kad Lazdijų socialdemokratų parti-
jos skyriaus ir visų rajono žmonių 
laukia geresni laikai.•

PoLitiNiai turistai išsiruošė 
į kelionę  paskui  Komisarą

Redakcijos „dzūkų žiNios“

ŽvilGsnis

DŽ redakcijos nuomonė 
Buvo Lazdijuose žali „valstie-
čiai“ ir jų nebeliko. Visi, išsky-
rus vieną, išėjo laimės ieškoti 
su buvusiu komisaru. Sako, jog 
buvusiųjų nebūna... 

Nors nemažai Lazdijų žmonių 
savivaldos rinkimuose balsavo 
už „valstiečius“ ir suteikė jiems 
pasitikėjimo mandatą, o mere 
išrinko irgi šios partijos atstovę 
Ausmą Miškinienę, tačiau praė-
jusią savaitę įvyko akivaizdi rin-
kėjų išdavystė – ponia Ausma su 
visa kompanija nusprendė palikti 
„valstiečius“, su kuriais atėjo į 
valdžią, ir perbėgo pas Saulių 
Skvernelį, į jo naujai kuriamą 
partiją „Vardan Lietuvos“. Nie-
kas dėl šio žingsnio su rinkėjais 
nesitarė, jų nuomonės neklausė, 
tiesiog ėmė ir išėjo. Jei Lietuvoje 
galiotų išrinktų politikų atšauki-
mo mechanizmas, Lazdijų rin-
kėjai, balsavę už „valstiečius“, 
turėtų visišką teisę atšaukti iš 
tarybos visus „valstiečius“, kurie 
išstojo iš šios partijos ir pabėgo 
pas kitą šeimininką. Apie tai, kad 
šis Lazdijų „valstiečių“ žingsnis 
nedaro garbės jį žengusiesiems, 
akivaizdžiai įrodo po viešo pra-
nešimo apie pasitraukimą iš 
„valstiečių“ pasirodę komenta-
rai socialiniuose tinkluose, kur 
žmonės piktinasi perbėgėliais ir 
kaltina juos išdavyste.

Visi puikiai žino, kieno pini-
gais į politikos aukštumas už-
kopė S. Skvernelis, taip pat visi 

supranta, jog Ramūno Karbaus-
kio milijonais buvo vykdomos ir 
savivaldos, ir Prezidento, ir Sei-
mo rinkimų kampanijos. Dabar 
tie žmonės, kurie maitinosi ir į 
politikos postus atėjo dėl gero 
rinkimų kampanijų finansavimo, 
staiga nuspendžia, jog galima 
palikti komandą ir kurti savo 
politiką. Teisybės dėlei reikia 
pripažinti, jog S. Skvernelio 
buvimas „valstiečių“ komando-
je tikrai  pridėjo populiarumo 
šiai partijai ir padėjo pasiekti 
tam tikrų rezultatų. Tačiau pa-
dorumu abejoti verčia ne pats 
S. Skvernelio pasitraukimas, bet 
jo pastangos su savimi išsivesti 
nemažą partijos narių dalį. 

Akivaizdu, jog Lazdijų merė 
visada buvo S. Skvernelio sim-
patikė. Kai šis dalyvavo Prezi-
dento rinkimuose, A. Miškinienė 
kartu su dar dviem dyvomis buvo 
įtraukta į jo rinkimų štabą. Pats 
Skvernelis akivaizdžiai demons-
travo savo paramą A. Miškinie-
nei tiesioginiuose mero rinki-
muose.  Likus dviem paroms 
iki mero rinkimų antrojo turo, 
į Seirijus atvyko  kandidatas į 
Prezidentus S. Skvernelis. Jis 
tuo metu atliko dvigubą funk-
ciją – prisistatė kaip kandidatas 
į Prezidentus ir pademonstravo 
palaikymą būsimajai Lazdijų 
merei. Prieš tai Lazdijuose ap-
silankė jo kabineto ministrai. 
Kas galėtų paneigti, jog šie mi-
nistrų kabineto vadovo ir narių 
vizitai į Lazdijus (ko anksčiau 
niekada nebūdavo) prisidėjo prie 
A. Miškinienės pergalės antraja-

me mero rinkimų ture?
A. Miškinienė jam už tai at-

sidėkojo ir viešai agitavo už S. 
Skvernelį Prezidento rinkimuo-
se, tai buvo matoma jo reklamos 
kampanijoje regioninėje spau-
doje.

Deja, fokusas nepavyko. 
Daugiausia palaikymo per Pre-
zidento rinkimus Lazdijų rajone 
sulaukė ne S. Skvernelis, kaip 
buvo tikėtasi, bet Gitanas Nau-
sėda. Trečioje vietoje Lazdijų 
rajone likusi konservatorė In-
grida Šimonytė nuo antrąją vietą 
užėmusio  S. Skvernelio atsiliko 
vos 75 balsais.  

Tai rodo, kad Lazdijų žmo-
nėms S. Skvernelis nėra labai 
patinkantis politikas. Todėl kyla 
klausiamas: kodėl merė, žinoda-
ma, kad Lazdijų žmonės nelabai 
myli S. Skvernelį, pasirinko bū-
tent jį savo ir Lazdijų skyriaus 
kolegų idėjiniu vadu? Tai dar 
kartą įrodo, jog politinė karjera 
jai yra svarbiau už savivaldy-
bės, kuriai ji vadovauja, žmonių 
nuomonę. 

Iki šiol nėra paskelbta naujo-
sios partijos „Vardan Lietuvos“ 
programa, niekas nežino, kokios 
pakraipos ši partija bus, kokios 
jos vertybės. Ar jos bus priim-
tinos Lazdijų rajono žmonėms, 
balsavusiems už „valstiečių“ 
programą? 

Vertindami kai kurių politikų – 
Neringos, Šilutės, Lazdijų merų 
– perbėgimą pas S. Skvernelį, 
politologai pastebi, jog politi-
kai  tiesiog pradeda skaičiuoti, 
su kuria partija lengvesnis kelias 

atėjimui iki posto. S. Skverne-
lis, kaip lyderis, kuris turi gana 
gerą reitingą, yra tas traukiantis 
veiksnys.  

Pasak politologės Gabrielės 
Burbulytės, naujai besikurianti 
partija turi ambicijų dalyvauti 
kituose parlamento rinkimuose. 
O tam reikia skyrių regionuo-
se. „Kurti principu iš apačios į 
viršų tų skyrių tikrai nėra laiko, 
tai naudojamasi labai Lietuvoje 
pasiteisinančia taktika vilioti iš 
kitų politinių jėgų. Tai žingsnis, 
kurio mes visi ir laukėm, ir tikė-
jomės, kad taip ir įvyks“, –  sakė 
G. Burbulytė.

Būkim atviri, pas S. Skvernelį 
viliojami merai jau pradėjo ruoš-
tis 2023-iaisiais vyksiantiems 
savivaldos rinkimams. Nuo to, 
kiek nauja partija prisivilios da-
bar vietose žinomų ir populiarių 
politikų, priklausys jos sėkmė. 

Žinoma, Lazdijų atveju gali 
nutikti kitaip. Jei žmonės suvoks, 
kad „valstiečiai“, išeidami pas S. 
Skvernelį, išdavė jų pasitikėji-
mą, tai tos kelios dešimtys per-
bėgėlių gali ir nesulaukti tautos 
palaikymo. 

Kai kurie politologai pastebi, 
kad naujai kuriamą partiją gali-
mai pasirinks ir kai kurių visuo-
meninių judėjimų atstovai, rim-
tai galvojantys apie dalyvavimą 
nacionalinėje politikoje. 

Kas galėtų paneigti, jog pas 
S. Skvernelį iškeliavusi A. Miš-
kinienė nekovos dėl antrosios 
merės kadencijos, bet aktyviai 
dirbs Seimo rinkimams? 

„Valstiečiai“ byra. Šią savaitę 

apie pasitraukimą iš frakcijos 
pareiškė laikyta ištikimiausia 
R. Karbauskio bendražygė Agnė 
Širinskienė. Kas žino, gal ten, 
partijos viduje, susikaupė daug 
problemų? 

Pats R. Karbauskis bando šią 
situaciją vertinti filosofiškai ir 
jos nedramatizuoti: „Kai manęs 
vienoj ar kitoj savivaldybėje, 
mūsų skyriuose paklausia, tai 
aš sakau – džiaukitės, kad da-
bar, pavyzdžiui, Onutė ar Ma-
rytė, išeina, nes jeigu išeitų po 
tarybos rinkimų, pavyzdžiui, 
prarastume mandatą, jeigu jai 
pasiūlytų geresnį darbą ar kažką 
tokio. Tai kam mums tokie žmo-
nės reikalingi? Lazdijų rajono 
merė žadėjo apie savo apsispren-
dimą informuoti mane pirmą. 
Nežinau, kad būtų kitų partijos 
narių – merų, kurie ketintų pa-
likti partiją.“ 

Buvo Lazdijuose  žali „vals-
tiečiai“ ir jų nebeliko. Tačiau 
atsirado kelios dešimtys poli-
tinių turistų, kurie susiruošė į 
stebuklingą kelionę „Vardan 
Lietuvos“.•

REDAKCINIS STRAIPSNIS (vedamasis) 
– redakcijos nuostatas atspindintis, jos var-
du parašytas, neretai nenurodant konkretaus 
autoriaus, rašinys, dažnai atsiliepiantis į 
kokius nors įvykius, paaiškėjusius faktus, 
tendencijas. Būdinga nedidelė, neretai vie-
noda visiems leidinio redakciniams straips-
niams apimtis, glaustas minčių dėstymas, 
tezių pobūdžio argumentacija, naudojami 
publicistinės retorikos elementai. Įprasta 
pateikti išvadas, apibendrinimus, atspin-
dinčius redakcijos nuostatas. / Žurnalistikos 
enciklopedija /
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statybų inžinierės kuriamios įstabaus 
grožio floristikos kompozicijos palieka 
be žado: nuo jų sunku atitraukti akis 

Dineta Babarskienė
Karolina Kunigiškytė iš 
Lazdijų lankė kursus Kau-
ne, mokėsi kurti grožybes, 
kurias dabar pati kuria. 
Sako, kad viskas atrodo 
tik iš pradžių paprasta ir 
lengva. „Atrodo papras-
ta, o kai reikia padaryti 
pačiai, tenka padirbėti“, – 
neslepia mergina. Prisipa-
žįsta, jog nuėjo į floristikos 
kursus su savo požiūriu, 
įsivaizdavimu, ką ir kaip 
norėtų daryti. 

„Buvau feisbuke  prisižiūrėjusi 
visokiausių grožybių. O pama-
čiau visai ką kita, nei tikėjausi. 
Vienas klausimas sukosi galvoje: 
ko čia mane moko?“ – neslepia 
mergina. Pasakoja, jog floristė 
mokė kurti tai, kas dar ne visiems 
kol kas įprasta. „Iš pradžių buvo 
keista. Net pagalvojau, kad čia ne 
mano stilius“, – neslepia Karoli-
na. Dabar jau kalba kitaip. Ji net 
savo bakalauro studijų diplomą 
padėjo į šalį. „Na, netoli pasidė-
jau“, – vis tik prisipažįsta ji.

 Dabar statybų inžinierė kuria 
įstabaus grožio kūrinius. „Ir di-
plomo gynimas, ir floristikos kur-
sai – viskas supuolė į vieną vietą, 
tad buvo ganėtinai nelengva, bet 
aš labai norėjau pasimokyti šio 
meno. Labai norėjau“, – prisi-

pažįsta ji. 

Jauną merGiną „uŽkaBino” 
GeDulo kompoziciJų kūrimas 
Pradėjo nuo gedulo, Vėlinėms 
skirtų kompozicijų kūrimo. „Bū-
tent nuo gedulo, Vėlinių kompo-
zicijų kūrimo aš ir „užsivedžiau“, 
– prisipažįsta ji.  

Būtent kursai suformavo visai 
kitą požiūrį į kompozicijų kūrimą. 
Kaip pati sako, visai kitas stilius 
atsirado mano darbuose. „Ir in-
ternete žiūrėjau, kaip tai daroma, 
bet to tikrai negana. Kai mokaisi 
gyvai, visai kas kita: parodo, pa-
taiso, pataria“, – pastebi ji. 

Natūralumas ją visad traukė. 
Karolinos kompozicijose įvairias-
palvės šakelės, lapeliai, samanos, 
medis – viskas, kas natūralu. Da-
bar ji dar daugiau laiko pralei-
džia gamtoje. Mat daug ką savo 
kompozicijose panaudoja tiesiog 
iš gamtos. „Nudažytų, kad ir kan-
korėžių, kaina jau visai kita: jie 
ženkliai brangesni nei nedažyti. 
O ir kitos medžiagos tikrai nepi-
gios. Stengiuosi kuo daugiau vis-
ko pasiruošti pati. Ką galiu, pati 
susirandu, perdirbu ar kažkaip 
pakeičiu“, – pasakoja mergina.

Karolina pataria, kad ir Vėli-
nėms ant artimojo kapo geriau nu-
nešti kažką, pagamintą iš gamtoje 
rastų dalykų, kartu įkomponuoti 
gyvą gėlės žiedą. „Juk nešame 

tam kartui, tai akimirkai“, – tiki-
na ji. Sutinka su nuomone, kad 
dirbtiniais žiedais kapai neturi 
žydėti per žiemą. „To tikrai ne-
reikia. Nereikia, kad ilgai būtų, 
nereikia to ilgaamžiškumo“, – 
sako ji. Tačiau  mūsuose vis dar 
gajus begalinis noras, kad kuo 
ilgiau kapuose žydėtų žiedai, nors 
ir dirbtiniai.

Baimės akys DiDelės: 
nepaprasto GroŽio DarBus 
kurianti merGina BiJoJo 
Juos paroDyti kitiems
Karolina neslepia, kad ji „užsi-
kabino“, bet toliau žengti baimės 
buvo. „Gal ta baimė kilo iš to, 
kad anksčiau kitaip įsivaizdavau, 
kitokį stilių buvau susiformavu-
si, tad vis galvojau, ar patiks 
žmonėms tai, ką darau dabar?“ 
– svarsto ji. 

Jos floristikos mokytoja, ma-
tydama merginos kūrybiškumą 
ir drąsos stoką, ragino ją daryti, 
nesustoti. „Mokytoja pasakė, kad 
turiu įkelti savo darbus į feisbu-
ką, ir ji paskambins, paklaus, 
kaip man sekasi. Neturėjau ki-
tos išeities. Galvojau, tai ką aš 
jai pasakysiu? Nors vis dvejojau, 
vis bijojau, bet pasakyti, kad nie-
ko nedariau, irgi kažkaip neiš-
eina“, – pasipasakoja mergina. 
Prisipažįsta, kad jai labai reikėjo  

Dabar statybų inžinierė Karolina Kunigiškytė kuria įstabaus grožio kūrinius. „Ir diplomo gynimas, ir floristikos 
kursai — viskas supuolė į vieną vietą, tad buvo ganėtinai nelengva, bet aš labai norėjau pasimokyti šio meno.“ 

LED juosta – 
kaip išsirinkti? 

Jaukumą ir išskirtinį interjerą namuose galima sukurti su 
kokybiška LED juosta. Tai taupus ir ekonomiškas šviesos šalti-
nis, kuris dažniau naudojamas dizainui ar estetikai sukurti nei 
apšvietimo funkcijai atlikti. 

Norint, kad LED juosta puoštų Jūsų namų interjerą, reikia 
atkreipti dėmesį į jos vientisumą, kurį nusako LED šviesos diodų 
skaičius metre. Kuo jų daugiau, tuo šviesa bus vientisesnė ir 
tolygesnė. Standartinės LED juostos dažniausiai būna 60, 120 
LED šviesos diodų metre. Technologijoms tobulėjant, rinkoje 
galima rasti juostos, turinčios ištisinius LED šviesos diodus. 

Kitas svarbus LED juostos parametras – įtampa. 12 voltų LED 
juostos pakaks trumpesnėms atkarpoms (pvz., po virtuvės 
spintelėmis). Ilgesnėms atkarpoms, pvz., svetainės, miegamo 
kambario dizainui sukurti, reikėtų rinktis 24 voltų LED juostą, 
siekiant išvengiant įtampos kritimų grandinėje. 

LED juostai būtino maitinimo šaltinio galia turi būti apie 20–30 
proc. didesnė nei pačios juostos galia. 

Labai svarbu! LED juostai reikalingas aušinimo pagrindas – 
aliuminio profilis. Jeigu LED juosta nebus aušinama, sutrumpės 
jos veikimo laikas ir garantija negalios. 

Dažnai sulaukiame klientų klausimų dėl LED juostos pirtyje 
naudojimo. Nors pirties LED juostos dažniausiai turi apsaugos 
laipsnį IP65, IP67, kuris reiškia, kad juosta apsaugota nuo dul-
kių ir drėgmės, bet ne nuo karščio! Gamintojai deklaruoja, kad 
LED juostas galima naudoti maždaug iki +70 0C, tad, naudojant 
LED technologiją pirtyje, gamintojai garantijos, jog ji tinkamai 
veiks, neduoda. 

Dažniausiai namų, biurų interjerui kurti klientai renkasi viens-
palves LED juostas. Yra ir spalvotų, bet jos dažniau naudoja-
mos švenčių patalpų dekoravimui, reklamų apšvietimui ir pan. 
Atsižvelgus į apsaugos klasę IP, LED juostas galima montuoti 
lauke arba viduje. 

Elektros prekių parduotuvėje „Elverta“, Santaikos g. 10, 
Alytus, rasite lietuvių gamintojo kokybiškų karpomų LED juos-
tų. Naudojant pagal instrukciją, gamintojas suteikia 5 metų 
garantiją. Rinkoje gausu pigesnių kiniškų LED juostų, tačiau jos 
gali nepateisinti lūkesčių (neatitikti atspalvis, atsiras šviesos 
svyravimų). 

LED juostos jungimo ir valdymo būdai –  įvairūs. Galima jungti 
nuo paprasto jungiklio, judesio daviklio arba naudoti išmanius 
valdiklius: valdyti telefonu, balsu, integruoti į kitas sistemas. 

Virtuvėje LED juostą ypač patogu valdyti judesio davikliu, t. 
y. uždegti rankos mostu, nes liesti jungiklio šlapiomis ar mil-
tuotomis rankomis nereikia.
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D. Palačionis: „Lazdijų kraštas visada 
buvo, yra ir bus mieliausias ir brangiausias“
Tėviškės meilė ir stiprūs 
ryšiai su gimtine daugeliui 
išlieka visam gyvenimui, 
nesvarbu, kaip toli gyve-
nimas nuo jos nubloškia. 
Savo tėviškės patriotas, 
nesvarbu, kur dirbtų ar 
gyventų, visada domisi tuo, 
kaip gyvena tėviškėnai, 
kaip sekasi gimtojo krašto 
žmonėms: jis džiaugiasi, 
kai tėviškei sekasi, liūdi, 
kai ją užklumpa bėdos.

Kai prieš pustrečių metų iš dar-
bo Lazdijų rajono savivaldybės 
administracijos Ūkio tarnyboje 
išėjo ilgametis jos vadovas Dei-
vydas Palačionis, daugelis jo 
bendradarbių, bičiulių, pažįsta-
mų tai pavadino didele netekti-
mi – sau asmeniškai ir Lazdijų 
rajonui. Pareigingas, patikimas, 
profesionalus, modernus jaunas 
žmogus puikiai susitvarkydavo su 
savo darbu, buvo kupinas naujų 
idėjų. 

Išvykęs gyventi ir dirbti į Aly-
tų, D. Palačionis nė dienai ne-
nutraukė ryšių su savo gimtine. 
Socialiniuose tinkluose jis nuolat 
palieka įrašų, pastebėjimų apie 
Lazdijuose vykstantį gyvenimą. 
Ir tie, kas nežino, kad Deivydas 
su šeima gyvena Alytuje, paskaitę 
jo postus socialiniuose tinkluose, 
yra įsitikinę, jog šis žmogus vis 
dar gyvena Lazdijuose. 

Nors dabar Deivydo namai yra 
Dzūkijos sostinėje, nors ten gy-
vena nuostabi jo šeima, tačiau 
akivaizdu, jog jo širdis iki šiol 
plaka Lazdijų ritmu. 

Su tikru Lazdijų krašto patriotu 
D. Palačioniu kalbamės apie gy-
venimo iššūkius, atsakingą darbą, 
šeimos vertybes ir dėl tėviškės 
nesėkmių kankinančius skaudu-
lius. 

– Prieš kelerius metus išėjote 
iš darbo Lazdijų rajono savi-
valdybėje ir išvykote iš Lazdijų. 
Kaip klostėsi Jūsų gyvenimas 
naujajame etape?

– Sprendimas išeiti iš darbo 
Lazdijuose ir pradėti naują gy-
venimo etapą nebuvo lengvas, 
nes Lazdijuose atidirbau 12 metų.  
Per tuos visus metus sutikau 
daug puikių žmonių, daug gerų 
ir savo darbą išmanančių kolegų 
bei draugų. Nuveikti darbai mano 
buvusiose pareigose, ateities pla-
nai –visa tai buvo labai sunku 
palikti. Žinoma, tai buvo neiš-
vengiamas sprendimas, nes tuo 
metu, kai palikau Lazdijus, jau 
ketverius metus su šeima gyve-
nome Alytuje, žmona čia jau buvo 
suradusi darbą, dukra ėjo į darže-
lį. Pamenu, kai dukra vieną kartą 
manęs paklausė: „Tėti, o kodėl tu 
manęs  nepasiimi iš darželio?“ 
Sakiau, kad mano darbukas yra 
toli ir nespėju grįžti. O ji ir sako: 
„Tėti, tai pasistatyk darbuką ar-
čiau, mama tai pasistatė“. Taip 
mūsų dukra tuo metu suprato jos 
pasiėmimo iš darželio problemą. 
Vis su žmona kalbėdavome, kad 

reikia kažkaip ryžtis palikti gim-
tąjį kraštą ir pradėti naują etapą 
Alytuje. 

Išėjęs iš Lazdijų rajono savi-
valdybės administracijos, nu-
sprendžiau šiek tiek pailsėti. 
Buvo daug prisikaupusių darbų 
namuose, nes, kai įsigijome būs-
tą, pradėjau remonto darbus, tad 
tas laikas buvo paskirtas užbaigti 
remontus, pailsėti nuo nuolatinio 
bėgimo, popierizmo ir nesibai-
giančių darbinių rūpesčių, kurių 
netrūko.  

– Kas naujo įvyko Jūsų gyve-
nime per tuos pustrečių metų? 
Kokius darbus teko dirbti? Ką 
atradote ir praradote per tuos 
metus? 

– Svarbiausia ir geriausia, kas 
galėjo nutikti per tuos pustrečių 
metų, yra tai, kad gimė du sū-
nūs. Adomas gimė tais metais, 
kai palikau Lazdijus, o Ainius – 
vos prieš pora mėnesių. Tai du 
didžiausi ir maloniausi įvykiai 
mūsų šeimoje.

Praėjus keturiems mėnesiams 
po išėjimo iš darbo Lazdijuose, 
laimėjau konkursą direktoriaus 
pavaduotojo ūkiui pareigoms 
užimti Alytaus miesto lopšely-
je-darželyje „Girinukas“. Darbas 
nebuvo svetimas, nes panašų dar-
bą dirbau Lazdijuose, bet nau-
jovių buvo kaip ir kiekviename 
naujame darbe. Džiaugiuosi šia 
patirtimi švietimo įstaigoje ir dė-
koju visam darželio kolektyvui, 
kurie mane šiltai priėmė ir davė 
neįkainojamos patirties.

Šiuo metu dirbu Alytaus re-
giono atliekų tvarkymo centre 
darbo saugos ir priešgaisrinės 
saugos inžinieriumi. Gavęs pa-
siūlymą čia dirbti, ilgai nesvars-

čiau, nes buvau girdėjęs puikių 
atsiliepimų apie šią įmonę dar 
dirbdamas Lazdijuose. Dažnai 
tekdavo pasitarimų metu girdėti 
iš buvusių savivaldybės vadovų, 
kaip Lazdijų rajono gyventojai 
su šios įmonės pagalba puikiai 
tvarko  atliekas, kaip investuoja-
ma į inovatyvų atliekų tvarkymą 
visame Alytaus regione ir t. t. Ne-
slėpsiu, buvo neramu imtis tokių 
atsakingų pareigų, bet kartu ir 
įdomu. Dar prieš pradėdamas eiti 
šias pareigas, įsigijau reikiamus 
pažymėjimus tiek darbo saugai, 
tiek priešgaisrinei saugai, tad šiek 
tiek teorinių žinių jau turėjau, bet 
tik pradėjus dirbti, kaip ir dauge-
lyje darbo vietų, patirtis ateina 
savaime. Dabar tai šypseną kelia, 
bet tada – pirmasis gaisras vos 
po kelių savaičių darbo įmonė-
je, stresas praktiškai vos ne per 
dieną laiko sustatė viską į savo 
vietas.  Greitai viską sužinojau. 
Kolegos juokavo, kad tai buvo 
puikus krikštas. Na, dabar jau 
antri metai, kai dirbu šioje įmo-
nėje. Labai džiaugiuosi draugišku 
kolektyvu, kuris visada padės ir 
patars, vadovai niekada nenu-
sisuks, o tenkanti atsakomybė 
dėl kiekvieno įmonės darbuotojo 
įpareigoja viską atlikti kruopščiai 
ir laiku. 

Labai džiaugiuosi, kad, siau-
čiant COVID-19 pandemijai, 
mūsų įmonės imunizacija sie-
kia 96 proc. Daugeliui kolegų 
tikriausiai atsibodau rašydamas 
elektroninius laiškus su vis nau-
jais Vyriausybės sprendimais, su 
įmonės vidinėmis COVID-19 
valdymo priemonėmis, kurias 
priėmėme, kad nesustotų darbas 
įmonėje, kad kuo mažiau sirgtų 
ir nereiktų izoliuotis, bet kolegų 

supratingumas ir, kaip ir minėjau, 
tokia įmonės didelė imunizacija 
leido mums visą pandemijos lai-
kotarpį nesustojus dirbti ir, ačiū 
Dievui, be didelių neigiamų pa-
sekmių. Esu patenkintas tuo,  kur 
dabar esu, ir dėkingas visiems 
kolegoms. 

Per tą laiką, kurį gyvename Aly-
tuje, atradome Lazdijus iš naujo, 
nes kai visą laiką ten gyvenai ir 
dirbai, vienaip atrodė, o kai dabar 
grįžtame į kaimą, aplankome Laz-
dijų rajono lankytinas vietas, jos 
atrodo visai kitaip nei anksčiau, na, 
o praradimų tikriausiai negalėčiau 
įvardinti, nes jų tiesiog nebuvo 
arba jie buvo labai menki.

– Kaip Jums atrodo Lazdijai 
iš laiko ir atstumo perspektyvos?  
Kokių neišnaudotų galimybių 
turi Lazdijai? Kuo jie galėtų būti 
įdomūs tautiečiams ir užsienie-
čiams?

– Kaip jau minėjau, Lazdijų ra-
joną atradome iš naujo, nes dabar 
jį matome kitomis akimis. Mums 
šis kraštas visada buvo, yra ir bus 
mieliausias ir brangiausias, kad 
ir kur būtume, nes tai gimtinė, 
namai, artimieji ir draugai.

Šiais laikais socialiniai tin-
klai užkariavę kiekvieno išma-
nųjį įrenginį, ir ta informacijos 
sklaida labai sparčiai vyksta, tad 
tenka paskaityti vietinę spaudą 
ar socialinių tinklų įrašus apie 
Lazdijų gyvenimą, parvykę pas 
tėvus, susitikę su artimaisiais bei 
draugais, neišvengiame diskusijų 
apie Lazdijus.

Dabar, praėjus jau tiek laiko, 
kai su Lazdijais nesieja darbiniai 
santykiai, ir matant, ką rašo spau-
da, bei girdint iš buvusių kolegų, 
kokios permainos vyksta Lazdi-

juose, man nuoširdžiai yra labai 
skaudu. Skaudu dėl to, kad daug 
savo srities vietinių specialistų 
turėjo užleisti vietas kitų savi-
valdybių gyventojams. Per tiek 
metų, kiek aš dirbau Lazdijuose, 
tokios darbuotojų kaitos niekada 
nebuvo, visi dirbo, nepriklauso-
mai nuo politinių, asmeninių ar 
dar kokių pažiūrų. Yra nemažai 
skaudžių dalykų, kas vyksta Laz-
dijuose, bet nenoriu dabar to es-
kaluoti. Gyventojai, manau, patys 
puikiai mato ir supranta.

Lazdijai yra turizmo kraštas. 
Daugiau čia, kaip aš sakau, ne-
labai ką išvaidinsi. Ežerų, sody-
bų, miškų  turime pakankamai, 
bet to rajono sėkmei nepakan-
ka. Lazdijams reikia traukos 
objektų, kuriuos galėtų lankyti 
tiek pravažiuojantys į Europą, 
tiek vykstantys iš jos, tiek rajo-
no svečiai. Sakysite, kad tokių 
objektų rajone pilna? Taip, jų 
tikrai yra, bet aš turiu omenyje 
tokį objektą, kuris būtų unikalus, 
kad ir, pvz., „dzidelis, dzideliais 
ragais, bliaunancis Lazdzijų 
briedzis“.  Pakasai po uodegu, 
o jis ciek bliauna.  Ar ne uni-
kalu? Juokas juokais, bet tikrai 
galima sugalvoti tokių objektų, 
kuriuos kad ir penkias minutes, 
bet norėtųsi kiekvienam pamaty-
ti. Gaila, kad planuotas automo-
bilių muziejus Dumblio kaime 
pasirodė nepatrauklus rajono 
vadovams,  tai būtų tikrai geras 
traukos objektas, ko Lazdijams 
ir trūksta. 

– Kas Jus sieja su Lazdijais?  
Ar norėtumėte čia sugrįžti dirbti 
ir gyventi? 

– Su Lazdijais sieja labai daug 
Nukelta į 6 psl. » 

„Nuo tada, kai su žmona sukūrėme šeimą, visada norėjome 3 vaikų, taip jau atsitiko, kad visi trys vaikai gimė 21 mėnesio dieną, tik skirtingais mėnesiais. 
Susipažinau su žmona taip pat 21-ą dieną, o pasipiršau irgi 21-ąją. Tik susituokėme 26 d.“, — pasakoja D. Palačionis.
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kalBa, kaD...
g Buvo Lazdijuose žali „vals-

tiečiai“ ir jų nebeliko. Tačiau 
atsirado kelios dešimtys po-
litinių turistų, kurie susiruošė 
į stebuklingą kelionę „Vardan 
Lietuvos“. Lazdijų žmonėms 
S. Skvernelis nėra labai pa-
tinkantis politikas, todėl kyla 
klausimas: kodėl merė, žino-
dama, kad Lazdijų žmonės 
nelabai myli S. Skvernelį, pa-
sirinko būtent jį savo ir Lazdijų 
skyriaus kolegų idėjiniu vadu? 
Ar, prieš pasirinkdama naują 
partiją, atsiklausė ją išrinkusių 
žmonių nuomonės?
g Renkant draugiškiausią, 

mylimiausią verslą, savivaldy-
bė savo FB paskyroje paleido 
konkursą: SVARBU: Jūsų balsas 
„atitenka“ tam verslo atstovui, 
kurio emociuką pasirenkate, 
tad jei palaikote „Noriu batų“, 
spauskite – „like“, jei „Džiaugs-
mas jūsų piniginei“ – spauskite 
širdelę, jei „Alloro“ – spauskite 
šypsenėlę. Savivaldybės atsto-
vai tikriausiai nepagalvojo, kad 
toks balsavimo būdas yra ne 

Dzūkai

visai sąžiningas, nes ne visi 
gyventojai supranta, kas yra 
emociukai, kaip jie dedami 
komentarų skiltyje. Vienas iš 
verslų viešai atsiprašė savo 
gerbėjų ir iš šio konkurso pasi-
traukė. Sunku įsivaizduoti, kaip 
savivaldybės komunikacijos 
specialistai skaičiuos visus pa-
komentuotus emociukus.
g Nusėta riešutiniais pa-

puošimais ir apgaubta geltonų 
girliandų skraiste, Lazdijuose 
nušvito pagrindinė rajono 
eglė. Visi laukė, kad per įžie-
bimo šventę bus pavaišinti rie-
šutais, bet... Apdaras Lazdijų 
eglei pasirinktas tikrai gražus, 
tik kur dingo žaliaskarės ka-
rūna? Tikriausiai Grinčas pa-
vogė•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.

NeįtikėtiNa plaNeta

toskaNa, italija.

auksiNės miNtys

atkaklus darbuotojas 
sugebėjo apginti savo teises

Įstaigų vadovai jau nėra  
tie carai, kurie, nesilai-
kydami įstatymų, savo 
nuožiūra galėtų atleisti iš 
darbo žmones. Vis dažniau 
tokiais atvejais neteisėtai 
atleisti darbuotojai sugeba 
apginti savo teises, sugrįžti 
į darbą ir gauti kompensa-
cijas. O su teisiniais gin-
čais susijusias išlaidas ir 
priteistas kompensacijas 
tenka mokėti iš įmonės 
lėšų. 

Šį rudenį iš darbo buvo atleistas 
„Lazdijų vandens” darbuotojas 
Algirdas Cimakauskas. Būdamas 
tikras, kad jį direktorius Eimantas 
Zaburas iš darbo atleido netei-
sėtai, A. Cimakauskas kreipėsi į 
Darbo ginčų komisiją. 

Lapkričio mėnesį posėdžiavusi 
komisija nusprendė, jog A. Ci-
makauskas iš darbo buvo atleis-
tas neteisėtai. Komisija priėmė 
sprendimą sugrąžinti A. Cima-
kauską į darbą, taip pat nurodė 
jam sumokėti kompensaciją už 

priverstines pravaikštas. 
A. Cimakauskas „Dzūkų ži-

nioms” patvirtino, jog Darbo gin-
čų komisija priėmė jam palankų 
sprendimą – jam suteikta teisė 
sugrįžti į darbą ir gauti pinigines 
kompensacijas.  

„Nenoriu plačiau komentuoti 
šios situacijos, klauskite įmonės 
vadovo”, – sakė A. Cimakaus-
kas. 

„Dzūkų žinios “ pateikė klau-
simus UAB „Lazdijų vanduo” 
direktoriui E. Zaburui:

„Kokiu pagrindu atleidote iš 
darbo Algimantą Cimakauską? 
Darbo ginčų komisija pripaži-
no šį atleidimą neteisėtu. Kaip 
vertinate tokį Darbo ginčų ko-
misijos sprendimą? Ar ketinate 
sugrąžinti A. Cimakauską į dar-
bą bei išmokėti kompensacijas 
už priverstines pravaikštas? Kas 
kompensuos bendrovės patirtas 
išlaidas dėl neteisėto darbuotojo 
atleidimo? “

Gavome tokį bendrovės „Laz-
dijų vanduo” atsakymą: 

„Kadangi gavus darbo ginčų 

komisijos sprendimą abi šalys 
gali per mėnesį jį apskųsti, to-
dėl komentarus ir atsakymus į 
užduotus klausimus galėsime 
pateikti, kai galutinai išsispręs 
situacija.“

Tai ne pirmas atvejis Lazdijų 
rajone, kai įstaigos vadovai netei-
sėtai atleidžia darbuotojus, o pas-
kui šie teisiniu keliu sugrąžinami 
į darbą bei jiems sumokamos  pi-
niginės kompensacijos.

Prieš kurį laiką iš darbo buvo 
atleista viena Lazdijų ligoninės 
darbuotoja. Ji kreipėsi į Darbo 
ginčų komisiją, kuri nustatė, jog 
atleidimas buvo neteisėtas, ir pri-
teisė atleistai darbuotojai solidžią 
kompensaciją. Prieš tai iš ligo-
ninės buvo atleistas dar vienas 
darbuotojas, kuris teisme įrodė, 
jog buvęs ligoninės vadovas Vitas 
Šimkonis tai padarė pažeisdamas 
įstatymus. Buvusiam darbuotojui 
buvo priteistos tūkstantinės kom-
pensacijos, kurios buvo sumokė-
tos iš ligoninės sąskaitos.•
„dzūkų žinių“ informacija

Darbo knygos ir kalendoriai

Dirbame nuo pirmadienio iki penktadienio 8.30–17.30 KNYGYNėlis

Seinų g. 12, Lazdijai

Konsultuojame telefonu

8 318 53085

Komisija priėmė sprendimą sugrąžinti A. Cimakauską į darbą, taip pat nurodė jam sumokėti kompensaciją už 
priverstines pravaikštas.
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Literatūrinio atminimo ženklai Lazdijų krašte
jų domėjimąsi autentiška dzūkų 
šnekta, profesionaliąja literatūra 
ir kūrėjais, susijusiais su Lazdijų 
kraštu.

Šiais metais vykdyto projek-
to veiklų rezultatas –  atmini-
mo lenta (autorius – lazdijietis 
skulptorius Algis Kasparavi-
čius), įamžinanti novelistės, Lie-
tuvos nacionalinės kultūros ir 
meno premijos laureatės Bitės 
Vilimaitės atminimą gimtaja-
me mieste – Lazdijuose, bei 
informacinis stendas, skirtas 
pirmojo Lazdijų bibliotekos 
bibliotekininko, poeto Albino 
Andrulionio, jo dukterėčios, 
mūsų krašto rašytojos, dzūkų 
tarmės puoselėtojos Jadvygos 
Vailionienės, knygnešio  Au-

gustino Andrulionio ir jo sūnų, 
partizanų Broniaus ir Prano An-
drulionių atminimui įamžinti jų 
tėviškės vietoje – Demeniškiuo-
se, Seirijų seniūnijoje. 

Tai pirmosios gairės, ženkli-
nančios Lietuvos kultūrai ir li-
teratūros pasauliui svarbių žmo-
nių gyvenimo ir kūrybos vietas. 
Kasmet įvairiomis formomis 
įamžindama rašytojų atminimą 
ir svarius darbus, juos pristatyda-
ma plačiajai visuomenei, Lazdijų 
rajono savivaldybės viešoji bibli-
oteka kuria literatūrinį-turistinį 
kelią „Literatūrinės gairės Laz-
dijų krašte“. Šis ilgalaikę išlie-
kamąją vertę turintis literatūrinis 
kelias ateityje turės ir virtualųjį 
variantą.•

Projekto rėmėjai:                                       Projekto vykdytojas

Pokyčius Lazdijų miesto 
aikštėje pastebi net ir labai 
skubantys. Šalia viešo-
sios bibliotekos „nutūpė“ 
drugelis – atminimo lenta, 
skirta Lietuvos naciona-
linės kultūros ir meno 
premijos laureatei Bitei 
Vilimaitei. 

Lazdijų rajono savivaldybės vie-
šoji biblioteka, siekdama įamžinti 
Lazdijų krašto kultūrai ir istorijai 
nusipelniusių žmonių atminimą, 
parengė ir įvykdė projektą „Li-
teratūrinės gairės Lazdijų krašte: 
tekstai, kūrėjai, atminimas“. Pro-
jektą finansavo Lietuvos kultūros 
taryba ir Lazdijų rajono savival-
dybė.

Projekto veiklomis, organi-
zuojant kultūrinius renginius ir 
įamžinant lietuvių literatūrai svar-
bių žmonių atminimą, siekiama 
sukurti literatūrinį-turistinį kelią 
Lazdijų rajone, stiprinti gyvento-

»Atkelta iš 4 psl. 

D. Palačionis: „Lazdijų kraštas visada 
buvo, yra ir bus mieliausias ir brangiausias“
– mano,  žmonos tėvai, seneliai, 
brolis, sesuo ir kiti giminaičiai 
gyvena čia. Šiltuoju metų laiku 
daug laiko leidžiame kaime. Vi-
sai šalia yra Galsto ežeras, tai čia 
vasaros dienos pačios geriausios. 
Praleistas laikas kaime neįkaino-
jamas. Dažnai lankomės rajono 
šventėse.

Dar dirbdamas Lazdijuose, 
esu įkūręs „Facebook“ puslapį 
„Atrask Lazdijus“, kurio iki šiol 
nesu apleidęs ir stengiuosi vis at-
naujinti informaciją. Šio puslapio 
esmė – reklamuoti Lazdijų kraš-
tą:  renginius,  gamtą,  lankytinus 
objektus ir t. t. Tą ir darau iki šiol, 
nors formatas šiek tiek ir pasi-
keitė, bet daugelis dalykų tame 
puslapyje ir išlieka apie Lazdijų 
kraštą.

namuose su vaikais, nes aš būnu 
darbe. Be galo esu dėkingas savo 
žmonai, kad ji pagimdė tris nuos-
tabius vaikus, dėkingas už rūpestį 
ir meilę. 

Nuo tada, kai su žmona sukūrė-
me šeimą, visada norėjome 3 vai-
kų, taip jau atsitiko, kad visi trys 
vaikai gimė 21 mėnesio dieną, tik 
skirtingais mėnesiais. Susipažinau 
su žmona taip pat 21-ą dieną, o 
pasipiršau irgi 21-ąją.  Tik susituo-
kėme 26 d.  Kažkaip viskas nepla-
nuotai dėliojasi ties tuo skaičiumi. 
Gimus pirmai dukrai, išrinkome 
lietuvišką vardą Augustė. Mūsų 
šeimoje lietuvybė yra labai svarbi. 
Kadangi mūsų šeimoje, kaip sa-
kiau, yra pasikartojanti tendencija, 
tad sugalvojome tokią  tradiciją, 
kad visų trijų vaikų vardai bus lie-
tuviški ir prasidės raide A.

 Lazdijuose jaunoms šeimos 
gyventi gerai dėl kelių dalykų – 
darželiai vietoje, nėra didelių eilių 
į darželius, saugu, ramu ir švaru. 
Turime draugus, kurie grįžo iš Vil-
niaus į Lazdijus, tai dabar jie yra 
daug laimingesni nei gyvendami 
Vilniuje. Kaip jie sako, čia grįžę 
jie atsigavo ir pradėjo jausti tikrą 
šeimos ramybę ir džiaugsmą.

– Ko norėtumėte palinkėti savo 
draugams, žemiečiams artėjan-
čių švenčių proga?

– Artėjant didžiausioms metų 
šventėms, ir palinkėsime ramybės 
šeimose, nuoširdumo, džiaugsmo 
ir tikrų žmonių aplink, taip pat 
mylėti ir branginti savo gimtinę ir 
šalia mūsų esančius žmones.• 

„dzūkų žinių“ informacija

Neslėpsiu, kad nostalgija 
Lazdijams yra išlikusi iki šiol, 
dažnai su žmona pasvarstome, 
kaip būtų, jeigu dabar gyventume 
Lazdijuose. Ir atsakymas būna 
labai paprastas: dirbtume Aly-
tuje, Druskininkuose arba Mari-
jampolėje. Visi puikiai žinome, 
kad Lazdijuose nedarbo lygis yra 
labai aukštas, daug kas iš Laz-
dijų važinėja dirbti į aplinkines 
savivaldybes, tad žiūrėdami į il-
galaikę perspektyvą,  pasirinkome 
būstą Alytuje. 

Dabar tokie laikai, kad darbas 
nebūtinai turi būti tavo kieme, ir 
daugelis važinėja  į darbus 50 ir 
100 kilometrų, bet mes pasirin-
kome Alytų, kaip tą vietą, kuri 
yra tarp didmiesčio ir kaimo. 
Mums čia patinka, čia gražu, 
daug gamtos ir Lazdijai taip pat 

nėra toli.
Jei kas paklaustų, ar norėtume į 

Lazdijus grįžti dirbti, tai niekada 
nereikia sakyti niekada. Gyveni-
mas labai moka stebinti – šiandien 
esame čia, kur esame, o rytoj gali 
viskas pasikeisti.

– Kas Jums yra šeima? Ar 
Lazdijai tinkama vieta gyventi 
jaunoms šeimoms?

– Mums šeima pirmiausia yra 
tradicinė vertybė, saugumas, rū-
pestis ir džiaugsmas. Dabar esame 
daugiavaikė šeima ir tuo labai di-
džiuojamės. Nėra lengva auginti 3 
vaikus, bet vis pagalvojame, kad 
anksčiau žmonės augino ir po 5, ir 
po 9 vaikus ir neturėjo tikrai tokių 
sąlygų, kokias dabar mes turime. 
Sunkiausia yra mano žmonai, nes 
ji daugiausia laiko turi praleisti 

Prenumeruokite visuose Lietuvos pašto skyriuose,  telefonu 8 700 55 400, 
internetu www.prenumerata.lt, www.prenumeruok.lt ir redakcijoje.
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mes kartu su jumis! Nepasiduokite!
Lietuvos valstiečių ir ža-
liųjų sąjungos žlugdymas 
– konkurentų naikinimas. 
Būtent toks blefavimo 
mechanizmas veda niekur 
kitur kaip į nesibaigiantį, 
amžinai plintantį melavimą 
ir lipimą per galvas apgau-
dinėjant rinkėjus. 

Deja, niekas nesitikėjo, kad iš 118 
Lazdijų rajono Lietuvos valstie-
čių ir žaliųjų sąjungos narių 70 
su mero postą su mūsų sąrašu 
laimėjusia Ausma Miškiniene 
paliks Lietuvos valstiečių ir ža-
liųjų sąjungos Lazdijų skyrių, 
išduodami Lazdijų rajono gyven-
tojus. To niekas nesitikėjo. Bet 
yra kaip yra, tai jų pasirinkimas, 
linkime jiems gražių artėjančių 
šv. Kalėdų. 

Buvo kalbama, kad iš skyriaus 
išeina visi 118 narių. Norime pa-
tikslinti, kad ne visi palieka ir ne 
visi išduoda rajono gyventojų pa-
sitikėjimą mumis. Tariame jiems 
ačiū! Šiuo metu laikinu skyriaus 
pirmininku bus paskirtas ištiki-
mas ir rajono žmonių gerbiamas 
mūšio lauke vienas likęs karys 
– Mindaugas Tradišauskas. Kaip 
teigia pats Mindaugas, po kole-

gų išdavystės sulaukęs begalės 
skambučių iš rajono. Sako, kad 
tomis dienomis buvo sudėtinga 
dirbti, žmonės dėkojo ir linkėjo 
nepasiduoti, atsirado ir norinčių 
stoti į skyrių.

Žiūrint į perspektyvą, Lazdijų 
rajonas yra valstiečių ir dalies 
konservatorių kraštas, tai rodo 
ir buvusios kadencijos, rinkėjai 
jiems skirdavo ne po vieną man-
datą taryboje, tad likus metams ir 
keliems mėnesiams iki savivaldos 
rinkimų, akivaizdu, kad į savival-
dybės tarybą vėl grįš Lietuvos 
valstiečių ir žaliųjų sąjunga, kuria 
pasitiki tradicinės šeimos, ūki-
ninkai, senjorai ir krikščioniškų 
pažiūrų gyventojai. 

Nors ir artėja Kalėdos, bet po-
litikoj stebuklų nebūna. Naivuo-
liai tie, kurie tikisi, jog iš antrinių 
žaliavų sukomplektuotas dviratis 
vardan Lietuvos ilgai riedės. Toks 
fenomenas neatlaikys pirmųjų po-
litinių šalnų. Nors politinė jėga ir 
nauja, asmenys, bėgiojantys iš vie-
nos frakcijos į kitą, politine branda 
nepasižymi. Nėra ideologijos, o 
juolab naujas darinys aiškiai ne-
pasisako vertybiniais klausimais, 
nei dėl šeimos tradicijų, nei dėl 
narkotikų. Valstiečiai vieninteliai 

liko  Seime atstovauti ir girdėti 
didžiąją Lietuvos daugumą. 

Alytaus, Varėnos ir Druski-
ninkų valstiečių skyriai nepali-
ko Lazdijų krašto LVŽS skyriaus  
bėdoje. Nuo pat pirmų dienų ėmė-
si darbo, ištiesė pagalbos ranką, 
siekė vienyti likusius kolegas 
skyriuje.

Neseniai įvykę balsavimai 
dėl partijos pirmininko rinki-
mų, kuriuose didele persvara 
elektroniniu balsavimu laimėjo 
dabartinis pirmininkas Ramūnas 
Karbauskis, parodė, jog balsavi-
me dalyvavo apie penkiasdešimt 
LVŽS Lazdijų rajono skyriaus 
narių, tai rodo, kad skyrius bus 
tvirtas ir augantis. Turbūt nėra 
to blogo, kas neišeitų į gera, ko 
gero, ir čia įvyko išsigryninimas, 
liko ištikimiausi.

Kolegos taria ačiū dzūkų rink-
tam alytiškiui, Seimo nariui Ro-
bertui Šarknickui, kuris ėmėsi 
iniciatyvos atstovauti Dzūkijos 
LVŽS skyriams ir telkti jėgas 
Lazdijų rajone.  

Seimo nario susitikimas su 
laikinuoju Lazdijų skyriaus pir-
mininku Mindaugu Tradišausku 
buvo naudingas, iki susitikimo 
per porą dienų norą likti skyriuje 

pareiškė dar penki nariai. 
Kviečiame likusius, kurie dar 

esate partijų pasirinkimo svarsty-
mo stadijoje, pagalvoti, ar tikrai 
verta išeiti, kai tiek metų mumis 
pasitikėjo žmonės, ar verta iš-
eiti dėl vienkartinio projekto ir 
mesti kelią dėl takelio. Jūs esate 
mums svarbūs, suprantame, kad 
dalis galimai buvote emociškai 
priversti palikti skyrių.

LVŽS lieka vieninteliai neiš-
davę savo rinkėjų ir jų lūkesčių. 
Tradicinių Lietuvos vertybių, kal-
bos, tautiškumo, siekio išlaikyti 
tradicijas, socialinį teisingumą. 
Nuolat kovojanti už valstybingu-
mą, siekianti apginti šeimas. 

Mieli Lazdijų rajono gyvento-
jai, po didelių sukrėtimų LVŽS 

Lazdijų rajono nariai tapo dar 
stipresni, skyrius liko nesunai-
kintas, pradėjo vėl iš naujo augti. 
Kviečiame jungtis į mūsų gretas 
ir taip prisidėti prie tvirtų pama-
tinių vertybių. Kviečiame tap-
ti Lazdijų rajono LVŽS nariais 
užpildydami anketą internete 
www.lvzs.lt arba paskambinda-
mi laikinam skyriaus pirmininkui 
Mindaugui Tradišauskui telefonu 
8 614 19799.•Kartu su jumis:

Alytaus, Varėnos, Druskinin-
kų skyriai: 

Robertas Šarknickas, Ma-
rijonas Čapkovskis, Donatas 
Mizaras.
Politinė reklama bus apmokėta iš LVžs 
rinkiminės sąskaitos. Užs. Nr. 01

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

DiDelis Biuro 
popieriaus 
pasirinkimas!

Dėžėms prie konteinerių — ne vieta!

Prasideda dovanų, siuntinių 
ir ... gausybės dėžių metas. 
Jūsų kaimynai ir jūsų atliekas 
kasdien tvarkantys žmonės 
prašo: nepalikite tuščių dėžių 
prie atliekų konteinerių! 

Prieš nešdami jas iš namų, iš-
lankstykite, sukarpykite ir su-
dėkite į popieriaus konteinerį. 
Jei dėžių susikaupė labai daug, 
nuvežkite jas į artimiausią rūšia-
vimo centrą (atliekų surinkimo 

aikštelę).  
Tegu ne vietoje išmestos dėžės 

ir kitos atliekos negadina šventi-
nės nuotaikos!•
alytaus regiono atliekų tvarkymo 
centro inf.
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įsisavinti. Jis pabrėžė, kad finan-
savimo pirmiausia gali tikėtis 
tos savivaldybės, kurios pirmos 
įsijungs į reformą. 

Šį projektą kritikuoja buvęs 
ministras Aurelijus Veryga, Lie-
tuvos savivaldybių asociacijos 
vadovai, taip pat daugelio savival-
dybių merai, ligoninių vadovai, 
pertvarkai nepritaria ir Lazdijų 
rajono savivaldybės bei Lazdijų 
ligoninės vadovai.  

Buvęs sveikatos apsaugos mi-
nistras, opozicinių „valstiečių“ 
atstovas A. Veryga sako, kad 
dabartinė ministerijos vadovybė 
„sumovė“ planuojamą ligoninių 
pertvarką. Jis pasiūlė Sveikatos 
apsaugos ministerijai atidėti pla-
nus reformuoti gydymo įstaigų 
tinklą. 

„Jeigu nuoširdžiai, aš manau, 
kad ministerija jau sumovė tą re-
formą. Tiesą sakant, aš netikiu, 
kad ji ką nors padarys, ir aš jiems 
siūlyčiau ją padėti į šoną“, – sakė 
A. Veryga. 

Pasak jo, dabartinė Vyriausybė 
galėtų reformuoti tas sritis, dėl 
pokyčių kuriose medikų ben-
druomenė sutaria, tai yra greitąją 
medicinos pagalbą ir slaugą bei 
globą. 

„Jeigu jie bent šitą sugebėtų pa-
daryti, kur nėra kažkokios didelės 
priešpriešos, būtų labai neblogai“, 
– tvirtino eksministras. „Dabar jie 
užsiciklino ant tų ligoninių ir su 
savo negebėjimu paaiškinti, ką 
jie nori padaryti, sukėlė bangą 
protestų, nors iš esmės projektų 
dar nėra“, – pridūrė jis. 

ŽaDėJo nepataikauti 
ministeriJai
„Dzūkų žinios“ pasidomėjo, kaip 
merė Ausma Miškinienė vertina 
šią reformą ir kaip ketina reaguoti 
į Sveikatos apsaugos ministerijos 
siūlymus dėl sveikatos priežiūros 
įstaigų pertvarkos, kokią mato 
Lazdijų ligoninės ateitį. 

– Sveikatos apsaugos minis-
terija (SAM) rengia sveikatos 
priežiūros įstaigų reformą, į ku-
rią patenka ir Lazdijų ligoninė. 
Kaip vertinate šią reformą, ar ji 
naudinga Lazdijams?

– Reformą vertinu neigiamai. Ji 
akivaizdžiai skubota, jos galuti-
niai tikslai nėra aiškūs, o būtini 
jai įgyvendinti teisinės bazės po-
kyčiai nepriimti. Jau nekalbu apie 
tai, kad laikas minėtai reformai 
yra itin nepalankus. Jau antrus 
metus dėl COVID-19 pandemijos 
visa sveikatos priežiūros siste-
ma yra išbalansuota, medikai ir 
kiti darbuotojai dirba padidintu 
krūviu, rizikingomis sąlygomis, 
gaudami kuklius atlyginimus ir 
lyg maža to, dar turi dirbti jaus-
dami nuolatinį nerimą dėl ateities. 
Neabejoju, kad  ne tik mano, bet 

ir visų Lazdijų rajono gyventojų 
pagrindinis tikslas, kad VšĮ „Laz-
dijų ligoninė“ išliktų ir gyventojai 
būtinas sveikatos priežiūros pas-
laugas galėtų gauti kokybiškas, 
kuo arčiau namų ir nedelsiant. 
Įgyvendinus siūlomą reformą, 
šie tikslai nebūtų pasiekti, dėl to 
drąsiai galiu teigti, kad ši reforma 
nėra naudinga nei Lazdijų rajono 
gyventojams, nei svečiams.

– Iki gruodžio 10 d. 28 savi-
valdybės SAM turi pateikti savo 
variantus, kaip bus vykdoma 
reforma. Kokį variantą pasirin-
ko Lazdijai? Ar bus jungiama 
PSPC ir ligoninė, paliekant joje 
tik slaugos funkcijas, ar bus sie-
kiama išlaikyti ligoninėje kuo 
daugiau paslaugų?

– VšĮ „Lazdijų ligoninė“ turi 
išlikti savarankiškas atskiras ju-
ridinis vienetas ir teikti gyven-
tojams tas sveikatos priežiūros 
paslaugas, kurias teikia iki šiol. 
Negana to, matome galimybes 
teikti dar daugiau paslaugų. Šio 
tikslo sieksime, sutinkame ir ma-
tome naudą sutartiniame bendra-
darbiavime, ne formaliame jun-
gime ir reformavime.

– Kokią matote Lazdijų ligo-
ninės perspektyvą?

– Tikiu, kad viskas bus gerai. 
Vis dėlto tai, kaip pastaraisiais 
mėnesiais elgiasi Sveikatos ap-
saugos ministerijos vadovai, iš 
tiesų neramina ir įpareigoja visus 
25 tarybos narius, visas pirmi-
nės sveikatos priežiūros įstaigas 
ir jų vadovus telktis tam, kad VšĮ 
„Lazdijų ligoninė“ išliktų su ne 
mažesniu paslaugų spektru, ku-
rias teiktų ne lėčiau ir ne mažiau 
kokybiškai nei iki šiol.

– Ar Lazdijams priimtina, kad 
ligoninė sutartis sudarytų su 
Kauno teritorine ligonių kasa, 
ar išlaikytų sutartis su Vilniaus 
TLG ?

– Regiono savivaldybių vie-
ningumas ir susitelkimas labai 
svarbus, siekiant bendrų tikslų. 
Kalbant apie šią situaciją, iki 
šiol visos 5 regiono savivaldybės 
(Lazdijų r., Alytaus mst., Alytaus 
r., Druskininkų ir Varėnos r.) pri-
klausė Vilniaus teritorinei ligonių 
kasai. Dabar siūloma Lazdijų ir 
Alytaus rajonų savivaldybes pri-
skirti Kauno teritorinei ligonių 
kasai. Koks tikrasis tokio skai-
dymo tikslas, taip ir nepasako-
ma. Juk kiekvienas gyventojas, 
gavęs gydytojo siuntimą, turi 
teisę laisvai pasirinkti, kuriame 
mieste ir kurioje sveikatos prie-
žiūros įstaigoje konsultuosis ar 
gydysis. Apmokėjimą už suteiktas 
paslaugas koordinuoti atitinka-
moms įstaigoms esamomis aplin-
kybėmis tikrai nėra sudėtinga. Juk 

gų mažinimą. 
Tarybos narys, buvęs meras 

Artūras Margelis įsitikinęs, jog 
licencijos sustabdymas metams 
yra beveik tas pat, kas poskyrio 
uždarymas ir savavališkas pa-
tvirtintos ligoninės struktūros 
pakeitimas. 

„Tarybos nariai apie tai nieko 
nežinojo, šis klausimas taryboje 
nebuvo svarstomas ir ligoninės 
struktūra nėra pakeista. Yra pa-
tvirtinti ligoninės įstatai, kuriuose 
numatyta struktūra su Vaikų ligų 
skyriumi. Skyriaus uždarymas yra 
akivaizdi savivalė.  Merė neturėjo 
teisės leisti metams atsisakyti šios 
paslaugos“, – piktinosi A. Mar-
gelis. 

Kitas tarybos narys Gintautas 
Salatka įsitikinęs, jog prašymas 
sustabdyti vaikų poskyrio teikia-
mų paslaugų licenciją metams 
reiškia, jog realiai šios paslaugos 
Lazdijų ligoninėje nebelieka. 

„Tai labai liūdna situacija. Su-
stabdžius licencijos galiojimą, 
Lazdijų ligoninė nebegaus pinigų 
iš Ligonių kasų už šias paslaugas. 
Kita vertus, kalbos, kad po metų 
Vaikų ligų poskyris gali būti ati-
darytas, neturi realaus pagrindo. 

Kaip iš naujo surinksi persona-
lą Vaikų ligų poskyriui, kai visi 
medikai žino apie nestabilumą 
Lazdijų ligoninėje, apie rajono 
valdžios strategijos neturėjimą 
ligoninės veiklos klausimu?“ – 
tvirtina jis. 

neleiDo DirBti „kataraktai“
Kitas faktas, neleidžiantis tikėti 
tuo, jog merė nori naudos rajono 
gyventojams ir rūpinasi, kad šie 
gautų rajone kuo daugiau medi-
cinos paslaugų, yra liūdna istorija 
su lenkų kapitalo akių gydymo 
bendrove „Katarakta“. 

Penkerius metus sėkmingai 
Lazdijų ligoninėje dirbę lenkų 
medikai, atlikę modernias akių 
operacijas, iš Lazdijų buvo išpra-
šyti – ligoninė nenorėjo pratęsti 
operacinės nuomos sutarties, o 
rajono vadovai nesugebėjo išsau-
goti šios Lazdijų krašto žmonėms 
labai reikalingos paslaugos. 

Bet Druskininkų valdžia „Kata-
raktą“ priėmė ištiestomis ranko-
mis ir suteikė bendrovei patalpas 
Druskininkų ligoninėje. Dabar 
mūsų rajono žmonės operuotis 
važiuoja į Druskininkus. •
„dzūkų žinių“ informacija

»Atkelta iš 1 psl. 

Stebulių bendruomenės namai
(Dzūkų g. 7, Stebulių k., Lazdijų r. sav.)

Gruodžio 17 d. 13.30–16.45 val.  
Kviečiame į nemokamą praktinį-informacinį seminarą „Erdvinių 

duomenų taikymas žemės ūkio veikloje“, skirtą ūkininkams, jų 
partneriams, ūkio darbuotojams, kitiems fiziniams ar juridiniams 
asmenims, užsiimantiems žemės ūkio veikla. Lietuvoje ūkininkai 
ūkininkaudami naudoja intensyvias auginimo technologijas ir 
susiduria su problema, kad vizualiniu būdu ne visada gali įvertinti 
savo turimų laukų ir šių laukų būklės. Seminaro metu dėstytojai 
pademonstruos, kaip galima valdyti savo ūkį naudojantis inova-
tyviais fotogrametriniais metodais.

Seminarą ves Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos 
dėstytojai.

Seminaras organizuojamas pagal projektą „Fotogrametrinių 
inovacijų demonstravimas, siekiant  taikyti aplinkotyros inovacijas 
žemės ūkyje“, Nr. 14PA-KK-19-1-08710-PR001.

Į seminarą registruojama tel.: 8 610 25047, 8 685 84542 arba el. 
paštu: k.javaitiene@kmaik.lm.lt, s.cernuliene@kmaik.lm.lt. 

Lietuvoje Valstybinė teritorinė 
ligonių kasa yra viena ir galima 
jos atskirų padalinių tarpusavio 
konkurencija negali apsunkinti 
ir neigiamai paveikti sveikatos 
priežiūros paslaugas teikiančių 
įstaigų darbo. 

– Kokie skyriai po reformos 
turėtų likti Lazdijų ligoninėje?

– Siekiame ir sieksime, kad 
Lazdijų ligoninėje išliktų visi iki 
šiol veikiantys skyriai. 

– Kokios būtų pasekmės, jei 
Lazdijai atsisakytų dalyvauti 
šioje reformoje?

– Nereaguoti į LR sveikatos 
apsaugos ministerijos bei Vyriau-
sybės pavedimus sveikatos prie-
žiūros srityje negalime. Reaguoti 
turime ir reaguojame, tačiau ne 
pataikaudami, o atstovaudami 
rajono gyventojų lūkesčiams ir 
siekdami maksimalios naudos 
rajono gyventojams ir geriausių 
sąlygų VšĮ „Lazdijų ligoninė“ 
ir pirminės sveikatos priežiūros 

įstaigose dirbantiems darbuoto-
jams.

liGoninė neBeGyDo vaikų
Nors merė dievagojasi, jog sieks 
išsaugoti visas Lazdijų ligoninėje 
teikiamas paslaugas, tačiau rea-
lybė yra šiek tiek kitokia. Laz-
dijų ligoninė, žinoma, su rajono 
valdžios palaiminimu, šią vasarą 
kreipėsi į Valstybinę akreditavimo 
sveikatos priežiūros veiklai tarny-
bą, prašydama beveik metams su-
stabdyti vaikų gydymo paslaugos 
teikimą Lazdijų ligoninėje. 

Tai reiškia, kad iki ateinančių 
metų vasaros pabaigos Lazdijų 
ligoninėje nebus gydomi vaikai, 
jie turės ieškoti medikų pagalbos 
Alytuje ar kitų miestų ligoninėse. 
Akivaizdu, jog šis veiksmas yra 
tiesus žingsnis į ligoninės paslau-

„Jeigu nuoširdžiai, aš manau, kad ministerija 
jau sumovė tą reformą. aš jiems siūlyčiau ją 
padėti į šoną“, — sakė a. veryga.

Kodėl nelengva patikėti valdžios pažadu 
„Sieksime, kad Lazdijų ligoninėje išliktų visi iki šiol veikiantys skyriai“?

Buvęs sveikatos apsaugos ministras, opozicinių „valstiečių“ atstovas A. Veryga: „Dabartinė Vyriausybė galėtų 
reformuoti tas sritis, dėl pokyčių kuriose medikų bendruomenė sutaria, tai yra greitąją medicinos pagalbą ir slaugą 
bei globą.“
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Veronikos Povilionienės interviu iš palatos: „Jau
buvau išėjusi, bet supratau, kad dar kai ką turiu padaryti“

man atrodo, kad ten gimė Dievu-
lis. Aš tūkstančiu procentų įsiti-
kinusi ir kiekvienais metais man 
tas pats – aplūžusi pirtukė.

Man buvo tiek pasakojama apie 
Dievulį, kuris buvo labai papras-
tas, labai žmogiškas... Kiek daug 
tų sakmių apie pasaulio sukūrimą, 
apie paukštukus, apie žmogaus 
protą – mes tiek visko vaikystė-
je girdėjome iš diedulių, tėvuko, 
kaimynų – iš visur. Visur buvo 
Dievo valia, o adventas buvo ra-
mybė, susikaupimas.

– Tavo visi trys vaikai – du sū-
nūs ir dukra – jau turi savo vai-
kų, turi gražias, dideles šeimas. 
Manau, kad esi ypatinga mama, 
ypatinga, sakyčiau, ir uošvienė, 
ir anyta. Niekados nesu girdė-
jusi tavo asmeniškuose pasisa-
kymuose keiksnojimų nei savo 
marčių, nei žento. Visada kalbi 
labai gražiai apie savo žmones, 
savo vaikų žmones.

– Žinai, pasaulyje žmonės: aš 
sergu, aš nelaimingas. Aš jaučiuo-
si pačiu laimingiausiu žmogumi 
pasaulyje. Aš turiu nuostabių 
draugų, nuostabią šeimą, nuos-
tabias marčias, žentą ir anūkus.

Mes sėdame prie stalo 17 žmo-
nių. Ačiū Dievui, kad dar yra li-
kusi pagarba tam senajam pavel-
dui. Ir mano marčios, ir netgi jau 
anūkai moka ir sugeba iškepti, 
padaryti ir žuvies, ir pyragų, ir 
kūčiukų tradiciškai. Mes viską 
darome beveik nieko nepirkdami 
iš parduotuvių...

Aš gavau tokią dovaną, kurią 
pati kažkada nė negalvodama 
pasidovanojau. Rinkau visus ant 
popiergalių paišytus vaikų pie-
šinukus. Vaikai ką gaudavo, ant 
to piešdavo, popieriaus nebuvo. 
Dėdavau į tokį tarybinį maišelį 
ir atnešė man į palatą tą maišelį 
su mano vaikų piešiniais. Žiū-
rėjau į tuos piešinius ir verkiau, 
ir juokiausi. Tie piešinukai visi 
tokie gražūs, buvo nuostabus va-

karas. Aš viską grąžinau ir sakiau: 
išsidalinkite ir saugokite savo 
vaikams, nes tai yra labai labai 
labai brangus daiktas. Siūlyčiau 
jaunoms šeimoms tą daryti.

– <...> Veronika, dabar guli 
ligoninėje ir tas buvimas yra 
egzistencinis. 75 metai kitam 
žmogui: ojetau, jau 75-eri... O 
90-metės sako: klausyk, tokia 
jauna, tik 75-eri. Tie metai nieko 
nereiškia, reiškia žmogaus noras 
būti, noras kažką veikti, apglėbti 
kitus, pabūti su anūkais, duoti 
patarimų savo marčioms ir pan. 
Dabar tau labai sunkus laikas – 
liga, kurios dar gydytojai nega-
li pagriebti už uodegos. Kokios 

mintys lenda į galvą? Mes apie 
tai niekada nešnekame, tarsi 
tabu. Pasidalink, jei gali.

– Galiu, tik norėčiau, kad mani-
mi patikėtų. Tai, ką aš pasakysiu, 
yra tikra teisybė. Praeitą penkta-
dienį buvau išėjusi. Manęs nebe-
buvo. Atsikėliau ryte su dideliu 
vamzdžiu gerklėje, o tas vamzdis 
išgelbėjo mano gyvenimą. Man 
buvo sustojęs kvėpavimas ir man 
jau darė dirbtinį kvėpavimą.

Ir staiga – nežinau, kaip apibū-
dinti tokį keistą jausmą, – aš paju-
tau (galvojau, gal išėjau iš proto, 
nes visai negalėjau kalbėti, balsas 
buvo dingęs su ta įkišta dūda), 
ką aš dar turiu padaryti: aš turiu 
būtinai įrašyti savo anūkų, savo 
bičiulių anūkų ir vaikų dainas, 
kalbas ir turiu išleisti kompaktą 
vaikams. Ir net žinau dainas, ku-
rios turi būti tame kompakte.

Atsikėliau ir, kol blaiviausi, gal-

vojau: gal aš tikrai išeinu iš proto. 
Bet paskui reanimacijos seselė 
sakė: „Veronika, teisybė, jums 
Dievas davė darbą, užsakymą.“ 
Galite manimi netikėti, bet taip 
yra ir aš tą tikrai tikrai padarysiu. 
Dar noriu gyventi ir galvoju, kad 
dar ne viskas padaryta. Kai ma-
nęs klausia: „Veronika, tu buvai 
išėjusi – ką matei?“ Aš nieko ne-
mačiau. Bet aš turiu užduotį.

– <...> Noriu paklausti, kiek 
vis dėlto gyvenime, kuriame būta 
visko, vykimo į užsienius su savo 
koncertais, atsivėręs pasaulis pa-
keitė tavo gyvenimą, tavo požiūrį 
į kai kuriuos dalykus?

– Uždavei labai gražų klausi-

mą. Apie tai nebuvau pagalvojusi, 
bet dabar pagalvojau, šią minutę. 
Žinai, pasaulis man atvėrė, kad 
nieko gražesnio už savo tėvynę 
nėra. Nežinau, gal kad aš senstu, 
kad metai bėga, kad gyvenimas 
trumpėja... Esu buvusi labai daug 
gražių, puikių vietų, tikrai. Bet ką 
aš žinau – grožis yra grožis, o čia 
dar yra šilumos, tokios naminės, 
jaukios šilumos, tvirtumo ir dar, 
ko gero, yra kaip niekur kitur 
labai didelės, gražios, pastovios 
ramybės, mėlyno ilgesio, noro 
dar kažką padaryti.

Galbūt kvailas tas mano noras, 
bet norėčiau, kad apie Lietuvą 
žinotų daug daugiau žmonių. At-
rodo, darau viską, bet kai man 
pasako, kad neišeina dainuoti lie-
tuviškai, pavyzdžiui, džiazo ar dar 
ko nors... Baikit. Aš su Vyšniaus-
ku padainuoju lietuviškai, ir salės, 
bent jau užsienyje, lūžta, ploja ir 

Veronika Povilionienė. (BNS nuotr.)

kažkaip visi supranta. <...> Kai 
man sako: „Ai, čia lietuvių kal-
ba, ką čia su ta lietuvių kalba pa-
saulyje...“ Su Petru mes įrodėme 
pasauliui su lietuvių kalba.

– <...> Veronika, ligoninės pa-
lata visada trupučiuką apriboja 
žmogaus laisves, negali daryti 
to, ką nori.

– Taip, bet kas turi tvirtą šeimą... 
Aš ilgai gulėjau reanimacijoje. Į 
ją įleido visus, kas tik norėdavo 
ateiti, – labai ačiū ligoninei. Tu 
neįsivaizduoji, kaip yra svarbu, 
kai šalia tavęs yra žmogus. Dvi 
minutes už rankos palaiko, ir tu 
visai kitoks. Šeima ir meilė – Die-
ve, tebūnie kiekvieno iš mūsų šir-
dyje jinai neišblėsta.

Ir dar vienas dalykas – praga-
riškai juodas mūsų medicinos 
darbuotojų darbas. Kantrybės, 
sveikatos linkiu jiems visiems. 
Turiu nuostabius gydytojus: prof. 
Žaliūną ir gydytoją Liną Bradaus-
kienę. Tikriausiai Dievas išsiren-
ka medikus ir tie, kurie jo paklau-
so, yra puikūs gydytojai ir puikūs 
žmonių gyvybių gelbėtojai. Aš 
jau nešnekėčiau, nes manęs jau 
nebūtų, jeigu ne jie. Ačiū.

Ir dar noriu prisiminti vieną 
daiktą, kartoju tai per kiekvieną 
adventą. Čia ne mano žodžiai – 
Norberto Vėliaus. Atsiminkite, 
kad šituo laikotarpiu, prasidedant 
adventui, į mūsų namus sugrįžta 
mūsų protėvių vėlės. Sako, kad 
jos ateina labai pavargusios, iš 
toli, nes dangus nuo žemės toli... 
Jos ateina kiekvienais metais 
pasižiūrėti, kaip mes gyvename, 
kartu pavalgyti Kūčių vakarienės, 
palaiminti mūsų darbų. Ir jos vėl 
išeina. Tai būna tik vieną kartą 
per metus.

Mielieji, jeigu mes paliksime 
Lietuvą, kur sugrįš mūsų dva-

selės? Elenutė Bradūnaitė pa-
sakojo, kad Amerikos lietuviai 
per adventą kabindavo baltus 
rankšluostėlius ant langų, kad 
žinotų, jog čia gyvena lietuviai, 
kad dvaselės užsuktų pasižiūrėti. 
Darykime viską, kad nereikėtų 
kabinti rankšluostėlių, kad mūsų 
būtų daug, kad mes būtume dori, 
geri žmonės, kad darytume labai 
daug prasmingų darbų ir atsimin-
tume tokį dalyką: labai svarbu 
tikėjimas, viltis, gerumas, meilė 
ir šeima.•

Daugiau V. Povilionienės pa-
mąstymų ir atsiminimų – visame 
pokalbyje. Išgirskite lapkričio 28 
d. laidos „Toks gyvenimas su Zita 
Kelmickaite“ įraše.

Parengė Indrė Motuzienė.
LRT Radijo laida „Toks gyvenimas su 
zita kelmickaite“, LRT.lt

Darykime viską, kad būtume dori, geri 
žmonės, kad darytume labai daug prasmingų 
darbų ir atsimintume tokį dalyką: labai svarbu 
tikėjimas, viltis, gerumas, meilė ir šeima.

Nepaisydama onkologi-
nės ligos, dėl kurios guli 
ligoninėje, lietuvių liau-
dies folkloro dainininkė 
Veronika Povilionienė 
sako, kad jaučiasi pačiu 
laimingiausiu žmogumi 
pasaulyje. LRT RADIJO 
laidoje „Toks gyvenimas 
su Zita Kelmickaite“ ji 
tvirtina, kad jau buvo 
išėjusi, tačiau dar rado 
stiprybės pagyventi, nes 
suprato, kokį darbą dar 
turi padaryti. Ir žada – jį 
tikrai ir padarys.

V. Povilionienė nurodė kelią ne 
vienam jaunam žmogui, leido 
pasitikėti savo jėgomis tiems, 
kurie norėjo, kad būtų dainuoja-
mos tradicinės lietuvių liaudies 
dainos, kad būtų išlaikyta dzū-
kiška tradicija.

Ji ir pati užaugo Dzūkijoje. Ją 
supo tikri, autentiški dzūkiško 
kaimo žmonės, tad nekyla klau-
simų, iš kur tasai V. Povilionie-
nės įrankis suprasti ir perduoti 
dzūkišką dainą, tai – prigimtinis 
instrumentas. Daina ar pasaka, ar 
tiesiog dzūkiškas ulbėjimas jai iš 
prigimties suprantamas taip, kaip 
kvėpuoti oru.

Pirmąjį advento sekmadienį 
LRT RADIJO laidos „Toks gy-
venimas“ vedėja Zita Kelmickaitė 
kalbėjosi su dainininke iš Kauno 
klinikų palatos, kur kovoja su 
liga.

„Toks gyvenimas su Zita Kel-
mickaite“. Su sunkia liga kovo-
janti Veronika Povilionienė: ma-
nęs jau nebebuvo, bet pajutau, ką 
aš dar turiu padaryti.

– Adventas tavo gyvenime 
reiškia kažkokį ypatingą tarps-
nį, ypatingą nuotaiką, ar jis 
tiesiog ateina ir ypatingo laiko 
nejauti?

– Ne, Zita. Man adventas yra 
ypatingas, visada prasidedant 
adventui prisimenu tave. Tu ti-
kriausiai neatsimeni to įvykio. 
Aš su vaikais buvau atvažiavusi į 
Vilnių. Tada gyvenome Kaune, aš 
dirbau Vilniuje. Vaikams buvo gal 
po kokius 4–5 metus ir tu atnešei 
kiekvienam vaikui po apelsiną.

Kažkodėl adventas man sie-
jasi su tavimi ir tais apelsinais, 
į kuriuos vaikai žiūrėjo ir ne-
žinojo, kas tai yra. Paskui kitą 
dieną man paskambinai, sakei: 
„Veronika, nemiegojau visą naktį, 
verkiau.“

– Aš nesupratau, kaip gali 
ketverių metų vaikai nežinoti, 
kas yra apelsinai, kai visiems 
per visus galus būdavo prigrūs-
ta visko. Tu neturėjai galimybės 
jiems tiek pripirkti. Ir tie vaikai 
su jais žaidė. Jie galvojo, kad čia 
yra kamuoliukai. Jie juos rideno 
palei grindis.

– Tai prisimenu kiekvieną 
adventą. Dar ką prisimenu tik 
prasidedant adventui ir prieš pat 
Kūčias... Nežinau, iš kur man tai 
iškyla kiekvieną kartą, bet iškyla 
mano diedulių pirtukė kaime ir 
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statybų inžinierės kuriamios 
įstabaus grožio floristikos 
kompozicijos palieka be žado: 
nuo jų sunku atitraukti akis

svetimo žmogaus padrąsinimo, ne artimų-
jų pasakymo, kad gražu, bet kitų žmonių, 
net nepažįstamų. Sulaukusi pagyrų, jau 
drąsiau ėmėsi darbo. „Su artimaisiais 
galvojome, kaip pavadinti mano floris-
tikos puslapį. Visi galvojo pavadinimą. 
Nusprendėme, kad bus „Ponas Žiedas“. 
Dabar kuriamas logotipas“, – sako ji. 
Karolina mano, kad gal ne visiems patiks 
tai, ką ji daro, bet kiekviena prekė juk 
suranda savo pirkėją. 

kuria ne tik kalėDinius vainikus, 
Bet ir stalo Dekorą Bei stilinGas 
Žiemos puokštes
Karolina mano, kad kiekvienas gali ir 
pats pabandyti pasigaminti advento vai-
niką, o ir užsiėmimas labai juk mielas. 
„Dažnam atrodo, kad ką mato paveiks-
lėlyje, tokį pat ir padarys, bet dažniausiai 
tenka nusivilti. Netgi kai ateini į kursus, 
tai galvoji: imsiu ir padarysiu. Viens du 
ir pagaminsiu. Lengva. Paskui pamatai, 
kad taip toli gražu nėra. Tačiau pasidaryti 
savo rankomis kalėdinį vainiką – gera 
pramoga. Juk darai sau. Gera emocija 
sukuriama. Aš ir pati visada pasidary-
davau pati – jokių kursų juk nebuvau 
lankiusi“, – neslepia ji. Tačiau visai kas 
kita, jei tai nori daryti profesionaliai. Pri-
sipažįsta, kad net spiralinę puokštę teko 
ardyti ir vėl iš naujo dėlioti, kol gavosi 
tokia, kokia turėtų būti. O ir kaip jai dabar 
pavyksta sukurti tokias stilingas kompo-
zicijas, ji nė pati paaiškinti negali. Sako, 
kad dėlioja, dėlioja ir sudėlioja, mato, ko 
trūksta, ir dar padėlioja. Neslepia, kad jei 
visiškai nieko nepasiruošusi būna, darbas 
užtrunka. „Reikia ir karkasą pasidaryti, ir 
pasiruošti medžiagas puošybai. Yra kas 

veikti“, – patikina ji.
Tačiau ne tik vainikus Kalėdoms kuria, 

bet ir stilingas žiemos puokštes, kurios 
puikiausiai gali pasitarnauti žiemą gimu-
siems pasveikinti. Neseniai pagamino 
puokštę, kurią pavadino „Kalėdų Senelio 
žmona“. Pavadinimas toks pat įmantrus 
kaip ir pati puokštė. „Norisi kažką naujo 
sukurti, parodyti žmonėms. Gal vainikais 
jau visi pasipuošė, tad reikia kažko kito, 
kažko naujo“, – tarsteli ji. 

Ji kuria ir stalo kompozicijas: šventinių 
stalų puošyba jai prie širdies. Stalo dekore 
prioritetas – natūralios medžiagos. „Kam 
patinka, tam gražu. Čia labai priklauso 
nuo to, ko nori pats žmogus“, – paprastai 
paaiškina ji. Dabar ji vis dažniau save pa-
gauna galvojančią apie vestuvių floristiką, 
taip pat interjero. „Tai kai kas rimčiau“, 
– patikina ji. 

planuoJa kurti ir paGal uŽsakymus
Turi ir planų. „Valentino dienai kažką 
kursiu. O jau Velykoms tai tikrai, mat ve-
lykinėse kompozicijose galima panaudoti 
daug medžiagų iš gamtos“, – pastebi ji. Pri-
sipažįsta, kad ir iš gyvų gėlių mielai kurtų, 
jei kas paprašytų, mat su gyvomis gėlėmis 
sunkiau – jos greit vysta. „Velykų kom-
pozicijose galima naudoti gerokai ilgiau 
išsilaikančias medžiagas“, – tarsteli ji.

 Didesnių planų irgi turi. „Yra, bet kol 
kas nedrąsiai“, – prasitaria ji. Tačiau vis 
pagalvoja, kad vis tik galėtų daryti tai, ką 
mėgsta. „Vis pagalvoju, jei užsisakytų 
žmonės, galėčiau gaminti. Pagal užsaky-
mus gaminčiau. Tą tikrai ketinu daryti“, 
– sako ji.  Ar tai tikrai jos kelias ir noras 
nepraeis? „Esu dar jauna, tad manau, spė-
siu viską“, – taip sako diplomuota statybos 
inžinierė.•

»Atkelta iš 3 psl. 

ketvirtaDienis, gruodžio 9 d. Saulė teka 8.27, leidžiasi 15.53, dienos ilgumas 
7.26. jaunatis. Vardadieniai: delfina, Leokadija, Vakaris, Gedenė, Valerija.

LRT TV
2021. 12.
 6.02 kalėdų kalendorius 

2021.
 6.05 Labas rytas, Lietuva.
 7.20 „ir vėl kalėdos“. 
 7.30 žinios. 
 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 Pasaulio puodai.
 13.00 (Ne)emigrantai.
 14.00 žinios. orai.
 14.20 Laba diena, Lietuva.
 16.30 „Pagalbos 

šauksmas“.
 17.15 „Ponių rojus“.
 18.00 kas ir kodėl?
 18.30 svarbi valanda.
 19.25 kalėdų kalendorius 

2021.
 19.30 Vartotojų kontrolė.
 20.30 Panorama.
 21.25 kalėdų kalendorius 

2021.
 21.30 „Vienas iš 3 mili-

jonų“.
 22.40 dviračio žinios.
 23.10 „Virš vandens“.
 24.00 „komisaras Reksas“.
 0.45 „kelionių atvirukai. 

kolonijinė oa-
chaka“.

 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Vartotojų kontrolė.
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Gimę tą pačią dieną.
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 kas ir kodėl?
 3.35 dviračio žinios.
 4.05 klauskite daktaro.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 kūrybingumo 

mokykla.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.00 „Balta – meilės 

spalva“.
 7.00 kk2.
 7.30 „Monikai reikia 

meilės“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

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

vaisius“.
 15.30 „Raudonas kam-

barys“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva.
 18.30 žinios.
 19.30 kk2. 
 20.00 Bučiuoju. Rūta. 
 21.00 „Monikai reikia 

meilės“.
 21.30 žinios.
 22.30 „skausmas ir šlovė“.
 0.45 „sūnus paklydėlis“.
 1.45 „Teisingumo 

angelas. Pipirmėtė“.
 3.40 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.25 alchemija. VdU 

karta. 
 4.55 ReTRosPekTYVa. 

TV3
 6.15 „Transformeriai. 

Maskuotės  

meistrai“.
 6.40 „didvyrių draugu-

žiai“.
 7.05 „kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
 7.35 Gero vakaro šou.
 8.35 „Meilės sūkuryje“.
 9.45 „Vestuvių varpai“.
 11.45 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 12.40 „kenoloto“.
 12.42 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 14.00 „Šeimynėlė“.
 15.00 „simpsonai“.
 16.25 TV3 orai.
 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 „aleksandras“.
 22.45 „jėga“ ir „kenoloto“.
 22.48 „aleksandras“.
 2.10 „Havajai 5.0“.
 4.10 „Tai – mes“.
 5.05 „Moderni šeima“.

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 „specialistas“.
 23.15 „Lūžio taškas“.
 1.25 „Būk ekstremalas“.
 2.25 „Greitojo reagavimo 

būrys“.

Lryto
 5.15 Nauja diena. 
 6.15 TV parduotuvė.
 6.30 Mano vieta. 
 7.00 „žudikų pėdsakais“.
 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. 
 22.50 sportas.
 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? Pikan-
tiškas pavadinimo 
prieskonis“.

 8.15 „Pasakojimai iš 
japonijos“.

 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 pasau-

liai su Nomeda kaz-
laus. svečias smuiko 
virtuozas, dirigentas 
Pavel kogan (Rusija, 
Lietuva).

 14.45 „Šviesuliai. artistai“.
 15.35 dizaino doku-

mentika. Mados 
dizainas.

 15.45 „Bitelės Uogelės“.
 16.00 „ir vėl kalėdos“. 
 16.15 „džiunglių knyga“.
 16.40 „kaip atsiranda 

daiktai“.
 17.05 „Tarnauti ir ginti“.
 18.00 „citadele“ karaliaus 

Mindaugo krepšinio 
taurės ketvirtfinalis. 
alytaus „dzūkija“–
Vilniaus „Rytas“. 

 20.00 „citadele“ karaliaus 
Mindaugo krepšinio 
taurės ketvirtfinalis. 
„Šiauliai-7bet“–
Utenos „Uniclub 
casino-juventus“. 

 21.55 kalėdų kalendorius 
2021.

 22.00 3 minutės iki  
kino. 

 22.03 Premjera. „saldi 
dienos pabaiga“.

 23.35 Čia – kinas.
 24.00 dW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 dabar pasaulyje.
 0.40 Tarptautinis 

bigbendų festivalis 
„Big Band Festival 
Šiauliai 2015“. 

 1.40 duokim garo!
 3.00 Širdyje  

lietuvis.
 3.55 Šventadienio 

mintys.
 4.20 „Vienas iš 3 mili-

jonų“.
 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. 

atpildo diena“.

TV6
 6.05 „skorpionas“.
 6.55 „csi. Niujorkas“.
 7.45 „kobra 11“.
 8.50 Praeities žvalgas.
 9.20 „saša ir Tania“.
 10.20 „simpsonai“.
 11.20 „Goldbergai“.
 12.20 „kietuoliai“.
 12.50 „atsargiai! Mer-

ginos“.
 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 „insurgentė“.
 0.10 „Naktinė pamaina“.
 1.10 „skorpionas“.
 2.00 „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 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.

 19.30 orijaus kelionių 
archyvai.

 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.

„Su artimaisiais galvojome, kaip pavadinti mano floristikos puslapį. Visi galvojo pavadinimą.
Nusprendėme, kad bus „Ponas Žiedas“. Dabar kuriamas logotipas“, — sako ji. Karolina 
mano, kad gal ne visiems patiks tai, ką ji daro, bet kiekviena prekė juk suranda savo pirkėją.
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LRT TV
2021. 12.11 
 6.02 Vartotojų kontrolė.
 6.55 „kelionių atvirukai. 

actekų Meksikas“.
 7.10 svajoja vaikai.
 7.40 „keit ir kunas. 

dingusių draugų 
paieškos“.

 9.00 kalėdų kalendorius 
2021.

 9.03 Labas rytas, Lietuva.
 10.38 „ir vėl kalėdos“. 
 10.48 Labas rytas, Lietuva.
 11.52 kalėdų kalendorius 

2021.
 12.00 Premjera. „amerikos 

arktis. Niokojama 
užuovėja“.

 12.55 „Gyvenimo kelias“.
 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 „Romeo ir džuljeta“.
 1.05 „žemadugnių auto-

mobilių parkas“.
 2.40 „Viskas, kas mus 

skiria“.
 4.15 „kelionių atvirukai. 

kolonijinė oa-
chaka“.

 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 „Legendos susivie-

nija“.
 11.50 „Policijos akademija 

6. Miesto apgultis“.
 13.35 PReMjeRa. „Polis“.
 15.45 „Rašalo širdis“.
 17.55 Gyvūnų pasaulis.
 18.30 žinios.
 19.30 „stebuklų parkas“.
 21.15 „slaptas kazino“.
 23.00 „Mergišiaus praei-

ties vaiduokliai“.
 1.05 „karalius artūras. 

kalavijo legenda“.

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 „sparčiai augantys 

gepardai“.
 12.30 „snieguolė ir stebu-

klingas paukštis“.
 12.40 „kenoloto“.
 12.42 „snieguolė ir stebu-

klingas paukštis“.
 14.05 „Meilė, vedybos, 

šeimyninis gyve-
nimas“.

 15.55 „Vienas namuose 
2. Pasiklydęs 
Niujorke“.

 17.20 „kenoloto“.
 17.22 „Vienas namuose 

2. Pasiklydęs 
Niujorke“.

 18.30 TV3 žinios.
 19.30 galvok.
 19.40 eurojackpot.
 19.45 galvok.
 21.30 „Marsietis“.
 22.45 „jėga“ ir „kenoloto“.
 22.48 „Marsietis“.
 0.25 „kerė“.
 2.35 „karibų piratai. 

salazaro kerštas“.
 5.00 „Franklinas ir 

Bešas“.
 5.45 „Havajai 5.0“.

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. austra-
lija“.

 13.30 „ekstrasensų 
mūšis“.

 16.00 „Pragaro viešbutis“.
 17.00 Betsafe–LkL 

čempionatas. 
Pasvalio „Pieno 
žvaigždės“–Pane-
vėžio „Lietkabelis“. 

 19.30 Protas ir jėga. 
 21.30 „Muilodrama“.
 22.30 „agentų žaidimai“.
 0.40 „kautynės maža-

jame Tokijuje“.
 2.20 „Tobulas ginklas“.

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 pėdsakais“.
 21.30 „Laukinis“.
 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.
 14.30 „keit ir kunas. 

dingusių draugų 
paieškos“.

 15.50 „ir vėl kalėdos“. 
 16.05 „atėnė“.
 17.00 Veranda.
 17.30 Legendos. Šiandien 

ir visados.
 18.25 kalėdų kalendorius 

2021.
 18.30 skambantys pasau-

liai su Nomeda kaz-
laus. svečias smuiko 
virtuozas, dirigentas 
Pavel kogan (Rusija, 
Lietuva). 

 19.30 Premjera. „Vilniečiai. 
Liudmila Riabenko-
zonn“.

 20.00 europos kino apdo-
vanojimai 2021.

 22.30 „Magiškos naktys“.
 0.35 dabar pasaulyje.
 1.00 „dvikova“.
 2.25 „kelionių atvirukai. 

kambodža. kepo 
Rivjera“.

 2.40 smalsumo genas.
 3.10 euromaxx.
 3.40 skambantys pasau-

liai su Nomeda kaz-
laus. svečias smuiko 
virtuozas, dirigentas 
Pavel kogan (Rusija, 
Lietuva). 

 4.35 Legendos. Šiandien 
ir visados.

 5.30 Pusryčiai pas 
kaimyną.

TV1
 6.20 informacinių mitų 

griovėjai.
 6.50 100 metų propa-

gandos. 
 7.20 „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. „kiro“ 

klubas“.
 22.55 „serena“.
 1.10 „kovos su mafija 

būrys. Bosas grįžta“.
 3.20 „Brokenvudo 

paslaptys. kino 
peržiūra“.

TV6
 6.10 „jukono auksas“.
 7.00 Pragaro kelias.
 7.55 „Vienas“.
 9.00 juokingiausi 

amerikos namų 
vaizdeliai.

 9.30 statybų gidas.
 10.00 autopilotas.
 10.30 Gazas dugnas.
 11.00 100% dakaro.
 11.30 „Vandenyno kariai“.
 12.35 Liūtė – karalienė.
 13.55 išlikimas.
 14.55 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.
 22.00 sportas. NBa 

action.
 22.30 NBa rungtynės or-

lando „Magic“–Los 
andželo „clippers“.

 1.00 „Non-stop“.
 3.05 amerikos talentai. 

Čempionai.
 4.45 „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 sveika lėkštė su 

V. kurpiene.
 12.00 Čepas veža.
 12.30 Šiandien kimba.
 13.30 Meistro dienoraštis.
 14.00 nežVaiRUok.
 14.30 Gimę ne Lietuvoje.
 15.00 13 731 km dviračiu 

aplink skandinaviją.
 16.00 orijaus kelionių 

archyvai.
 17.00 Pokalbiai prie jūros.
 17.30 orijaus kelionės.
 18.00 jūs rimtai?
 18.30 Lietuviškos atos-

togos.
 19.00 Ugnikalnių takais.
 20.30 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 10 d. Saulė teka 8.29, leidžiasi 15.53, dienos ilgumas 
7.24. jaunatis. Vardadieniai: eidimtas, ilma, eularija, Loreta.

LRT TV
2021. 12.10
 6.02 kalėdų kalendorius 

2021.
 6.05 Labas rytas, 

Lietuva.
 7.20 „ir vėl kalėdos“. 
 7.30 žinios.
 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 stilius.
 13.00 Gyventi kaime 

gera.
 13.30 keliai. Mašinos. 

žmonės.
 14.00 žinios. orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 „Pagalbos 

šauksmas“.
 17.15 „Ponių rojus“.
 18.00 kas ir kodėl?
 18.30 svarbi valanda.
 19.30 eurolyga per LRT. 
 19.45 eurolygos krepšinio 

turnyras. kauno 
„žalgiris“–Maskvos 
cska. 

 21.45 auksinis protas.
 23.10 kalėdų kalendorius 

2021.
 23.15 Premjera. „žema-

dugnių automobilių 
parkas“.

 0.50 „dvikova“.
 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 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 penktadienis. 
 21.00 „karalius artūras. 

kalavijo legenda“.
 23.30 „Tai“.
 2.10 „skausmas ir 

šlovė“.
 4.10 „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 „Gražiausias 

pasaulio kampelis“.
 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.
 19.30 „Pirmyn“.
 21.25 „karibų piratai. 

salazaro kerštas“.
 22.45 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 22.48 „karibų piratai. 

salazaro kerštas“.
 0.05 „Pajūrio šlais-

tūnas“.
 2.00 „Prarastasis 

miestas z“.
 4.50 „Franklinas ir 

Bešas“.
 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 „Tobulas ginklas“.
 23.20 „specialistas“.
 1.35 „Būk ekstremalas“.

Lryto
 5.15 Nauja diena. 
 6.15 TV parduotuvė.
 6.30 Negaliu tylėti.
 7.00 „žudikų pėdsa-

kais“.
 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. 
 18.30 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 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? dabi-
tiškasis šeštasis 
dešimtmetis“.

 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 „Triumfo kelias. 

jonas karolis 
chodkevičius“. 

 14.45 euromaxx.
 15.15 „75-eri UNiceF 

veiklos metai. Už 
kiekvieną vaiką“. 

 15.30 „kelionių atvirukai. 
kambodža. kepo 
Rivjera“.

 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 Premjera. „Viskas, 

kas mus skiria“.
 23.10 Grupė „Golden 

Parazyth“. 
 0.05 dW naujienos rusų 

kalba.
 0.20 dabar pasaulyje.
 0.45 „saldi dienos 

pabaiga“.
 2.20 Čia – kinas.
 2.50 dizaino dokumen-

tika. Vizualinis 
identitetas.

 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. 
kino peržiūra“.

 23.05 „kovos su 
mafija būrys. Bosas 
grįžta“.

 1.20 „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 „Non-stop“.
 0.10 „insurgentė“.
 2.25 „Ryklių sala“.
 3.55 „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.

 19.30 krepšinio zona.
 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. 12.13
 6.02 kalėdų kalendorius 

2021.
 6.05 Labas rytas, 

Lietuva.
 7.20 „ir vėl kalėdos“. 
 7.30 žinios. 
 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 „dviračio 

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“.
 23.55 „komisaras 

Reksas“.
 0.45 „kelionių atvirukai. 

omano vadės“.
 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 dizaino doku-

mentika. Baldai ir 
šviestuvai. 

 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.00 „Balta – meilės 

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

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

vaisius“.
 15.30 „Raudonas kam-

barys“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 žinios.
 19.30 kk2. 
 20.00 Nuo... iki...
 21.00 „Monikai reikia 

meilės“.
 21.30 žinios.
 22.30 „Taksi 4“.
 0.25 „sūnus paklydėlis“.
 1.25 „jautrus šūviams“.
 3.15 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.15 „Transformeriai. 

Maskuotės  
meistrai“.

 6.40 „didvyrių draugu-
žiai“.

 7.05 „kung fu panda. 
Meistrų paslaptys“.

 7.35 svajonių sodai.
 8.35 „Meilės sūkuryje“.
 9.45 „svajonių vestuvės“.
 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 „Pavojingasis“.
 22.45 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 22.48 „Pavojingasis“.
 0.25 „Franklinas ir 

Bešas“.
 1.30 „Havajai 5.0“.
 3.30 „Tai – mes“.
 4.30 „Moderni šeima“.
 5.45 „Šeimynėlė“.

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

geriausia“.
 8.25 „Teisingumo 

agentai“.
 9.30 „Pėdsakas“.
 10.25 „smaragdinės 

Malaizijos salos“.
 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. Šiaulių 
„Šiauliai-7bet“–
Utenos „Uniclub 
casino–juventus“. 

 21.00 „Vagių irštva“.
 23.50 „juodasis sąrašas“.
 0.50 „kondoras“.
 1.55 „Narkotikų prekei-

viai“.
 3.00 „atsarginis prezi-

dentas“.

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

su V. Mačiuliu. 
 7.00 „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. 
 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? Maistas 
išsinešti“.

 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 kultūros diena. 
 19.30 Premjera. „ernestas 

Hemingway. ke-
tverios vestuvės ir 
vienos laidotuvės“.

 20.30 Panorama.
 21.30 „žmogiškas 

mastelis. Premjera. 
svajonės link“.

 22.35 „Šviesuliai. sporto 
žvaigždės“.

 23.30 Pasivaikščiojimai. 
 24.00 dW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 dabar pasaulyje. 
 0.40 Šok su žvaigžde. 
 2.40 „Maistas: tiesa ar 

pramanas? Maistas 
išsinešti“.

 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 „Naujokai“.
 15.35 „Nina“.
 16.45 „Šeimyninės 

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

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

Šventojo kraujo 
procesija“.

 22.55 „Legendų biuras“.
 0.10 „svajoklė“.
 1.10 „Paskolinta meilė“.
 3.05 „Prancūziška 

žmogžudystė. Pilies 
paslaptys“.

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.
 21.00 „draugiškas 

seksas“.
 23.10 „Vaiduoklių žemė“.
 1.00 „skorpionas“.
 2.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 4.00 „antinų dinastija“.
 5.00 „Moderni šeima“.

Delfi
 6.00 2800 km dunojumi 

baidare su a. Valu-
javičiumi.

 7.00 Mano pramogos 
veidai.

 8.30 Į pasaulio kraštą. 
Šeimos nuotykiai 
ant ratų.

 9.00 delfi rytas.
 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. klim-

kaite ir k. Pocyte.
 18.30 2800 km dunojumi 

baidare su a. Valu-
javičiumi.

 19.30 Pasakos mažie-
siems.

 20.00 ateities karta.
 21.00 kasdienybės 

herojai.
 22.00 jos vardas  

MaMa.
 22.30 orijaus kelionės.
 23.00 iš esmės su G. klim-

kaite ir k. Pocyte.
 0.00 delfi diena.
 1.30 iš esmės su G. klim-

kaite ir k. Pocyte.
 2.30 delfi diena.
 4.00 kitokie pasikalbė-

jimai.

sekmaDienis, gruodžio 12 d. Saulė teka 8.31, leidžiasi 15.53, dienos ilgumas 7.22. 
Priešpilnis. Vardadieniai: joana, žaneta, Gilmintas, Vaingedė, dagmara, žana.

 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 „serengetis. 

intriga“.
 12.55 „Gyvūnų metro-

polis“.
 13.55 „Puaro“.
 15.30 žinios. orai.
 15.45 istorijos  

detektyvai.
 16.30 duokim garo!
 18.00 savaitė su „dvi-

račio žiniomis“.
 18.30 žinios. sportas. 

orai.
 19.00 keliai. Mašinos. 

žmonės.
 19.25 kalėdų kalendorius 

2021.
 19.30 savaitė.
 20.30 Panorama.
 20.52 sportas. orai.
 20.55 kalėdų kalendorius 

2021.
 21.00 Maltiečių sriuba 

2021. 
 23.10 Premjera. „Noras 

gyventi“.
 1.05 „Magiškos naktys“.
 3.10 „Gyvūnų metro-

polis“.
 4.05 „kelionių atvirukai. 

oscaro Niemeyerio 
Rio de žaneiras“.

 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“.
 8.55 „Beprotiškos 

melodijos“.
 9.25 „denis – grėsmė 

visuomenei. 
Nuotykiai tęsiasi“.

 11.00 „Paskutinė  
mimzė“.

 12.55 „jau atvažiavom?“.
 14.55 PReMjeRa. „Gelž-

kelio tigrai“.
 17.20 Teleloto. 
 18.30 žinios.
 19.20 dakaras 2022. 
 19.25 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 „Tarzanas. džiun-

glių legenda“.
 21.45 PReMjeRa. 

„jautrus šūviams“.
 23.35 „Taip, mes juodi“.
 1.25 „slaptas kazino“.

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 „Mažieji gamtos 

stebuklai“.
 12.40 „kenoloto“.
 12.42 „Mažieji gamtos 

stebuklai“.
 13.10 „Mažylio atos-

togos“.
 15.05 „Naktis muziejuje 

2“.
 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 3“.
 22.45 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 22.48 „džonas Vikas 3“.
 1.10 „Marsietis“.

BTV
 6.00 info komentarai su 

arnu Mazėčiu.
 7.00 Lietuvos galiūnų 

čempionato iii 
etapas.

 8.00 Miško atspalviai. 
 8.30 Tauro ragas.
 9.00 „savickas classic 

2021“. 
 10.05 „smaragdinės 

Malaizijos salos“.
 11.20 „Nepaaiškinami 

įvykiai su Viljamu 
Šatneriu“.

 12.20 „spec. būrys. 
išlieka stipriausi. 
australija“.

 13.30 „ekstrasensų 
mūšis“.

 16.00 „Pragaro vieš-
butis“.

 17.00 Betsafe–LkL čem-
pionatas. Prienų 
„Labas Gas“–kauno 
„žalgiris“. 

 19.30 „juodasis sąrašas“.
 20.30 „atsarginis prezi-

dentas“.
 21.30 dakaras 2022. 
 22.00 „kondoras“.
 23.05 „Narkotikų prekei-

viai“.
 0.15 „agentų  

žaidimai“.
 2.25 „kautynės maža-

jame Tokijuje“.

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.
 18.28 orai.
 18.30 krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 19.00 „Gyvenimo linija“.
 20.00 žinios.
 20.28 orai.
 20.30 Lietuvos dvarai. 
 21.00 Negaliu tylėti. 
 21.30 „24/7“. 
 22.30 žinios.
 22.58 orai.
 23.00 „Teisingumo 

agentai“.
 1.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 2.50 „Gyvenimo linija“.
 3.35 „24/7“. 
 4.20 „zoologijos sodas“.
 5.10 Mažos Mūsų 

Pergalės. 

LRT+
 6.05 duokim garo!
 7.25 kalėdų kalendorius 

2021.
 7.30 krikščionio žodis.
 8.00 kelias.
 8.30 Menora.
 9.00 Širdyje lietuvis.
 10.00 atspindžiai. 

Paveldo kolekcija.
 10.30 daiktų istorijos.
 11.30 7 kauno dienos.
 12.00 Mokslo sriuba.
 12.30 Šv. Mišios iš Vil-

niaus Šv. vyskupo 
stanislovo ir Šv. 
Vladislovo arkika-
tedros bazilikos.

 13.40 „Noelio cirkas“.
 15.25 svajoja  

vaikai.
 15.55 „ir vėl kalėdos“.
 16.05 Muzikos talentų 

lyga 2021.
 17.00 kultūros diena.
 17.30 kultūringai su 

Nomeda.
 18.25 kalėdų kalendorius 

2021.
 18.30 stambiu planu.
 19.30 išpažinimai.
 20.00 žiemojimas su 

opera. 
 20.30 Panorama.
 20.52 sportas. orai.
 21.00 Premjera. „Philip 

Glass. echnatonas“.
 23.30 „Šimtamečiai“.
 0.25 Panorama.
 0.47 sportas. orai.
 0.55 „Purpurinis rūkas“.
 2.40 Muzikinis intarpas.
 2.55 stambiu planu.
 3.50 „Noelio cirkas“.
 5.30 Pradėk nuo savęs.

TV1
 6.20 informacinių mitų 

griovėjai.
 6.50 100 metų propa-

gandos. 
 7.20 „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. 
Pilies paslaptys“.

 23.05 „Bjauri tiesa“.
 1.00 „serena“.
 3.10 „Vera. „kiro“ 

klubas“.

TV6
 6.10 „jukono auksas“.
 7.00 Pragaro kelias.
 7.55 „Vienas“.
 9.00 juokingiausi 

amerikos namų 
vaizdeliai.

 9.30 Vienam gale 
kablys.

 10.00 Praeities žvalgas.
 10.30 iššūkis.
 11.00 sandėlių karai.
 11.30 „Vandenyno kariai“.
 12.35 „Gepardai. Lenk-

tynės dėl valdžios“.
 13.50 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 „Mirtinas vėjas“.
 23.50 „Pavojingasis 

Bankokas“.
 1.55 amerikos talentai. 

Čempionai.
 3.35 Nematoma pusė.

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.
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LRT TV
2021. 12.14
 6.02 kalėdų kalendorius 

2021.
 6.05 Labas rytas, Lietuva.
 7.20 „ir vėl kalėdos“. 
 7.30 žinios. 
 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“.
 23.45 „komisaras Reksas“.
 0.30 „aistra varžytis“.
 1.00 LRT radijo žinios.
 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 kūrybingumo 

mokykla. 
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.00 „Balta – meilės 

spalva“.
 7.00 kk2.
 7.30 „Monikai reikia 

meilės“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.05 „Rimti reikalai 3“.
 11.10 „keičiu žmoną“.
 12.10 „Būrėja“.
 13.20 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „Uždraustas vaisius“.
 15.30 „Raudonas kam-

barys“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 žinios.
 19.30 kk2. 
 20.00 Bus visko. 
 21.00 „Monikai reikia 

meilės“.
 21.30 žinios.
 22.30 „kodas 211. Banko 

apiplėšimas“.
 0.15 „sūnus paklydėlis“.
 1.15 „Taksi 4“.
 3.10 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.15 „Transformeriai. 

Maskuotės meistrai“.
 6.40 „didvyrių draugu-

žiai“.

 7.05 „kung fu panda. 
Meistrų paslaptys“.

 7.35 karštai su tv3.lt.
 8.35 „Meilės sūkuryje“.
 9.45 „Širdies klystkeliai“.
 11.45 „Midsomerio žmog-

žudystės“.
 12.40 „kenoloto“.
 12.42 „Midsomerio žmog-

žudystės“.
 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. Šešė-

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

kraujas 2“.
 22.45 „jėga“ ir „kenoloto“.
 22.48 „Rembo. Pirmasis 

kraujas 2“.
 0.25 „Franklinas ir Bešas“.
 1.30 „Havajai 5.0“.
 3.30 „Tai – mes“.
 4.30 „Moderni šeima“.
 5.45 „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 „Greitojo reagavimo 

būrys“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „operacija „Baltosios 

pupytės“.
 23.15 „Vagių irštva“.
 2.05 „Būk ekstremalas“.
 3.05 „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? Šventiniai 
valgiai“.

 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 „ernestas Hemin-

gway. ketverios 
vestuvės ir vienos 
laidotuvės“.

 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 Premjera. „cistersų 

palikimas“.
 20.25 Premjera. „Greičiau, 

aukščiau, stipriau. 
Rytdienos tech-
nologijos. Vilkikai 
su aukštosiomis 
technologijomis 
greitkelyje“.

 20.55 krepšinis. 
europos taurė. a 
grupė. andoros 
„Morabanc“–Pane-
vėžio „Lietkabelis“. 

 23.00 stilius. 
 24.00 dW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 dabar pasaulyje. 
 0.40 Tarptautinis big-

bendų festivalis „Big 
Band Festival Šiauliai 
2015“. 

 1.35 „Philip Glass. echna-
tonas“.

 4.05 kelias. 
 4.35 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 „Naujokai“.
 15.35 „Nina“.
 16.45 „Šeimyninės melo-

dramos“.
 17.50 „akloji“.
 18.55 „Heldtas. Flirtas su 

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

Ritualas“.
 23.15 „Legendų biuras“.
 0.25 „svajoklė“.
 1.25 „Paskolinta meilė“.
 3.20 „Mirtys prie ežero. 

Šventojo kraujo 
procesija“.

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 „Greitojo reagavimo 

būrys. Ugnies audra“.
 22.55 „Gelbėtojai“.
 23.50 „Naktinė pamaina“.
 0.50 „skorpionas“.
 1.40 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 3.40 „antinų dinastija“.
 4.25 „Moderni šeima“.

Delfi
 6.00 2800 km dunojumi 

baidare su a. Valuja-
vičiumi.

 7.00 Pasakos mažiesiems.
 7.30 Ugnikalnių takais.
 8.30 Radikalus smal-

sumas.
 9.00 delfi rytas.
 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. Valuja-
vičiumi.

 19.30 Pasakos mažiesiems.
 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 15 d. Saulė teka 8.34, leidžiasi 15.52, dienos ilgumas 
7.18. Priešpilnis. Vardadieniai: justas, kristijonas, kristijona, Nina, ona, Gaudenis, Gaudenė.  

LRT TV
2021. 12.15
 6.02 kalėdų kalendorius 

2021.
 6.05 Labas rytas, Lietuva.
 7.20 „ir vėl kalėdos“.
 7.30 žinios.
 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“.
 23.50 „komisaras Reksas“.
 0.40 „kelionių atvirukai. 

Brazilija, stefano 
zweigo vilties 
žemė“.

 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 dizaino dokumen-

tika. industrinis 
dizainas. 

 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.00 „Balta – meilės 

spalva“.
 7.00 kk2.
 7.30 „Monikai reikia 

meilės“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

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

vaisius“.
 15.30 „Raudonas kam-

barys“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva.
 18.30 žinios.
 19.30 kk2. 
 20.00 Šeškinės 20. 
 21.00 „Monikai reikia 

meilės“.
 21.30 žinios.
 22.30 „Profesionalai“.
 0.50 „sūnus paklydėlis“.
 1.50 „kodas 211. Banko 

apiplėšimas“.
 3.30 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.15 „Transformeriai. 

Maskuotės  

meistrai“.
 6.40 „didvyrių draugu-

žiai“.
 7.05 „kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
 7.35 Prieš srovę.
 8.35 „Meilės sūkuryje“.
 9.45 „emos paslaptis“.
 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 „artūras ir Merlinas. 

kameloto riteriai“.
 22.45 Vikinglotto.
 22.50 „artūras ir Merlinas. 

kameloto riteriai“.
 23.15 „jėga“ ir „kenoloto“.
 23.18 „artūras ir Merlinas. 

kameloto riteriai“.
 0.20 „Franklinas ir 

Bešas“.
 1.25 „Havajai 5.0“.
 3.25 „Tai – mes“.
 4.25 „Moderni šeima“.
 5.45 „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 „Greitojo reagavimo 

būrys“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Tokarevas“.
 23.05 „operacija „Balto-

sios pupytės“.
 1.20 „Būk ekstremalas“.
 2.20 „Greitojo reagavimo 

būrys“.

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

agentai“.
 10.05 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.10 „juvelyrų klanas“.
 12.15 TV parduotuvė.
 12.30 alfa taškas. 
 13.00 Nauja diena.
 14.00 „Pėdsakas“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 Laikykitės ten. 
 17.30 „zoologijos sodas“.
 18.00 Reporteris. 

 18.30 alfa taškas.
 19.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 20.00 Reporteris. 
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „juvelyrų klanas“.
 22.30 Reporteris. 
 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? Bibliniai 
patiekalai“.

 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 „cistersų palikimas“.
 15.45 „Bitelės Uogelės“.
 16.00 „ir vėl kalėdos“. 
 16.15 „džiunglių knyga“.
 16.40 Mūsų gyvūnai. 
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.10 „seselė Beti“. 
 18.55 kalėdų kalendorius 

2021.
 19.00 atspindžiai. Paveldo 

kolekcija. 
 19.30 eurolyga per LRT. 
 19.45 eurolygos krepšinio 

turnyras. kauno 
„žalgiris“–„as Mo-
naco“. Pertraukoje 
– eurolyga per LRT. 

 22.00 Gedimino stor-
pirščio jubiliejinis 
koncertas.

 23.30 Pradėk nuo savęs. 
 24.00 dW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 dabar pasaulyje. 
 0.40 Tarptautinis 

bigbendų festivalis 
„Big Band Festival 
Šiauliai 2015“. 

 1.40 auksinis protas. 
 3.00 Širdyje lietuvis. 
 3.55 Šoka Lietuva.
 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 „Naujokai“.
 15.35 „Nina“.
 16.45 „Šeimyninės 

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

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

kraujo paslaptis“.
 23.10 „Legendų biuras“.
 0.25 „svajoklė“.
 1.25 „Paskolinta meilė“.
 3.15 „Purpurinės upės. 

Ritualas“.

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 „iš Los andželo į 

Vegasą“.
 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 „juodoji aušra“.
 23.05 „Gelbėtojai“.
 23.55 „Naktinė pamaina“.
 0.55 „skorpionas“.
 1.45 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 3.45 „antinų dinastija“.
 4.30 „Moderni šeima“.

Delfi
 6.00 2800 km dunojumi 

baidare su a. Valu-
javičiumi.

 7.00 Pasakos mažie-
siems.

 7.45 Mano pramogos 
veidai.

 8.30 ateities karta.
 9.00 delfi rytas.
 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. 

Šeimos nuotykiai 
ant ratų.

 14.00 kieno didesni?
 15.00 jos vardas MaMa.
 15.30 Lietuviškos atos-

togos.
 16.00 delfi diena.
 17.30 iš esmės su G. klim-

kaite ir k. Pocyte.
 18.30 2800 km dunojumi 

baidare su a. Valu-
javičiumi.

 19.30 Pasakos mažie-
siems.

 20.00 kaip pas žmones.
 21.00 orijaus kelionės.
 21.30 Gimę ne Lietuvoje.
 22.00 Į pasaulio kraštą. 

Šeimos nuotykiai 
ant ratų.

 22.30 jos vardas  
MaMa.

 23.00 iš esmės su G. klim-
kaite ir k. Pocyte.

 0.00 delfi diena.
 1.30 iš esmės su G. klim-

kaite 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.

Parduodu 12.15 ha. žemės  •ūkio paskirties sklypą (na-
šumas 44 balai) su apleista so-
dyba.  Savanorių g., Naujosios 
Kirsnos k., Lazdijų r. sav.  Kai-
na: 38 000 Eur.  
Tel. 867622040.

traNsPorto PriEmoNĖs

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

ŽEmĖs ŪKio tECHNiKa

Tvarkingą 6 tonų kratytuvą.   •Tel.+370 637 00071.

GYVULiai

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

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 
baltarusiškų durpių briketų, 
akmens anglies, skaldelės 
kapams.  
Tel.: (8 318) 51721,  
8 652 51721. 

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

Pigiai – kioską.   •Tel. 8 698 78040. 

TV priedėlius TV STAR  •T910 ir ENTELLBOX (užlen-
kiamas), kaina nuo 15 eurų, 
televizoriaus sieninį laikiklį už 
4 eurus, TV pultelius PANA-
SONIC, SAMSUNG ir LG, kaina 
nuo 3 eurų, šaldytuvą GO-
RENJE dalimis, aštuoniakampį 
svetainės stalą (keramikinių 
plytelių paviršius, plotis 100 
cm, aukštis 55 cm), kaina 25 
eurai ir vaikišką maniežą už 25 
eurus. Druskininkai.  
Tel. +370 686 43600.

TV priedėlius DIGIT  •MPA4-T ir TV STAR T7100, 
kaina nuo 15 eurų, seno 
modelio NOKIA įkroviklius ir 
ausinukes po 2 eurus, SCART 
laidus po 2 eurus ir pakabi-
namus šviestuvus butui ar 
sodybai, kaina nuo 5 eurų. 
Druskininkai.  
Tel. +370 654 87148.

4 m pločio pakabinamą  •rusišką kultivatorių, rusišką 
plūgo verstuvą ir noragus, 
MTZ traktoriaus prikabinimo 
trikampį.  
Tel. 8 613 14567.

PERKA
NEKiLNoJamasis tUrtas

Žemę.   •Tel. 8 688 80688. 

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 13—19 d.)

avinas (03.21–04.20)
Palankus metas ieškantiems meilės. 
Neįsipareigojusiems ženklo atsto-
vams žvaigždės yra paruošusios tikrai 
malonių staigmenų, kurios praskai-
drins kasdienybę ir leis bent trumpam 
pamiršti kasdienius rūpesčius. Profe-
sinėje veikloje didelių pokyčių nenu-
simato: tikėtina, kad tiesiog plauksite 
pasroviui ir nesusidursite su dideliais 
iššūkiais. Norintiems karjeros pokyčių 
dar reikės šiek tiek palaukti.

Jautis (04.21–05.21)
Nelaukite, kol problemos išsispręs 
savaime, nes taip gali ir nenutikti. 
Pasvarstykite, ką galėtumėte pada-
ryti jau dabar, kad reikalai pajudėtų 
tinkama kryptimi. Nors gali atrodyti, 
kad dabartinė situacija yra tiesiog 
beviltiška, tačiau nenuleiskite rankų ir 
nepraraskite optimizmo. Jei dvejojate, 
kaip turėtumėte pasielgti, pasitarkite 
su savo artimiausiais žmonėmis, kurių 
patarimai ir įžvalgos padės įveikti net 
ir pačias didžiausias negandas.

Dvyniai (05.22–06.21)
Sužibėsite kūrybinėje veikloje. Tikėti-
na, kad nesunkiai išsisuksite iš įvairių 
sudėtingų situacijų: aštrus protas ir 
netikėti sprendimai leis išlipti sau-
sam net ir iš didžiausios balos. Šiuo 
laikotarpiu galite sulaukti pagalbos 
prašymo, kurio vertėtų neatmesti. 
Jei būsite geranoriški ir nusiteikę pa-
dėti kitiems, jau labai greitai galėsite 
sulaukti tikrai dosnaus žvaigždžių 
atlygio.

vėžys (06.22–07.22)
Spinduliuosite optimizmu, o jūsų pa-
kili nuotaika taps tiesiog užkrečianti. 
Būtent tai gali padėti sukurti kur kas 
malonesnę atmosferą darbe ar na-
muose: atrodys, kad ir kiti žmonės 
dažniau šypsosi. Vertėtų nepamiršti, 
kad laimė susideda iš visai mažų daly-
kų, todėl neleiskite, kad kasdieniškos 
smulkmenos gadintų jums nuotaiką. 
Visada yra dėl ko šypsotis – juk jūs 
tikrai neturite visų pasaulio proble-
mų!

liūtas (07.23–08.23)
Jausite ypatingą poreikį bendrauti, 
todėl žvaigždės ragina to neignoruoti. 
Dabar bus tikrai palankus metas su-
sitikti su seniai nematytais bičiuliais 
ir kartu nuveikti kažką smagaus. Jei 
atrodys, kad kasdieniai rūpesčiai yra 
pernelyg slegiantys, galite pasvarsty-
ti ir apie trumpas atostogas. Tikėtina, 
kad tai padės jums pasisemti daugiau 
energijos ir sukurti tikrai įsimintinų 
prisiminimų. Žvaigždės žada, kad 
dabar galite patirti smagių nuoty-
kių, tačiau svarbiausia yra tai, kad 
nesėdėtumėte užsidarę namuose.

mergelė (08.24–09.23)
Produktyvus metas. Atrodys, kad 
viskas einasi gerokai greičiau ir 
sklandžiau nei bet kada anksčiau, 
todėl turėsite galimybę pabaigti 
anksčiau pradėtus darbus bei imtis 
naujų projektų įgyvendinimo. Žvaigž-
dės turi gerų žinių norintiems keisti 
darbovietę: šiuo laikotarpiu galite 
sulaukti patrauklių pasiūlymų, kurie 
jums padės kur kas sparčiau kilti kar-
jeros laiptais.

svarstyklės (09.24–10.23)
Būsite pasinėrę į savo vidinį pasaulį. 
Nejausite ypatingo poreikio bendrauti 
ar užsiimti aktyvia veikla. Šiuo laiko-
tarpiu sieksite atgauti vidinę ramybę, 
todėl visą savo laisvalaikį norėsite 

praleisti vienumoje. Žvaigždės žada, 
kad tai jums bus į naudą: buvimas 
vien tik su savo mintimis padės ras-
ti atsakymus į įvairius ramybės ne-
duodančius klausimus bei leis įgauti 
daugiau energijos. Nusiteikite, kad 
jau labai greitai gali tekti įsitraukti į 
įvykių sūkurį, todėl kol kas geriausia 
gerai pailsėti.

skorpionas (10.24–11.22)
Svajonių įgyvendinimas. Turėsite ga-
limybę imtis tam tikrų veiksmų, kurie 
jus priartins prie tos vietos, kurioje 
visada svajojote atsidurti. Žvaigždės 
ragina nepraleisti likimo siunčiamų 
progų, nes antro šanso galite ir ne-
sulaukti. Dabar geriausia visas savo 
jėgas sutelkti vien tik į užsibrėžto 
tikslo siekimą, ir jau labai greitai galė-
site džiaugtis apčiuopiamais rezulta-
tais. Nesibaiminkite, jei atrodys, kad 
ne viskas einasi taip sklandžiai, kaip 
norėtųsi – net ir pačiame tiesiausiame 
kelyje kartais pasitaiko duobių.

šaulys (11.23–12.21)
Norėsite šiek tiek atsikvėpti ir tam 
tikrai rasite ir laiko, ir galimybių. 
Žvaigždės ragina pakankamai dė-
mesio skirti poilsiui bei savo emoci-
nei savijautai. Jei vis pasvajodavote 
apie trumputes atostogas, dabar 
bus tikrai palankus metas imtis jų 
planavimo. Net ir savaitgalis tuščioje 
sodyboje gali padėti įgauti daugiau 
jėgų ir motyvacijos judėti į priekį. 
Jei atrodo, kad užbaigti darbus yra 
pernelyg sunku, padarykite nedidelę 
pertrauką.

ožiaragis (12.22–01.20)
Jūsų noras dirbti bus tiesiog pavydė-
tinas. Didelis užsidegimas ir energijos 
pliūpsnis padės jums įveikti net ir 
pačias sudėtingiausias užduotis, o tai 
jums padės užsitarnauti pagarbą ar 
net pagerinti savo finansinę situaciją. 
Tikėtina, kad šiuo laikotarpiu visus 
darbus pabaigsite be kitų žmonių 
pagalbos, todėl visi laurai priklausys 
tik jums.

vandenis (01.21–02.19)
Norėsite pokyčių, tačiau jų dar rei-
kės šiek tiek palaukti. Tikėtina, kad 
šiuo laikotarpiu tiesiog plauksite 
pasroviui, todėl gali atrodyti, kad 
kasdienybė yra pernelyg nuobodi 
ar net niūri. Vis dėlto nepamirškite, 
kad jūs patys esate atsakingi už savo 
emocinę būklę, todėl pasvarstykite, 
kas gali jums pakelti nuotaiką: galbūt 
jau seniai lankėtės kine ar senokai 
pasilepinote mėgstamu desertu? Net 
ir smulkmenos tikrai gali praskaidrinti 
jūsų rutiną.

Žuvys (02.20–03.20)
Geranoriškumas. Šiuo laikotarpiu 
sulauksite artimų žmonių pagalbos, 
todėl atlikti įvairius darbus galėsite 
gerokai sklandžiau ir sugaišdami kur 
kas mažiau laiko. Nepamirškite už tai 
padėkoti, o prireikus taip pat neatsi-
sakykite padėti. Bendradarbiaudami 
su kitais žmonėmis, galime sukurti 
kur kas gražesnį pasaulį, todėl pradė-
kite nuo visai nedidelių dalykų.

Prekiaujame 
           chrizanTemomis 
                           ir virŽiais
 Telefonas pasiteirauti

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

Lazdijų r. sav.
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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.

NUOMA
siŪLo

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

Nuomoju betono maišyklę.   •Tel. 8 614 56206.

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

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

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

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

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. 

PERKA
NEKiLNoJamasis tUrtas

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

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

Brangiai miškus: brandžius,  •bręstančius, jaunuolynus, mal-
kinius. Dirbamą žemę, apaugu-
sią krūmais ir medžiais.  
Tel. 8 641 55554. 

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. 

DOVANOJA
Dovanoju 4 mėn. katinėlius  •(rainą ir baltą).  

Tel. 8 620 22606.

Dovanoju apie 80 t mėš- •lo. Krosnos seniūnija, Vartų 
kaimas.  
Tel. 8 638 98886. 

IEŠKO DARBO
Galiu prižiūrėti senelius  •Veisiejų seniūnijoje arba 

aplink.  
Tel. 8 675 00731. 

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

PASLAUGOS
Taisome automatines skal- •bimo mašinas. atvykstame į 

namus.  
Tel. 8 615 73404. 

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

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

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

kasame tvenkinius.   •Tel. 8 678 80555. 

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

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

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 astos  GyLienės mirties jos šeimą ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučia 

dailės mokytojų metodinis būrelis.

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. 5920/0002:0649, 

esančio Grikapalio k., Lazdijų sen., Lazdijų r. sav., savininko A. 
L. turtinių teisių paveldėtojus, kad matininkas Norgaudas Pilvinis 
(kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2008) 2021-12-20 10.30 val. 
vykdys  žemės sklypo projektinis Nr. 1090N, esančio Grikapalio 
k., Lazdijų 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.

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 5901/0006:65), 
esančio Lazdijų r. sav. Veisiejų sen. Babrų k., savininkę M. M., 
kad UAB „Tikslinta“ matininkas  Tomas Klenauskas  (kvalifika-
cijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1244)  2021-12-21 vykdys žemės 
sklypo (kadastro Nr. 5901/0006:249), esančio Lazdijų r. sav. 
Veisiejų  sen. Babrų k., ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsa-
mesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB „Tikslinta“ adresu: 
R. Kalantos g. 34-208, Kaunas, el. p. klenauskas@gmail.com 
arba  tel. 8 602 98971.
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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.


