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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 

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.

Mielieji,
į mūsų namus ir širdis beldžiasi Kalėdos – didžioji 

gimimo šventė, simbolizuojanti gyvenimo stebuklą ir 
viltį. Čia pat ir Naujieji 2022-ieji metai. 

Praeinančių metų istorijoje paliekame įveiktus iš-
šūkius, džiaugsmingus laimėjimus ir net kartkartėmis 
aplankiusį nusivylimų kartėlį. 

Nuoširdžiai sveikinu Jus artėjančių švenčių proga 
– sveikatos, laimės, ramybės ir meilės po kiekvienų 
namų stogu!

Lazdijų rajono savivaldybės merė 
Ausma Miškinienė

Menininkė Nellie Vin: 
„Veisiejų grožis įkvėpė tapyti“

Š
i kūrybinga moteris 
dabar gyvena ir kuria 
Veisiejuose. Dauge-
lį metų gyvenusi, 
dirbusi Niujorke, 
Londone, kituose 

pasaulio miestuose, prieš kele-
rius metus sugrįžo į Lietuvą ir 
pasirinko gyvenimą ramiame 
Lazdijų rajono miestelyje – Vei-
siejuose. Čia ji susiremontavo 
seną namą ežero pakrantėje, o 
garažą pavertė dailės galerija, 
kurioje eksponuoja savo ir kitų 
menininkų darbus. Nellie sako, 
jog Veisiejai ją įkvėpė naujiems 
kūrybiniams ieškojimams. Mo-
teris svajoja Veisiejuose įkurti 
solidžią meno galeriją, rengti 
edukacijas gabiam jaunimui ir 
vietos bendruomenei. 

– Gerbiamoji Nellie, kas Jus 
atvedė į Veisiejus? 

– Pati esu aukštaitė, kilusi iš 
Anykščių rajono, jaunystę pra-
leidusi Panevėžyje, ten gyveno ir 
mano mama. Mane visada trau-
kė gamta, seneliai gyveno prie 
miškų, miestas nebuvo man labai 
patrauklus, tik dėl galerijų ar tea-
trų, todėl pradėjau ieškoti širdžiai 
mielos vietos. Ilgai nieko tinka-
mo tada neradau, atrodo, žinai, 
kas tai turėtų būti, jauti ir žinai, „Man svarbu, kad Veisiejai išliktų jaukus ir žavus Lietuvos kampelis“, — 

sako Nellie Vin.  

K i ta s  s aVa i t r a š č i o  N u M e r i s  i š e i s  s a u s i o  6  d .

Mielieji,
baigiasi dar vieni metai. Artėja prasmingiausios metų šventės 

– šv. Kalėdos. Tai atokvėpio ir dalijimosi gražiausiais jausmais 
metas. Tai atsinaujinimo, šviesesnių dienų ir sniego baltumo 
naujos pradžios pažadas. Tegul Jūsų namuose nepritrūksta 
jaukumo ir žmogiškosios šilumos, džiaugsmo ir ramybės! Vil-
tingai žvelkite į ateinančius metus, tebūnie jie dar sėkmingesni! 
Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų, malonių staigmenų 
ir  geros nuotaikos! 

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio Lazdijų skyriaus 
vardu sk. pirmininkas Arūnas Markūnas 
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SavaitėS  komentaraS    
Lai tamsų ir liūdną pandemijos metą nutvieskia šv. Kalėdų šviesa

Algimantas Mikelionis
Advento metas bene pats liū-
dniausias metų laikotarpis. Gy-
vename tamsos apsiausties metu, 
kai aštuntą valandą ryto dar tam-
su, o ketvirtą po pietų jau tamsu. 
Saulės matome iš tiesų mažai ir 
tik retkarčiais ji susimyli mums  
pasirodyti. Pasitaiko tokių tamsių 
dienų, kai dar net gerai nepra-
švitus pradeda temti. Prekybos 
centrai kaip niekad prikrauti 
įvairiausių prekių ir niekučių, 
bylojančių apie besiartinančias 

Kalėdas. Apie šią šventę primena 
parduotuvėse skambančios kalė-
dinės dainos. Nors vis dar skun-
džiamės, kad prastai gyvename, 
bet kasmet skiriame vis didesnes 
sumas kalėdinėms dovanoms. 
Atrodo, kad norint sužinoti, jog 
lietuviai nėra tokie vargšai, kaip 
pasakoja mūsų šalyje, reikėtų 
dažniau keisti pinigus. Kai litus 
vertėme į eurus, sužinojome, kad 
ne taip prastai jau gyvename. Ne 
tokie vargšai jau esame, kai reikia 
plačiau atverti pinigines ir didžio-
sioms metų šventėms.  Bet šv. 
Kalėdos yra ne tiek kūno, kiek 
sielos šventė. Po jų savaitę truks 
tarpušventis, o tada, pokšėdami 
petardomis ir fejerverkais, pasi-
tiksime  2022-uosius,  tikėdami, 
kad Naujieji tikrai bus geresni už 
senuosius, ir nors po keleto dienų 
kai kas ir klostysis po senovei, 
žmogus vis tiek viliasi, kad jeigu 

ne šiandien, ne rytoj ar ne poryt 
– tai jau nuo pirmadienio viskas 
pradės gerėti tol, kol viskas bus 
labai gerai. Bet ar kartais pats 
kasdieninis siekimas ir laukimas 
vis geresnio meto ir nėra mūsų 
gyvenimo pagrindinė varomoji 
jėga!? Juk kad ir kiek žmogus pa-
siekia užsibrėžtų tikslų, po kurio 
laiko prieš jo akis vėl sušmėžuoja 
naujas tikslas, kurio link teks irtis 
su  pakilimais ir nuopuoliais, nes 
juk kol esi gyvas, privalai judėti 
vis nenurimdamas, kasdien sku-
bėdamas ir lėkdamas ar po truputį 
žengdamas.

Dažnai mūsų kasdienį gyveni-
mą apkartina nelemtas stresas. Jį  
sukelia vis didėjantis mūsų gyve-
nimo tempas. Noras uždirbti kuo 
daugiau pinigų verčia ir daugiau 
dirbti, ir pervargti. Pinigai neretai 
išleidžiami tokioms laikinoms 
materialinėms vertybėms, dėl ku-

rių  neverta aukoti laiko, poilsio, 
o juo labiau sveikatos. Vienas 
žmogus per pietus nesuvalgys 
kilogramo mėsos, o vienu metu 
neavės trejų madingų džinsų. 
Tad laimingas ne tas, kuris turi 
daugiau pinigų, o tas, kuris turi 
laiko susitikti su keliais, bet ti-
krais draugais, paskaityti įdomią 
knygą, pasižiūrėti gerą filmą ar 
spektaklį, apsilankyti koncerte 
ar parodoje.

Žinoma, yra ir kitų būdų iš-
trūkti iš užburto ir milžinišku 
greičiu besisukančio gyvenimo 
rato. Jau nemažai metų visoje 
respublikoje ir mūsų rajone di-
dėja  sportuojančių ir sveikai 
gyvenančių žmonių būrys. Ėji-
mas į sporto klubą, kur po darbo 
dienos galima ne tik atsikratyti 
fizinio ir dvasinio nuovargio, bet 
ir pagerinti nuotaiką, jau nieko 
nestebina. Juk kas, jeigu ne pa-

tys mes, pasirūpins gera fizine 
ir dvasine organizmo būkle? 
Malonu pastebėti, kad ne tik vi-
soje respublikoje, bet ir mūsų 
rajone jau nemažai metų  kaip 
atgimė pasivažinėjimai dviračiu. 
Gyvename nuostabiame gamtos 
kampelyje, tad važinėti dvira-
čiais – puikus būdas atsikratyti 
kasdieninio streso ir maloniai bei 
prasmingai praleisti laisvalaikį.

Būkime atviri ir prisipažinkime 
patys sau, kad didžiausia šventė 
yra visiems sveikiems ir gyviems 
kartu susirinkti ir niekur nesku-
bant nerūpestingai pasidžiaugti, ir 
ramiai pabendrauti. Jeigu nuo itin 
gausaus ir nuo gėrybių lūžtančio 
stalo priklausytų mūsų gyvenimo 
kokybė ir sveikata, tuomet viską 
padarytume, kad jis būtų kuo tur-
tingesnis, bet juk taip nėra. Bent 
švenčių metu rinkimės ir akcen-
tuokime būtį, o ne buitį.•

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO), pagal 

(2019-06-06, Nr. XIII-2166) nuostatas, kiekvienam elektros 

(2021-10-19, Nr. 1-262),  (2021-10-19, Nr. 1-266) 

www.eso.lt/apsaugoszonos.

Kaip bus tvarkomos 
atliekos per šventes?  

Šventiniu laikotarpiu 
atliekos bus surenkamos 
ir išvežamos pagal grafiką, 
o pakuočių – popieriaus, 
plastiko, stiklo – atliekos 
iš bendrojo naudojimo 
konteinerių prireikus ir 
dažniau.

Tam, kad konteinerių ištuštini-
mas vyktų sklandžiai, reikalingos 
ne tik atliekų tvarkytojų, bet ir 
gyventojų pastangos. Todėl pra-
šome:

• neužstatyti automobiliais kon-
teinerių aikštelių, palikti privažia-
vimą prie jų,

• pagal grafiką neištuštintus in-
dividualius konteinerius palikti 
ištrauktus, kol, pagerėjus oro   
sąlygoms ir sutvarkius privažia-
vimą, automobiliai galės saugiai 
privažiuoti ir konteineriai bus iš-
tuštinti,  

• ištuštintus individualius 
konteinerius laikyti savo namų 
valdose, 

• nemesti didelių gabaritų ir 
kitų atliekų prie konteinerių. 

Rūšiavimo centrai, kuriuose 
priimamos stambiosios ir kitos 
atliekos, šventiniu laikotarpiu 
dirbs įprasta tvarka. Jų nedarbo 
dienos bus gruodžio 24–27 d. ir 

sausio 1–3 d. (pirmadieniais rūšia-
vimo centrai nedirba). Gruodžio 
23 d. ir gruodžio 31 d. rūšiavimo 
centrai dirbs viena valanda trum-
piau. Rūšiavimo centrų kontaktus 
ir darbo laiką rasite https://www.
aratc.lt/kontaktai-rusiavimo-cen-
trai-2/. 

Alytaus regiono atliekų tvar-
kymo centras rūpinasi, kad atlie-
kos būtų tvarkomos sklandžiai, ir 
prašo visų supratingumo bei pa-
laikymo, užtikrinant švarą mūsų 
aplinkoje. 

Gražių ir jaukių švenčių!•
ARATC inf. 

Atliekų surinkėjai dirba ir švenčių dienomis. (ARATC nuotr.)
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Su artėjančiomis šventomis Kalėdomis ir Naujaisiais metais!
Žavėkimės vilties, tikrumo ir džiaugsmo akimirkomis.

Tausokime savo ir artimųjų sveikatą.
Atleiskime, dėkokime, mylėkime ir branginkime gyvenimo prasmės 

šaltinį – santykius.
Daug gėrio, šilumos ir šviesos Jums ir Jūsų artimiesiems!

Pagarbiai
Lietuvos Respublikos Seimo narys Zenonas Streikus

Mielieji, 
nuoširdžiai sveikinu Jus ir Jūsų artimuosius 
artėjančių gražiausių metų švenčių proga.

Tegul Kūčių vakaro šviesa atveria širdis gėriui, 
stebuklingas

 šv. Kalėdų rytas į kiekvienus namus atneša 
tikėjimą, viltį ir tikrą džiaugsmą, o

 Naujieji metai lai būna Jūsų svajonių 
išsipildymo bei puikių galimybių metais.

Stiprios sveikatos, džiugios šventinės 
nuotaikos, gražių ir jaukių švenčių!

LSDP Lazdijų skyriaus pirmininkas
Saulius Petrauskas

šventiniu laikotarpiu 
sunegalavę Lazdijų 
rajono gyventojai galės 
kreiptis į pirminio 
lygio asmens sveikatos 
priežiūros įstaigas

Siekiant užtikrinti reikiamą 
sveikatos priežiūros paslaugų 
teikimą gyventojams šventiniu 
laikotarpiu, Lazdijų rajono terito-
rijoje esančios pirminės sveikatos 
priežiūros įstaigos, COVID-19 
tyrimus atliekanti karščiavimo 
klinika, mobilusis punktas bei VšĮ 
„Lazdijų ligoninė“ Konsultacijų 
poliklinika dirbs ir šventinėmis 
gruodžio 24–26 dienomis.

UAB „Lazdijų sveikatos cen-
tras“ (Kauno g. 8)

Tel.: (8 318) 52 809, (8 318) 
51 524.

Nuo 9.00 val. iki 12.00 val.  

A. Vaišnoro IĮ (Gėlyno g. 3)
Tel.: A. Vaišnoras – 8 699 60 

588, G. Bedunkevičienė – 8 614 
87 382.

Nuo 9.00 val. iki 13.00 val.

UAB „Gilona“ (Vilniaus g. 
10)

Tel. 8 618 71 530.
Nuo 9.00 val. iki 17.00 val.

VšĮ ,,Lazdijų savivaldybės 

pirminės sveikatos priežiūros 
centras“ (Kauno g. 8)

Tel.: 8 608 41 551, 8 616 
74 803.

Nuo 9.00 val. iki 13.00 val.

Karščiavimo klinika (Kauno 
g. 8)

Tel. 8 616 74 803.
Nuo 9.00 val. iki 13.00 val. 

Mobili brigada (Kauno g. 8)
Gruodžio 24 d. nuo 9.00 val. 

iki 11.00 val.
Gruodžio 26 d. nuo 9.00 val. 

iki 11.00 val.

VšĮ ,,Lazdijų ligoninė“ Kon-
sultacinėje poliklinikoje gruodžio 
24–26 dienomis bus teikiamos  
radiologijos, echoskopijos, en-
doskopijos, chirurgijos ir medici-
ninės laboratorijos paslaugos.

Tomis valandomis, kai pirmi-
nės sveikatos priežiūros įstaigos 
nedirbs, prašome kreiptis į VšĮ 
„Lazdijų ligoninė“ Priėmimo 
skyrių.•
Lazdijų rajono savivaldybės informacija

Kvietimas suskubti norintiems 
itin spartaus interneto kaime  

Skaitmeninė atskirtis tarp miesto ir kaimo netrukus dar labiau sumažės – kaimo 
vietovių gyventojai turės galimybę prisijungti prie itin spartaus interneto. Tačiau 
tam, kad reikalinga infrastruktūra būtų sukurta, žmonės turi nedelsti ir iki metų 
pabaigos informuoti apie savo norus seniūnijas, žemės ūkio skyrius ar Žemės ūkio 
ministeriją.

Plačiajuosčio interneto ryšio 
infrastruktūra Lietuvos kaimo 
vietovėse kuriama jau dešim-
tmetį. Europos Sąjungos lėšomis 
finansuojami bendri Susisieki-
mo ir Žemės ūkio ministerijų 
plačiajuosčio interneto plėtros 
(RAIN, PRIP), naujos kartos 
prieigos (NKP) projektai. Juos 
įgyvendinant nutiesta 11 425 km 
optinių linijų – plačiajuosčio in-
terneto ryšį turi beveik 1,5 mln. 
namų ūkių. 

Nors šio interneto ryšio pa-
dengiamumo rodikliai Lietuvoje 
yra neblogi, Europos Komisija 
siekia namų ūkiams suteikti jo 
paslaugas 100 mb/s sparta. Pagal 
šį rodiklį Lietuva Europos Są-
jungos mastu yra vidutiniokė, o 
imant tik kaimo vietoves – mes 
dar atsiliekame.

Todėl Žemės ūkio ir Susi-
siekimo ministerijos kartu su 
VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 
parengė naują infrastruktūros 
plėtros kaimo vietovėse projektą 

„Itin spartaus ryšio infrastruktū-
ra“. Europos Komisija jam skyrė 
reikalingą finansavimą.

Tačiau, siekiant tinkamai įgy-
vendinti šį projektą, turi būti at-
liktas rinkos tyrimas – nustatyti 
namų ūkiai, kurie nori prisijungti 
prie itin spartaus ryšio infrastruk-
tūros. Objektų, įtrauktų į projektą, 
prijungimas bus finansuojamas 

projekto lėšomis, o objektų 
valdytojai galės patys rinktis 
konkrečias interneto paslaugas 
ir jas teikiantį operatorių.

Žemės ūkio ministerija pa-
prašė savivaldybių žemės ūkio 
skyrių, seniūnijų pateikti infor-
maciją apie objektus, kuriems 
reikalinga itin spartaus ryšio 
infrastruktūra.

(Nuotr. iš ŽŪM archyvo)

Kadangi laiko liko labai nedaug – informaciją reikia pateikti iki gruodžio 30 
d. – ūkininkai, žemės ūkio bendrovės turėtų kuo skubiau kreiptis į seniūnijas ar 
žemės ūkio skyrius, kurie padėtų užpildyti pateikimo formą apie objektą, į kurį 
pageidaujama atvesti šviesolaidinę infrastruktūrą. Šią nesudėtingą formą (https://
zum.lrv.lt/lt/naujienos/kvietimas-suskubti-norintiems-itin-spartaus-interneto-
kaime) galima užpildyti ir patiems ir atsiųsti ją Žemės ūkio ministerijai el. paštu 
Nerijus.Gudelis@zum.lt. Informacija pasiteirauti  tel. (8 5) 239 1188.

Užs. Nr. 34
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g Į Lazdijų ligoninę papū-
tė nauji vėjai, darbą pradėjo 
naujas laikinasis vadovas. 
Rajono gyventojai džiaugiasi 
ryžtingu žmogumi, bet vienas 
ligoninės daktaras, nėra aišku, 
kodėl,  netrykšta džiaugsmu, 
nes atviru tekstu ištarė, kad jei-
gu ateis šis žmogus vadovaut 
ligoninei, tai jis dės ant stalo 
išėjimo iš darbo pareiškimą. 
Žodis ne žvirblis, nes ligoninės 
kolektyvas laukia nesulaukia 
daktaro išleistuvių baliaus. Na, 
bet daktaras gerai pagalvojo ir 
nusprendė – kam tas balius, kai 
pensija ir atlyginimas vienoje 
vietoje yra geras dalykas.
g Patyręs Lazdijų chirurgas, 

darbo metu vartodamas velnio 
lašus, praranda kvalifikaciją, 
nes pacientams, kuriems rei-
kalingos skubios operacijos, 
siūbuojantis  į šonus chirurgas 
negali suteikti paslaugos, todėl 
ligonius tenka išvežti į kitas li-
gonines. Bėda, nes ligoniai ne-
gauna skubios pagalbos. Bet 
chirurgui gerai, nes atlygini-
mas jam vis tiek mokamas. Kas 
bus, kai tai pastebės laikinasis 
ligoninės vadovas? 
g Blogasis Grinčas pavogė 

Kalėdas iš mūsų mažųjų vaikų. 
Pirmadienį darželiuose vyko 
vaikų kalėdiniai karnavalai. 
Kaip ir kiekviename karnavale, 
staigmena turėjo tapti pagrin-
dinis veikėjas – Kalėdų Senelis, 
kuris mažiesiems mūsų rajono 

gyventojams turėjo išdalinti 
dovanas. Bet, deja, Kalėdų Se-
nelio dovanos užstrigo kažkur 
ties Klaipėda, ir mūsų rajono 
ikimokyklinio, priešmokyklinio 
ir pradinio ugdymo amžiaus 
vaikai, kurių rajone yra per 
1000, liko be dovanų. Kalėdi-
nėms dovanoms savivaldybė 
išleido per 6000 eurų, įmonė, 
tiekianti dovanas, jas pristatyti 
turėjo iki gruodžio 20 dienos. 
Kas vaikams kompensuos 
emocinę žalą?
g Gruodžio 16 dieną 15 

kartą buvo organizuojama ak-
cija „Parsinešk Kalėdas į savo 
namus“. Miškininkai šią dieną 
pagrindinėse miestų ir mieste-
lių aikštėse dalijo eglių šakas 
bei kankorėžius. Gaila Veisiejų 
gyventojų, nes po urėdijos iš-
kėlimo į Druskininkus Veisiejai 
išbraukti iš eglių šakų dalijimo 
vietų, kurių šiemet buvo dau-
giau nei 60. Kiekvienos akcijos 
metu miškininkai išdalija apie 
100 000 eglių šakų, kurios su-
renkamos kirtavietėse ir taip 
užtikrinamas racionalus miško 
išteklių naudojimas.•

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

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

dzukuzinios@gmail.com

Klebonas Valdemaras smulskis: „Kūčių 
stalas mus vienija su atsiprašymo malda“

Bažnytinio paveldo muziejaus ir Freisingo Diecezinio muziejaus (Bavarija, Vokietija) paroda „Štai žvaigždė! Gimimo 
scena: nuo Alpių kalnų iki Baltijos jūros“. (Evgenios Levin / Bernardinai.lt nuotr.)

Kiekvienų metų pabaigoje mus 
aplanko didis šv. Kalėdų džiaugs-
mas, primenantis apie Kristaus 
atėjimą į šį pasaulį. Į šią šventę 
galima žiūrėti kaip į istorinį įvykį, 
būtent kad Kristus daugiau kaip 
prieš du tūkstančius metų užgimė 
Betliejuje. Visada buvo žmonių, 
neigiančių Kristaus istoriškumą. 
Kurį laiką ir mūsuose tokia hi-
potezė buvo propaguojama kaip 
paskutinis mokslo žodis. Šiandien 
gi nė vienas rimtas mokslininkas 
to nebedrįsta teigti. Paskutiniai 
mokslininkų tyrimai pateikia tiek 
daug medžiagos, kad abejojančių-
jų Kristaus istoriškumu lieka vis 
mažiau. Apie Kristų, kaip apie 
istorinį asmenį, kalba ir evange-
lijos, kurių autentiškumu nebea-
bejoja ne tik dvasininkai, bet ir 
daug pasauliečių istorikų, kitų 
mokslininkų.

Apie Kūčių ir šv. Kalėdų pras-
mę, emocijas, su kuriomis reikia 
ateiti į šias šventes, kalbamės su 
Šeštokų ir Krosnos parapijų kle-
bonu Valdemaru Smulskiu. 

– Kokia Kalėdų prasmė, kaip 
jas reikėtų pasitikti?

– Šventė yra katalikiška, bet 
gyvenimas sparčiai žingsniuoja 
į priekį, tai mes per tą skubėjimą, 
per rutiną švenčių esmės galime 

ir nepajusti.  Bet katalikų bažny-
čia stengiasi tai priminti: vyksta 
advento rekolekcijos, atliekame 
Atgailos sakramentą, sudalyvau-
jame mišiose, išgirstame kuni-
go- svečio pamokslą. Kad iš ti-
kro ateina Kalėdos, mes matome 
parduotuvių vitrinose girliandas, 
dovanėles, žybsinčias eglutes – tai 
yra išorinio pasaulio džiaugsmo 
ženklai. Bet ar žmogus iš tikro pa-
tiria tą vidinį džiaugsmą? Gimsta 
kūdikis Jėzus Kristus – pasaulio 
išganytojas, jis neša svarbią žinią 
visai tautai, visam pasauliui, kad 
pasaulis bus išganytas. Per jį tas 
išganymas yra gaunamas ir per 
jį laimimas. Jėzus Kristus atneša 
mums tą džiaugsmą, taiką, viltį, ra-
mybę, o mes pasaulyje esame tokie 
judrūs žmonės, todėl kai kada ir 
nepatiriame tos ramybės. Ramybę 
mes gauname iš Jėzaus Kristaus, 
tik ar mokame viduje ją susikurti? 
Tai mums padeda bažnyčia. 

– Su kokia emocija ir nuostata 
žmogus turėtų sėsti prie Kūčių 
stalo ir sutikti Kalėdas? 

– Svarbiausia nuostata, visų 
pirma, turėtų būti rimtis, tam ir 
skirtas yra adventas, kad mes 
pajustume, jog esame visi kartu 
pakviesti į tą misiją. Kūčių sta-
las mus vienija su atsiprašymo 

malda, su gerais linkėjimais. Yra 
senų laikų tradicija, kad prie Kū-
čių stalo susėda patys artimiausi 
šeimos nariai. Esame netobuli 
žmonės, todėl vieni kitų atsipra-
šome. Prie stalo turime sėsti su 
atlaidumu, turime vieni kitiems 
atleisti, nes esame katalikai, esa-
me krikščionys.  

– Ką norėtumėte palinkėti 
švenčių proga  Lazdijų krašto 
žmonėms?

– Linkiu visiems šiltų, jaukių 
Kalėdų, kad Jėzus Kristus į Jūsų 
gyvenimą atneštų tą šypseną, tą 
rimtį, tą meilę, kad mes galė-
tume geriau vieni kitus išgirsti, 
įsiklausyti į tam tikrus lūkesčius, 
per šventes būkime dėmesingi, 
kadangi esame labai abejingi per 
tą nelemtą kovidą, esame įaudrin-
ti, įbauginti, kartais nebenorime 
bendrauti, nežinome, su kuo ben-
drauti, nes norime save išsaugoti. 
Linkiu, kad būtume vieni kitiems 
jautresni, švelnesni, nes Kristus ir 
atneša į mūsų gyvenimą tą šviesą, 
jaukumą, artumą ir šeimos narių, 
ir bendruomenės. Linkiu išgirsti, 
įsiklausyti, nes mes visi esame 
Dievo vaikai, pakviesti į vieną 
bendrą Kūčių Jėzaus Kristaus 
gimtadienio iškilmę.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Sparnų JūSų SvaJonėmS, 
praSmėS JūSų darbamS

meilės ir gerovės Jūsų namams!

kalba, kaD...
Dzūkai

Auksinės mintys
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Sulaukė paSlaugoS gavėjų paDėkų
Lazdijų rajono savivaldybėje nuo 2017 m. vasario 1 d. pradė-
tos teikti integralios pagalbos namuose paslaugos. Iš pradžių 
paslaugos pradėtos teikti 4 neįgaliems darbingo amžiaus ir se-
nyvo amžiaus specialiųjų poreikių turintiems asmenims, o šiuo 
metu paslauga jau yra teikiama 19 Lazdijų rajono savivaldybės 
gyventojų. Projekto vertė – 234000 Eur. 
Vykdant projektines veiklas, iš projekto lėšų įsigyti 3 nauji 
automobiliai, medicininė įranga: čiužiniai-vonios su nuotekų 
rezervuarais, perkėlimo lentutės, perkėlimo diržai, projektorius 
su skysčių disku, projektorius šviesos terapijai, perkėlimo 
neštuvai, sulankstomas masažo stalas ir masažuotojo kėdė, 
elektrinis rankų, kojų treniruoklis, liemenės su dubens diržu 
pacientų prilaikymui, mobilūs elektriniai keltuvai, kėlimo 
diržai aukšta nugara, automatiniai kraujospūdžio matavimo 
prietaisai, tualeto-dušo vežimėlis, čiužinys su kompresoriumi 
pragulų profilaktikai ir gydymui bei kulnų apsauga.
Integrali pagalba namuose – tai neįgaliems darbingo amžiaus 
ir senyvo amžiaus asmenims, neįgaliems vaikams jų namuo-
se teikiamos socialinės globos ir slaugos paslaugos. Šiomis 
paslaugomis palengvinamas neįgalių asmenų gyvenimas bei 
suteikiama galimybė kuo ilgiau visavertiškai gyventi savo na-
muose, bendruomenėje. Teikiant integralios pagalbos į namus 
paslaugas, asmeniui teikiama nuolatinė kompleksinė specialistų 
pagalba ir priežiūra. Komandą sudaro slaugytojas ir jo padė-
jėjai, masažuotojas-ergoterapeutas, socialinis darbuotojas ir 
jo padėjėjai. Slaugos specialistai asmeniui teikia visokeriopą 
pagalbą, t. y. stebi bendrą sveikatos būklę, pagal poreikį paima 
kraujo mėginį tyrimams, keičia sauskelnes, pagal šeimos gydy-
tojo rekomendacijas teikia masažo ir ergoterapijos paslaugas, 
konsultuoja artimuosius slaugos klausimais.
Socialinio darbuotojo padėjėjai atlieka įvairius namų ruošos ir 
buities darbus, t. y. sutvarko namus, pagamina valgyti, aprū-
pina būtiniausiais maisto produktais bei atlieka kitus darbus. 
Šių paslaugų kokybę įvertina ir apibūdina geri mūsų klientų 
atsiliepimai: 
„Nuoširdžiai dėkoju integralios pagalbos darbuotojoms už man 
teikiamas integralios pagalbos paslaugas. Be jų pagalbos aš 
tikrai neišsiversčiau. Mane Dievulis myli, kad tokius žmones 
man siunčia“ (paslaugų gavėja); „Nerandu žodžių dėkingumui 
išreikšti už pagalbą, kuri man suteikiama. Šios paslaugos yra 
visapusiškai naudingos, nes be darbuotojų pagalbos neišsivers-
čiau. Kaimynės manęs klausia, kodėl Tave tiek daug moterų 
lanko, o aš pajuokaudama atsakau – kai turėsit Jūs tiek daug 
draugų kaip aš, ir Jus lankys“ (paslaugų gavėja); „Labai man 
gera ir malonu, kad taip kruopščiai manimi rūpinasi darbuoto-
jos, aš jų visada laukiu ateinančių ir skubančių man pagelbėti“ 
(paslaugų gavėjas); „Noriu pasakyti, kad tiek aš, tiek mano 
globojamas giminaitis esame labai patenkinti integralios pa-
galbos teikiama paslauga. Ši paslauga naudinga ne tik mano 
globojamam giminaičiui, bet tuo pačiu naudinga ir man, kadangi 
palengvina mano dalią, nes puikios darbuotojos profesionaliai 
atlieka savo darbą, o aš galiu tuo metu pailsėti. Pasidžiaugda-
ma noriu pridurti, kad mano globojamam giminaičiui atsirado 
didesnis noras bendrauti su žmonėmis ir jis visuomet laukia 
atskubančių darbuotojų, galinčių ištiesti jam pagalbos ranką“ 
(paslaugų gavėja).

„Dzūkų žinių“ informacija

artūras Margelis: „Negalima taupyti neįgaliųjų sąskaita“

Stebima nemaloni ten-
dencija, kai prieš kelerius 
metus pradėtos buvusios 
valdžios pozityvios inici-
atyvos, svarbūs projektai 
naujosios valdžios užmirš-
tami, jiems neskiriamas fi-
nansavimas ir nėra projek-
tų tęstinumo. Buvę rajono 
vadovai, šiems projektams 
skyrę daug jėgų ir inicia-
tyvos, su nerimu stebi tai, 
kaip tie projektai miršta, o 
žmonės, kuriems jie buvo 
skirti, netenka jiems taip 
reikalingos pagalbos. 

Kaip pasakojo buvęs Lazdijų 
rajono savivaldybės meras, sa-
vivaldybės tarybos opozicijos ly-
deris Artūras Margelis, jam kelia 
nerimą tai, jog dabartinė valdžia 
nepasirūpino prieš kelerius metus 
pradėtu projektu, skirtu pagalbai 
neįgaliesiems ir ligoniams.   

Praėjusios kadencijos metu 
buvo pateikta paraiška ir gautas 
finansavimas integraliai pagalbai 
namuose. Buvo sukomplektuotos 
trys komandos, įsigyti trys auto-
mobiliai, nupirkta įvairi įranga, 
kuri reikalinga aptarnauti tuos 

žmones, kurie dėl sveikatos pro-
blemų guli lovoje, yra sunkūs 
ligoniai. 

„Tų komandų darbuotojai nu-
siveždavo pas ligonius mobilias 
vonias ir juos namuose išmau-
dydavo, taip pat buvo nupirkta 
masažavimo įranga, specialistai 
ligoniams namuose atlikdavo 
masažus. Buvo teikiama pagalba 
tiems žmonėms, kurie praktiškai 
yra beviltiški. Pasibaigė projekto 
galiojimo laikas, panašu, jog val-
džia nesugebėjo jo pratęsti – gal 
nepateikė naujos paraiškos, nepa-
sirūpino jo tęstinumu. Visa struk-
tūra yra sukurta, įranga supirkta, 
bet projektas toliau nevyksta. 
Reikia išlaikyti tuos darbuoto-
jus ir pasirūpinti jų atlyginimais, 
reikia skirti pinigų“, – kalbėjo 
A. Margelis. 

Jo teigimu, yra keturi šios svar-
bios veiklos finansavimo šaltiniai. 
Vienas iš jų – pačių ligonių lėšos, 
taip pat valstybės lėšos, savival-
dybės lėšos ir projektinės lėšos. 
Jei valdžia laiku nepateikė pa-
raiškos projekto finansavimui, tai 
projektas ir nevyks. 

„Tie žmonės, kurie gaudavo 
šias paslaugas, yra labiausiai pa-

žeidžiami, jiems tos paslaugos 
būtinos, yra tam tikras išsigel-
bėjimas. Kiek suprantu, valdžia 
projektą stabdo, nes nepasirūpi-
no lėšomis. Jei negauna projekto 
lėšų, tai galėtų pasinaudoti kitais 
finansavimo šaltiniais, pati savi-
valdybė galėtų prie šio projekto 
prisidėti savo lėšomis“, – kalbėjo 
opozicijos lyderis.

Jo nuomone, savivaldybės va-
dovai turėtų pasukti galvą, kaip 
pateikti paraišką, kad mažiau 
reiktų savivaldybės lėšų, jog ši 
ypač naudinga paslauga būtų tei-
kiama ir toliau. 

„Mūsų pareiga pasirūpinti ne-
įgaliais žmonėmis, tai savival-
dos pareiga. Dar reikėtų padėti 
ir toms šeimoms, kurios rūpinasi 
neįgaliaisiais, nes jų nariams dar 
reikia dalyvauti darbo rinkoje. 
Mūsų frakcijos „Pirmyn“ nuo-
mone, reikia šį projektą tęsti sa-
vivaldybės lėšomis arba ieškoti 
lėšų per projektus ar pasitelkiant 
valstybės pinigus. Reikėjo tuo 
anksčiau pasirūpinti, negalima 
taupyti neįgaliųjų sąskaita“, – 
kalbėjo buvęs meras.•
„Dzūkų žinios“

„Mūsų frakcijos „Pirmyn“ nuomone, reikia šį projektą tęsti savivaldybės 
lėšomis arba ieškoti lėšų per projektus ar pasitelkiant valstybės pinigus. 
Reikėjo tuo anksčiau pasirūpinti, negalima taupyti neįgaliųjų sąskaita“, — 
kalbėjo buvęs meras.

Vykdant projektines veiklas, iš projekto lėšų įsigyti 3 nauji automobiliai, medicininė įranga: čiužiniai-vonios su 
nuotekų rezervuarais, perkėlimo lentutės, perkėlimo diržai, projektorius su skysčių disku, projektorius šviesos 
terapijai, perkėlimo neštuvai, sulankstomas masažo stalas ir masažuotojo kėdė, elektrinis rankų, kojų treniruoklis, 
liemenės su dubens diržu pacientų prilaikymui, mobilūs elektriniai keltuvai, kėlimo diržai aukšta nugara, 
automatiniai kraujospūdžio matavimo prietaisai, tualeto-dušo vežimėlis, čiužinys su kompresoriumi pragulų 
profilaktikai ir gydymui bei kulnų apsauga.

Integrali pagalba namuose — tai neįgaliems darbingo amžiaus ir senyvo amžiaus asmenims, neįgaliems vaikams 
jų namuose teikiamos socialinės globos ir slaugos paslaugos. Šiomis paslaugomis palengvinamas neįgalių asmenų 
gyvenimas bei suteikiama galimybė kuo ilgiau visavertiškai gyventi savo namuose, bendruomenėje.
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              Svarbūs 2021 metų 
VteK ėmėsi tirti 
e. Zaburo veiklos

Mantas ir eglė 
paleido „Briedinukę“

Du jauni Lazdijų krašto žmonės, Mantas ir Eglė, nepabūgo 
karantino, įkūrė verslą ir jau džiaugiasi pirmaisiais verslo 
sėkmės vaisiais.

darbą paliko 
daina Pledienė

Daina Pledienė palieka darbą muziejuje.

a. Klėjus pakliuvo į 
skandalą ir buvo atleistas 
iš vicemero pareigų

Artimiausio tarybos posėdžio, kuris numatytas gegužės 
pabaigoje, metu bus surengtas slaptas balsavimas, kuriame 
tarybos nariai turės nuspręsti, ar vicemerą atleisti iš 
pareigų. Beje, kaip teigė Alytaus apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Kristina 
Janulevičienė, A. Klėjui už kaukės nedėvėjimą buvo paskirta 
250 Eur bauda.

J. Marcinkienė paliko 
socialinių paslaugų centrą

Antradienį Lazdijų rajono savivaldybės merė Ausma 
Miškinienė atšaukė iš užimamų pareigų viešosios įstaigos 
Lazdijų socialinių paslaugų centro direktorę Jolantą 
Marcinkienę.

Noselis atidarė pirmąją 
autoplovyklą

išvarytas verslas 
iš dumblio

Arūnas ir Agnė Noseliai. Balandžio 1 dieną A. Noselis atidarė 
pirmąją Lazdijų rajone modernią automobilių savitarnos plovyklą. 
Jau netrukus plovykloje bus galima plauti ir specialiomis 
putomis, kurios naikina nešvarumus. Šiuo metu plovykloje yra 
dvi plovimo vietos, tačiau ateityje, jei paslauga bus paklausi, 
plovyklą ketinama plėsti. („Dzūkų žinių“ redakcijos nuotr.)

Lazdijiečiai dalyvavo 
šeimų marše

Tarp tūkstančių šeimų, kurios dalyvavo akcijoje ir viešai 
išreiškė savo pagarbą tradicinei šeimai, buvo ir mūsų krašto 
atstovų.

Pradėjo darbą naujasis 
„Lazdijų šilumos“ vadovas

„Lazdijų šilumos“ direktorius 
Remigijus Aleksandras 
Viniarskas.

Vicemeru 
išrinktas  
V. P. Mikelionis

Paskirtas naujas 
Kapčiamiesčio seniūnas  
V. Golikas

Lazdijų rajone priglausti 
pirmieji nelegalūs 
migrantai

Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) atstovai prašė 
apgyvendinti pabėgėlius kuo arčiau VSAT buveinės, todėl 
buvo pasirinktas Kapčiamiesčio mokyklos pastatas. (V. 
Danauskienės nuotr.)

Stop verslui?Stop verslui?

Skaitytojas užfiksavo, kaip šalia UAB „Lazdijų vanduo“ 
direktoriaus namų dirbo tai pačiai įstaigai priklausanti 
technika ir darbininkai.
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įvykiai Lazdijuose
„Katarakta“ pradėta 
varyti iš Lazdijų

Ligoninė nepateikia reikalingų dokumentų tarybos sprendimo 
projektui parengti. Jei dokumentai bus pateikti, kalbama apie 
neeilinio tarybos posėdžio sušaukimą.

triatlono čempionatas 
Veisiejuose

uždarė Krosnos mokyklą

I. Paplauskė: „Veisiejai galėtų tapti triatlono miestu. Reikia 
trenerio, kuris surinktų gabių vaikų ir juos treniruotų. Mes 
tikrai padėtume, organizuotume treneriams mokymus.“ 
Nuotraukoje Inga Paplauskė ir Ieva Urbon po finišo. (Roko 
Lukoševičiaus nuotr.)

r. rudienė paliko Lazdijų 
biblioteką

Hipodromą perėmė Lazdijų 
sporto centras

a. Mikelionis laimėjo 
premiją

Renata Rudienė 11 metų vadovavo Lazdijų viešajai bibliotekai, 
8-erius metus aktyviai dalyvavo Lietuvos savivaldybių viešųjų 
bibliotekų asociacijos veikloje, buvo prezidentės pavaduotoja, 
projektų rengėja. „Teko organizuoti daug kvalifikacinių 
renginių vadovams, vizitų į užsienio šalis. Džiaugiuosi, kad 
sėmiausi patirties Skandinavijos šalių, Islandijos, Prancūzijos, 
Portugalijos, Graikijos, Vokietijos ir kitų šalių bibliotekose“, — 
sako R. Rudienė.

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

Merė su kompanija išėjo 
pas s. skvernelį

Ligoninės direktoriaus 
pavaduotoju paskirtas 
V. Jelisejevas

N. ir a. sukackams — 
nacionalinis apdovanojimas

„Apie Chirurgijos skyriaus uždarymą apskritai negali būti jokios 
kalbos, nes žmonėms važiuoti šimtą kilometrų į kito miesto 
gydymo įstaigą yra nesąmonė, tegul tai pabando padaryti patys 
tos reformos ideologai — užsiregistruoti ir nuvažiuoti. Gal po 
pusės metų ir pateks“, — sakė naujasis pavaduotojas.

Publikos simpatijos titulą po įtemptos kovos pelnė Nerijus ir 
Agnė Sukackai, Metelių regioninio parko teritorijoje (Lazdijų 
r.) turintys ekstensyvų mėsinių galvijų veislininkystės ūkį, 
kuriame laiko 11 mėsinių galvijų ir 30 avių. (Nuotraukoje: 
Vilma Živatkauskienė, Beata Nicholson, Žymantas 
Morkvėnas.) (Mikos Savičiūtės nuotr.)

Pusmetį tarp žemės ir dangaus kabėjęs hipodromas vėl turi 
naują šeimininką — praėjusį penktadienį vykusiame Lazdijų 
rajono savivaldybės tarybos posėdyje nuspręsta visą Dzūkijos 
hipodromo turtą su priklausiniais perduoti VšĮ Lazdijų sporto 
centrui. Perduoto turto vertė — beveik 944 tūkst. eurų.

Pirmadienį Krosnoje apsilankę Lazdijų M. Gustaičio gimnazijos 
vadovai susitiko su Krosnos mokyklos moksleivių tėvais ir pranešė 
žinią, jog mokykla dėl per mažo vaikų skaičiaus ateinančiais 
mokslo metais neveiks, jos auklėtiniams teks pasirinkti kitas 
ugdymo įstaigas. („Dzūkų žinių“ redakcijos nuotr.)

Į naujas patalpas 
perkeltas paštas 
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Menininkė Nellie Vin: „Veisiejų grožis įkvėpė tapyti“
kad rasi. Taip po keleto ieškoji-
mų metų radau! Prisiminiau, kad 
labai gražios vietos Veisiejuose, 
nes juos dar atsimenu iš tų laikų, 
kai sportavau. Mes važiuodavo-
me į šaudymo varžybas į Laz-
dijų rajoną, o Veisiejuose buvo 
viena iš šaudyklų. Skelbimuose 
pradėjau ieškoti daugiau infor-
macijos apie parduodamus namus 
Lazdijų rajone. Veisiejuose buvo 
parduodami du namai. Su drauge 
atlėkėme apžiūrėti tų namų, vie-
ną ir išsirinkau. Tai buvo mano 
svajonių vieta. Veisiejai sužavėjo 
mane iškart. 

– Kaip klostėsi Jūsų gyvenimas 
iki išvažiavimo iš Lietuvos? 

– Esu baigusi režisūros studijas, 
bet dirbau labai įvairius darbus. 
Augau ir mokiausi Panevėžyje, 
studijavau Vilniuje, paskui dir-
bau sostinėje, Akademiniame 
dramos teatre. Grįžau į Pane-
vėžį, įsidarbinau priešgaisrinėje 
apsaugoje, nes vien iš menų ne-
išgyvensi, o priešgaisrinėje buvo 
geri atlyginimai ir geras, įdomus, 
didelio susikaupimo ir organiza-
cijos reikalaujantis darbas. Per 
15 metų nesudeginau nė vieno 
žmogaus… Reikėjo žinoti, ką 
turi ir kaip greitai pasiųsti, kai 
esi dispečerė ir organizuoji visą 
pagalbą ir pajėgas. Man patiko. O 
kūrybiškai tobulėti padėjo šviesų 
režisierės darbas Panevėžio tea-
tre „Menas“. Vėliau Skirmantas 
Pabedinskas rinko žmones darbui 
naujoje televizijoje, tai pasisekė 
– pradėjau dirbti naujai įkurtoje 
Panevėžio televizijoje. Pradėjau 
rimčiau užsiiminėti fotografija, 
mėgau ir mėgstu juostinį fotoapa-
ratą, tikiu, kad tik su juo galima 
išmokti meniškai gerai fotogra-
fuoti. Dirbau televizijoje ir kartu 
mokiausi filmavimo, pradėjome 
rengti ir montuoti rytines laidas. 
1996 metais išvykau į Ameriką, 
po keleto metų, kai ten įsikūriau, 
ir abu sūnūs prisijungė. Lietuvoje 
nemačiau perspektyvų vaikams, 
o ten buvo visos galimybės. Pra-
džioje įsidarbinau universitete – 
maisto gaminimas, tiekimas stu-
dentams. Mano anglų kalba jau 
gerėjo, todėl po trijų mėnesių jau 
nuėjau į konkursą vizažistės vie-
tai užimti „Chanel“ kompanijoje 
, „Lord & Taylor “ prestižinėje 
parduotuvėje. Manau, visų mergi-
nų svajonė dirbti „Chanel“ kom-

panijoje. Galiu sakyti, kad man 
pasisekė, – ir vėl dirbau kūrybinį 
darbą, nes derinti moterims spal-
vas, kad jos pagyvintų natūralų jų 
grožį, – tikras džiaugsmas, o ypač 
tada, kai jos išeina patenkintos. 
Tai – didžiulis atpildas. Paskui 
patyriau kojos traumą, ilgai gy-
džiausi. Kadangi turėjau daug 
laiko sėdėti namuose, o fotogra-
fijų prisikaupė daug, tai pradėjau 
dirbti su photoshopu, ieškojau, ką 
dar galima sukurti iš nuotraukos. 
Taip atsirado mano siurrealistinė 
meninė fotografija. Svarbiausia, 
kad mano darbai patiko žmonėms, 
taip ir tapau nuolatine meninės 
fotografijos kūrėja. Kadangi dau-
gėjo užsakymų, jau galėjau iš to 
gyventi. Vėliau internete sukūriau 
žmonių, kurie domėjosi menine 
fotografija, nors prieš tai ir netu-
rėjo jokio supratimo, kokie yra 
meninės fotografijos reikalavi-
mai, tiksliau, kas tai yra meninė 
fotografija, grupę. Kartu su tais 
žmonėmis pradėjome mokytis 
meninės fotografijos, nes jos su-
vokimui nėra ribų. Surinkusi ge-
riausių, perspektyviausių tarptau-
tinės mano grupės narių darbus, 
išleidau knygą. Tai buvo didžiulis 
džiaugsmas visiems mums. 

– Jūs kuriate ne tik siurrealis-
tines fotografijas, bet ir tapote. 
Kaip Jūsų gyvenime atsirado 
tapyba? Kas paskatino įsteigti 
Garažo galeriją? 

– Kalti tik Veisiejai, apylinkių 
grožis – tai ir įkvėpė mane tapyti. 
Pajutau, kad fotografijos jau ne-
beužtenka išreikšti tam, reikia dar 
kažko daugiau, kad perduotum 
tą gilumą ir tą nuostabų spalvų 
žaismą bet kokiu metų sezonu. 

Veisiejuose gyvenu nuolat, 
prasidėjus karantinui, atsivežiau 
į Veisiejus ir savo mamą iš Pane-
vėžio. Ji irgi džiaugiasi, kai gali 
pagulėti po obelimi ir pasidžiaugti 
paukščių čiulbesiu sode. Ji Pane-
vėžyje gyveno daugiabučio ke-
tvirtame aukšte, tad visa gamta ir 
jos privalumai – tik čia. Išeiname 
į balkoną ir žavimės Veisiejais.

Mano tapyba yra skaitmeninė 
tapyba – „digital art“. Aš tapau 
ant savo fotografijų. Tai daroma 
su „Photoshop“ programa, ten yra 
teptukai, spalvos, gali rinktis, pa-
vyzdžiui, akrilo, aliejinius, vande-
ninius ar kitus dažus. Paskui, pa-
sitelkdama įvairias skaitmenines 
programas, viską darau taip, kaip 

jaučiu. Tai įkvepia naujų spal-
vų potėpių ieškojimui, nes akis 
tai, ką matei, užfiksuoja geriau 
negu fotokamera. Kadangi turiu 
regimąją atmintį, tai ir kuriu ant 
nuotraukų daugiau tai, ką jaučiau, 
o ne tai, ką galbūt mačiau. Po to 
tai spaudžiama ant popieriaus, iš-
laikant visas paveikslo tekstūras. 
Radau vieną meistrą iš Vilniaus, 
kuris geba tai daryti. 

Šiek tiek pagyvenusi Veisie-
juose, jau antrus metus po visų 
remontų, užsinorėjau menų, o čia, 
pasirodo, nėra jokių galerijų. 2019 
metais nusprendžiau įkurti meno 
galeriją garaže („Nellie Vin Gale-
rija Garage“). Galbūt pati buvau 
ištroškusi pamatyti daugiau kitų 
kūrėjų darbų, o kartu ir savo darbus 
parodyti. Susisiekiau su pažįsta-
mais dailininkais ir pasiūliau jiems 
eksponuoti galerijoje savo darbus. 
Smagu, jog nemažai žmonių pa-
laikė mano iniciatyvą ir davė savo 
darbus į galeriją. Pakabinau gale-
rijoje jų ir savo darbus. Norėjau, 
kad žmonės, kurie vaikščioja prie 
ežero, turėtų pramogą – užsuktų į 
mano Garažo galeriją. Gaila, bet 
karantino metu jau buvo mažiau 
lankytojų, eksponavau tik savo 
darbus, pandemija apribojo žmo-
nių judėjimą. Smagu, kad žmonės 
perka darbus – ir mano, ir kitų 
menininkų, nors kainos ir buvo 

jau triženklės. Galerija dirba nuo 
birželio 10 iki rugsėjo 2 dienos. 
Ateinančiais metais dar neaišku, 
kaip bus, jei sveiki ir gyvi būsime, 
gal ką ir vėl padarysime. 

– Ar dalyvaujate Veisiejų ben-
druomenės gyvenime? 

– Kai čia atvažiavau, mane 
pakvietė į kelionę į Gardiną, tai 
susipažinau su vietos bendruome-
nės žmonėmis. Dabar visi mažiau 
bendrauja, gal mano kaltė, kad 
nerodžiau iniciatyvos ir nepuoliau 
aktyviau komunikuoti. Pažįstu 
nemažai šio miestelio ir apylinkių 
žmonių, manau, kad jie apie mane 
daugiau žino, nes esu atvykėlė. 
Čia – geri žmonės, draugiški kai-
mynai, net nežinau, kas dovanų 
palieka prie durų. Ačiū, mielieji. 
Dabar pažįstu nemažai šio krašto 
ūkininkų, todėl iš jų perku visą 
reikalingą produkciją, net su pri-
statymu į namus, kas labai patogu. 
Tuo pačiu ir aš truputį prisidedu 
prie jų išgyvenimo. Žinome, kaip 
jiems sunku. 

Man svarbu, kad Veisiejai išlik-
tų jaukus ir žavus Lietuvos kam-
pelis. Mane tik neramina mūsų 
Ančios tiltas, tiksliau – sekluma 
po juo. Ten pasidarė taip seklu, 
kad net valtys negali praplaukti, 
o jau ir žuvims migruoti tampa 
sudėtinga. Norisi, kad viskas iš-

liktų kitoms kartoms, kad nebūtų 
taip, kaip su Seirijų ežerais, kurie 
apžėlė meldais ir sunyko.

– Švenčių proga išleidote ori-
ginalių atvirukų.

– Prieš šventes atspaudžiau 
šventinių atvirukų su Veisiejų 
katedra. Nemažai žmonių jų įsi-
gijo. Gaila, kad žmonės atprato 
vienas kitam švenčių progomis 
siųsti atvirukus. 

– Kaip dėliojate savo ateitį, ką 
norėtumėte turėti, ką patirti?

– Tas klausimas mane kankina 
nuo praėjusių metų. Žiūriu aš į 
buvusį Veisiejų pašto pastatą ir 
galvoju, kaip būtų gera ten įkurti 
meno galeriją, kūrybinę studiją. 
Ne tik aš ten galėčiau mokyti fo-
tografijos, tapybos, būtų galima 
kviesti ir kitų sričių menininkus, 
kad jie edukuotų Veisiejų jauni-
mą. Turiu didelę fotografijos rei-
kmenų kolekciją, kurią galėčiau 
tai galerijai padovanoti, galėtume 
ten rengti dailės kūrinių, fotogra-
fijos parodas.

– Kas Jums teikia didžiausią 
džiaugsmą?

– Mano du sūnūs ir mano kūry-
ba! Mano vyresnėlis tarnauja JAV 
kariniame jūrų laivyne Japonijoje. 
Meldžiuosi, kad sveikas tą tarny-
bą ir baigtų. Jaunėlis baigė verslo 
studijas, sugrįžo į Lietuvą, dirba 
Amerikos kompanijoje Vilniuje, 
šiemet jau sukūrė šeimą. Užsienio 
kalbos ir išsilavinimas bei gyve-
nimas kitose šalyse buvo jiems 
tik į naudą, tai praplėtė akiratį ir 
atvėrė dideles galimybes jiems 
gyventi ir dirbti bet kurioje šaly-
je. O man šiuo metu ramu ir tuo 
pačiu smagu gyventi ir kurti Vei-
siejuose. Manau, kad Veisiejuose 
esu neatsitiktinai, kažkas dėlioja 
mūsų gyvenimus. Prasmingai ir 
kryptingai.

– Ačiū už pokalbį. Ramių ir 
prasmingų švenčių, geros kū-
rybinės kloties ateinančiais me-
tais!•
„Dzūkų žinių“ informacija

»Atkelta iš 1 psl. 

Menininkei Nellie Vin didžiausią džiaugsmą teikia du sūnūs ir kūryba. 

Menininkės tapyba yra skaitmeninė tapyba — „digital art“. Tapo ant savo fotografijų. Tai daroma su „Photoshop“ programa, ten yra teptukai, spalvos, gali 
rinktis, pavyzdžiui, akrilo, aliejinius, vandeninius ar kitus dažus. 
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Mobilaus darbo su jaunimu sklaida Lazdijų rajone

Šiais metais Lazdijų rajono savi-
valdybės viešoji biblioteka pasi-
rašė sutartį su Jaunimo reikalų 
departamentu prie Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijos dėl 
mobilaus darbo projekto ,,Ben-
draukime, siekime, tobulėkime“ 
įgyvendinimo. Projektą inicijavo 
Lazdijų rajono savivaldybės vie-
šosios bibliotekos Jaunimo centre 
besilankantys bei mobilaus darbo 
metu sutikti jaunuoliai. Kadangi 
daugelis veiklų jaunimui vyksta 
rajono centre, kaimiškų vietovių 
jaunimas turi mažiau galimybių 
saviraiškai. Šio projekto metu 
buvo sudarytos palankios sąlygos 
veiklose dalyvauti jaunuoliams, 
gyvenantiems toliau nuo rajono 
centro. Projekto įgyvendinimui 
pasirinktos trys seniūnijos: Bū-
dviečio, Šeštokų ir Kučiūnų. 
Sudaromas grafikas  išviešintas 
jaunuolių susibūrimo vietose. Šil-
tuoju metų laiku veiklos vyksta 

lauke, o šaltuoju – bendruomenių 
patalpose. Jaunuoliams suteikia-
ma galimybė turiningam ir pras-
mingam laiko praleidimui – vyko 
kūrybinės meninio rašymo, di-
zaino, spalvų terapijos dirbtuvės, 
kino filmų peržiūros, protmūšiai, 
žaidimai, edukacijos, žygiai, su-
sitikimai, bendravimas. Veiklų 
metu jaunimas aktyvuojamas 
dirbti komandose, įgauna prakti-
nių bei teorinių žinių. Seniūnijose 
organizuojami kūrybiniai moky-
mai ,,Spalvų terapija“ leido jau-
nuoliams atskleisti savo kūrybiš-
kumą, spalvomis išreiškšti savo 
jausmus, nerimą, baimes. Kūrybi-
nių-praktinių dirbtuvių ,,Meninis 
rašymas“ metu jaunuoliai galėjo 
pažinti įvairius komunikacijos 
būdus, mokėsi informacijos at-
rankos kriterijų. Praktinės dizai-
no dirbtuvės ,,Rūbų renesansas“ 
skatino tvarumą bei sąmoningu-
mą. Šių dirbtuvių metu jaunuo-

lius dizainerė pamokė, kaip seną 
nusibodusį rūbą paversti nauju, 
įdomiu, madingu. Po praktinių 
mokymų buvo organizuojami 
aptarimai, įsivertinimai bei iš-
klausyti jaunuolių pastebėjimai. 
Psichologinių diskusijų mokymų 
,,Perženk slenkstį“ metu jaunuo-
liai buvo motyvuojami, drąsina-
mi. Šie mokymai padėjo atrasti 
save, sustiprinti savo asmenybę 
bei nebijoti rizikuoti.  Taip pat 
užmezgėme glaudų ryšį su Drus-
kininkų jaunimo užimtumo cen-
tru, diskutavome su darbuotojais, 
dirbančiais su jaunimu, apie aktu-
alijas, bendradarbiavimą, ateities 
planus. Viso projekto metu buvo 
organizuojami kino filmų vakarai. 
Tai puiki galimybė išreikšti savo 
emocijas, ugdyti empatiją, supra-
tingumą bei toleranciją. Lazdijų 
jaunimo centre gruodžio 17 d. 
vyko šio projekto baigiamasis 
renginys. Buvo parengta paro-

da iš jaunuolių sukurtų darbų. 
Vyko susitikimas su nuomonių 
formuotoju – influenceriu Edvi-
nu Krupinsku, kurį išrinko patys 
jaunuoliai, taip pat buvo aptaria-
mos projekto veiklos. Per šį mo-
bilaus darbo projektą užmezgėme 
ryšius su 55 jaunais unikaliais 
žmonėmis. Taip pat užsimezgė 
gražus bendradarbiavimas su 
Naujosios Kirsnos jaunimo už-
imtumo centru, Kučiūnų kultūros 
namais, Lazdijų Motiejaus Gus-
taičio gimnazija, Kučiūnų kaimo 
bendruomene, Aštriosios Kirsnos 
kaimo bendruomene, Šeštokų kai-
mo bendruomene ir Visuomenės 
sveikatos biuru. Mobilus darbas 

su jaunimu yra orientuotas į jauną 
žmogų, jo poreikius, lūkesčius. 
Mobilaus darbo su jaunimu ko-
mandos darbuotojai savo darbo 
vietose tampa pagrindiniai jauni-
mo atstovai, kurie komunikuoja 
su vietos bendruomenėmis, seniū-
nijų administracijomis, švietimo 
skyriaus psichologais, užimtumo 
tarnybomis, atvirais jaunimo cen-
trais, jaunimo koordinatoriais ir 
kitomis tarpinstitucinėmis įstai-
gomis. Jie padeda jaunam žmogui 
keisti socialinę aplinką, skatina, 
motyvuoja, kad jaunas žmogus 
jaustųsi saugus, svarbus, reika-
lingas bei išgirstas.•
Lazdijų jaunimo centras

Bus išleistas nebaigtas Bitės Vilimaitės romanas
Trumpas ir lakoniškas žo-
dis, sakinys, tekstas. Visas 
Bitės Vilimaitės kūrybi-
nis palikimas renkamas 
po puslapį, po epizodą ir 
dedamas į naują knygą. 
Vasario mėnesį planuoja-
ma išleisti reprezentatyvų, 
solidų Bitės Vilimaitės 
vėlyvąją kūrybą atspindin-
tį leidinį. 

Siekdama puoselėti ir populia-
rinti profesionalių kūrėjų kūrybą, 
Lazdijų rajono savivaldybės vie-
šoji biblioteka  parengė projektą 

knygos „Bitė Vilimaitė – dramos, 
nebaigtas romanas“ leidybai.  Pro-
jektą finansuoja Kultūros taryba ir 
Lazdijų rajono savivaldybė.

Projekto tikslas – sudaryti są-
lygas skaitančiai auditorijai susi-
pažinti su vėlyvuoju – Avižienių, 
Lazdijų r.  – laikotarpiu rašytojos, 
Lietuvos nacionalinės kultūros 
ir meno premijos laureatės Bitės 
Vilimaitės sukurtomis dramomis 
ir romanu „Pelkių drugiai“.

Kelių solidžių literatūrinių pre-
mijų (tarp jų ir Lietuvos naciona-
linės kultūros ir meno premijos už 
rinktinę „Papartynų saulė“, 2003) 

laureatės, talentingos kraštietės, 
šalies literatūrologų aukštai įver-
tintos Bitės Vilimaitės (1943 02 
16 Lazdijuose – 2014 10 11 Aly-
tuje) po mirties surasta vėlyvoji 
kūryba – dramos „Rudens vei-
das“, „Juodos dienos“ ir romanas 
„Pelkių drugiai“ – iš 2009–2014 
m. laikotarpio, kai rašytoja gy-
veno Avižienių k. (buv. Šlavantų 
sen., Lazdijų r.), iki šiol plačiajai 
visuomenei tėra nežinoma.

Rašytojos atminimo išsaugoji-
mu rūpinasi giminaičiai, draugai, 
bibliotekininkai. Galima drąsiai 
sakyti, kad išleista knyga bus žen-

klas – Dzūkijos krašto žmonių 
pagarba  profesionaliosios prozos 
atstovei, novelistei Bitei Vilimai-
tei ir jos kūrybai.

 Prie Lazdijų viešosios biblio-
tekos neseniai pastatyta atmini-
mo lenta Nacionalinės kultūros 
ir meno premijos laureatei Bitei 
Vilimaitei. Atminimo lentos vaiz-
dinį – metalinį drugelį, nutūpusį 
ant akmens, –  sukūrė lazdijie-
tis skulptorius Algis 
Kasparavičius.  Bi-
bliotekoje yra tradicija 
kasmet organizuoti ra-
šytojos  kūrybos skai-

tymus (tekstus jau skaitė aktorė 
Virginija Kochanskytė, gimnazis-
tai, o prisiminimais dalijosi Bitės 
Vilimaitės draugės, giminaičiai). 
Rašytojos kūrybos ir atminimo 
išsaugojimui didesnes galimy-
bes suteikia archyvinė medžia-
ga, kuria pasidalijo jos sūnėnas, 
istorikas, humanitarinių mokslų 
daktaras Darius Vilimas.•
Lazdijų rajono savivaldybės informacija

Virtuvinius vienkartinius rankšluostukus, servetėles mes vadiname 
popieriniais, bet į popieriaus konteinerį mesti jų negalima! Meskite juos į 

maisto atliekų konteinerį. Jei jo neturite — į mišrių atliekų konteinerį.
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro inf.
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apie maitinimo šaltinius 
LeD juostoms ir ne tik   

Maitinimo šaltinis yra įtampos keitiklis iš kintamos į nuolatinę 
ir dažniausiai naudojamas LED juostų, LED modulių, šviestuvų 
ir kitų prietaisų, kurių tiesiogiai negalima jungti į elektros tinklą, 
maitinimui. Pagrindinė maitinimo šaltinio funkcija – sumažinti 
įtampą iki reikiamos ir ją stabilizuoti. 

Elektros prekių parduotuvėje „Elverta“ Santaikos g. 10, 
Alytus, rasite „Meanwell“ ir GLP gamintojų profesionalius her-
metinius nuolatinės įtampos maitinimo šaltinius. Šie maitinimo 
šaltiniai atsparūs drėgmei ir dulkėms, turi IP67 apsaugos klasę. 
Jie tinkami naudoti lauke ir viduje, įskaitant vonios kambarį, 
rūsio, sandėlio patalpas ir pan. 

Maitinimo šaltinis gali būti išorinis arba jau integruotas, 
pvz., šviestuve, ir priklausomai nuo maitinimo šaltinio galios ir 
įtampos, gali veikti su vienu ar keliais šviestuvais. Dažniausiai 
maitinimo šaltiniai yra 12 V ir 24 V įtampos, skiriasi jų galia. 

LED juostoms, šviestuvams paprastai naudojami impulsiniai 
maitinimo šaltiniai. Impulsinis maitinimo šaltinis mikroschemo-
mis generuoja elektrą trumpais impulsais, todėl  jis yra mažesnis 
ir lengvesnis už analoginį maitinimo šaltinį.

Perkant maitinimo šaltinį, svarbu įsitikinti, ar jis tilps reikia-
moje vietoje. Nerekomenduojame maitinimo šaltinį įmontuoti 
į labai mažą erdvę, kurioje jis bus prastai ventiliuojamas, todėl 
laikui bėgant nustos veikti.   

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

Kaip apskaičiuoti, kokio maitinimo šaltinio reikėtų jūsų LED 
juostai? Reikia žinoti 2 parametrus: LED juostos galią (vatus (W) 
metre) ir juostos ilgį metrais. Vatus (W) metre reikia padauginti 
iš juostos ilgio metrais (pvz., juostos ilgis 10 m x 12 W = 120 W). 
Kadangi maitinimo šaltinis turi būti apie 20–30 proc. didesnis 
nei juostos galia, todėl 10 metrų ilgio 12 W juostai reikia apie 
150 W maitinimo šaltinio. Atsižvelgiant į juostos įtampą (pvz., 
24 V), šiuo atveju LED juostos maitinimo šaltinis turi būti 150 
W, 24 V.  

Parduodame ne tik maitinimo šaltinius, bet ir kokybiškas LED 
juostas. Jūsų lauksime Santaikos g. 10, Alytus.

eteriS
ketvirtaDieniS, gruodžio 23 d. Saulė teka 8.40, leidžiasi 15.54, dienos ilgumas 
7.14. Pilnatis. Vardadieniai: Viktorija, Mina, Vilbutas, Veliuona.

LRT TV
2021. 12.23
 6.02 Kalėdų kalendorius 

2021.
 6.05 Labas rytas, Lietuva.
 7.20 „Ir vėl Kalėdos“. 
 7.30 Labas rytas, Lietuva.
 8.47 Kalėdų kalendorius 

2021.
 8.55 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.40 „Komisaras Reksas“.
 10.30 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 Kas ir kodėl? 
 12.00 Pasaulio puodai. 
 13.00 (Ne)emigrantai.
 14.00 Žinios. Orai.
 14.20 Laba diena, Lietuva.
 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 Gimę tą pačią dieną.
 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 Premjera. „Toten-

valdo paslaptis“.
 23.45 „Komisaras Reksas“.
 0.30 „Kaip gydo gamta“.
 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 Dizaino dokumen-

tika. 
 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“.
 13.15 „Turtuolė varguolė“.
 14.20 „Ponas Bynas“.
 14.50 „Kalėdos vos ne 

šuniui ant uodegos“.
 16.35 Labas vakaras, 

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

meilės“.
 21.30 Žinios.
 22.30 PREMJERA. „Tėvas“.
 0.35 „Sūnus paklydėlis“.
 1.35 „Išlikęs gyvas“.
 3.45 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.30 Alchemija. VDU 

karta. 
 5.00 RETROSPEKTYVA. 

TV3
 6.15 „Monstrų viešbutis“.
 6.40 „Elena iš Avaloro“.
 7.05 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.35 Gero vakaro šou. 

Kalėdų belaukiant.
 9.45 „Kalėdų žiedo 

mįslė“. 
 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 Lietuvos sporto 

apdovanojimai.
 21.30 TV3 vakaro žinios. 
 22.30 „Su meile, Sai-

monas“.
 22.45 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
 22.48 „Su meile, Sai-

monas“.
 0.55 „Franklinas ir 

Bešas“.
 1.55 „Gerasis daktaras“.
 3.55 „Tai – mes“.
 4.55 „Moderni šeima“.
 5.45 „Šeimynėlė“.

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

geriausia“.
 8.25 „Teisingumo 

agentai“.
 9.30 „Pėdsakas“.
 10.25 „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 „Baudėjas. Karo 

zona“.
 23.05 „Priverstas žudyti“.
 1.05 „Būk ekstremalas“.
 2.05 „Greitojo reagavimo 

būrys“.

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

agentai“.
 10.05 „Vieno nusikaltimo 

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

istorija“.
 20.00 Reporteris. 
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „Juvelyrų  

klanas“.
 22.30 Reporteris. 
 22.55 „Europa – tai aš“.
 23.00 Alfa taškas.
 23.30 Oponentai. 

 0.30 „Pėdsakas“.
 1.30 „Vieno nusikaltimo 

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

LRT+
 6.05 Pasaulio puodai. 
 7.00 „Džiunglių knyga“.
 7.25 „Bitelės Uogelės“.
 7.40 „Ir vėl Kalėdos“.
 7.55 „Maistas: tiesa ar 

pramanas? Alkani 
nusikaltėliai“.

 8.15 Premjera. „Pasako-
jimai iš Japonijos. 
Japoniški būgnai 
vadaiko. Grojimo 
būgnais dvasia“.

 8.25 Kultūringai su 
Nomeda. 

 9.20 Kalėdų kalendorius 
2021.

 9.25 Labas rytas, Lietuva.
 11.47 Kalėdų kalendorius 

2021.
 11.50 Trembita. 
 12.20 Gyvenk kaip galima 

švariau. 
 12.50 Kultūringai su 

Nomeda. 
 13.45 Skambantys pa-

sauliai su Nomeda 
Kazlaus. Svečias – 
operos solistė Maria 
Guleghina.

 14.40 LRT OPUS 15. Psi-
chodelinis miestas. 

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

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

2021.
 19.00 Veranda. 
 19.30 Premjera. „Solidar-

ność“. Solidarumas, 
pakeitęs Europą“.

 20.30 Panorama.
 21.30 3 minutės iki kino. 
 21.33 Premjera. „Kalėdos 

Islandijoje“.
 22.50 Čia – kinas. 
 23.20 Euromaxx. 
 23.45 „Kelionių atvirukai. 

Brazilija. Berna-
nosas“.

 24.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 Tarptautinis džiazo 

festivalis „Vilnius 
Mama Jazz 2020“. 

 1.30 Šoka Lietuva.
 1.40 Duokim garo! 
 3.00 Panorama.
 4.05 Šventadienio 

mintys. 
 4.35 Gimę tą pačią dieną. 
 5.30 Mūšio laukas. 

TV1
 6.15 „Rozenheimo 

policija“.
 7.15 „Širdžių  

daktaras“.
 8.20 „Tūkstantis ir viena 

naktis“.
 10.05 „Akloji“.
 11.10 „Alpių  

gelbėtojai“.
 12.15 „Du gyvenimai“.

 13.30 „Heldtas. Flirtas su 
teisingumu“.

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

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

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

Skjavonė“.
 23.05 „Legendų biuras“.
 0.20 „Svajoklė“.
 1.25 „Paskolinta meilė“.
 3.20 „Komisarė Sara Kor. 

Nužudymas Altes 
Lande“.

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 „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 „Loganas“.
 23.50 „Naktinė pamaina“.
 0.50 „Skorpionas“.
 1.45 „Pasirodymas“.
 2.40 „Nematoma pusė“.
 3.30 „Antinų dinastija“.
 4.20 „Moderni šeima“.

Delfi
 6.00 2800 km Dunojumi 

baidare su A. Valu-
javičiumi.

 7.00 Pasakų Kalėdos 
Vilniuje.

 7.30 Ugnikalnių takais.
 8.30 Receptų receptai.
 9.00 Delfi rytas.
 10.15 Sveikatos receptas.
 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 D. Žei-

myte-Biliene.
 18.30 2800 km Dunojumi 

baidare su A. Valu-
javičiumi.

 19.30 Mokslo laida. 
 20.00 Pasakų Kalėdos 

Vilniuje.
 20.30 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 21.30 Automobilis už 0 

eurų.
 22.00 Retro automobilių 

dirbtuvės.
 22.30 Gimę ne Lietuvoje.
 23.00 Iš esmės su D. Žei-

myte-Biliene.
 0.00 Delfi diena.
 1.30 Iš esmės su D. Žei-

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

jimai.
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eteriS
penktaDieniS, gruodžio 24 d. Saulė teka 8.41, leidžiasi 15.55, dienos ilgumas 
7.14. Pilnatis. Vardadieniai: Adelė, Adomas, Ieva, Irmina, Girstautas, Minvydė, Irma.

LRT TV
2021. 12.24
 6.02 Kalėdų kalendorius 

2021.
 6.05 „Elniuko Ailo 

kelionė per Laplan-
diją“.

 7.30 „Ir vėl Kalėdos“. 
 7.45 „Pingvinų maršas 

2. Šauksmas“.
 9.10 Kalėdų kalendorius 

2021.
 9.20 „Snieguotos 

lenktynės“.
 10.50 „Ir vėl Kalėdos“. 
 11.05 Premjera. „Kung Fu 

Panda 3“.
 12.45 Premjera. „Moteris 

viršukalnėje“.
 14.30 Kalėdų kalendorius 

2021.
 14.45 „Kalėdų planuo-

toja“.
 16.15 Salvador Sobral 

koncertas festiva-
lyje „Kaunas Jazz 
2021“.

 18.00 Kas ir kodėl? 
 18.30 Žinios.
 19.00 Kūčių vakaras. 

Atverkime širdis. 
 20.30 Kalėdų nakties šv. 

Mišios iš Vatikano.
 22.00 „Viskas, ko nori“.
 23.45 „Moteris viršukal-

nėje“.
 1.30 „Pavarottis“.
 3.20 Kas ir kodėl? 
 3.50 Po bažnyčios 

skliautais. Kon-
certas.

 4.30 Vytautas Mačernis. 
„Namai“. 

 4.35 Išpažinimai. 
 5.05 Šventadienio 

mintys. 
 5.30 Mūsų gyvūnai. 

LNK
 6.00 „Linksmosios 

pėdutės 2“.
 7.50 „Žvaigždė“.
 9.25 PREMJERA. 

„Klounas“.
 9.55 „Haris Poteris ir 

Išminties akmuo“.
 13.00 „Turtuolis Ričis“.
 14.55 „Milijonas šventinių 

lempučių“.
 16.50 PREMJERA. 

„Kalėdų senis“.
 18.30 Žinios.
 19.30 Kūčios su Rūta.
 21.30 „Taip gimė 

žvaigždė“.
 0.15 „Kaip pavogti 

žmoną“.
 2.05 „Milijonas šventinių 

lempučių“.

TV3
 6.10 43-iasis Monte 

Karlo tarptautinis 
cirko festivalis.

 8.40 „Princesės gulbės 
Kalėdos“. 

 10.25 „Šiaurės ašigalis. 
Pasiruošimas 
Kalėdoms“. 

 12.10 „Naujieji Aladino 
nuotykiai“. 

 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 „Naujieji Aladino 

nuotykiai“. 
 14.30 „Ledynmetis. 

Susidūrimas“. 
 16.15 „Sniego šunys“. 
 17.20 „Kenoloto“.

 17.22 „Sniego šunys“. 
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 Šv. Kūčių vakaras 

su kunigu Ričardu 
Doveika.

 22.00 „Žvaigždžių 
karai. Skaivokerio 
iškilimas“. 

 22.45 „Jėga“ ir „Keno-
loto“.

 22.48 „Žvaigždžių 
karai. Skaivokerio 
iškilimas“. 

 0.55 „Septynios sielos“. 
 3.20 „Gerasis daktaras“.
 4.20 „Kalėdos angelų 

miestelyje“. 

BTV
 6.25 „Šunys. Būsimieji 

vedliai“.
 8.10 „Prabudimas“.
 9.50 38-asis Tarptautinis 

Monte Karlo cirko 
festivalis.

 12.20 „Žiedų valdovas. 
Žiedo brolija“.

 15.55 „Nuogas ginklas. 
iš policijos me-
traščių“.

 17.40 „Stepfordo 
moterys“.

 19.30 „Amerikietiškos 
imtynės“.

 21.30 „Desperado“.
 23.40 „Azartiniai 

žaidimai“.
 1.40 „Baudėjas. Karo 

zona“.

Lryto
 5.15 Nauja diena. 
 6.15 TV parduotuvė.
 6.30 Lietuvos dvarai. 
 7.00 „Laukinis“.
 8.00 „Žiedas su rubinu“.
 9.00 „Teisingumo 

agentai“.
 10.05 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.10 „Juvelyrų klanas“.
 12.15 TV parduotuvė.
 12.30 Alfa taškas. 
 13.00 Nauja diena.
 14.00 „Pėdsakas“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 Laisvės TV valanda. 
 17.30 „Zoologijos sodas“.
 18.00 Reporteris. 
 18.20 Sportas.
 18.28 Orai.
 18.30 Negaliu tylėti. 
 18.55 „Princesė Diana: 

gyvenimas po 
mirties“.

 20.00 Reporteris. 
 20.20 Sportas.
 20.28 Orai.
 20.30 Negaliu tylėti. 
 21.00 Piemenėlių Šv. 

Mišios iš Vilniaus 
Bernardinų bažny-
čios. 

 22.00 Nauja diena. 
 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.
 22.58 Orai.
 23.00 Negaliu tylėti. 
 23.30 Laisvės TV valanda. 
 0.30 „Pėdsakas“.
 1.30 „Princesė Diana: 

gyvenimas po 
mirties“.

 2.30 TV parduotuvė.
 2.45 „Teisingumo 

agentai“.
 3.35 „Zoologijos sodas“.

 3.55 Laisvės TV valanda. 
 4.35 „Reali mistika“.
 5.20 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 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 Kalėdų kalendorius 

2021.
 8.00 „Laukinės Arkties 

gamtos įdomybės“.
 8.50 „Gyvūnų Kalėdos“.
 9.45 „Gamtos cirki-

ninkai“.
 10.40 „Putlučiai ir lauki-

niai. Žavūs gyvūnų 
jaunikliai“.

 12.15 „Ir vėl Kalėdos“. 
 12.25 Kalėdų kalendorius 

2021.
 12.30 Vytautas Mačernis. 

„Namai“. 
 12.45 Choro „Bel canto“ 

ir ansamblio 
„Voces8“ kalėdinis 
koncertas „Open to 
the World“ – „Atviri 
pasauliui“. 

 13.50 Kauno valstybinio 
choro koncertas. 
A. Ramirez „Misa 
Criolla“. 

 14.40 Vytautas Mačernis. 
„Kelionės“.

 14.45 Kalėdų kalendorius 
2021.

 14.50 Vytautas Mačernis. 
„Trumpos istorijos“.

 15.00 Premjera. „Pava-
rottis“.

 16.55 Kalėdų kalendorius 
2021.

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

 18.15 Po bažnyčios 
skliautais. Kon-
certas.

 19.00 Bernelių šv. Mišios 
iš Vilniaus šv. 
Vyskupo Stanislovo 
ir šv. Vladislovo 
arkikatedros 
bazilikos. 

 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Premjera. 

„Spragtukas ir Pelių 
Karalius“.

 23.00 „Kartą per 
Kalėdas“.

 0.50 Kūčių vakaras. 
Atverkime širdis. 

 2.20 „Kalėdos Islandi-
joje“.

 3.40 Choro „Bel canto“ 
ir ansamblio 
„Voces8“ kalėdinis 
koncertas „Open to 
the World“ – „Atviri 
pasauliui“. 

 4.40 „Gyvūnų Kalėdos“.
 5.30 Šventadienio 

mintys. 

TV1
 6.15 „Rozenheimo 

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

naktis“.
 10.20 „Paskutinė gali-

mybė Kalėdoms“.

 12.15 „Du gyvenimai“.
 13.30 „Heldtas. Flirtas su 

teisingumu“.
 14.35 „Naujokai“.
 15.35 „Nina“.
 16.45 „Meilė Laplandi-

joje“.
 18.50 „Aloha“.
 21.00 PREMJERA. 

„Midsomerio 
žmogžudystės. Litl 
Verdo medžioklis 
vilkas“.

 23.05 „Magiškas amalas“.
 0.50 „Karališkasis 

Kalėdų pokylis“.
 2.35 „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 „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 „Terry Crewsas 

gelbsti Kalėdas“.
 21.00 Žinios.
 22.00 „Nesunaikinamieji“. 
 0.05 „Gwen Stefani. 

Tu dovanoji man 
Kalėdas“.

 1.05 MTV vaizdo klipų 
apdovanojimai 
2019.

 3.45 „Nematoma pusė“.
 4.40 „Moderni šeima“.

Delfi
 6.00 2800 km Dunojumi 

baidare su A. Valu-
javičiumi.

 7.00 Pasakų Kalėdos 
Vilniuje.

 7.30 Orijaus kelionių 
archyvai.

 9.00 Delfi rytas.
 10.00 Jos vardas  

MAMA.
 10.30 Orijaus kelionės.
 11.00 Orijaus kelionių 

archyvai.
 12.30 Alfas vienas 

namuose.
 13.30 Receptų receptai.
 14.00 Ateities karta.
 15.00 Krepšinio zona.
 15.30 Radikalus smal-

sumas.
 16.00 Orijaus kelionių 

archyvai.
 17.30 Iš esmės su D. Žei-

myte-Biliene.
 18.00 Orijaus kelionių 

archyvai.
 19.00 Jūs rimtai?
 19.30 Pasakų Kalėdos 

Vilniuje.
 20.00 Iš Vilniaus į 

namus Šventiniai 
koncertai.

 21.00 Šv. Mišių trans-
liacija iš Kauno 
arkikatedros 
bazilikos.

 22.30 Iš Vilniaus į 
namus Šventiniai 
koncertai. 

šeštaDieniS, gruodžio 25 d. Saulė teka 8.41, leidžiasi 15.56, dienos ilgumas 7.15. 
Pilnatis. Vardadieniai: Anastazija, Gražvydas, Sanrimė, Eugenija, Nastė, Genė.

LRT TV
2021. 12.25 
 6.10 „Baltoji Iltis“.
 7.45 Premjera. „Pasaka 

apie auksinį talerį“.
 8.45 Premjera. „Helenė, 

tikroji nuotaka“.
 9.50 Premjera. „Šrekas“.
 11.20 Premjera. „Šrekas 

2“.
 12.55 Urbi et Orbi. 

Popiežiaus Pran-
ciškaus kalėdinis 
sveikinimas Miestui 
ir Pasauliui. 

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

 13.50 „Kaip išgelbėti 
Kalėdas?“.

 15.30 Žinios. Orai.
 16.00 Premjera. „Vakaras 

su Adele“. 
 17.40 Auksinis protas. 
 19.10 „Mažas didelis 

stebuklas“. 
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Šok su žvaigžde. 

Finalas. 
 23.40 Midsummer Vilnius 

2021. 
 0.35 „Mažas didelis 

stebuklas“. 
 1.50 „Viskas, ko nori“.
 3.35 „Spragtukas ir Pelių 

Karalius“.
 5.30 Euromaxx. 

LNK
 6.40 „Tomo ir Džerio 

šou“.
 7.05 „Gelbstint Kalėdų 

senelį“.
 8.45 „Kalėdų Senelio 

slaptoji tarnyba“.
 10.40 „Haris Poteris ir pa-

slapčių kambarys“.
 13.50 „Kaukė“.
 15.50 „Šiurpuliukai“.
 17.55 „Ponas Bynas“.
 18.30 Žinios.
 19.20 Dakaras 2022. 
 19.25 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 PREMJERA. 

„Ežiukas Sonic“.
 21.25 „Tėtukas namie 2“.
 23.30 „Kaip išgyventi 

Kalėdas“.
 1.15 „Taip gimė 

žvaigždė“.

TV3
 6.00 „Šeimynėlė“.
 6.35 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.00 „Bakuganas. Šarvų 

sąjunga“.
 7.30 „Keista šeimynėlė“.
 8.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 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 „Sniego karalienė“. 
 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 „Sniego karalienė“. 
 13.00 „Pono Poperio 

pingvinai“. 
 14.55 „Kalėdų karštinė“. 
 16.40 „Vienas namuose 

4“. 

 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 „Vienas namuose 

4“. 
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 galvOK.
 19.40 Eurojackpot.
 19.45 galvOK.
 21.30 „1917“. 
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „1917“. 
 23.55 „Pašėlę vyrukai 2“. 
 3.00 „Žvaigždžių 

karai. Skaivokerio 
iškilimas“. 

 5.40 „Šeimynėlė“.

BTV
 6.30 „Pričiupom!“.
 7.30 „Baltosios pelėdos. 

Skrydis virš 
Arkties“.

 8.40 „Kaip tapti Kalėdų 
Seneliu?“.

 10.30 39-asis Tarptautinis 
Monte Karlo cirko 
festivalis.

 13.15 „Žiedų valdovas. 
Dvi tvirtovės“.

 16.50 „Nuogas ginklas 
2 1/2. Baimės 
kvapas“.

 18.35 „Pasikeisti vie-
tomis“.

 21.00 „Nakties įsta-
tymai“.

 23.35 „Snaiperis. Vaiduo-
klis“.

 1.40 „Desperado“.

Lryto
 7.00 „Žiedas su rubinu“.
 8.00 Gyvai. Rondo. 
 9.00 „Zoologijos sodas“.
 10.05 „TV Europa 

pristato. Baltijos 
slapukė“.

 10.45 Kalėdų Dienos 
Mišios iš Išlaužo 
bažnyčios. 

 12.00 Trys grandai. 
 14.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 16.00 Žinios.
 16.28 Orai.
 16.30 Edmundo Kučinsko, 

Rimvydo Kučinsko 
ir Styginių kvarteto 
koncertas.

 18.00 Žinios.
 18.28 Orai.
 18.30 Negaliu tylėti. 
 18.55 „Keitė: šiuolai-

kinės karalienės 
tapsmas“.

 20.00 Žinios.
 20.28 Orai.
 20.30 Džentelmenai. 

Deganti aistra. 
 22.30 Žinios.
 22.58 Orai.
 23.00 Gyvai. Išjunk 

šviesą. 
 0.00 Gyvai. Vairas. 
 1.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 2.50 Gyvai. Rondo.
 3.35 „TV Europa 

pristato. Baltijos 
slapukė“. 

 4.00 Negaliu tylėti. 
 4.20 „Zoologijos sodas“.
 5.10 Gyvai. Rondo. 
 6.00 „Žiedas su rubinu“.

LRT+
 6.05 Kūčių vakaras. 

Atverkime širdis. 

 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 „Cirko programa 

„Saulės cirkas“. 
Įdomybių biuras“.

 15.30 Ieva Narkutė ir 8 
jos veidai. 

 17.00 Veranda. 
 17.30 Legendos. Šiandien 

ir visados. 
 18.30 Skambantys 

pasauliai su 
Nomeda Kazlaus. 
Svečias – gitaros 
žvaigždė Francis 
Goya (Belgija).

 19.30 Kalėdinis interviu 
su Vilniaus arkivys-
kupu metropolitu 
Gintaru Grušu.

 20.00 Čia – kinas. 
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Kino žvaigždžių 

alėja. „Verksnys“.
 22.25 Roko opera „Jėzus 

Kristus superž-
vaigždė“.

 0.05 „Vakaras su Adele“. 
 1.35 „Kaip išgelbėti 

Kalėdas?“.
 3.10 Euromaxx. 
 3.40 Skambantys 

pasauliai su 
Nomeda Kazlaus. 
Svečias – gitaros 
žvaigždė Francis 
Goya (Belgija).

 4.35 Legendos. Šiandien 
ir visados. 

 5.30 Pusryčiai pas 
kaimyną. 

TV1
 6.15 „Šventės namie“.
 8.00 „Meilė Laplandi-

joje“.
 10.00 „Kalėdos ir pabė-

gusi nuotaka“.
 11.50 „Meilė Andalūzi-

joje“.
 13.55 „Linksmų Kalėdų!“.
 15.45 „Moteris“.
 17.50 „Raudonas kam-

barys“.
 19.00 „Meilė Vienoje“.
 21.00 „Vera. Tėvai 

nepageidaujami“.

 22.55 „Jekaterina 
Didžioji“.

 1.10 „Magiškas amalas“.
 2.50 „Midsomerio 

žmogžudystės. Litl 
Verdo medžioklis 
vilkas“.

TV6
 6.10 Jukono auksas.
 7.00 Pragaro kelias.
 7.55 „Terry Crewsas 

gelbsti Kalėdas“.
 9.00 Lombardų 

žvaigždės.
 9.30 Statybų gidas.
 10.00 Autopilotas.
 10.30 „Gazas dugnas“.
 11.00 100% Dakaro.
 11.30 „Vandenyno kariai“.
 12.35 „Laukinė karalystė“.
 13.50 Išlikimas.
 14.50 Pragaro kelias.
 15.55 Jukono auksas.
 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 Lombardų 

žvaigždės.
 18.55 „Fantastiškas 

ketvertas“.
 21.00 Žinios.
 22.00 „Nesunaikinami 2“. 
 23.55 „Kalėdinis firmos 

vakarėlis“.
 2.00 Amerikos talentai. 

Čempionai.
 3.40 „Nematoma pusė“.
 4.05 „Moderni šeima“.

Delfi
 6.00 Receptų receptai.
 7.30 Marketingas 360.
 8.00 Pasakų Kalėdos 

Vilniuje.
 8.30 Šiandien kimba.
 9.30 Receptų  

receptai.
 10.00 Alfo didysis šou.
 11.00 Radikalus smal-

sumas.
 11.30 100 akimirkų 

gamtoje.
 12.00 Šv. Mišių trans-

liacija. Pirmoji Šv. 
Kalėdų diena.

 13.30 Skanorama. Ne-
paprasta Maronos 
kelionė.

 15.30 Orijaus kelionių 
archyvai.

 17.00 Pasakų Kalėdos 
Vilniuje.

 17.30 Jūs rimtai?
 18.00 Orijaus kelionės.
 18.30 Orijaus kelionių 

archyvai.
 19.00 Šiaurės Korėja – 

šalis po geležine 
uždanga.

 20.30 Į pasaulio kraštą. 
 21.00 Kaip pas žmones.
 22.00 Iš Vilniaus į 

namus Šventiniai 
koncertai.

„Ežiukas Sonic“, 19.30, LNK



12 Dzūkų žinios Nr. 51 / 2021 12 23 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt

eteriS
pirmaDieniS, gruodžio 27 d. Saulė teka 8.42, leidžiasi 15.57, dienos ilgumas 
7.15. Delčia. Vardadieniai: Dautartas, Gedvinė, Fabijolė.

LRT TV
2021. 12.27 
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 8.55 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.40 „Komisaras 

Reksas“.
 10.30 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 Kas ir kodėl? 
 12.00 Ingos Jankaus-

kaitės koncertas 
„Man ir tau“.

 13.30 Kalėdos su „Dvi-
račio žiniomis“. 

 14.00 Žinios. Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 „Pagalbos 

šauksmas“.
 17.15 „Ponių rojus“.
 18.00 Kas ir kodėl? 
 18.30 Svarbi valanda. 
 19.30 Daiktų istorijos. 
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 LRT forumas. 
 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 „Totenvaldo 

paslaptis“.
 23.45 „Komisaras 

Reksas“.
 0.30 „Kaip gydo gamta. 

Gydomosios 
vidinio gydytojo 
galios“.

 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 Grupės „The Roop“ 

koncertas Vilniaus 
Valdovų rūmų 
kieme. 

 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 Kūrybingumo 

mokykla. 
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.00 „Balta – meilės 

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

reindžeris“.
 10.05 „Haris Poteris ir 

ugnies taurė“.
 13.05 „Turtuolė varguolė“.
 14.15 „Ponas Bynas“.
 14.50 „Kalėdų sutartis“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 Žinios.
 19.15 Dakaras 2022. 
 19.25 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2. 
 20.00 PREMJERA. 

„Dingęs princas“.
 22.05 „Transformeriai. 

Išnykimo amžius“.
 1.15 „Nakties klajūnai“.
 3.15 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.15 „Monstrų vieš-

butis“.
 6.40 „Elena iš Avaloro“.
 7.05 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.35 Svajonių sodai.
 8.35 „Meilės sūkuryje“.
 9.45 „Žiemos princesė“.

 11.45 „Midsomerio 
žmogžudystės“.

 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 14.00 „Šeimynėlė“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.25 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.20 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 Karštai su tv3.lt.
 20.30 „Skirtingai nuos-

tabūs“.
 21.00 „Medikai parame-

dikai“.
 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.20 TV3 sportas.
 22.27 TV3 orai.
 22.30 „Kaip išsirinkti 

vyrą“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Kaip išsirinkti 

vyrą“.
 0.25 „Franklinas ir 

Bešas“.
 1.25 „Gerasis daktaras“.
 3.20 „Tai – mes“.
 4.15 „Moderni šeima“.
 5.25 „Šeimynėlė“.

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

geriausia“.
 8.25 „Iškvietimas“.
 9.30 „Pėdsakas“.
 10.25 „Šuo“.
 11.35 „Sekliai“.
 12.35 „CSI. Majamis“.
 13.30 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.50 „Iškvietimas“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Sekliai“.
 18.30 Betsafe–LKL 

čempionatas. 
Utenos „Uniclub 
Casino–Juventus“–
Kauno „Žalgiris“. 

 21.00 „Šerlokas Holmsas 
2. Šešėlių žai-
dimas“.

 23.30 „Pašėlęs Maksas. 
Įtūžio kelias“.

 1.50 „Vyrai juodais 
drabužiais“.

Lryto
 5.15 Vantos lapas. 
 5.45 Bušido ringas.
 6.15 TV parduotuvė.
 6.30 Lietuvos ženklai 

prie Laptevų jūros. 
 7.00 Radžio koncertas.
 8.00 Laisvės TV valanda. 
 10.05 „Dvaro rūmai“.
 11.10 „Juvelyrų klanas“.
 12.15 TV parduotuvė.
 12.30 Kaimo akademija.
 13.00 Nauja diena. 
 14.00 „Triguba apsauga“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.20 Sportas.
 16.28 Orai.
 16.30 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 17.30 Negaliu tylėti. 
 18.00 Reporteris. 
 18.20 Sportas.
 18.28 Orai.

 18.30 Alfa taškas.
 19.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 20.00 Reporteris. 
 20.40 Sportas.
 20.48 Orai.
 20.50 „Aiškiaregė“.
 21.25 „Juvelyrų klanas“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.
 22.58 Orai.
 23.00 Alfa taškas.
 23.30 Radžio koncertas.
 0.30 „Triguba apsauga“.
 1.30 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 2.30 TV parduotuvė.
 2.45 „Dvaro rūmai“.
 3.35 Alfa taškas. 
 3.55 Laikykitės ten.
 4.35 „Reali mistika“.

LRT+
 6.05 Beatos virtuvė. 
 7.00 „Gamtos cirki-

ninkai“.
 7.55 „Maistas: tiesa ar 

pramanas? Ves-
tuvių patiekalai“.

 8.15 „Pasakojimai iš 
Japonijos. Šiodo 
kaligrafija. Rašymas 
iš širdies“.

 8.25 Skambantys 
pasauliai su 
Nomeda Kazlaus. 
Svečias – gitaros 
žvaigždė Francis 
Goya (Belgija).

 9.25 Labas rytas, 
Lietuva.

 11.50 Kas geresnio, 
kaimyne? 

 12.20 Pusryčiai pas 
kaimyną. 

 12.50 Kultūros diena. 
 13.15 Mokslo sriuba. 
 13.40 Duokim garo! 
 15.00 Istorijos detektyvai. 
 15.45 „Bitelės Uogelės“.
 16.00 „Peliukas Lukas“.
 16.15 „Džiunglių knyga“.
 16.40 Svajoja vaikai. 
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.10 „Seselė Beti“. 
 18.55 Premjera. „Piaz-

zolla. Ryklio metai“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Žmogiškas 

mastelis. Premjera. 
„Metų laikai Kensi. 
Keturi Johno 
Bergerio portretai“.

 23.00 „Šviesuliai. 
Iškiliausia XX a. 
asmenybė“.

 23.55 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.10 Dabar pasaulyje.
 0.35 Šok su žvaigžde. 

Finalas. 
 3.05 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“.
 11.40 „Alpių gelbėtojai“.
 12.35 „Du gyvenimai“.

 13.50 „Sugrįžimas 
Kalėdoms“.

 15.40 „Nina“.
 16.45 „Šeimyninės 

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

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

prie ežero. Sielos 
ratas“.

 22.55 „Legendų biuras“.
 0.05 „Svajoklė“.
 1.00 „Paskolinta meilė“.
 2.45 „Prancūziška 

žmogžudystė. 
Lojalumo kaina“.

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 Nuogi ir įbauginti.
 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 „Nusikaltėlis“.
 23.15 „Kerė“.
 1.10 „Skorpionas“.
 1.55 „Pasirodymas“.
 2.45 „Nematoma pusė“.
 3.35 „Antinų dinastija“.
 4.20 „Moderni šeima“.

Delfi
 6.00 2800 km Dunojumi 

baidare su A. Valu-
javičiumi.

 7.00 Pasakų Kalėdos 
Vilniuje.

 7.45 Mano pramogos 
veidai.

 8.30 Į pasaulio kraštą. 
 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. Klimkaite ir 
K. Pocyte.

 18.30 Dakaras be 
cenzūros.

 19.30 Pasakų Kalėdos 
Vilniuje.

 20.00 Ateities karta.
 21.00 Kasdienybės 

herojai. 
 22.00 Jos vardas MAMA.
 22.30 Orijaus kelionės. 
 23.00 Iš esmės su 

G. Klimkaite ir 
K. Pocyte.

 0.00 Delfi diena. 
 1.30 Iš esmės su 

G. Klimkaite ir 
K. Pocyte.

 2.30 Delfi diena.
 4.00 Kitokie pasikalbė-

jimai.

SekmaDieniS, gruodžio 26 d. Saulė teka 8.42, leidžiasi 15.56, dienos ilgumas 
7.14. Delčia. Vardadieniai: Steponas, Gaudilė, Gindvilė, Gaudvilas.

 6.02 „Kalėdų planuo-
toja“.

 7.30 Šventadienio 
mintys. 

 8.00 Išpažinimai. 
 8.30 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite. 
 9.00 Gyventi kaime 

gera. 
 9.30 Svajoja vaikai. 
 10.00 Gustavo enciklope-

dija. 
 10.30 Lietuvos tūkstan-

tmečio vaikai. 
 11.30 Mūsų  

gyvūnai. 
 12.00 Kalėdų šv. Mišios iš 

Kauno Kristaus Pri-
sikėlimo bazilikos. 

 13.20 Premjera. „Pinokis“.
 15.30 Žinios. Orai.
 15.45 Istorijos  

detektyvai.
 16.30 Duokim garo! 
 18.00 Kalėdos su „Dvi-

račio žiniomis“. 
 18.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 19.00 Ingos Jankaus-

kaitės koncertas 
„Man ir tau“.

 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Premjera. „Deivido 

Koperfildo istorija“.
 23.00 Premjera. „Aukšta 

klasė 3“.
 0.35 „Verksnys“.
 2.00 Ieva Narkutė ir 8 

jos veidai. 
 3.30 Roko opera „Jėzus 

Kristus superž-
vaigždė“.

 5.10 Istorijos  
detektyvai. 

LNK
 6.15 „Arkties komanda“.
 8.05 „Kung Fu Panda“.
 9.50 „Haris Poteris ir 

Azkabano kalinys“.
 12.40 „Fredo Kalėdos“.
 14.55 „Pasakiškai 

turtingi“.
 17.20 Teleloto. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Dakaras 2022. 
 19.25 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 „Džiumandži: sveiki 

atvykę į džiungles“.
 21.50 „Bohemiškoji 

Rapsodija“.
 0.35 „Tėtukas namie 2“.

TV3
 6.35 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.00 „Bakuganas. Šarvų 

sąjunga“.
 7.30 „Keista šeimynėlė“.
 8.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 8.30 „Simpsonai“. 
 9.00 Svajonių ūkis.

 9.30 La Maistas.
 10.00 Pasaulis pagal 

moteris.
 11.00 Svajonių sodai. 
 12.00 „Palikti sniegy-

nuose“.
 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 „Palikti sniegy-

nuose“.
 14.25 „Narnijos kronikos: 

liūtas, burtininkė ir 
drabužių spinta“. 

 17.15 Starkus stato.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 Starkus stato.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 X Faktorius
 22.30 „Naktinė žvejyba“. 
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Naktinė žvejyba“. 
 0.10 „Ponas ir ponia 

Smitai“.
 2.35 „1917“.  

BTV
 6.15 „Baltosios pelėdos. 

Skrydis virš 
Arkties“.

 7.25 „Kaip tapti Kalėdų 
Seneliu?“.

 9.20 „Lesė“.
 11.10 41-asis Tarptautinis 

Monte Karlo cirko 
festivalis.

 13.55 „Žiedų valdovas. 
Karaliaus sugrį-
žimas“.

 17.55 „Nuogas ginklas 
33 1/3. Paskutinis 
įžeidimas“.

 19.35 „Vyrai juodais 
drabužiais“.

 21.30 Dakaras 2022. 
 22.00 „Pašėlęs Maksas. 

Įtūžio kelias“.
 0.20 „Nakties įsta-

tymai“.
 2.50 „Snaiperis. Vaiduo-

klis“.

Lryto
 7.00 „Žiedas su rubinu“.
 8.00 Negaliu tylėti. 
 8.30 Kaimo akademija. 
 9.00 „Zoologijos sodas“.
 10.00 Lauros Remei-

kienės koncertas.
 11.00 Livetos ir Petro 

Kazlauskų kon-
certas.

 12.00 „Teisingumo 
agentai“.

 14.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“.

 16.00 Žinios.
 16.28 Orai.
 16.30 Tikri vyrai. Velnio 

tuzinas. 
 18.00 Žinios.
 18.28 Orai.
 18.30 Negaliu tylėti.
 18.55 „Haris ir Megan: 

šiuolaikinė meilės 
istorija“.

 20.00 Žinios.
 20.28 Orai.

 20.30 Irūna ir Marius. 
Auksinis duetas. 

 22.30 Žinios.
 22.58 Orai.
 23.00 „Teisingumo 

agentai“.
 1.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 2.50 Lauros Remei-

kienės koncertas.
 3.35 Livetos ir Petro 

Kazlauskų kon-
certas.

 4.20 „Zoologijos sodas“.
 5.10 Mažos Mūsų 

Pergalės. 

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

Paveldo kolekcija. 
 10.30 Daiktų istorijos. 
 11.30 7 Kauno dienos. 
 12.00 Mokslo sriuba. 
 12.30 Svajoja vaikai. 
 13.00 „Šrekas“.
 14.30 „Šrekas 2“.
 16.00 Muzikos talentų 

lyga 2021. 
 17.00 Kultūros diena. 
 17.30 Kultūringai su 

Nomeda. 
 18.30 Stambiu planu. 
 19.30 LRT KLASIKA 

dovanoja. 
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Žiemojimas su 

opera. Gaetano Do-
nizetti operą „Pulko 
duktė“ pristato re-
žisierė, choreografė 
Jūratė Sodytė, LRT 
KLASIKOS vadovas 
Julijus Grickevičius. 

 21.25 „Gaetano Donizetti. 
Pulko duktė“.

 23.45 „Dovana“.
 1.15 Panorama.
 1.37 Sportas. Orai.
 1.45 „Aukšta klasė 3“.
 3.20 Po bažnyčios 

skliautais. 
 4.05 „Baltoji Iltis“.
 5.30 Pradėk nuo  

savęs.

TV1
 6.10 Informacinių mitų 

griovėjai.
 6.40 100 metų propa-

gandos. 
 7.10 „Tobulos karališkos 

Kalėdos“.
 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 „Raudonas kam-
barys“.

 18.45 „Meilė Bankoke“.
 21.00 „Prancūziška 

žmogžudystė. 
Lojalumo kaina“.

 22.55 „Paremta tikra 
istorija“.

 0.55 „Jekaterina 
Didžioji“.

 3.05 „Vera. Tėvai 
nepageidaujami“.

TV6
 6.10 Jukono auksas.
 7.00 Pragaro kelias.
 7.55 „Terry Crewsas 

gelbsti Kalėdas“.
 9.00 Lombardų 

žvaigždės.
 9.30 Vienam gale 

kablys.
 10.00 Praeities žvalgas.
 10.30 Iššūkis.
 11.00 Sandėlių karai.
 11.30 „Vandenyno kariai“.
 12.35 „Laukinė karalystė“.
 13.55 Išlikimas. 
 14.55 Pragaro kelias.
 16.00 Jukono auksas.
 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 Lombardų 

žvaigždės.
 19.00 „Fantastiškas ke-

tvertas. Sidabrinio 
banglentininko 
iškilimas“.

 21.00 Žinios.
 22.00 Sportas. NBA 

Action.
 22.30 NBA rungtynės 

Orlando „Magic“–
Majamio „Heat“.

 1.00 „Loganas“.
 3.25 „Moderni šeima“.

Delfi
 6.00 Receptų receptai.
 7.30 100 akimirkų 

gamtoje.
 8.00 Pasakų Kalėdos 

Vilniuje.
 8.30 Šiandien kimba.
 9.30 100 akimirkų 

gamtoje.
 10.00 Alfas vienas 

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

Mišių transliacija.
 13.15 Sveikatos receptas.
 14.00 Skanorama. Ne-

paprasta Maronos 
kelionė.

 16.00 Orijaus kelionių 
archyvai.

 17.00 Pasakų Kalėdos 
Vilniuje.

 17.30 Lietuviškos atos-
togos.

 20.30 Biplan Kalėdinis 
koncertas.

 21.00 Kasdienybės 
herojai. 

 22.00 Skanoramos 
geriausieji. Ilgšė.

„Pašėlęs Maksas. Įtūžio kelias“, 22.00, BTV

„Naktinė žvejyba“, 22.30, TV3
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LRT TV
2021. 12.28  
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 8.55 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.40 „Komisaras 

Reksas“.
 10.30 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 Šok su žvaigžde. 

Finalas. 
 14.00 Žinios. Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 „Pagalbos 

šauksmas“.
 17.15 „Ponių rojus“.
 18.00 Kas ir kodėl? 
 18.30 Svarbi valanda. 
 19.30 (Ne)emigrantai.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Nacionalinė 

ekspedicija. Lietuva 
Europoje. 

 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 „Totenvaldo 

paslaptis“.
 23.50 „Komisaras 

Reksas“.
 0.40 „Kelionių atvirukai. 

Humberstonas. 
Čilė“.

 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 Dizaino dokumen-

tika. 
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.00 „Balta – meilės 

spalva“.
 7.30 KK2.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.05 „Haris Poteris ir 

Fenikso brolija“.
 12.55 „Turtuolė varguolė“.
 14.10 „Ponas Bynas“.
 14.45 „Kalėdos Tenesyje“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 Žinios.
 19.15 Dakaras 2022. 
 19.25 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2. 
 20.00 PREMJERA. „Piteris 

Penas ir Alisa 
stebuklų šalyje“.

 21.55 „Transformeriai. 
Paskutinis riteris“.

 0.55 „Tamsos riteris“.
 3.40 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.15 „Monstrų vieš-

butis“.
 6.40 „Elena iš Avaloro“.
 7.05 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.35 Karštai su tv3.lt.
 8.35 „Meilės sūkuryje“.
 9.45 „Žiemos meilės 

istorija“.
 11.45 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 14.00 „Šeimynėlė“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.25 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.20 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 Prieš srovę.
 20.30 „Skirtingai nuos-

tabūs“.
 21.00 „Medikai parame-

dikai“.
 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.20 TV3 sportas.
 22.27 TV3 orai.
 22.30 „Rembo 4“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Rembo 4“.
 0.10 „Franklinas ir 

Bešas“.
 1.10 „Gerasis daktaras“.
 3.00 „Tai – mes“.
 4.00 „Moderni šeima“.
 5.20 „Šeimynėlė“.

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

geriausia“.
 8.25 „Iškvietimas“.
 9.30 „Pėdsakas“.
 10.25 „Herbas ar skaičius. 

Merginos“.
 11.35 „Sekliai“.
 12.35 „CSI. Majamis“.
 13.30 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.50 „Iškvietimas“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Sekliai“.
 18.30 Betsafe–LKL čem-

pionatas. Vilniaus 
„Rytas“–Pasvalio 
„Pieno žvaigždės“. 

 21.00 „Roninas“.
 23.20 „Šerlokas Holmsas 

2. Šešėlių žai-
dimas“.

 1.45 „Būk ekstremalas“.

Lryto
 5.15 Nauja diena. 
 6.15 TV parduotuvė.
 6.30 Lietuvos ženklai 

prie Laptevų jūros. 
 7.00 Koncertas 

 „Jonis“.
 8.00 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 9.00 „Atėjo. Sabas“. 
 10.05 „Dvaro rūmai“.
 11.10 „Juvelyrų  

klanas“.
 12.15 TV parduotuvė.
 12.30 Alfa taškas. 
 13.00 Nauja diena.
 14.00 „Triguba  

apsauga“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.20 Sportas.
 16.28 Orai.
 16.30 #NeSpaudai.
 17.30 „Zoologijos 

sodas“.
 18.00 Reporteris. 
 18.20 Sportas.

 18.28 Orai.
 18.30 Alfa taškas.
 19.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 20.00 Reporteris. 
 20.40 Sportas.
 20.48 Orai.
 20.50 „Aiškiaregė“.
 21.25 „Juvelyrų klanas“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.
 22.58 Orai.
 23.00 Alfa taškas. 
 23.30 #NeSpaudai. 
 0.30 „Triguba apsauga“.
 1.30 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 2.30 TV parduotuvė.
 2.45 „Dvaro rūmai“.
 3.35 Alfa taškas. 
 3.55 #NeSpaudai. 
 4.35 „Reali mistika“.

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

pramanas? Mies-
tiečių malonumai“.

 8.15 „Pasakojimai iš 
Japonijos. Dziudo. 
Švelnumas nugali 
jėgą“.

 8.25 Legendos. Šiandien 
ir visados. 

 9.25 Labas rytas, 
Lietuva.

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

ir visados. 
 13.45 7 Kauno dienos. 
 14.10 „Piazzolla. Ryklio 

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

dija. 
 17.10 „Tarnauti ir  

ginti“.
 18.10 „Seselė Beti“. 
 19.00 Gyvenk kaip galima 

švariau. 
 19.30 Premjera. „Cistersų 

palikimas“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Moteris ir keturi 

jos vyrai“.
 23.00 Stilius. 
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 „Gaetano Donizetti. 

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

dicija. 
 5.30 Pasivaikščiojimai. 

TV1
 6.15 „Rozenheimo 

policija“.
 7.15 „Širdžių  

daktaras“.
 8.20 „Tūkstantis ir viena 

naktis“.
 10.35 „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 „Komisarė Sara Kor. 

Dingusi mergina“.
 22.55 „Legendų biuras“.
 0.05 „Svajoklė“.
 1.05 „Paskolinta meilė“.
 2.50 „Mirtys prie ežero. 

Sielos ratas“.

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 „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 „Pavojai gelmėse“.
 22.55 „Gelbėtojai“.
 23.45 „Naktinė pamaina“.
 0.45 „Skorpionas“.
 1.35 „Pasirodymas“.
 2.20 „Nematoma pusė“.
 3.10 „Antinų dinastija“.
 4.00 „Moderni šeima“.

Delfi
 6.00 Dakaras be 

cenzūros.
 7.00 Pasakų Kalėdos 

Vilniuje.
 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. Peredniu.
 18.30 Dakaras be 

cenzūros.
 19.30 Pasakų Kalėdos 

Vilniuje.
 20.00 Verslo požiūris.
 20.30 Šaro Barsa.
 21.00 Kriminalinė 

Lietuvos zona su 
D. Dargiu.

 22.00 Kieno didesni?
 23.00 Iš esmės su 

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

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

jimai.
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LRT TV
2021. 12.29 
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 8.55 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.40 „Komisaras 

Reksas“.
 10.30 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 Kas ir kodėl? 
 12.00 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. 
 19.30 Pasaulio puodai. 
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Lietuva kalba.
 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 Premjera. „Ne-

šventas avinėlis“.
 0.40 „Kelionių atvirukai. 

Čilė. Čilojė – idiliš-
koji Čilės sala“.

 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Pasaulio puodai. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Lietuva kalba.
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 Kas ir kodėl? 
 3.35 Dviračio žinios. 
 4.05 Stilius. 
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 Kūrybingumo 

mokykla. 
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.00 „Balta – meilės 

spalva“.
 7.30 KK2.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Haris Poteris ir 

netikras princas“.
 12.55 „Turtuolė varguolė“.
 14.05 „Ponas Bynas“.
 14.40 „Kalėdos užeigoje“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 Žinios.
 19.15 Dakaras 2022. 
 19.25 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2. 
 20.00 „Fantastiniai 

gyvūnai ir kur juos 
rasti“.

 22.40 „Eilinis Džo. 
Kerštas“.

 0.50 „Tamsos riterio 
sugrįžimas“.

 3.45 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

TV3
 6.15 „Monstrų vieš-

butis“.
 6.40 „Elena iš Avaloro“.
 7.05 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.35 Prieš srovę.
 8.35 „Meilės sūkuryje“.
 9.45 „Audringi laikai“.
 11.45 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 „Midsomerio 

žmogžudystės“.

 14.00 „Šeimynėlė“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.25 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.20 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 Gero vakaro šou.
 20.30 „Skirtingai nuos-

tabūs“.
 21.00 „Medikai parame-

dikai“.
 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.20 TV3 sportas.
 22.27 TV3 orai.
 22.30 „Karas“.
 22.45 „Vikinglotto“.
 22.50 „Karas“.
 23.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 23.18 „Karas“.
 0.40 „Franklinas ir 

Bešas“.
 1.35 „Gerasis daktaras“.
 3.30 „Tai – mes“.
 4.25 „Moderni šeima“.
 5.45 „Šeimynėlė“.

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

geriausia“.
 8.25 „Iškvietimas“.
 9.30 „Pėdsakas“.
 10.25 „Herbas ar skaičius. 

Merginos“.
 11.35 „Sekliai“.
 12.35 „CSI. Majamis“.
 13.30 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.50 „Iškvietimas“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Sekliai“.
 18.30 Betsafe–LKL čem-

pionatas. Prienų 
„Labas Gas“–Jo-
navos „CBet“.

 21.00 „Mirtinas ginklas 
4“.

 23.30 „Roninas“.
 1.55 „Būk ekstremalas“.

Lryto
 5.15 Nauja diena. 
 6.15 TV parduotuvė.
 6.30 Lietuvos ženklai 

prie Laptevų jūros. 
 7.00 Arvydo Vilčinsko 

koncertas.
 8.00 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 9.00 „Atėjo. Sabas“.
 10.05 „Dvaro rūmai“.
 11.10 „Juvelyrų klanas“.
 12.15 TV parduotuvė.
 12.30 Alfa taškas. 
 13.00 Nauja diena.
 14.00 „Triguba apsauga“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 17.30 „Zoologijos sodas“.
 18.00 Reporteris. 
 18.20 Sportas.
 18.28 Orai.
 18.30 Alfa taškas.
 19.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 20.00 Reporteris. 
 20.40 Sportas.
 20.48 Orai.
 20.50 „Aiškiaregė“.
 21.25 „Juvelyrų klanas“.

 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.
 22.58 Orai.
 23.00 Alfa taškas.
 23.30 Arvydo Vilčinsko 

koncertas.
 0.30 „Triguba apsauga“.
 1.30 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 2.30 TV parduotuvė.
 2.45 „Dvaro rūmai“.
 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“.
 7.35 „Peliukas Lukas“.
 7.55 „Maistas: tiesa ar 

pramanas? Kepto 
maisto paslaptys“.

 8.15 „Pasakojimai iš 
Japonijos. Kendo. 
Samurajų kalavijo 
dvasia“.

 8.25 Širdyje lietuvis. 
 9.25 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.50 Menora. 
 12.20 Kelias.
 12.50 Širdyje lietuvis. 
 13.45 Čia – kinas. 
 14.15 Veranda. 
 14.45 „Cistersų pali-

kimas“.
 15.45 „Bitelės Uogelės“.
 16.00 „Peliukas Lukas“.
 16.15 „Džiunglių knyga“.
 16.40 Mūsų gyvūnai. 
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.10 „Seselė Beti“.
 19.00 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija.
 19.30 Premjera. „Koky-

biška priežiūra. 
Katastrofų preven-
cija“.

 20.20 Muzikinis intarpas.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Jubiliejinis Dainiaus 

Pulausko 60-mečio 
ir „Dainius Pu-
lauskas Group“ 25-
mečio koncertas.

 23.10 Į sveikatą!
 23.40 „Maistas: tiesa ar 

pramanas? Kepto 
maisto paslaptys“.

 24.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 Ingos Jankaus-

kaitės koncertas 
„Man ir tau“.

 2.05 Koncertas vienam. 
Aušrinė Stundytė 
(sopranas).

 3.00 Panorama.
 4.05 Mūšio laukas. 
 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 „Komisarė Sara Kor. 

Velnio pelkė“.
 22.55 „Legendų biuras“.
 0.05 „Svajoklė“.
 1.00 „Paskolinta meilė“.
 2.45 „Komisarė Sara Kor. 

Dingusi mergina“.

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 „A komanda“.
 23.45 „Naktinė pamaina“.
 0.35 „Skorpionas“.
 1.30 „Pasirodymas“.
 2.20 „Nematoma pusė“.
 3.10 „Antinų dinastija“.
 4.25 „Moderni šeima“.

Delfi
 6.00 2800 km Dunojumi 

baidare su A. Valu-
javičiumi.

 7.00 Pasakų Kalėdos 
Vilniuje.

 7.45 Mano pramogos 
veidai.

 8.30 Lietuviškos atos-
togos.

 9.00 Delfi rytas.
 10.00 Ateities karta.
 11.00 Delfi rytas. 
 12.00 Verslo požiūris.
 12.30 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 13.30 Į pasaulio kraštą. 
 14.00 Kieno didesni?
 15.00 Jos vardas MAMA.
 15.30 Lietuviškos atos-

togos.
 16.00 Delfi diena. 
 17.30 Iš esmės su 

G. Klimkaite ir 
K. Pocyte.

 18.30 Dakaras be 
cenzūros.

 19.30 Orijaus kelionių 
archyvai.

 20.00 Kaip pas žmones.
 21.00 Orijaus kelionės. 
 21.30 Gimę ne  

Lietuvoje.
 22.00 Į pasaulio kraštą. 
 22.30 Jos vardas mama.
 23.00 Iš esmės su 

G. Klimkaite ir 
K. Pocyte.

 0.00 Delfi diena.
 1.30 Iš esmės su 

G. Klimkaite ir 
K. Pocyte.

 2.30 Delfi diena.
 4.00 Kitokie pasikalbė-

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

Grūdų pikiavimo sandėlį  •Nemajūnų k. (su grūdų 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.

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

traNsPorto PrieMoNĖs

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

GYVuLiai

Ėringas avis.   •Tel. 8 642 07624.

10 savaičių paršelius po 90  •Eur. Tel. 8 604 66095.

Kaimiškus gaidžius   •Tel. 8 601 22865.

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. 

Mišinio šienainį plėvelėje.   •Tel. 8 601 22865.

Kiti

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

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

Pigiai – kioską.   •Tel. 8 698 78040.

Žvyrą, skaldą ir juodžemį.   •Tel. 8 678 80555.

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.

Šieno ritinius, 1 vnt. – 15 Eur  •(prie Leipalingio).  
Tel. 8 619 66433.

PERKA
NeKiLNoJaMasis turtas

Žemę.   •Tel. 8 688 80688. 

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

PARDUODA
NeKiLNoJaMasis turtas

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.

Žemės sklypą namo  •statybai Lazdijų mieste (30 a, 
gražioje vietoje, prie miško ir 
upelio, atlikti geodeziniai ma-
tavimai, visos miesto komuni-
kacijos), kaina 550 Eur už a.  
Tel. 8 686 70841.

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

KlasifiKuoti
sKelbimai

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

SavaitėS horoSkopaS 
(gruodžio 27—sAusio 2 d.)

avinas (03.21–04.20)
Turėtumėte atsakingiau planuoti savo 
išlaidas, nes šiuo laikotarpiu jų gali 
būti gerokai daugiau nei bet kada 
anksčiau. Pasistenkite atsisakyti ne-
būtinų pirkinių ir būsimoms išlaidoms 
skirti tam tikrą iš anksto numatytą 
sumą. Jei laikysitės savo plano, grei-
tu metu tikrai nereikės graužtis, kad 
išleidote daugiau nei norėtumėte. Jei 
ieškote naujo darbo, dabar tam bus 
itin palankus metas.

jautis (04.21–05.21)
Leiskite sau šiek tiek atsikvėpti ir bent 
trumpam pamiršti rūpesčius. Jūs tikrai 
nusipelnėte poilsio, todėl nebegalvo-
kite apie neužbaigtas užduotis, ir pasi-
mėgaukite malonesniais užsiėmimais. 
Šiuo laikotarpiu jūsų šeimos nariai gali 
imti reikalauti daugiau dėmesio, tačiau 
nepamirškite, kad buvimas vien tik su 
savimi taip pat yra labai svarbus, todėl 
ištaikykite progų pabūti vienumoje.

Dvyniai (05.22–06.21)
Ramybės gali neduoti praeities nuos-
kaudos, tačiau žvaigždės pataria nesi-
žvalgyti į praeitį ir kryptingai judėti į 
priekį. Neleiskite, kad praeities klaidos 
drumstų jūsų ramybę: to, kas nutiko 
anksčiau, šiandien jau nebegalime 
pakeisti, todėl koncentruokitės vien 
tik į malonius dalykus, kurių šiuo lai-
kotarpiu tikrai netrūks. Pasistenkite 
daugiau dėmesio skirti savo artimie-
siems – kartu leidžiamas laikas padės 
jums pamiršti nemalonius dalykus.

vėžys (06.22–07.22)
Šuo laikotarpiu gali tekti kaip reikiant 
paplušėti, tačiau tai turės ir teigiamą 
pusę: jūsų pastangos tikrai neliks 
nepastebėtos, todėl jau labai greitai 
galėsite džiaugtis papilnėjusia pinigi-
ne. Vis dėlto, žvaigždės pataria šiuo 
laikotarpiu atsakingiau planuoti savo 
išlaidas: įvairių pagundų tikrai netrūks, 
todėl turėtumėte vengti perdėto pi-
nigų švaistymo, dėl kurio gali tekti 
smarkiau susiveržti diržus.

liūtas (07.23–08.23)
Mėgausitės ramybe. Pagaliau galėsite 
atsitraukti nuo slegiančių rūpesčių ir 
daugiau laiko skirti savo pomėgiams. 
Taip pat šiuo laikotarpiu turėsite ga-
limybę atnaujinti senas pažintis bei 
susitikti su seniai nematytais giminai-
čiais. Bendravimas su kitais žmonėmis 
dabar bus kaip niekad džiuginantis, 
be to, šiek tiek atitrūkę nuo kasdienių 
darbų įgausite daugiau energijos. Ne-
sijaudinkite, jei atrodys, kad šiuo metu 
nieko įdomaus nevyksta – jau labai 
greitai atsigriebsite su kaupu.

mergelė (08.24–09.23)
Neatsargiai ištarti žodžiai gali tap-
ti rimtų negandų priežastimi, todėl 
turėtumėte atminti, kad žodis – ne 
žvirblis. Kad ir kaip norėtųsi išsakyti 
savo nuomonę, kartais yra geriausia 
laikyti liežuvį už dantų. Šiuo laikotarpiu 
taip pat vertėtų būti atsargesniems 
susipažįstant su naujais žmonėmis: 
pasistenkite neatskleisti pernelyg 
asmeniškos informacijos, nes vėliau 
tai gali atsigręžti prieš jus.

Svarstyklės (09.24–10.23)
Būsite pakilios nuotaikos, ir tam jums 
nereikės jokios priežasties. Atrodys, 
kad viskas einasi pagal planą, ir tam 
nereikia ypatingai didelių pastangų. 
Pagaliau jūsų įdirbis duos pageidau-
jamų rezultatų, todėl įgysite daugiau 
pasitikėjimo savimi, ir būsite nusi-
teikę imtis naujų projektų. Vis dėlto, 

žvaigždės pataria šiuo laikotarpiu ne-
siimti naujų sumanymų įgyvendinimo: 
pirmiausia šiek tiek atsikvėpkite, o 
jau tada galėsite grįžti prie įprastos 
rutinos.

Skorpionas (10.24–11.22)
Nors gali kilti keblumų priimant spren-
dimus, tačiau žvaigždės pataria šiuo 
laikotarpiu vadovautis vien tik savo 
intuicija. Nors kiti žmonės tikrai bus 
nusiteikę žarstyti patarimus, tačiau 
ne visi jų padės pasiekti geriausių 
rezultatų. Elkitės taip, kaip jums at-
rodo geriausia: tikėtina, kad atsakymai 
ateis tarsi savaime. Nebijokite daryti 
klaidų, nes būtent jos leidžia mums 
įgauti išminties ir kai ko išmokti.

šaulys (11.23–12.21)
Produktyvus laikotarpis. Dalykų, ku-
riuos turėsite atlikti, tikrai netrūks, 
tačiau jūs užsimosite nuveikti dar 
daugiau. Nors energijos trūkumu šiuo 
laikotarpiu tikrai negalėsite skųstis, 
tačiau pasistenkite neperdegti. Ne-
eikvokite savo laiko ir energijos įvai-
riems nebūtiniems darbams, ir nepa-
mirškite, kad visada galite prašyti kitų 
žmonių pagalbos. Kartu dirbti visada 
yra smagiau, o keturios rankos gali 
nudirbti gerokai daugiau nei dvi.

ožiaragis (12.22–01.20)
Džiaugsitės kasdienėmis smulkmeno-
mis. Nestokosite vidinės motyvacijos, 
kuri jus ragins nesustoti ir kryptingai 
judėti į priekį. Paskutiniu metu ypa-
tingai daug laiko skyrėte profesinei 
veiklai, tačiau dabar atėjo laikas šiek 
tiek atsipūsti ir įgauti daugiau energi-
jos. Dabar bus palanku daugiau laiko 
skirti įvairiems pomėgiams, kurie 
padės atgauti vidinę ramybę ir leis 
susikoncentruoti vien tik į malonius 
dalykus.

vandenis (01.21–02.19)
Pokyčių metas. Jei vis pasvarstydavote, 
kad savo gyvenime norėtumėte kažką 
pakeisti, dabar vertėtų imtis veiksmų. 
Jei ir toliau tai atidėliosite, tikėtina, 
kad tinkamo laiko taip ir neatrasite. 
Pasistenkite suimti save į rankas ir 
pradėti bent nuo mažų žingsnelių. Ti-
kėtina, kad sėkminga pradžia suteiks 
jums motyvacijos judėti į priekį, ir jau 
labai greitai galėsite džiaugtis tikrai 
saldžiais darbo vaisiais. Atminkite, 
kad jums tereikia žengti vieną žingsnį 
į priekį, ir pasaulis gali pasikeisti.

Žuvys (02.20–03.20)
Vargins nuotaikų svyravimai. Būsite 
linkę greitai pakeisti savo nuomonę, 
o emocijos bus tarsi nevaldomos. Pa-
sistenkite susikoncentruoti vien tik į 
malonius dalykus ir neleiskite sau pra-
trūkti. Jei reikia, šiek tiek atsitraukite 
nuo darbų ir atsikvėpkite. Tikėtina, 
kad jau labai greitai jūsų emocinė bū-
klė bus kur kas stabilesnė, o darbai 
eisis tarsi iš pypkės.

Prekiaujame 
           chrizanTemomis 
                           ir virŽiais
 Telefonas pasiteirauti

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

Lazdijų r. sav.

SKELBIMAS APIE NUMATOMĄ ŽEMĖS SKLYPO 
RIBŲ ŽENKLINIMĄ

Informuojame žemės sklypo kadastro Nr. 5910/0007:0342, 
esančio Alekniškių k., Kapčiamiesčio sen., Lazdijų r. sav., sa-
vininką K. R. ir savininko J. R. turtinių teisių paveldėtojus, kad 
matininkas Norgaudas Pilvinis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 
2M-M-2008) 2022-01-03  9.30 val. vykdys  žemės sklypo ka-
dastro Nr. 5910/0006:0417, esančio Padumblių k., Kapčiamiesčio 
sen., Lazdijų r. sav., ribų ženklinimo darbus. Prašome dalyvauti 
matavime. Prireikus išsamesnės informacijos, kreiptis į matinin-
ką Norgaudą Pilvinį adresu: Pievų g. 12, Lazdijai, el. paštu geo.
lazdijai@gmail.com arba telefonu 8 680 83000.
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Prenumeruokite visuose Lietuvos pašto skyriuose,  telefonu 8 700 55 400, 
internetu www.prenumerata.lt, www.prenumeruok.lt ir redakcijoje.

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 
suteikiame garantiją. rinkitės 
greitą, pigų ir efektyvų šiltini-
mo būdą jau dabar skambin-
dami  
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. 

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. 

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

mas. Tel. 8 638 98886.

PERKA
NeKiLNoJaMasis turtas

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

Brangiai miškus: bran- •džius, bręstančius, jaunuo-
lynus, malkinius. Dirbamą 
žemę, apaugusią krūmais ir 
medžiais. Tel. 8 641 55554. 

Brangiai perku arba nuomo- •ju žemę apie Veisiejus.  
Tel. 8 601 00292.

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, sutvarkome 
dokumentus. Tel. 8 686 94982.

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

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. 

kasame tvenkinius.   •Tel. 8 678 80555.

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

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

Antspaudų 
gamyba pagal 

užsakymą

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.

PERKA žemę. 
Tel. 8 688 80688.

UAB „Karpis“ žuvies 
sandėliuose, esančiuose 

Bebruliškės k., Kazlų Rūdos 
sav., prekiaujama karpiais. 

1 kg karpio kaina – 4.00 Eur.

Darbo laikas: 
gruodžio 16 d. – nuo 9 iki 14 val.,
gruodžio 17 d. – nuo 9 iki 14 val.,
gruodžio 18 d. – nuo 9 iki 14 val.,
gruodžio 21 d. – nuo 9 iki 14 val.,
gruodžio 22 d. – nuo 9 iki 14 val.,
gruodžio 23 d. – nuo 9 iki 14 val.

Tel. pasiteiravimui: 
8 652 06191.
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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.

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.


