
ISSN 2538-6980

9  771648  848019

Nr. 50 (8559)
2021 12 16 / ketvirtadienis
Leidžiamas ketvirtadieniais
Kaina 0,35 Eur

N e p r i k l a u s o m a s  l a z d i j ų  r a j o N o  l a i k r a š t i s  www.dzukuzinios.lt

Nukelta į 7 psl. » 

JUODELIAI KVIEČIA!!!
Viena didžiausių ir moderniausių medienos perdirbimo įmonių 

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

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

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

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

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

Antspaudų gamyba 
pagal užsakymą

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

Nemokamai 
sutvarkome 

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

išpjautų medelių kelmus, 
jei apaugęs medeliais 

plotas viršija 5 ha.

tel. 8 676 26009.

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

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

Pradžiuginkite savo artimuo-
sius gražiausių švenčių proga.

GAUTAS PREKIŲ PAPILDYMAS.
SEINŲ G. 12, LAZDIJAI. 

Artėja 
Kalėdos!

N. ir A. Sukackams — nacionalinis apdovanojimas

T
ai, kad Lazdi-
jai yra darbščių 
žemdirbių kraš-
tas, o visais lai-
kais juos garsina 
puikūs šio krašto 

ūkininkai, kurie sugeba ūkinin-
kauti, rūpindamiesi sveika, darnia 
ir klestinčia gamta, įrodė ir praė-
jusį savaitgalį paskelbti naciona-
linio konkurso „Gero ūkininko 
čempionatas“ nugalėtojai. 

Smagu, kad tarp penkių šio 
čempionato nugalėtojų yra ir 
mūsų rajono atstovai – Nerijus 
ir Agnė Sukackai, kurie tapo ne 
tik „Gero ūkininko čempionato“ 
ambasadoriais, bet ir laimėjo „Pu-
blikos simpatijų“ prizą.  

SurengtaS pirmą kartą
Čempionato finalas vyko Vil-
niuje, kulinarės, knygų autorės, 
televizijos laidų vedėjos Beatos 
Nicholson kulinarijos studijoje. 

Šio čempionato tikslas – at-
kreipti dėmesį į lyderius, kurie 
augindami maistą rūpinasi ir 
bendruoju gėriu – sveika, darnia 
ir klestinčia gamta. „Geraisiais 
pavyzdžiais norime parodyti, kad 
gamtai palankus ūkininkavimas 
gali būti progresyvus“, – apie toli 
siekiančius tikslus kalbėjo vienas 
iš čempionato organizatorių, gam-
tos apsaugos ekspertas, Baltijos 

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.)
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SavaitėS  komentaraS    
Sušvelnėjus migrantų krizei pakilo pasieniečių ir karių populiarumas

Algimantas Mikelionis
Gruodžio 4 dieną laikraštyje 
„Lietuvos rytas“ buvo paskelbti 
bendrovės „Vilmorus“ lapkričio 
18–27 dienomis atliktos tradici-
nės reprezentatyvios apklausos 
duomenys. Ši apklausa, atlieka-
ma kiekvieną mėnesį, atspindi 
gyventojų nuomonę apie vi-
suomenės veikėjus, partijas ir 
institucijas. Prieš tai vykusi šios 
bendrovės apklausa atlikta spa-
lio mėnesį. Tad lyginant galima 
matyti, kaip per keturias savaites 

keičiasi visuomenės nuomonė 
apie politikus, politines partijas 
ir valstybės institucijas.

Galima padaryti išvadą, kad 
žmonės akivaizdžiai sureaga-
vo į sušvelnėjusią neteisėtų mi-
grantų krizę. Negalima atmesti 
tikimybės, kad dalis apklaustųjų 
pritaria vadinamajai šių asmenų 
apgręžimo politikai. Tai byloja 
išaugęs pasieniečių ir karių, itin 
sunkiai ir atsakingai gynusių ir 
tebeginančių mūsų valstybės 
sieną ir teritoriją, teigiamas 
įvertinimas.

Valstybės sienos apsaugos tar-
nyba, lapkričio mėnesio apklau-
sos duomenimis, pasitiki 53,6 
procento, o nepasitiki 8,6 pro-
cento apklaustųjų. Spalio mė-
nesį Valstybės sienos apsaugos 
tarnyba pasitikėjo 48,5 procento, 
o nepasitikėjo 13 procentų res-
pondentų. Reiškia, per mėnesį 

pasieniečių populiarumas išaugo 
5 procentais, o nepasitikėjimas 
nukrito irgi beveik 5 procentais. 
Kariuomene lapkričio mėnesį 
pasitikėjo 65,9 procento ap-
klaustųjų, o nepasitikėjo 10,4 
procento žmonių. Spalio mėnesį 
kariuomene pasitikėjo 59,6 pro-
cento respondentų, o nepasiti-
kėjo 13,5 procento apklaustųjų. 
Taigi, per mėnesį pasitikėjimas 
kariuomene išaugo daugiau kaip 
6 procentais, o nepasitikėjimas 
nukrito 3,1 procento.

Tai akivaizdus įrodymas įvai-
riems niurzgliams ir verksniams, 
kurie dejuoja, jog sienos ir ša-
lies apsaugai reikia skirti ma-
žiau lėšų, o jas duoti švietimui. 
Kaip čia nepriminsi itin dažnai 
kartojamo posakio, kad „kas ne-
išlaiko savos kariuomenės, tas 
išlaiko svetimą“. Kariuomenė 
ir pasienio pareigūnai mus sau-

go ir turi saugoti nuo atėjūnų iš 
Rytų – Minsko ir Maskvos. V. 
Putinas pasinaudojo apsišaukė-
liu prezidentu iš Minsko ir jo 
rankomis pabandė Lietuvą ir 
Lenkiją užtvindyti pabėgėliais, 
bet jų planas neišdegė susidūrus 
su atkakliu ryžtu, kokį parodė 
Vilnius ir Varšuva. Galima net 
neabejoti, kad tai buvo gudrus 
V. Putino ėjimas ir noras išban-
dyti, kiek atkaklios bus rytinės 
NATO šalys, kai bus pasmerktos 
rimtesniems išbandymams. Rei-
kia pripažinti, kad caras Chuilo 
liko it musę kandęs. Žinoma, 
mūsų kariuomenei reikia dar 
daugiau lėšų iš valstybės biu-
džeto, dar geresnės ir naujesnės 
karinės technikos, o ko ko, bet 
patriotizmo, atkaklumo, stipry-
bės ir jėgų mūsų pasieniečiai ir 
kariai turi pakankamai. Nekyla 
net menkiausia abejonė jų lojalu-

mu tėvynei ir profesionalumu. 
Kaip nebūtų keista ir apmau-

du, bet pusė amžiaus, praleisto 
raudonajame lageryje, kai ku-
riuos Lietuvos piliečius pavertė 
pavojingesniais savo tėvynei nei 
Rusijos kariuomenė. Nuolatinis 
urzgimas ir dejavimas dėl pras-
to gyvenimo Lietuvoje, aršus 
nepasitikėjimas ir abejojimas 
savo valdžia veda prie tvirto 
politinio stuburo ir tvirtų po-
litinių pažiūrų neturėjimo. Juk 
tokie žmonės lengvai pasiduoda 
rusiškai propagandai. Nereikia 
net kažkokių itin gudrių rusiškų 
smegenų plovimo technologijų. 
Užtenka vien tik priešiškai nu-
siteikusių mūsų šalies atžvilgiu 
valstybių televizijos žinių žiū-
rėjimo. Ar neužtenka istorijos 
pamokų? Ar vėl lipsime ant to 
paties grėblio savo likimą pati-
kėdami kitiems?•

Floristė I. Voskienė neslepia, kad makramė technikos 
elementų šiemet atsiras ir šventinėje bažnyčių puošyboje
Dineta Babarskienė
„Nauja – tai primiršta 
sena“, – taip galima būtų 
pasakyti apie vis daugiau 
širdžių užkariaujančią 
makramė techniką. Tą 
patvirtina ir floristė Inga 
Voskienė iš Maišymų kai-
mo, tikindama, kad ma-
kramė ateina į madą. Anot 
jos, iš virvelių rišti mazge-
lius, pinti nėrinius, nenau-
dojant jokių papildomų 
įrankių, tikrai nesunku, 
tačiau sutinka, kad gal ir 
reiktų truputėlį pasimo-
kyti. O kad kažkas pavyks 
– ji neabejoja. „Jeigu nori, 
tai viskas įmanoma. Rei-
kia norėti ir daryti. Reiktų 
tiesiog pajusti patį rišimą 
ir tai galėtų tapti labai 
smagiu užsiėmimu ilgais 
žiemos vakarais“, – įsitiki-
nusi Inga. 

Pasak jos, tai ir labai naudin-
gas užsiėmimas, mat iš papras-
to mazgų pynimo, rišimo gali 
gimti namų apyvokos daiktai ar 
interjero detalės. Juk anksčiau 
dažnus namus puošė makramė 
technika rišti darbai: pelėdos, 
krepšiai. 

O kaipgi pati Inga atrado ma-
kramė? Sako, kad tai nebuvo 

atradimas karantino metu, ji 
tai išbandė gerokai anksčiau. 
„Pradėjau naršyti internete ir 
„užsikabinau“. Ten visko daug. 
Informacijos daugiau nei pa-
kanka. Net ir pradedantysis, 
šiek tiek pasidomėjęs, gali 
sužinoti, kiek, kokių virvelių 
reikia, kaip surišti mazgus, 
kaip norimą formą išgauti, o 
tas, kuris jau moka, puikiausių 
idėjų gali surasti savo darbe-
liams“, – pastebi ji. Neslepia, 
ją rišimas „užkabino“, tiesiog 
užvaldė mintis dar ir todėl, kad, 
kaip pati sako, jai siūlai visada 
buvo prie širdies: ir mezga, ir 
neria, ir siuvinėja. 

Pirmieji darbai – sapnų gau-
dyklės. „Savo vestuvėms pasida-
riau sienelę fotosesijai makramė 
technika. Na, man labai gražu“, – 
teigia Inga. Ji jau surišo ir knygų 
skirtukų, ir pakabukų raktams, ir 
žiemos šventėms labai tinkan-
čią sienelę fotosesijai, ir įvairių 
raštų žvakidžių, kurie išryškėja 
ir savo grožį atskleidžia viduje 
uždegus žvakelę, ir žaisliukų 
eglutei. „Juk galima rišti ne tik 
gražias gėlių puokštes. Mazgelis 
po mazgelio ir susiriša nuostabūs 
kalėdinės eglutės žaisliukai. Jie 
kvepia rankų šiluma”, – tikina 
floristė Inga.  

Dabar darbelių jau turi ne tik 

sau, bet ir kitiems. „Kai kas už-
sisako Kalėdoms dovanų. Tai 
man labai smagu. Aišku, vangiai 
vyksta tokie dalykai, užsisankan-
čiųjų nėra labai daug, bet kad jų 
atsiranda ir daugėja – džiugina. 
Tai išties puikus pasirinkimas. 
Dovanoti rankų darbo dovanas 
visada miela“, – įsitikinusi ji. 

Inga atskleidžia paslaptį, kad 
visai tikėtina, jog makramė 
elementų atsiras ir bažnyčių – 
Šeštokų ir Krosnos – šventinėje 
puošyboje. 

Su šia paslaptinga magija Inga 
supažindins, kvies pasimokyti 
rišti mazgelius visus norinčius  
Rudaminos bibliotekoje, o jos 
makramė technika rištų žaisliukų 
parodą bus galima išvysti dar 
prieš Kalėdas.

Inga siūlo šventinę nuotaiką 
savo namuose susikurti ir ma-
kramė technika pintomis grožy-
bėmis. „Jau pradėjo suktis kalė-
dinis šurmulys. Kalėdoms mes 
visi norime pasipuošti namus, 
sukurti jaukią ir šiltą atmosferą. 
O tai galima padaryti ir patiems, 
tereikia šiek tiek noro ir laiko. 
Rišite, rišite ir kažką tikrai su-
rišite“, – įsitikinusi Inga. 

Ir jei ką sudomino makra-
mė technika, Inga tikrai padės 
atskleisti visas užrišto mazgo 
paslaptis.•

KNYGYNĖLIS, Seinų g. 12, Lazdijai. Tel. (8 318) 53 085.

Floristė Inga Voskienė iš Maišymų kaimo tikina, kad makramė ateina į madą.
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Virtuvinius vienkartinius rankšluostukus, servetėles mes vadiname 
popieriniais, bet į popieriaus konteinerį mesti jų negalima! Meskite juos į 

maisto atliekų konteinerį. Jei jo neturite — į mišrių atliekų konteinerį.
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro inf.

Gelbėtis nuo slidžių šaligatvių galėtų 
padėti  ir  patys  miesto  gyventojai
Panašu, kad ironiškas 
posakis „žiema vėl už-
klupo netikėtai“ puikiai 
tinka Lazdijų miesto ir 
kai kurių kitų rajono gy-
venviečių tvarkdariams, 
laiku nespėjusiems sure-
aguoti į žiemos išdaigas. 
Tiesa, Lazdijų miesto 
seniūnijos seniūnė Vaida 
Gazdziauskienė taip ne-
galvoja, ji įsitikinusi, jog 
Lazdijų šaligatvių būklė 
yra kontroliuojama. 

Praėjusį savaitgalį socialiniai tin-
klai buvo pilni ironiškų pastabų 
apie Lazdijų miesto slidžius šali-
gatvius ir masinį lazdijiečių slidi-
nėjimą ir „zuikių gaudymą“.  

Lazdijietė, organizacijos „On-
kologinė savigalba Lazdijuose“ 
vadovė Dalė Pupininkaitė „Dzū-
kų žinioms“ pasakojo, jog savait-
galį miesto šaligatviai buvo kaip  

Nuoširdžiai dėkoju už supratingumą, rūpestį ir 
pagalbą, tiesiog už žmogišką jautrumą direktorei 
Linai Saladuonienei, socialiniam darbuotojui Ąžuolui 
Baleženčiui, slaugytojai Irmai Butanavičienei, slaugytojo 
padėjėjoms Linai Svipienei, Linai Žurinskienei, virtuvės 
darbuotojoms Dalei ir Astai. Mielieji, jaukių ir gražių Jums 
artėjančių švenčių.

Lazdijų socialinės globos namų gyventoja Ana

PADĖKA 

Prie šaligatvių barstymo galėtų prisidėti ir patys Lazdijų gyventojai, jei mieste 
būtų pastatyta pakankamai dėžių su smėliu ar smėlio ir druskos mišiniu. 

LED panelės populiarėja  
Apšvietimas yra vienas iš būdų jaukumui namuose, o biure 

– kokybiškoms darbo sąlygoms sukurti. Be LED juostų, kurios 
gali būti panaudotos originaliam dizainui kurti, galima rinktis 
LED paneles. Jos atrodys elegantiškai ir stilingai. 

Specializuotoje elektros prekių parduotuvėje „Elverta“ rasite 
papildytą LED panelių asortimentą su žinomu prekės ženklu 
PHILIPS.

PHILIPS LED „Meson“ įleidžiamos panelės yra su pažangia 
„Philips“ šviesos diodų technologija, kuri nevargins Jūsų akių. 
Panelėje jau integruotas maitinimo šaltinis, kad būtų paprasta 
montuoti. PHILIPS LED panelės yra 6, 13, 17, 21, 24 vatų, nuo 
500 iki 2550 liumenų, 3000–4000 kelvinų. Liumenų skaičiaus 
pasirinkimas paprastai priklauso nuo patalpų tipo.  Jeigu tai 
gyvenamoji zona, 1 kv. m gali  užtekti iki 300 lm,  darbo vietos 
1 kv. m gali reikėti 500 ir daugiau liumenų. 

Jau aštuonerius metus prekiaujame ir GTV gamintojo įleidžia-
momis ir virštinkinėmis panelėmis. Iš patirties galime pasakyti, 
kad jos patvarios ir patikimos. Forma apvali arba kvadratinė. 
Vatų skaičius – 3 W, 7 W, 13 W, 19 W, 25 W, 3000–4000 kelvinų. 
Pramoniniuose, ūkiniuose pastatuose rekomenduojame rinktis 
hermetinį – atsparų drėgmei ir dulkėms (IP65) GTV gamintojo  
LED šviestuvą: 60 cm  (30 vatų)  arba 120 cm (60 vatų).  

Jums pageidaujant, galime užsakyti „Ledvance“, „V-TAC“ 
gamintojų LED paneles arba  LED paneles, kuriose  reguliuoja-
mas šviesos intensyvumas, t. y. dimeriuojamas. Jos vis labiau 
populiarėja.  

Jeigu nežinote, kokią panelę rinktis, – patarsime. Jūsų lauk-
sime Santaikos g. 10, Alytus. Tel. 8 672 28 588. 

Jei konteineris neištuštintas, 
nereiškia,  kad  jis pamirštas 

Žiema – kaprizingas metas 
su savais įgeidžiais. Dėl 
jų kartais tenka patirti 
nepatogumų, pavyzdžiui, 
rasti laiku neištuštintą prie 
kelio ištrauktą konteinerį. 

Taip nutinka, kai, besikeičiant 
oro sąlygoms, privažiavimas prie 
kai kurių namų ar sodybų tampa 

sudėtingas. 
„Atliekų vežėjai, įvertinę gali-

mas rizikas, nevažiuoja slidžiais, 
apledėjusiais, sunkiai išvažiuo-
jamais kelio ruožais. Apie tai jie 
iš karto praneša Alytaus regiono 
atliekų tvarkymo centrui, o mes 
savo ruožtu kreipiamės į savival-
dybę, informuodami, kad slidžią 
kelio dangą reikia pabarstyti ar 

Žiemą konteinerių išvežimo grafiką „pakoreguoja“ ir oro sąlygos. (ARATC 
nuotr.)

imtis kitų priemonių, kad ja va-
žiuoti būtų saugu“, – sakė Alytaus 
regiono atliekų tvarkymo centro 
Atliekų tvarkymo paslaugų orga-
nizavimo ir kontrolės padalinio 
vadovas Martynas Krasauskas. 

Jis priminė, kad tokiais atvejais 
gyventojai turėtų palikti konteinerius 
ištrauktus – jie bus ištuštinti, gavus iš 
savivaldybės pranešimą, kad priva-
žiavimas sutvarkytas ir saugus. 

Nuo įvairių netikėtų situacijų ir 
gamtos išdaigų niekas nėra apsau-
gotas, tačiau ARATC patikina, jog 
neištuštintas konteineris anaiptol 
nereiškia, kad jis pamirštas. Tie-
siog kartais reikia kantrybės ir 
supratingumo – juk atliekas su-
renka ir jas veža žmonės, kurie, 
dirbdami savo darbą, taip pat 
nori  jaustis saugūs, nerizikuoti 
važiuoti slidžiais, nepabarstytais 
žiemos keliais. 

Atliekos surenkamos ne tik dar-
bo, bet ir švenčių dienomis. Ne 
išimtis ir artėjančios didžiosios 
metų šventės. Atliekų surinkėjai 
dirbs ir jų metu, labai tikėdamiesi, 
kad gyventojai tvarkingai rūšiuos 
savo atliekas ir supratingai re-
aguos, jei žiema „pakoreguos“ 
atliekų išvežimo grafikus.•
Alytaus regiono atliekų tvarkymo 
centro inf.
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dzukuzinios@gmail.com

Krosnos seniūnijoje buvo įžiebta pagrindinė kalėdinė eglė. Dėkojame 
visiems aktyviems bendruomenės nariams, kurie prisidėjo savo idėjomis bei 
darbu. Ypatinga padėka Vilijai ir Gintui Kizelevičiams, kad organizavo eglės 
puošimą bei padovanojo papuošimus. AČIŪ už sukurtą stebuklą! Gražaus 
švenčių laukimo!

Sužibusi gražioji Krosnos eglutė reabilitavo puošybos saviveiklą

Visa Lietuva renka pačią gražiausią eglutę, tačiau jeigu būtų pačios liūdniausios eglutės 
rinkimai, turbūt juos laimėtų Krosnos miestelio eglutė. Labai gaila, kad pavaduojančiam 
seniūnui nerūpi miestelio kalėdinė dvasia, gal jis laukia, kad motinystės atostogose 
esanti tikroji seniūnė atbėgtų ir padabintų eglę? Žinoma, retorinis klausimas, bet jei 
pavaduoji, tai ir algą gauni, o jei gauni algą, tai ir darbą reik dirbt? Ar aš čia kažkaip 
kitaip suprantu? (Tokio turinio laišką atsiuntė skaitytojas redakcijai gruodžio 11 dieną).

„Jei darai, daryk gerai“ – ši 
patarlė tinka visiems atve-
jams, taip pat ir puošiant 
savo aplinką šventėms. 
Neatsakinga ir atmestina 
puošyba gali turėti neigia-
mų pasekmių ne tik tiems, 
kas tai padarė, bet ir visai 
bendruomenei. 

Šios patarlės taiklumu buvo gali-
ma įsitikinti, kai Krosnoje, šalia 
Kultūros namų, ten patalpas nuo-
mojantys verslininkai nusprendė 
papuošti prie pastato augančią 
eglę. Žodis „puošti“ šiuo atve-
ju nelabai tinka, nes  ant eglutės 
buvo chaotiškai užmestos dvi gir-
liandos su lemputėmis ir viskas. 

Taip „papuošta“ eglutė netruko 
atsirasti socialiniuose tinkluose, 
kur buvo teigiama, kad taip at-
rodo Krosnos oficialioji eglutė. 
Eglutės baisuoklės vaizdas ne-
truko pasklisti po visą Lietuvą 
ir sulaukė daug kritikos – neva 
Lazdijų pagrindinei eglei buvo 
skirta per 20 tūkst. eurų, o Kros-
nos eglutei pagailėta pinigų. In-
ternautai baisėjosi Krosnos eglute 
ir piktinosi vietos bendruomenės 
neveiklumu. 

Tačiau realybė yra šiek tiek ki-
tokia. Savaitgalį Krosnoje buvo 
papuošta tikroji miestelio eglė, 
esanti keliasdešimt metrų nuo 
baisuoklės. Eglė atrodo gražiai 
ir tikrai nedaro gėdos miesteliui 
bei džiugina bendruomenę. 

Netrukus socialiniuose tinkluo-
se atsirado gražiosios Krosnos 
eglutės nuotraukų ir ja besidžiau-
giančių žmonių įrašų. 

„Gražuolę eglutę Krosnai ir 
mums visiems padovanojo UAB 
„Staigūs sprendimai“ (Vilija ir 
Gintas Kizelevičiai), negailėdami 
savo laiko supirko visus papuo-

šimus, kartu su savo firmos dar-
buotojais ją papuošė – šaunuoliai. 
Tik jų dėka galime džiaugtis ir 
didžiuotis Krosnos eglute“, – rašė 

socialinių tinklų lankytojai.  
Tai turėtų būti pamoka visai 

Krosnos bendruomenei, kad savo 
miestelį reikia puošti atsakingai, 

o ne atsainiai, nes blogus dalykus 
žmonės labiau pastebi nei gerus. 
Kita vertus, jei esi savo krašto 
patriotas, tai nebūtina į socialinius 

tinklus paleisti atsitiktinių vaizdų 
ar patvorinių papuošimų bei su-
kelti audrą vandens stiklinėje.•
„Dzūkų žinių“ informacija

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

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

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

Seminarą ves Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos 
dėstytojai.

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

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

kalba, kaD...
g Lazdijų rajono savival-

dybės seniūnijoms duotas 
nurodymas susikurti savo FB 
paskyras. Šį klausimą į savo 
svarbių darbų darbotvarkę 
buvo įsitraukusi ir savivaldy-
bės administracijos vadovė. 
Virtualioje erdvėje turėtų at-
sirasti 11 feisbuko paskyrų. Jau 
buvo galima pastebėti pirmųjų 
seniūnijų naujas paskyras. Ten 
tikriausiai bus galima surasti 
informaciją apie artėjančius 
renginius, nuveiktus darbus. 
Įdomu, ar bus kritikos seniū-
nams? 
g Kyla daug abejonių, ar 

bus atidarytas Lazdijuose Lais-
vės kovų muziejus. Projektas 
vykdomas jau kelerius metus, 
viską stabdo finansavimo pro-
blemos. Kalbama, kad Drus-
kininkų ir Lazdijų rajono savi-
valdybėse rinktas Seimo narys 
Zenonas prašė muziejui pinigų 
Finansų ministerijoje, bet atsa-
kymas buvo neigiamas.

Dzūkai

g Lazdijų mieste ir seniūni-
jose slidūs keliai ir šaligatviai. 
Susidaro vaizdas, kad grįšime 
prie praeitų metų situacijos: 
sniego dar nėra daug, šaliga-
tviu dar galima žingsniuoti 
pusiau saugiai, pagrindinė 
problema – plikledis. Daug 
šiais metais buvo kalbama apie 
įmonę, kuri turėjo išspręsti šią 
problemą, kad gyventojams 
būtų patogu vaikščioti mies-
to erdvėmis, deja, įmonė dar 
neveikia, tik direktorius sėdi, 
kitos veiklos neatlieka. Slidūs 
šaligatviai – pačių gyventojų 
problema. Žmonės, imkit šiū-
pelius ir meskit smėlį ant šali-
gatvių!•Šioje humoristinėje rubri-
koje minimų įvykių ir asmenų 
sutapimai su tikrove yra atsi-
tiktiniai. 

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

NeįtikėtiNa plaNeta

VieNNa, austrija.

auksiNės miNtysDarbo knygos ir kalendoriai

Dirbame nuo pirmadienio iki penktadienio 8.30–17.30 KNYGYNėlis

Seinų g. 12, Lazdijai

Konsultuojame telefonu

8 318 53085

Lazdijuose gyvena nemažai 
kvalifikuotų darbuotojų, deja, darbą jie 
pasirinko kituose miestuose. Kodėl?

Kiekvieną savaitę lazdijie-
čius pasiekia informacija, 
kad dar vienas savivaldy-
bės administracijos dar-
buotojas palieka darbą. 
Personalo kaita savivaldy-
bėje, atrodo, labai didelė, 
o savivaldybės tinklapyje 
pilna skelbimų, siūlančių 
darbą savivaldybėje įvai-
rių sričių specialistams. 
Tačiau surasti specialistus 
nėra paprasta, štai savival-
dybės vyriausiojo archi-
tekto ieškoma jau metus, 
bet vis nesėkmingai. Dėl 
šio specialisto nebuvimo 
stringa svarbių sprendimų 
priėmimas, negalima už-
baigti savivaldybės Ben-
drojo plano. 

Savivaldybės administracijos di-
rektorė Ilona Šaparauskienė pri-
pažįsta, jog Lazdijuose gyvena 
nemažai kvalifikuotų darbuotojų, 
deja, darbą jie yra pasirinkę ki-
tuose miestuose. Kodėl Lazdijai 

tokie nepatrauklūs čia gyvenan-
tiems specialistams?

Apie tai, kodėl darbuotojai 
palieka savivaldybės admi-
nistraciją, kaip sprendžiama 
naujų darbuotojų paieška, ar 
geras psichologinis klimatas 
savivaldybės administracijoje, 
klausiame administracijos di-
rektorės I. Šaparauskienės. 

– Kaip vertinate didelę perso-
nalo kaitą savivaldybės admi-
nistracijoje ir kokias matote šio 
reiškinio priežastis? Ar mažas 
atlyginimas? Ar didelės darbų 
apimtys? Ar sudėtingas psicho-
loginis klimatas?

– Darbuotojų kaita nėra didelė. 
Tai – natūralus procesas. Iš šalies 
žiūrint taip gali atrodyti dėl tos 
priežasties, kad pastaruoju metu 
iš darbo išeina žmonės, sulaukę 
pensinio amžiaus, arba dėl to, jog 
pasibaigė jų darbo sutartys. Taip 
pat dėl šeimyninių priežasčių, kai 
darbą kitoje savivaldybėje susi-
randa sutuoktinis. Atlyginimai sa-

vivaldybės administracijoje nėra 
maži, jie tokie patys, kaip ir kitose 
analogiško dydžio rajonų savi-
valdybėse. Darbų apimtys pagal 
pareigybių aprašymus nedidėja. 
Psichologinis klimatas – puikus. 
Turime savo šventes, tradicijas, 
jas turi ir skyriai. Bendraujame 
ir neformalioje aplinkoje. Tiesa, 
jau dvejus metus užtrukusi pan-
demija artimesniam bendravimui, 
bendroms šventėms yra didelė 
kliūtis. 

– Kiek darbuotojų išėjo iš 
darbo per paskutinius du mė-
nesius? 

– Per paskutinius du mėnesius 
iš darbo išėjo 7 darbuotojai. 4 
iš jų pasibaigė darbo sutartys, 2 
susirado darbą kitose įstaigose. 

– Kiek darbuotojų šiuo metu 
trūksta savivaldybės administra-
cijoje? 

– Savivaldybės administra-
cija šiuo metu yra paskelbusi  

Nukelta į 6 psl. » 

Savivaldybės administracijos direktorė Ilona Šaparauskienė.
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Lazdijuose gyvena nemažai kvalifikuotų darbuotojų, 
deja, darbą jie pasirinko kituose  miestuose.  Kodėl?
konkursus savivaldybės vyriau-
siojo architekto, dviejų buhal-
terių, Lazdijų miesto seniūnijos 
vyresniojo specialisto, Socialinės 
paramos skyriaus ir sveikatos 
skyriaus savivaldybės vyr. gy-
dytojo pareigybėms užimti. Taip 
pat prie savivaldybės adminis-
tracijos darbuotojų komandos 
kviečiame prisijungi sekretorių-
referentą. Tai – naujai steigiama 
pareigybė. 

– Kaip manote spręsti šią pro-
blemą? 

– Problema sprendžiama. Skel-
biame konkursus, juos viešiname 
įvairiais sklaidos kanalais. Taip 
pat ir aplinkinių rajonų spaudoje. 
Sulaukiame telefono skambučių, 
elektroninių laiškų. Žmonės tei-
raujasi, tačiau ne visi jie atitinka 
kvalifikacinius reikalavimus. 

– Kokių problemų sukelia 
vyriausiojo architekto nebuvi-
mas? 

– Problema yra. Vien dėl to, kad 
daugiau darbo tenka kitiems šio 
skyriaus darbuotojams. Supran-

tama, mes ieškome specialisto ir 
tikrai jį surasime, nes besidomin-
čių šia pozicija yra. Dėl to, kad 
neturime vyriausiojo  architekto, 
negalime užbaigti Lazdijų rajono 
savivaldybės teritorijos bendrojo 
plano, kuris yra svarbus savival-
dybės plėtros dokumentas, keiti-
mo darbų. Vyriausiojo architekto 
trūkumas yra ne tik mūsų, bet ir 
kitų Lietuvos savivaldybių klau-
simas.

– Kaip spręsite savivaldybės 
gydytojo nebuvimo problemą? 

– Savivaldybės gydytojo kon-
kursus vykdome. Yra jais besido-
minčių. Tikime, kad specialistą 
artimiausiu metu rasime. Ieškome 
ne tik turinčio patirties, bet ir rei-
kiamų mūsų rajono savivaldybei 
kompetencijų darbuotojo.   

– Ar lengva Lazdijuose surasti 
kvalifikuotą darbuotoją? 

– Lazdijuose gyvena nemažai 
kvalifikuotų darbuotojų. Deja, 
darbą jie yra pasirinkę kituose 
miestuose. Manau, tik laiko klau-
simas, kada jie panorės sugrįžti į 
Lazdijus. Turime ir pavyzdžių. Į 

»Atkelta iš 5 psl. 

Gelbėtis nuo slidžių šaligatvių galėtų padėti ir patys miesto gyventojai

stiklas, jais buvo sunku vaikš-
čioti. 

„Eiti šaligatviu buvo misija 
neįmanoma. Aš pati turėjau rei-
kalų mieste, tai teko išbandyti tą 
slidumą. Du kartus nugriuvau, 
nusibalnojau kelius, gerai, kad 
nepatyriau rimtesnių traumų. Sa-
vaitės pradžioje situacija buvo 
šiek tiek pagerėjusi, tačiau vaikš-
čioti šaligatviais vis dar nebuvo 
saugu“, – pasakojo ponia Dalė. 

Jos nuomone, miesto šaliga-

tviai turėtų būti prižiūrimi geriau, 
nes seniūnija turi darbininkų, ku-
rie per slidumas galėtų rimčiau 
padirbėti. 

„Galėtų nepagailėti druskos 
ir smėlio bent centrinių gatvių 
šaligatviams“, – sakė D. Pupi-
ninkaitė. 

Ji pastebėjo, jog prie šaligatvių 
barstymo galėtų prisidėti ir pa-
tys Lazdijų gyventojai, jei mieste 
būtų pastatyta pakankamai dėžių 
su smėliu ar smėlio ir druskos 
mišiniu. 

„Esu tikra, kad žmonės tikrai 
pabarstytų šalia savo namų esan-
čius šaligatvius, tik reikia, kad 
būtų pakankamai dėžių su smė-
liu. Manau, kad lazdijiečiai tikrai 
neatsisakytų padaryti šį visiems 
svarbų darbą“, – sakė D. Pupi-
ninkaitė. 

Ji teigė tikėjusi, jog šią žiemą 
miestas bus geriau prižiūrėtas, 
nes daug buvo kalbėta apie naujai 
įsteigtą įmonę „Lazdijų paslau-
gos“, kuri turėjo rūpintis rajono 
gyvenviečių tvarka. 

„Deja, niekas nepasikeitė, nau-
joji įstaiga neveikia, tik direkto-
rius ima atlyginimą, o šaligatviai 
ir gatvės labai blogai tvarkomos“, 
– teigė D. Pupininkaitė. 

Lazdijų miesto seniūnė V. Gaz-
dziauskienė teigė, jog situacija 
Lazdijuose yra kontroliuojama, 
antradienį buvo nuvalyti visi šali-
gatviai, darbininkai kasdien dirba 
nuo ankstyvo ryto. 

„Mieste esame pastatę 36 dė-
žes, į kurias pilame smėlį. Žmo-
nės gali imti iš jų smėlį ir barstyti, 

jei kur nors viešoje vietoje yra 
slidus šaligatvis. Tas slidumas tik 
nuo savaitgalio, o konteineriai 
jau tušti. Nuolat juos pildome. 
Žmonės tikrai gali naudoti tą smė-
lį, bet ne namo neštis, o barstyti 
pavojingas viešas vietas“, – sakė 
seniūnė. 

Redakcijos duomenimis, la-
bai slidūs šaligatviai ir Šeštokų 
miestelyje bei dar kai kuriose 
gyvenvietėse.•
„Dzūkų žinių“ informacija

»Atkelta iš 3 psl. 

savivaldybės administraciją atėjo 
dirbti puiki specialistė, savivaldy-
bės vidaus auditorė. Nors gyve-

no Lazdijuose, į darbą Vilniuje 
ji važinėdavo. Dabar, atsiradus 
galimybei, pasirinko Lazdijus. 

– Dėkojame už atsakymus.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Per paskutinius du mėnesius iš darbo išėjo 7 darbuotojai. 4 iš jų pasibaigė darbo sutartys, 2 susirado darbą kitose 
įstaigose. Ieškoma kandidatų vyriausiojo architekto, dviejų buhalterių, Lazdijų miesto seniūnijos vyresniojo 
specialisto, Socialinės paramos skyriaus ir sveikatos skyriaus savivaldybės vyr. gydytojo pareigybėms užimti. Taip 
pat prie savivaldybės administracijos darbuotojų komandos kviečiamas prisijungti sekretorius referentas.

Mieste pastatytos 36 dėžės, į kurias pilamas smėlis. Žmonės gali imti iš jų 
smėlį ir barstyti, jei kur nors viešoje vietoje yra slidus šaligatvis.

Miesto šaligatviai turėtų būti prižiūrimi geriau, nes seniūnija turi darbininkų, kurie per slidumas galėtų rimčiau 
padirbėti.
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»Atkelta iš 1 psl. 
aplinkos forumo vadovas, ūki-
ninkas iš etnografinio Musteikos 
kaimo Žymantas Morkvėnas. 

Tai kas yra geras ūkininkas? 
Ž. Morkvėnas kuria tokį jo portre-
tą: geras ūkininkas gyvena santar-
vėje su gamta, jis gaspadoriškai 
rūpinasi žeme, kurią dirba, saugo 
ją ateities kartoms. Jam svarbi 
bendruomenė, kartu su jos nariais 
kuria gerą kaimynystę, darnią 
aplinką. Jo ūkis – ekonomiškai 
gyvybingas, o valgytojams jis au-
gina sveiką ir kokybišką maistą. 

Šiemet pirmą kartą organi-
zuotame „Gero ūkininko čem-
pionate“ vietos bendruomenės, 
seniūnijos ir visuomenės nariai 
galėjo teikti ūkininkų kandida-
tūras, iš kurių ekspertų komisija, 
gyvai aplankiusi visus pavyzdi-
nius ūkius, išrinko penkis „Gero 
ūkininko čempionato“ ambasado-
rius. Tuomet atėjo laikas visuo-
menės balsavimui – visą mėnesį 
iki apdovanojimų ceremonijos 
žmonės iš penkių ambasadorių 
rinko „Publikos simpatiją“.

Praėjusį penktadienį „Bea-
tos kulinarijos studijoje“ vykęs 
renginys buvo skirtas iš arčiau 
susipažinti su visais penkiais 
ūkiais ir jų šeimininkais bei išsi-
aiškinti, kas gi laimėjo „Publikos 
simpatijos“ titulą. Po įtemptos 
kovos šį titulą pelnė Nerijus ir 
Agnė Sukackai, Metelių regio-
ninio parko teritorijoje (Lazdijų 
r.) turintys ekstensyvų mėsinių 
galvijų veislininkystės ūkį, ku-
riame laiko 11 mėsinių galvijų 
ir 30 avių. Nerijaus ir Agnės ūki-
ninkavimas demonstruoja jautrų 
sugyvenimą su gamta – eksten-
syvus pievų ganymas formuoja 
atvirą pievų mozaiką, palankią 
biologinei įvairovei. 

Darna Su gamta — ūkininko 
SąžinėS reikalaS
Apie čempionatą, svarbų laimė-
jimą, ūkininkavimo principus 
kalbamės su ūkininku Nerijumi 
Sukacku.

– Kaip atsitiko, kad sudalyva-
vote šitame čempionate? 

– Kiek man žinoma, nomi-
nantus ir dalyvius galėjo siūlyti 
bendruomenės, kiti visuomenės 
atstovai. Man iki šiol lieka pa-
slaptis, kas į čempionato daly-
vius pasiūlė mus. Bandžiau tai 
išsiaiškinti, bet iki šiol man lieka 
paslaptis, kam mūsų veikla atrodė 
pozityvi ir verta dėmesio. 

– Kaip buvo vertinami pasiū-
lyti pretendentai? 

– Buvo sudaryta čempio-
nato komisija, kuri atvyko į 
mūsų ūkį. Ją sudarė Baltijos 
aplinkos forumo, Žemės ūkio 
ministerijos, Dzūkijos naci-
onalinio parko atstovai, kitų 
sričių profesionalai. Apžiūrėjo 
mūsų ūkį, gyvulius, ganyklas, 
viską aprodžiau, kalbėjome 
apie Metelių regioninį parką, 
kurio teritorijoje yra apie 90 
proc. mūsų žemės. Komisija 
mus išklausė, įvertino, kad at-
sakingai elgiamės saugomose 
teritorijose, kurios priklauso ir 
„Natura 2000“. 

– Ar ūkininkavimui tokiose 
teritorijose keliami griežti rei-
kalavimai? 

– Nėra griežtų taisyklių, jos re-
komendacinio pobūdžio ir paties 
ūkininko sąžinės reikalas, kaip jų 
laikytis. Pasiskaitome, kas yra 
saugoma šiose teritorijose, ką 
reikia daryti norint jas išsaugoti, 
kokia ten augmenija ir gyvūnai. 

beata nicholSon,  
knygų autorė, laiDų veDėja: 

„Jau daug metų esu ūkininkų entuziastė, ši tema man – labai 
artima. Nė akimirkos neabejojau, kai „Gero ūkininko čempi-
onato“ rengėjai pakvietė mane prisidėti prie iniciatyvos ir net 
pasiūlė apdovanojimų ceremoniją organizuoti mano kulinarijos 
studijoje Vilniuje. Mes per mažai kalbame apie tai, kaip mūsų 
valgymo įpročiai ir pasirinkimai veikia žemę, ekosistemą ir 
netgi planetą, todėl šis čempionatas suteikė daugiau aiškumo 
ir supratimo apie tai.“

mariuS ČepuliS, aplinkoS miniStro 
patarėjaS, fotografaS: 

„Geru ūkininku kai kas laiko tą, kuris iš žemės ištraukia vis-
ką, kas įmanoma, kuris nenaudoja sėjomainos, kuris naudoja 
kuo daugiau trąšų, aparia griovių pakraščius iki pat vandens, 
iškerta visas apsaugos juostas, sėja arba rapsus, arba kviečius 
ir viską eksportuoja. Aš gerą ūkininką įsivaizduoju visai ne 
taip. Svarbu laužyti stereotipus ir skleisti žinią apie geruosius 
ūkininkavimo pavyzdžius. Šie „Gero ūkininko“ rinkimai ir 
gali tapti tokia žinia. Neabejoju, kad darnus ūkininkavimas 
gali padėti išsaugoti Lietuvos vandenis, nykstančias pievas ir 
erozijos paveiktus dirvožemius.“ 

gieDriuS Širka, gamtoS mylėtojaS, grupėS 
„golDen parazyth“ vokaliStaS:

„Esu įsitikinęs, kad kurti valgytojų ir augintojų ryšį yra būtina. 
Tai – ateitis. Vis daugiau žmonių supranta, kad ligos ir kitos 
negandos neatsiranda iš niekur, todėl ir juntama tendencija vis 
labiau domėtis, iš kur ir kaip atsiranda maistas, kurį perkame. 
Kartu kyla natūralus noras pažinti žmogų, kuris mums užaugina 
maistą. Ryšys tarp valgytojų ir gamintojų kuria pasitikėjimą ir 
tvarumą, taip pat ir pridėtinę vertę bei augina maisto kokybę! 
Maistas yra viskas: mūsų kūnas, emocinė ir fizinė sveikata.“

Tada dėlioji taip savo darbus, kad 
gamta ir bioįvairovė būtų išsau-
gota. 

– Ką galėtum papasakoti apie 
patį apdovanojimo principą?

– Kiek man žinoma, čempi-
onatui iš viso buvo registruota 
apie 20 ūkių, komisija atrinko 
penkis, kuriuos paskelbė „Gero 
ūkininko čempionato“ ambasa-
doriais, kad jie skleistų tą darnos 
su gamta idėją. Buvo „Publikos 
simpatijos“ apdovanojimas, kuris 
atiteko mums, nes už mus balsavo 
tie žmonės, kurie sekė ir žiūrėjo 
parengtą medžiagą. Mes jiems 
labiausiai patikome. O jei rimtai, 
tai visi penki ambasadoriai yra 
vienodai svarbūs.

– Lazdijų kraštui toks apdova-
nojimas svarbus? 

– Manau, kad tai svarbus ap-
dovanojimas. Vertinimo komi-
sija buvo kompetentinga, mano 
žiniomis, Lazdijuose kandidatai 
buvome ne mes vieni. Man tai yra 
svarbu, o kiek tai svarbu aplinki-
niams, nežinau. Jei dėmesio su-
laukėme, tai gal ir visam rajonui 
pliusas ir prestižas, nes paminėti 
Lazdijai Lietuvos lygmenyje. 

„Gero ūkininko čempionatą“ 

organizavo LIFE integruotojo 
projekto „Naturalit“ partneriai – 
Aplinkos ministerija, Žemės ūkio 
ministerija, Nacionalinė mokėji-
mo agentūra, Aplinkos projektų 
valdymo agentūra ir VšĮ Baltijos 
aplinkos forumas. Čempionatas 
bus tęstinis, tad kitąmet visuome-
nė vėl galės siūlyti kandidatūras 
į „Gero ūkininko čempionato“ 
ambasadorius.

Daugiau informacijos – www.
kitoksukis.lt.•
„Dzūkų žinių“ informacija

N. ir A. Sukackams — nacionalinis apdovanojimas

Šiemet pirmą kartą organizuotame „Gero ūkininko čempionate” vietos bendruomenės, seniūnijos ir visuomenės 
nariai galėjo teikti ūkininkų kandidatūras čempionatui, iš kurių ekspertų komisija, gyvai aplankiusi visus 
pavyzdinius ūkius, išrinko penkis „Gero ūkininko čempionato” ambasadorius. Tuomet atėjo laikas visuomenės 
balsavimui — visą mėnesį iki apdovanojimų ceremonijos žmonės iš penkių ambasadorių rinko „Publikos simpatiją“. 
(Mikos Savičiūtės nuotr.)

Šio čempionato tikslas — atkreipti dėmesį į lyderius, kurie augindami maistą rūpinasi ir bendruoju gėriu — sveika, 
darnia ir klestinčia gamta. (Mikos Savičiūtės nuotr.)
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Gruodį 100 eurų išmokas už skiepą gaus 93 tūkstančiai žmonių
„Sodra“ pradeda mokėti 
vienkartines 100 eurų dy-
džio išmokas už skiepą. Iki 
Kalėdų jas gaus daugiau 
nei 93 tūkstančiai žmonių. 
Tai senjorai, sulaukę 75 ir 
daugiau metų, kurie nuo 
šių metų rugsėjo 1 d. iki 
lapkričio 30 d. pasiskiepijo 
pagal pilną vakcinacijos 
schemą arba iki lapkričio 
30 d. gavo sustiprinančią 
vakcinos dozę. 

Išmokos už skiepą bus pristato-
mos tokiu pat būdu, kaip ir pen-
sijos ar kitos „Sodros“ išmokos. 
Priklausomai nuo pasirinkto mo-
kėjimo būdo, jos bus mokamos 
nuo gruodžio 7 d. iki 23 d.

„Pandemijos metu reikia grei-
tų naujų sprendimų, operatyvių 
veiksmų ir glaudaus įvairių ins-
titucijų bendradarbiavimo. Per 
pirmąjį karantiną buvo labai 
nelengva įgyvendinti keliamas 
užduotis – greitai ir sklandžiai 

išmokėti naujų rūšių išmokas 
įvairioms asmenų grupėms. Tuo 
metu įgyta organizacijos patirtis, 
sukurtos naujų išmokų skyrimo ir 
mokėjimo sistemos, susiformavę 
efektyvaus įstaigų bendradarbia-
vimo būdai vėlesniems pande-
mijos valdymo etapams padėjo 
gerus pagrindus. 

Džiaugiuosi, kad „Sodra“, ben-
dradarbiaudama su Registrų cen-
tru ir Lietuvos paštu, daugumai 
pasiskiepijusių senjorų 100 eurų 
už skiepą išmokės iki Kalėdų“, 
– sako „Sodros“ direktorė Julita 
Varanauskienė.

viSa informacija — 
e.SveikatoS SiStemoje
Senjorai, gausiantys išmoką, ne-
patyrė papildomų rūpesčių dėl 
prašymų ar duomenų teikimo – 
jiems tereikėjo pasiskiepyti pa-
gal pilną vakcinacijos schemą. 
Pasiskiepijusių išmokos gavėjų 
sąrašus „Sodrai” perdavė Regis-
trų centras.

„Per pastaruosius metus buvo 
įgyvendintas ne vienas naciona-
linės reikšmės projektas, kuomet 
buvo pasitelkta E. sveikatos sis-
tema ir joje sukaupti duomenys. 
Papildomas E. sveikatos sistemos 
išnaudojimas rodo jos svarbą ir 
potencialą, o kartu įpareigoja sis-
temos priežiūrai skirti ypatingą 
dėmesį. Registrų centras visuomet 
yra pasirengęs savo kompetenci-
ja ir turimais ištekliais aktyviai 
prisidėti prie iniciatyvų, skirtų 
efektyviam pandemijos valdy-
mui“, – pabrėžia Registrų centro 
generalinis direktorius Saulius 
Urbanavičius.

iŠmokoS jau paSiekia 
gavėjuS
Vienkartinės išmokos pradėtos mo-
kėti gruodžio 7 d. Gyventojai, kurie 
pensijas gauna į sąskaitas, 100 eurų 
išmokas už skiepą gavo pavedimu 
gruodžio 7–8 dienomis. 

Visiems senjorams, kurie pen-
sijas gauna į namus, vienkartines 

išmokas už skiepą į namus pri-
statys Lietuvos paštas gruodžio 
10–23 dienomis. Išmokos bus 
pristatytos per 27 tūkstančiams 
gavėjų.

Tie senjorai, kuriems pensijas 
įprastai pristato Lietuvos paštas, 
išmokas už skiepą gaus kartu su 
pensijomis. Tiems, kuriems pen-
sijas į namus atneša kitos ben-
drovės, 100 eurų vienkartines iš-
mokas atskirai pristatys Lietuvos 
pašto darbuotojai.

Dar 2 tūkstančiai gyventojų, 
kurie savo pensijas atsiima Lie-
tuvos pašto skyriuose, 100 eurų 
išmoką galės atsiimti kartu su 
pensija.

„Pandemijos metu itin svarbus 
mūsų visų susitelkimas – visuo-
menės, medikų, verslo. Kaip ben-
drovė, turinti galimybę kasdien 
pasiekti tūkstančius Lietuvos 
gyventojų, prisidėjome prie ne 
vienos svarbios iniciatyvos – in-
formavome visuomenę apie vak-
cinacijos svarbą, įgyvendinome 

pilotinį projektą, kai gyventojai 
galėjo pasiskiepyti pašto skyriuje. 
Džiaugiamės galėdami pristatyti ir 
išmokas už vakcinas senjorams“, 
– sako Lietuvos pašto tinklo di-
rektorius Jonas Sadauskas.

vienkartinė iŠmoka buS 
mokama ir kitaiS metaiS
Kitais metais vienkartinę 100 eurų 
išmoką galės gauti tie 75 metų ir 
daugiau sulaukę gyventojai, kurie 
jau yra pasiskiepiję ir iki 2022 m. 
kovo 31 d. gaus sustiprinančiąją 
vakcinos dozę. Vienkartinę iš-
moką senjorai gaus kitą mėnesį 
po pilnos vakcinacijos pavedimu 
į banko sąskaitą arba ne vėliau 
kaip iki 2022 m. balandžio 30 d. 
pristatant į namus bei atsiimant 
Lietuvos pašto skyriuose.

Vienkartinė 100 eurų išmoka 
neturės jokios įtakos skiriant as-
menims kompensaciją už šildy-
mą ar kitas išmokas. Šie pinigai 
nebus įskaičiuojami į asmens ar 
šeimos pajamas.•

A. Miškinienė: „Emocijoms atslūgus laikas įsivardinti, kas įvyko“  
Prieš tris savaites vyko 
Lazdijų rajono savivaldy-
bės tarybos posėdis. Eilinis 
vertinant darbotvarkę, 
tačiau neeilinis vertinant 
opozicinių frakcijų tarybos 
narių sprendimus, pasisa-
kymus ir iki šiol netylan-
čias diskusijas spaudoje. 

Šiandien A. Margelio ir A. Klė-
jaus bendražygių džiugesys dėl 
to, kaip „susivienijusi opozicija 
blokavo tris rajono merei A. Miš-
kinienei svarbius sprendimus“, 
pritilo. Pritilo ir „kovotojai“ 
už rajono gyventojų gerovę, ir 
„nuskriaustieji“, ir „nieko neži-
nantys, nes jiems niekas nieko 
nepaaiškino“. Nurimus emoci-
joms pats laikas įsivardinti, kas 
iš tiesų prieš tris savaites įvyko. 
Turintys kantrybės ir noro pasi-
daryti savo išvadas visada gali 
perklausyti lapkričio 26 d. tarybos 
posėdžio įrašą. O aš, jausdama 
pareigą mūsų krašto žmonėms, 
noriu į pateikti atsakymus į kelis 
pagrindinius klausimus.

koDėl gyventojamS SvarbūS 
SprenDimai neSulaukė 
opozicijoS palaikymo? 
Visų pirma noriu priminti, kad 
TS-LKD frakcijos atstovams pa-
sirinkus opozicinių kritikų, o ne 
dirbančių kartu poziciją, pozici-
joje likome 12 tarybos narių. Tai 
reiškia, kad sprendimui priimti 

yra būtinas bent vieno opozicijoje 
dirbančio tarybos nario palaiky-
mas. 

Minėtame tarybos posėdyje 
svarstyti 27 klausimai. Daugumai 
klausimų pritarta balsų dauguma.  
Tačiau trys klausimai daugumos 
pritarimo nesulaukė. Apie juos ir 
noriu pakalbėti. 

Pirmiausia apie bendruomeni-
nių finansavimo tvarką. TS-LKD 
ir A. Margelio frakcijos nariams 
susilaikius arba balsavus prieš 
aprašas nepatvirtintas. Naivu 
buvo tikėtis, kad kolegos pritars 
sprendimams, kurie eliminuoja 
galimybes skirti lėšas bendruo-
menėms ne pagal per ilgus metus 
nusistovėjusius „geras-negeras“ 
arba „dėkokite man, aš jums sky-
riau“ įpročius, o pagal aiškiai nu-
statytus objektyvius kriterijus. 

Antra, nepritarta ir siūlymui 
rengti specialųjį planą, kuris su-
teiktų galimybes planuoti inves-
ticijas ir saulės šviesos jėgainių 
statybą mūsų krašte.

Trečia, nepritarta dėl COVID-
19 pandemijos nuostolių paty-
rusios UAB „Lazdijų autobusų 
parkas“ prašymui atleisti nuo 
žemės nuomos mokesčio.

Na, ir svarbiausia ir keisčiau-
sia – emocinės, nekonstruktyvios 
diskusijos dėl biudžeto pakeiti-
mo projekto, kurio patvirtinimas 
buvo pakibęs ant plauko. Kodėl 
keisčiausia, ogi todėl, kad rajono 

Nukelta į 10 psl. » 

prenumeruoti leidinius galite ne tik lietuvos pašto skyriuose, 
bet ir telefonu 8 700 55 400 bei internetu, 

www.prenumerata.lt, www.prenumeruok.lt, prenumeruoti.lt

Tel. pasiteirauti 8 670 38882.

Lazdijų rajono savivaldybės merė Ausma Miškinienė.
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Kalėdinės „Pildyk“ dovanos — kasdien! 
Nuo neriboto plano metams iki „Samsung“ išmaniųjų
Gausių kalėdinių dovanų 
metas išankstinio mokė-
jimo „Pildyk“ paslaugos 
vartotojams jau prasidėjo. 
Iki pat šių metų pabaigos 
kiekvienas, pasipildęs savo 
sąskaitą per e-bankinin-
kystę ar mokėjimo kor-
tele bent 7 Eur, dalyvauja 
žaidime, kurio metu gali 
laimėti neribotų gigabaitų 
ir minučių planą metams, 
„Samsung“ laikrodį „Gala-
xy Watch 4“ arba flagmaną 
„Z Flip3 5G“.

„Metų pabaigos šventės sim-
bolizuoja ryšį su artimaisiais ir 
dosnumą vieni kitiems. Todėl pa-
ruošėme ypatingų dovanų, kurios 
padės bendrauti savęs nevaržant, 
o joms laimėti nereikia atlikti jo-
kių sudėtingų veiksmų“, – sakė 
Dominyka Jonušienė, „Pildyk“ 
ženklo vadovė.

Kiekvienas, savo „Pildyk“ sąs-
kaitą papildęs per e-bankininkys-
tę ar mokėjimo kortele 7 Eur ar 
didesne suma, automatiškai daly-
vauja žaidime – papildomai daryti 
nieko nereikia. Su laimėtojais dėl 
prizų pristatymo ar atsiėmimo su-
sisiekiama asmeniškai.

neriboti gigabaitai ir 
pokalbiai iki pat 2023-ųjų: 
laimėti galima kaSDien
O laimėtojų, sulauksiančų sveiki-
nančio skambučio, bus itin daug. 
Iki pat metų galo kiekvieną sa-
vaitę burtų keliu bus išrenkami 7 
sėkmingi numeriai. Jų savininkai 
dovanų gaus neribotų gigabaitų, 
pokalbių minučių ir SMS žinučių 
planą visiems metams.

Įprastai toks neribotų duome-
nų, minučių ir SMS planas, ga-
liojantis Lietuvos teritorijoje, ne 
akcijų metu „Pildyk“ savitarnos 
svetainėje kainuoja 14,99 Eur/
mėn. Tačiau visiems vartotojams, 
šį planą laimėjusiems kalėdinia-
me žaidime, jis bus aktyvuotas 
nemokamai ir automatiškai, taip 
pat nemokamai prasitęs kas mė-
nesį iki pat 2023-ųjų.

kaS Savaitę — po triS 
laikroDžio „galaxy Watch 
4“ laimėtojuS
Tai dar ne viskas. Iki pat šių metų 
pabaigos kiekvieną savaitę net 3 
„Pildyk“ žaidime dalyvaujantys 
vartotojai laimės po „Samsung“ 
išmanųjį laikrodį „Galaxy Watch 
4“. Dovanos vertė – 319 Eur.

Šis juodos spalvos laikrodis 

pasižymi ne tik moderniu dizai-
nu, bet ir išmaniu ekranu, kurio 
skersmuo siekia net 40 mm. Jame 
galima patogiai matyti visus 
skambučių ir žinučių pranešimus. 
Be to, su „Galaxy Watch 4“ gali-
ma ir atsiskaityti – jame įdiegta 
„Google Pay“ funkcija.

Išmaniojo laikrodžio laimėto-
jai galės ir paprasčiau įgyven-
dinti naujametinius pažadus 
gyventi sveikiau bei aktyviau. 
Specialūs įrenginio jutikliai 
matuoja pulsą, miego kokybę ir 
kraujyje esančio deguonies kiekį 
– visus šiuo duomenis galima 
stebėti tiesiog ant rankos riešo. 
Be to, šis laikrodis fiksuoja net 
90 skirtingų sporto šakų akty-
vumą bei pasivaikščiojimo ir 
bėgimo maršrutus.

DiDySiS SavaitėS prizaS — 
telefonaS „SamSung z  
flip3 5g“
Ypač pasiseks tiems žaidimo da-
lyviams, kurie laimės didžiuosius 
savaitės prizus – išmaniuosius 
telefonus „Samsung Flip Z3 5G“ 
(128 GB). Šių smėlio spalvos fla-
gmanų vertė yra 1059 Eur.

Akį traukiančio dizaino tele-
fonas labiausiai išsiskiria ana-

logų neturinčiu besilankstančiu 
ekranu. Nors jo įstrižainė siekia 
net 6,7 colio, tačiau išmanusis 
gali būti perlenkiamas pusiau ir 
patogiai įtilpti į kišenę. Maža to, 
su „Samsung Flip Z3 5G“ galima 
užfiksuoti ypač aukštos kokybės 
nuotraukas. Tai užtikrina dviguba 
galinė ir 10 MP asmenukių kame-
ra. Beje, asmenukes galima daryti 

net ir su užverstu telefonu.
Vienas žaidimo dalyvis jame 

laimėti gali tik vieną kartą. Išsami 
informacija apie žaidimo taisy-
kles bei sąlygas skelbiama inter-
netinėje svetainėje: www.pildyk.
lt/akcijos/zaidimo-taisykles arba 
suteikiama paskambinus trum-
puoju numeriu 1577 (0,09 eur/ 
skamb.) ar „Tele2“ salone.•

Lazdijų paštas — naujose moderniose patalpose

Gruodžio 15 dieną Lazdi-
jų paštas klientams duris 
atvėrė naujose moder-
niose patalpose adresu 
Senamiesčio g. 1. Klientų 
patogumui pašto skyrius, 
anksčiau veikęs adresu 
Vilniaus g. 19, perkeltas 
visai netoli – į kitą pusę ga-
tvės. Pašto skyriaus darbo 
laikas nepasikeitė.

„Skyrių atnaujinimas yra vie-
nas iš strateginių įmonės priori-
tetų, siekiant klientams paslaugas 
teikti ne tik kokybiškai, bet ir 
šiuolaikiškai bei patogiai. Per-
keldami skyrius siekiame juos 
įkurti geresnės būklės, patoges-
nėse ir dažnai gyventojų lan-
komose vietose, kurias įprastai 
patogu pasiekti tiek automobiliu, 
tiek pėsčiomis, o įėjimas į pa-
talpas pritaikytas ir žmonėms su 

negalia. Ne išimtis ir šis Lazdijų 
pašto skyrius. Maloniai kviečia-
me Lazdijų gyventojus į naująjį 
pašto skyrių“, – sako Lietuvos 
pašto tinklo vadovas Jonas Sa-
dauskas.

Siekiant užtikrinti kokybiškas 
ir patogiai prieinamas paslaugas, 
naujasis Lazdijų pašto skyrius 
įrengtas pagal šiuolaikišką kon-
cepciją, skyriuje įrengti 2 klientų 
aptarnavimo langeliai, suprojek-

tuota patogi klientų aptarnavimo 
salė, taip pat erdvi siuntų savitar-
nos erdvė. Šiame pašto skyriuje 
taip pat užtikrintas žmonių su 
negalia bei žmonių su vaikų ve-
žimėliais patekimas į patalpas.

Pašto skyriaus darbo laikas 
nesikeis, klientai bus aptarnau-
jami tiek darbo dienomis, tiek 
šeštadienį – pirmadienį–penk-
tadienį nuo 9.00 val. iki 18.00 
val., šeštadieniais nuo 9.00 val. 

iki 14.00 val.
Įrengiant naujas pašto patalpas, 

daug dėmesio skirta ir darbuotojų 
patogumui, užtikrintos geresnės 
darbo sąlygos darbuotojams: 
įrengtos patogios darbo vietos, 
specialūs stelažai, skirti siuntoms 
sudėti ir skirstyti, virtuvėlė, per-
sirengimo kabinos.

Tai jau 56 pagal naują koncep-
ciją atnaujintas Lietuvos pašto 
skyrius.•

Lazdijų paštas klientams duris atvėrė naujose moderniose patalpose adresu Senamiesčio g. 1.  Pašto skyriaus darbo laikas nepasikeitė.
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eteriS

Seinų g. 12, Lazdijai
Tel. 

(8 318) 53085.
El. p. 

dzukuzinios@gmail.com

Antspaudų gamyba 
pagal užsakymą

Antspaudų gamyba 
pagal užsakymą

»Atkelta iš 8 psl. 

ketvirtaDieniS, gruodžio 16 d. Saulė teka 8.35, leidžiasi 15.52, dienos ilgumas 
7.17. Priešpilnis. Vardadieniai: Albina, Vygaudas, Audronė, Algina, Alina, Adas.

LRT TV
2021. 12.16
 6.02 Kalėdų kalendorius 

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

2021.
 8.55 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.40 „Komisaras Reksas“.
 10.30 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 Kas ir kodėl? 
 12.00 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 „Virš vandens“.
 23.50 „Komisaras Reksas“.
 0.40 „Kelionių atvirukai. 

Los Andželas. Art 
deko“.

 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Vartotojų kontrolė. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Gimę tą pačią dieną. 
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 Kas ir kodėl? 
 3.35 Dviračio žinios. 
 4.05 Klauskite daktaro. 
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 Kūrybingumo 

mokykla. 
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.00 „Balta – meilės 

spalva“.
 7.00 KK2.
 7.30 „Monikai reikia 

meilės“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

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

vaisius“.
 15.30 „Raudonas kam-

barys“.
 16.35 Labas vakaras, 

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

meilės“.
 21.30 Žinios.
 22.30 PREMJERA. „Eva“.
 0.40 „Sūnus paklydėlis“.
 1.40 „Profesionalai“.
 3.40 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.25 Alchemija. VDU 

karta. 
 4.55 RETROSPEKTYVA.

TV3
 6.15 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.40 „Didvyrių  

draugužiai“.
 7.05 „Kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
 7.35 Gero vakaro šou.
 8.35 „Meilės sūkuryje“.
 9.45 „Mano paslaptingas 

Valentinas“.
 11.45 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 „Midsomerio 

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

Šešėliai“.
 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.30 „Pažeidimas“.
 22.45 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
 22.48 „Pažeidimas“.
 0.20 „Franklinas ir 

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

Stipriausių mūšis.
 5.45 „Šeimynėlė“.

BTV
 6.20 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 7.45 „Teisingumo 

agentai“.
 8.50 „Pėdsakas“.
 9.45 „Šuo“.
 10.55 „Sekliai“.
 11.55 „CSI. Majamis“.
 12.55 „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 „Sunku nužudyti“.
 22.55 „Tokarevas“.
 1.00 „Būk ekstremalas“.
 2.00 „Greitojo reagavimo 

būrys“.

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

agentai“.
 10.05 „Vieno nusikaltimo 

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

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

 22.55 „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? Skanūs 
garsai“.

 8.15 „Pasakojimai iš 
Japonijos“.

 8.25 Kultūringai su 
Nomeda. 

 9.20 Kalėdų kalendorius 
2021.

 9.25 Labas rytas, Lietuva.
 11.47 Kalėdų kalendorius 

2021.
 11.50 Trembita. 
 12.20 Gyvenk kaip galima 

švariau. 
 12.50 Kultūringai su 

Nomeda. 
 13.45 Skambantys pasau-

liai su Nomeda Kaz-
laus. Svečias smuiko 
virtuozas, dirigentas 
Pavel Kogan (Rusija, 
Lietuva).

 14.45 „Šviesuliai. Sporto 
žvaigždės“.

 15.35 „Bitelės Uogelės“.
 15.45 „Ir vėl Kalėdos“. 
 16.00 Pasaulio plaukimo 

čempionatas 
trumpajame 25 m 
baseine. Pusfinaliai 
ir finalai.

 18.10 „Seselė Beti“. 
 18.55 Kalėdų kalendorius 

2021.
 19.00 Veranda. 
 19.30 Premjera. „Vaistų 

nuo Parkinsono ligos 
tyrimai. Stebuklinga 
priemonė?“.

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

erdvė“.
 23.10 Čia – kinas. 
 23.40 „Maistas: tiesa ar 

pramanas? Skanūs 
garsai“.

 24.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 Tarptautinis 

bigbendų festivalis 
„Big Band Festival 
Šiauliai 2015“. 

 1.25 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 melo-

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

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

Skjavonė“.
 23.05 „Legendų biuras“.
 0.15 „Svajoklė“.
 1.15 „Paskolinta meilė“.
 3.05 „Purpurinės upės. 

Kraujo paslaptis“.

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 „Lojalioji“.
 23.20 „Gelbėtojai“.
 0.10 „Naktinė pamaina“.
 1.15 „Skorpionas“.
 2.05 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 4.05 „Antinų dinastija“.

Delfi
 6.00 2800 km Dunojumi 

baidare su A. Valuja-
vičiumi.

 7.00 Pasakos mažie-
siems.

 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. Valuja-
vičiumi.

 19.30 Pasakos mažie-
siems.

 20.00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.

 21.00 Lietuviškos atos-
togos.

 21.30 Automobilis už 0 
eurų.

 22.00 Retro automobilių 
dirbtuvės.

 22.30 Gimę ne Lietuvoje.
 23.00 Iš esmės su 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.

biudžeto pajamas ir asignavimus buvo 
siūloma padidinti 324,1 tūkst. eurų. 

aSmenineS ambicijaS nugalėjo ne 
viSi 
Kad ir kaip ten bebūtų, dėkoju A. Marge-
liui ir jo bendražygiams už tai, kad už jų 
asmenines ambicijas visgi buvo svarbiau 
biudžetas, pozityviai buvo įvertintas ir 
jo didėjimas, ir parama religinėms ben-
druomenėms. 

To apie Lazdijų savivaldybės tarybos 
TS-LKD frakciją, deja, pasakyti nega-
liu. Jų balsavimas ir argumentai neturėjo 
nieko bendro nei su garsiai deklaruo-
tu „išeiname, bet palaikysime rajono 
gyventojams naudingus sprendimus“, 
nei su jų pačių LR Vyriausybės veikla 
ar siekiu įgyvendinti jos programą. Jie 
„SUSILAIKĖ“, kai buvo balsuojama 
dėl didėjančio biudžeto. „SUSILAIKĖ“ 
ir dėl LR Vyriausybės atstovo siūlymo 
patvirtinti skaidrią lėšų bendruomenėms 
skyrimo tvarką, „SUSILAIKĖ“ ir dėl 
vieno pagrindinių LR Vyriausybės siekių 
sudaryti sąlygas plėtoti žaliąją energetiką 
ir išnaudoti atsinaujinančius energetikos 
šaltinius. 

Ką šie akibrokštai pačių konservatorių 
Vyriausybei ir rajono gyventojams reiškia 
ir kodėl taip buvo pasielgta, atsakyti gali 
tik A. Klėjus ir jo komanda taryboje. 
Šiuo atveju deklaracijos „atstovaujame 

A. Miškinienė: „Emocijoms atslūgus 
laikas įsivardinti, kas įvyko“

gyventojų interesams“ ir realūs veiksmai 
nieko bendro neturi.  

kaS toliau? 
Manau, kad situacija gali ir gerėti, ir blo-
gėti. Artėjantys savivaldybių tarybų ir 
merų rinkimai akivaizdžiai veikia darbo 
taryboje konstruktyvumą. Bekompromisė 
kova dėl valdžios prasidėjo. Kai kurių 
politikų asmeniniai ir politiniai interesai 
vis dažniau tampa svarbesni už rajono 
gyventojų interesus ar net pačių konser-
vatorių vadovaujamos LR Vyriausybės 
pozityvius sprendimus.

Taip, tam kad darbas savivaldybės tary-
boje vyktų sklandžiai, turime suformuo-
ti skaitlingą ir konstruktyviai dirbančią 
valdančiąją daugumą. Tą padaryti turime 
visas galimybes. Kalbuosi ir artimiausiu 
metu kalbėsiuosi tiek su opozicinių frak-
cijų lyderiais, tiek su atskirais tarybos 
nariais. 

Posėdžio pabaigoje matytas nuoširdus 
daugelio tarybos narių susirūpinimas dėl 
to, kas įvyko, suteikia vilties, kad rajono 
labui dirbti nusiteikusių tarybos narių ir 
šiuo metu yra gerokai daugiau nei 12. 
Tikiu, kad jie bus drąsūs ir pasirengę 
dirbti kartu vadovaudamiesi savo įsi-
tikinimas ir atstovaudami mūsų krašto 
žmonių interesams. 

Ramaus visiems švenčių laukimo ir 
bendrystės.•
Lazdijų rajono savivaldybės informacija
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eteriS
ŠeŠtaDieniS, gruodžio 18 d. Saulė teka 8.37, leidžiasi 15.53, dienos ilgumas 7.16. 
Pilnatis. Vardadieniai: Gracijonas, Girdvilas, Eivilė, Gracijus.

LRT TV
2021. 12.18
 6.02 Vartotojų kontrolė. 
 7.00 Svajoja vaikai. 
 7.30 „Maišalynė“.
 9.00 Kalėdų kalendorius 

2021.
 9.03 Labas rytas, 

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

Lietuva.
 11.52 Kalėdų kalendorius 

2021.
 12.00 Premjera. „Akimirkų 

magija. Gamtos 
kerai“.

 12.55 „Gyvenimo kelias. 
Svarbiausios pa-
mokos“.

 13.45 „Kelionių atvirukai. 
Kiplingo Birma“.

 14.00 „Hadsonas ir 
Reksas“.

 15.30 Žinios. Orai.
 15.45 Sveikinimų kon-

certas. 
 17.30 Klauskite daktaro. 
 18.30 Žinios. 
 19.00 Langas į valdžią. 
 19.25 Kalėdų kalendorius 

2021.
 19.30 Stilius. 
 20.55 Kalėdų kalendorius 

2021.
 21.00 Šok su žvaigžde. 
 23.10 „Tobulas vyras“.
 0.25 „Van Helsingas“.
 2.35 „Vindermyro 

vaikai“.
 4.05 Euromaxx. 
 4.30 „Hadsonas ir 

Reksas“.

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

bis-Dū“.
 7.30 „Moko nuotykiai“.
 8.05 „Įspūdingasis 

Žmogus-voras“.
 8.30 Sveikas!
 9.00 Sėkmė tavo 

rankose. 
 9.30 Mes pačios. 
 10.00 „Anapus tvoros“.
 11.40 „Policijos 

akademija 7. Misija 
Maskvoje“.

 13.25 „Žaidimų kūrėjas“.
 15.45 „Titanų susidū-

rimas“.
 17.55 Gyvūnų pasaulis. 
 18.30 Žinios.
 19.30 PREMJERA. 

„POKEMON. 
Detektyvas Pikaču“.

 21.35 „Pikseliai“.
 23.45 „Labas, mes 

Mileriai“.
 2.00 „Geras melagis“.

TV3
 6.35 „Kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
 7.00 „Bakuganas. Šarvų 

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

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

būstas.
 11.30 Maištininkai iš 

prigimties.
 12.30 „Kumba“.
 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 „Kumba“.
 14.10 „Vaikis“.
 16.10 „Vienas namuose 

3“.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 „Vienas namuose 

3“.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 galvOK.
 19.40 Eurojackpot.
 19.45 galvOK.
 21.30 „Kristaus kūnas“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Kristaus kūnas“.
 23.55 „Ta nejauki 

akimirka“.
 1.50 „Pažeidimas“.
 3.45 „Grobuonis“.
 5.40 „Šeimynėlė“.

BTV
 6.00 Info komentarai su 

Arnu Mazėčiu.
 7.00 „Pričiupom!“.
 8.00 „Nepaaiškinami 

įvykiai su Viljamu 
Šatneriu“.

 9.00 Sveikatos kodas. 
 10.05 Lietuvos Hipo-

kratas. 
 10.35 „Pričiupom!“.
 11.05 „Nepaaiškinami 

įvykiai su Viljamu 
Šatneriu“.

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

 13.10 „Ekstrasensų 
mūšis“.

 16.00 „Pragaro viešbutis“.
 17.00 Betsafe–LKL čem-

pionatas. Vilniaus 
„Rytas“–Šiaulių 
„Šiauliai-7bet“.

 19.30 Protas ir jėga. 
 21.30 „Muilodrama“.
 22.30 „Tobulas apiplė-

šimas“.
 0.20 „Tamsiausia 

valanda“.
 2.10 „Prarasta kontrolė“.

Lryto
 7.00 „Žiedas su rubinu“.
 8.00 Nematomos gijos. 
 8.30 „Lietuvos sienų 

apsauga. Pasienio 
apsauga XIII–XV 
amžiuje“.

 9.00 „Zoologijos  
sodas“.

 10.00 Vantos lapas. 
 10.30 Mano vieta. 
 11.00 Švarūs  

miestai. 
 11.30 Inovacijų DNR.
 12.00 „Teisingumo 

agentai“.
 14.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 16.00 Žinios.
 16.30 Lietuvos dvarai. 
 17.00 Negaliu tylėti. 
 17.30 Vantos lapas. 
 18.00 Žinios.
 18.30 Bušido ringas. 
 19.00 „Gyvenimo linija“.
 20.00 Žinios.
 20.30 „Laukinis“.
 22.30 Žinios.
 23.00 „Teisingumo 

agentai“.
 1.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.

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

LRT+
 6.05 Auksinis protas. 
 7.25 Kalėdų kalendorius 

2021.
 7.30 Keliai. Mašinos. 

Žmonės. 
 8.00 Pusryčiai pas 

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

švariau. 
 10.00 Kas geresnio, 

kaimyne? 
 10.30 Vilniaus sąsiuvinis. 
 11.00 Trembita. 
 11.30 Rusų gatvė. 
 12.00 Smalsumo genas. 
 12.30 Pasivaikščiojimai. 
 13.00 Mūšio laukas. 
 13.30 Euromaxx. 
 14.00 Mūsų gyvūnai. 
 14.30 „Maišalynė“.
 15.50 „Ir vėl Kalėdos“. 
 16.00 Pasaulio plaukimo 

čempionatas 
trumpajame 25 m 
baseine. Pusfinaliai 
ir finalai. 

 18.00 Kultūros diena. 
 18.25 Kalėdų kalendorius 

2021.
 18.30 Skambantys pa-

sauliai su Nomeda 
Kazlaus.

 19.30 Premjera. 
„Vilniečiai. Marija 
Magalinska“.

 20.00 Čia – kinas. 
 20.30 Panorama.
 21.00 „Milagro pupų 

lauko karas“.
 22.55 LRT OPUS ore. 

Grupė „Baltas 
kiras“. 

 23.55 Pasivaikščiojimai. 
 0.25 Dabar pasaulyje. 
 0.50 Panorama.
 1.20  „Išpirka už negy-

vėlį“.
 2.55 Šoka Lietuva.
 3.10 Euromaxx. 
 3.40 Skambantys pa-

sauliai su Nomeda 
Kazlaus.

 4.35 Legendos. Šiandien 
ir visados. 

 5.30 Pusryčiai pas 
kaimyną. 

TV1
 6.20 Informacinių mitų 

griovėjai.
 6.50 100 metų propa-

gandos. 
 7.20 „Akloji“.
 9.00 „Rozenheimo 

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

virtuvė“.
 12.00 „Šviežias maistas. 

Anos Olson 
receptai“.

 13.00 „Šventės su  
Ana“.

 14.00 „Akloji“.
 15.45 „Moteris“.
 17.45 „Šeimyninės 

melodramos“.

 18.45 „Akloji“.
 19.50 „Būrėja“.
 21.00 „Vera. Kraujas 

išduos“.
 22.55 „Prie amžinybės 

vartų“.
 1.10 „Kovos su 

mafija būrys. Bosas 
grįžta“.

 3.10 „Brokenvudo 
paslaptys. Už jus, 
ponia Robinson“.

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

žvaigždės.
 9.30 Statybų gidas.
 10.00 Autopilotas.
 10.30 Gazas dugnas.
 11.00 100% Dakaro.
 11.30 „Vandenyno kariai“.
 12.30 „Laukinė karalystė“.
 13.45 Išlikimas.
 15.30 Lombardų 

žvaigždės.
 16.00 Jukono auksas.
 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 Lombardų 

žvaigždės.
 19.00 „Žaidimų žaidimas 

su Ellen“.
 20.00 „Vienas“.
 21.00 Žinios.
 22.00 „Nebrendylos“.
 0.05 „Lojalioji“.
 2.25 Amerikos talentai. 

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

Delfi
 6.00 Mano pramogos 

veidai.
 7.30 Ugnikalnių takais.
 8.00 Pasakos mažie-

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

sumas.
 11.30 Sveika lėkštė su 

V. Kurpiene.
 12.00 Čepas veža.
 12.30 Šiandien kimba.
 13.30 Meistro dienoraštis.
 14.00 neŽVAIRUOK.
 14.30 Gimę ne  

Lietuvoje.
 15.00 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 16.00 Orijaus kelionių 

archyvai.
 17.00 Pasakos mažie-

siems.
 17.30 Orijaus kelionės.
 18.00 Jūs rimtai?
 18.30 Lietuviškos atos-

togos.
 19.00 Ugnikalnių takais.
 20.30 Į pasaulio kraštą. 

Šeimos nuotykiai 
ant ratų.

 21.00 Kaip pas žmones.
 22.00 Kitokie pasikalbė-

jimai.
 0.00 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 1.00 Mano pramogos 

veidai.
 2.30 Kitokie pasikalbė-

jimai.
 4.30 Kasdienybės 

herojai.

penktaDieniS, gruodžio 17 d. Saulė teka 8.36, leidžiasi 15.52, dienos ilgumas 
7.16. Priešpilnis. Vardadieniai: Olimpija, Mantgailas, Drovydė, Jolanta.

LRT TV
2021. 12.17
 6.02 Kalėdų kalendorius 

2021.
 6.05 Labas rytas, 

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

Orai.
 7.40 Labas rytas, 

Lietuva.
 8.47 Kalėdų kalendorius 

2021.
 8.55 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.40 „Komisaras 

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

gera. 
 13.30 Keliai. Mašinos. 

Žmonės. 
 14.00 Žinios. Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 „Pagalbos 

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

2021.
 19.30 Beatos virtuvė. 
 20.30 Panorama.
 21.25 Kalėdų kalendorius 

2021.
 21.30 Auksinis protas.
 22.55 „Van Helsingas“.
 1.05 „Išpirka už negy-

vėlį“.
 2.40 Euromaxx. 
 3.05 Kas ir kodėl? 
 3.35 Mūsų gyvūnai. 
 4.05 Išpažinimai. 
 4.30 Šventadienio 

mintys. 
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 Dizaino dokumen-

tika. Interjeras. 
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.00 „Balta – meilės 

spalva“.
 7.00 KK2.
 7.30 „Monikai reikia 

meilės“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

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

vaisius“.
 15.30 „Raudonas kam-

barys“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 Žinios.
 19.30 KK2 penktadienis. 
 21.00 PREMJERA. „Geras 

melagis“.
 23.15 „Mačetė“.
 1.25 „Metro užgrobimas 

123“.
 3.25 „Eva“.
 5.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.15 „Monstrų vieš-

butis“.
 6.40 „Didvyrių draugu-

žiai“.
 7.05 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.35 Farai.
 8.35 „Meilės sūkuryje“.
 9.45 „Gabalėlis roman-

tikos“.
 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 „Ledo šalis“.
 21.25 „Galaktikos sergė-

tojai“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Galaktikos sergė-

tojai“.
 0.00 „Grobuonis“.
 2.10 „Rembo. Pirmasis 

kraujas 2“.
 4.05 „Artūras ir 

Merlinas. Kameloto 
riteriai“.

 5.45 „Šeimynėlė“.

BTV
 6.00 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 7.45 „Teisingumo 

agentai“.
 8.55 „Pėdsakas“.
 9.50 „Šuo“.
 11.00 „Sekliai“.
 12.00 „CSI. Majamis“.
 13.00 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.50 „Teisingumo 

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

imtynės“.
 21.30 „Prarasta kontrolė“.
 23.20 „Sunku nužudyti“.
 1.15 „Būk ekstremalas“.

Lryto
 5.15 Nauja diena. 
 6.15 TV parduotuvė.
 6.30 Negaliu tylėti.
 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. 
 18.30 Alfa taškas.
 19.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 20.00 Reporteris. 
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „Juvelyrų klanas“.
 22.30 Reporteris. 
 23.00 Alfa taškas.
 23.30 Laisvės TV valanda. 
 0.30 „Pėdsakas“.

 1.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“.

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

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

pramanas? Maisto 
formos“.

 8.15 „Pasakojimai iš 
Japonijos“.

 8.25 Stambiu planu. 
 9.20 Kalėdų kalendorius 

2021.
 9.25 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.47 Kalėdų kalendorius 

2021.
 11.50 Rusų gatvė. 
 12.20 Mūšio laukas. 
 12.50 Stambiu planu. 
 13.45 „Triumfo kelias. 

Jonas Karolis 
Chodkevičius“. 

 14.45 „Vaistų nuo Parkin-
sono ligos tyrimai. 
Stebuklinga 
priemonė?“.

 15.40 „Bitelės Uogelės“.
 15.50 „Ir vėl Kalėdos“.
 16.00 Pasaulio plaukimo 

čempionatas 
trumpajame 25 m 
baseine. Pusfinaliai 
ir finalai. 

 17.30 Kalėdų kalendorius 
2021.

 17.35 Eurolyga per LRT. 
 17.45 Eurolygos krepšinio 

turnyras. Kazanės 
„Unics“–Kauno 
„Žalgiris“. Pertrau-
koje – Eurolyga per 
LRT. 

 20.00 Pasivaikščiojimai. 
 20.30 Panorama.
 21.30 „Vindermyro 

vaikai“.
 23.00 Evelina Sašenko. 

Koncertas 
„Jausmai“.

 0.10 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.25 Dabar pasaulyje. 
 0.50 „Vieša erdvė“.
 2.30 Čia – kinas. 
 3.00 Panorama.
 4.05 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 4.35 Fokusas. 
 5.30 Mokslo sriuba. 

TV1
 6.15 „Rozenheimo 

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

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

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

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

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

kenvudo paslaptys. 
Už jus, ponia 
Robinson“.

 23.05 „Kovos su 
mafija būrys. Bosas 
grįžta“.

 1.10 „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 „Goldbergai“.
 20.00 Farai.
 21.00 Žinios.
 21.50 Sportas.
 21.55 Orai.
 22.00 „Svarbiausios 

valandos“.
 0.20 „Draugiškas 

seksas“.
 2.30 „Kalnų rykliai“.
 4.00 Nematoma pusė.
 4.50 „Moderni šeima“.

Delfi
 6.00 2800 km Dunojumi 

baidare su A. Valu-
javičiumi.

 7.00 Pasakos mažie-
siems.

 7.30 Orijaus kelionių 
archyvai.

 9.00 Delfi rytas.
 10.00 Jos vardas  

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

dirbtuvės.
 12.30 Alfas vienas 

namuose.
 13.30 Lietuviškos atos-

togos.
 14.00 Ateities karta.
 15.00 Meistro dieno-

raštis.
 15.30 Radikalus smal-

sumas.
 16.00 Delfi diena.
 17.30 Iš esmės su D. Žei-

myte-Biliene.
 18.30 2800 km Dunojumi 

baidare su A. Valu-
javičiumi.

 19.30 Pasakos mažie-
siems.

 20.00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.

 21.00 Jūs rimtai?
 21.30 Krepšinio zona.
 22.00 Kriminalinė 

Lietuvos zona su 
D. Dargiu.

 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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LRT Tv
2021. 12.20
 6.02 Kalėdų kalendorius 

2021.
 6.05 Labas rytas, 

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

Orai.
 7.40 Labas rytas, 

Lietuva.
 8.47 Kalėdų kalendorius 

2021.
 8.55 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.40 „Komisaras 

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

žiniomis“.
 13.30 Langas į valdžią. 
 14.00 Žinios. Orai.
 14.20 Laba diena, Lietuva.
 16.30 „Pagalbos 

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

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

2021.
 21.30 LRT forumas. 
 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 Premjera. „Toten-

valdo paslaptis“.
 23.45 „Komisaras 

Reksas“.
 0.30 „Kaip gydo gamta“.
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Daiktų istorijos. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 LRT forumas. 
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 Kas ir kodėl? 
 3.35 Dviračio žinios. 
 4.05 Savaitė. 
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 Kūrybingumo 

mokykla. 
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.00 „Balta – meilės 

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

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

vaisius“.
 16.35 Labas vakaras, 

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

meilės“.
 21.30 Žinios.
 22.30 „Sibiras“.
 0.40 „Sūnus  

paklydėlis“.
 1.40 „Hju Glaso 

legenda“.
 4.20 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.15 „Monstrų vieš-

butis“.
 6.40 „Didvyrių draugu-

žiai“.
 7.05 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.35 Svajonių sodai. 
 8.35 „Meilės sūkuryje“.
 9.45 „Kalėdų stebuklas 

Niujorke“.
 11.45 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 14.00 „Šeimynėlė“.
 15.00 „Simpsonai“. 
 16.00 TV3 žinios.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 Karštai su tv3.lt.
 20.30 „Gaujų karai. 

Šešėliai“.
 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.30 „Apgaulės meistrai 

2“. 
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Apgaulės meistrai 

2“. 
 1.05 „Franklinas ir 

Bešas“.
 2.05 „Havajai 5.0“.
 4.05 „Tai – mes“.
 5.05 „Moderni šeima“.

BTV
 6.40 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.25 „Teisingumo 

agentai“.
 9.30 „Pėdsakas“.
 10.25 „Atenboro skruz-

džių kalnas“.
 11.35 „Sekliai“.
 12.35 „CSI. Majamis“.
 13.30 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.50 „Teisingumo 

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

pionatas. Jonavos 
„CBet“–Pasvalio 
„Pieno žvaigždės“. 

 21.00 „Šerlokas Holmsas“.
 23.35 „Juodasis sąrašas“.
 0.35 „Kondoras“.
 1.40 „Narkotikų prekei-

viai“.
 2.50 „Atsarginis prezi-

dentas“.

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

su V. Mačiuliu. 
 7.00 „Gyvenimo linija“.
 8.00 Eko virusas. 
 8.30 Vyrų šešėlyje. 
 9.00 „24/7“. 
 10.05 „Vieno nusikaltimo 

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

istorija“.

 20.00 Reporteris. 
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „Juvelyrų klanas“.
 22.30 Reporteris.
 23.00 Alfa taškas. 
 23.30 „24/7“. 
 0.30 „Pėdsakas“.
 1.30 „Vieno nusikaltimo 

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

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

pramanas? Užkan-
dinių skanėstai“.

 8.15 „Pasakojimai iš 
Japonijos“.

 8.25 Skambantys pa-
sauliai su Nomeda 
Kazlaus. Svečias 
– operos solistė 
Maria Guleghina.

 9.20 Kalėdų kalendorius 
2021.

 9.25 Labas rytas, 
Lietuva.

 11.47 Kalėdų kalendorius 
2021.

 11.50 Kas geresnio, 
kaimyne? 

 12.20 Pusryčiai pas 
kaimyną. 

 12.50 Fokusas. 
 13.40 Duokim garo! 
 15.00 Istorijos detektyvai. 
 15.45 „Ir vėl Kalėdos“. 
 16.00 Pasaulio plaukimo 

čempionatas 
trumpajame 25 m 
baseine. Pusfinaliai 
ir finalai. 

 18.10 „Seselė Beti“. 
 18.55 Kalėdų kalendorius 

2021.
 19.00 7 Kauno dienos. 
 19.30 Premjera. „Toni 

Morrison ir 
Amerikos istorijos 
šmėklos“.

 20.30 Panorama.
 21.30 Žmogiškas mastelis. 

Premjera. „Dovana“.
 23.05 „Šviesuliai. Meni-

ninkai ir rašytojai“.
 24.00 DW naujienos rusų 

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

pramanas? Užkan-
dinių skanėstai“.

 3.00 Panorama.
 4.05 Krikščionio žodis. 
 4.35 LRT forumas. 
 5.30 Smalsumo genas.

TV1
 6.15 „Rozenheimo 

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

naktis“.
 10.05 „Akloji“.
 11.10 „Alpių  

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

teisingumu“.
 14.35 „Naujokai“.
 15.35 „Nina“.

 16.45 „Šeimyninės 
melodramos“.

 17.50 „Akloji“.
 18.55 „Heldtas. Flirtas su 

teisingumu“.
 19.55 „Verpetai“.
 21.00 PREMJERA. 

„Mirtys prie ežero. 
Šmėklos“.

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

žmogžudystė. 
Nusikaltimas Hero 
departamente“.

TV6
 6.05 „Gelbėtojai“.
 6.55 „CSI. Niujorkas“.
 7.45 „Kobra 11“.
 8.50 „Gazas dugnas“.
 9.20 „Saša ir Tania“.
 10.20 „Simpsonai“.
 11.20 „Goldbergai“.
 12.20 „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“. 
 22.00 „Tryliktas rajonas. 

Ultimatumas“. 
 0.00 „Mirusiųjų diena. 

Kruvina kilmė“.
 1.45 „Pasirodymas“.
 2.40 „Nematoma pusė“.
 3.35 „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 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. 

Vėdėjas Saulius 
Vigraitis.

 14.30 Išpakuota.
 15.00 Kaip pas žmones.
 16.00 Delfi diena.
 17.30 Iš esmės su G. Klim-

kaite ir K. Pocyte.
 18.30 2800 km Dunojumi 

baidare su A. Valu-
javičiumi.

 19.30 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. Klim-

kaite ir K. Pocyte.
 0.00 Delfi diena.
 1.30 Iš esmės su G. Klim-

kaite ir K. Pocyte.
 2.30 Delfi diena.
 4.00 Kitokie pasikalbė-

jimai.

SekmaDieniS, gruodžio 19 d. Saulė teka 8.38, leidžiasi 15.53, dienos ilgumas 7.15. 
Pilnatis. Vardadieniai: Rufas, Urbonas, Gerdvilas, Rimantė, Darijus.

 6.02 Gimę tą pačią 
dieną. 

 7.00 Veranda. 
 7.30 Šventadienio 

mintys. 
 8.00 Išpažinimai. 
 8.30 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite. 
 8.55 Kalėdų kalendorius 

2021.
 9.00 Gyventi kaime 

gera. 
 9.30 Svajoja vaikai. 
 10.00 Gustavo enciklope-

dija. 
 10.30 Lietuvos tūkstan-

tmečio vaikai. 
 11.30 Mūsų gyvūnai. 
 11.55 Kalėdų kalendorius 

2021.
 12.00 „Serengetis. 

Permainos“.
 12.55 Premjera. „Islandija 

iš paukščio skry-
džio“.

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

račio žiniomis“.
 18.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 19.00 Keliai. Mašinos. 

Žmonės. 
 19.25 Kalėdų kalendorius 

2021.
 19.30 Savaitė. 
 20.30 Panorama.
 20.55 Kalėdų kalendorius 

2021.
 21.00 „Pagaminta 

Italijoje“.
 22.00 „Liudvigas van 

Bethovenas“.
 0.05 „Milagro pupų 

lauko karas“.
 2.00 „Tobulas vyras“.
 3.15 „Islandija iš 

paukščio skrydžio“.
 4.10 „Kelionių atvirukai. 

Kiplingo Birma“.
 4.25 „Puaro“.

LNK
 6.40 „Zigis ir Ryklys“.
 7.00 „Žvėrelių būrys“.
 7.30 „Moko nuotykiai“.
 8.05 „Įspūdingasis 

Žmogus-voras“.
 8.30 „Tomas ir Džeris“.
 9.00 „Ponas Magu“.
 9.30 „Ogis ir tarakonai“.
 10.00 „Denis – grėsmė 

visuomenei. 
Kalėdos“.

 11.45 „Pakratytas“.
 13.40 „Superšuo“.
 15.25 „Titanų įniršis“.
 17.20 Teleloto. 
 18.30 Žinios.
 19.30 „San Andreas“.
 21.45 „Hju Glaso 

legenda“.
 0.50 „Stiklo pilis“.
 3.15 „Pikseliai“.

TV3
 6.35 „Kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
 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 „Maištininkai iš 

prigimties“.
 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 „Maištininkai iš 

prigimties“.
 13.10 „Šuns tikslas 2“.
 15.15 „Naktis muziejuje. 

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

loto“.
 22.48 „Avangardas“.
 1.00 „Galaktikos sergė-

tojai“.
 3.25 „Pavojingasis“.

BTV
 6.00 Info komentarai su 

Arnu Mazėčiu.
 7.00 „Savickas classic 

2021“.
 8.00 Miško atspalviai. 
 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 Baltijos galiūnų 

komandinis čempi-
onatas.

 10.05 „Atenboro skruz-
džių kalnas“.

 11.20 „Nepaaiškinami 
įvykiai su Viljamu 
Šatneriu“.

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

 13.40 „Ekstrasensų 
mūšis“.

 16.00 „Pragaro vieš-
butis“.

 17.00 Betsafe–LKL čem-
pionatas. Kauno 
„Žalgiris“–Alytaus 
„Dzūkija“. 

 19.30 „Juodasis sąrašas“.
 20.30 „Atsarginis prezi-

dentas“.
 21.30 Dakaras 2022. 
 22.00 „Kondoras“.
 23.05 „Narkotikų prekei-

viai“.
 0.20 „Tobulas apiplė-

šimas“.
 2.10 „Tamsiausia 

valanda“.

Lryto
 7.00 „Žiedas su rubinu“.
 8.00 Švarūs miestai. 
 8.30 Kaimo akademija. 
 9.00 „Zoologijos sodas“.
 10.00 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 10.30 Lietuvos dvarai. 
 11.00 Vyrų šešėlyje. 
 11.30 Bušido ringas. 
 12.00 „Teisingumo 

agentai“.
 14.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 15.00 „Vieno nusikaltimo 

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

 18.30 Krepšinio pasaulyje 
su V. Mačiuliu. 

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

agentai“.
 1.00 „Vieno nusikaltimo 

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

Pergalės. 

LRT+
 6.05 Duokim garo! 
 7.25 Kalėdų kalendorius 

2021.
 7.30 Krikščionio žodis. 
 8.00 Kelias. 
 8.30 Menora.
 9.00 Širdyje lietuvis. 
 10.00 Atspindžiai. 
 10.30 Daiktų istorijos. 
 11.30 7 Kauno dienos. 
 12.00 Mokslo sriuba. 
 12.30 Šv. Mišios iš Vil-

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

 13.40 „Kelionių atvirukai. 
Hemingwayʼaus 
Kuba“.

 13.55 „Noelio cirkas 2“.
 15.25 Svajoja vaikai. 
 15.50 „Ir vėl Kalėdos“. 
 16.00 Pasaulio plaukimo 

čempionatas 
trumpajam 25 m 
baseine. Pusfinaliai 
ir finalai. 

 18.00 Pasivaikščiojimai. 
 18.25 Kalėdų kalendorius 

2021.
 18.30 Stambiu planu. 
 19.30 Išpažinimai. 
 20.00 Žiemojimas su 

opera. 
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Premjera. „Richard 

Wagner. Lohen-
grinas“.

 0.30 Panorama.
 0.52 Sportas. Orai.
 1.00 „Svajonės link“.
 2.10 Kultūringai su 

Nomeda. 
 3.05 Stambiu planu. 
 4.00 „Noelio cirkas 2“.
 5.30 Pradėk nuo savęs.

TV1
 6.20 Informacinių mitų 

griovėjai.
 6.50 100 metų propa-

gandos. 
 7.20 „Akloji“.
 9.00 „Rozenheimo 

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

daržovių patie-
kalai“.

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

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

 21.00 „Prancūziška 
žmogžudystė. 
Nusikaltimas Hero 
departamente“.

 23.05 „Kaip išgyventi 
Kalėdas“.

 0.55 „Prie amžinybės 
vartų“.

 3.00 „Vera. Kraujas 
išduos“.

TV6
 6.05 Jukono auksas.
 7.00 Išlikimas.
 7.55 „Vienas“.
 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.
 15.00 Pragaro kelias.
 16.00 Jukono auksas.
 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 Lombardų 

žvaigždės.
 19.00 „Žaidimų žaidimas 

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

Action.
 22.30 NBA rungtynės Los 

Andželo „Lakers“–
Čikagos „Bulls“.

 1.00 „Greitojo reaga-
vimo būrys. Ugnies 
audra“.

 2.40 Amerikos talentai. 
Čempionai.

 4.25 Nematoma pusė.

Delfi
 6.00 Mano pramogos 

veidai.
 7.30 Ugnikalnių takais.
 8.00 Pasakos mažie-

siems.
 8.30 Šiandien kimba.
 9.30 Meistro dieno-

raštis.
 10.00 Alfas vienas 

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

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

aplink Skandinaviją.
 16.00 Orijaus kelionių 

archyvai.
 17.00 Pasakos mažie-

siems.
 17.30 Automobilis už 0 

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

herojai.
 22.00 Kitokie pasikalbė-

jimai.
 0.00 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 1.00 Mano pramogos 

veidai.
 2.30 Kitokie pasikalbė-

jimai.
 4.30 Kasdienybės 

herojai.
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LRT TV
2021. 12.21
 6.02 Kalėdų kalendorius 

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

2021.
 8.55 „Įstatymas ir tvarka“.
 9.40 „Komisaras Reksas“.
 10.30 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 Kas ir kodėl? 
 12.00 Šok su žvaigžde. 
 14.00 Žinios. Orai.
 14.20 Laba diena, Lietuva.
 16.30 „Pagalbos 

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

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

2021.
 21.30 Nacionalinė 

ekspedicija. Lietuva 
Europoje. 

 22.30 Dviračio žinios. 
Humoro programa.

 23.00 Premjera. „Toten-
valdo paslaptis“.

 23.45 „Komisaras Reksas“.
 0.35 „Kaip gydo gamta“.
 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. Judanti grafika. 
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.00 „Balta – meilės 

spalva“.
 7.00 KK2.
 7.30 „Monikai reikia 

meilės“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.05 „Rimti reikalai 3“.
 11.10 „Keičiu žmoną“.
 12.10 „Būrėja“.
 13.20 „Turtuolė varguolė“.
 15.30 „Uždraustas vaisius“.
 16.35 Labas vakaras, 

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

meilės“.
 21.30 Žinios.
 22.30 „Baltųjų rūmų 

šturmas“.
 1.10 „Sūnus paklydėlis“.
 2.10 „Sibiras“.
 4.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.15 „Monstrų viešbutis“.
 6.40 „Didvyrių draugu-

žiai“.
 7.05 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.

 7.35 Karštai su tv3.lt.
 8.35 „Meilės sūkuryje“.
 9.45 „Tikroji Kalėdų 

dvasia“. 
 11.45 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 „Midsomerio 

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

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

kraujas 3“. 
 22.45 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
 22.48 „Rembo. Pirmasis 

kraujas 3“. 
 0.40 „Franklinas ir Bešas“.
 1.40 „Havajai 5.0“.
 2.40 „Gerasis daktaras“.
 3.35 „Tai – mes“.
 4.35 „Moderni šeima“.

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 „Ugnies siena“.
 23.10 „Šerlokas Holmsas“.
 1.45 „Būk ekstremalas“.
 2.45 „Greitojo reagavimo 

būrys“.

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

agentai“.
 10.05 „Vieno nusikaltimo 

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

istorija“.
 20.00 Reporteris. 
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „Juvelyrų klanas“.
 22.30 Reporteris. 
 22.55 „Europa – tai aš“.
 23.00 Alfa taškas.

 23.30 #NeSpaudai. 
 0.30 „Pėdsakas“.
 1.30 „Vieno nusikaltimo 

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

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

pramanas? Vaivo-
rykštės spalvos“.

 8.15 Premjera. „Pasako-
jimai iš Japonijos. 
Ikebana – puokščių 
komponavimas. 
Išreikšti gamtos 
esmę“.

 8.25 Legendos. Šiandien 
ir visados. 

 9.20 Kalėdų kalendorius 
2021.

 9.25 Labas rytas, Lietuva.
 11.47 Kalėdų kalendorius 

2021.
 11.50 Vilniaus sąsiuvinis. 
 12.20 Smalsumo genas. 
 12.50 Legendos. Šiandien 

ir visados. 
 13.45 7 Kauno dienos. 
 14.15 Mokslo sriuba. 
 14.45 „Toni Morrison ir 

Amerikos istorijos 
šmėklos“.

 15.40 Vytautas Mačernis. 
„Būtis“. 

 15.45 „Ir vėl Kalėdos“. 
 16.00 Pasaulio plaukimo 

čempionatas 
trumpajame 25 m 
baseine. Finalai. 

 18.10 „Seselė Beti“. 
 18.55 Kalėdų kalendorius 

2021.
 19.00 Gyvenk kaip galima 

švariau. 
 19.30 Premjera. „Cistersų 

palikimas“.
 20.30 Panorama.
 21.30 3 minutės iki kino. 
 21.33 Premjera. „Choras“.
 22.00 Premjera. „Sulai-

kymas“.
 22.30 Premjera. „Pasiruošk 

su manimi“.
 23.00 Premjera. „Užsiun-

dyti“.
 23.25 Stilius. 
 0.20 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.35 Dabar pasaulyje. 
 1.00 Tarptautinis džiazo 

festivalis „Vilnius 
Mama Jazz 2020“. 

 01.45 Auksinis protas. 
 3.00 Panorama.
 4.05 Kelias. 
 4.35 Nacionalinė ekspedi-

cija. 
 5.30 Pasivaikščiojimai.

TV1
 6.15 „Rozenheimo 

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

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

teisingumu“.

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

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

teisingumu“.
 19.55 „Verpetai“.
 21.00 „Komisarė Sara Kor. 

Vienintelis liudy-
tojas. Pabėgimas į 
Alpes“.

 22.55 „Legendų biuras“.
 0.05 „Svajoklė“.
 1.05 „Paskolinta meilė“.
 3.00 „Mirtys prie ežero. 

Šmėklos“.

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“. 
 22.00 „Persis Džeksonas ir 

Olimpo dievai: žaibo 
vagis“. 

 0.15 „Naktinė pamaina“.
 1.15 „Skorpionas“.
 2.10 „Pasirodymas“.
 3.05 „Nematoma pusė“.
 4.00 „Antinų dinastija“.

Delfi
 6.00 2800 km Dunojumi 

baidare su A. Valuja-
vičiumi.

 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. Pere-

dniu.
 18.30 2800 km Dunojumi 

baidare su A. Valuja-
vičiumi.

 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. Pere-

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

dniu.
 2.30 Delfi diena.
 4.00 Kitokie pasikalbė-

jimai.
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LRT TV
2021. 12.22
 6.02 Kalėdų kalendorius 

2021.
 6.05 Labas rytas, 

Lietuva.
 7.20 „Ir vėl Kalėdos“. 
 7.30 Žinios. 
 8.47 Kalėdų kalendorius 

2021.
 8.55 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.40 „Komisaras 

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

ekspedicija. Lietuva 
Europoje. 

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

Lietuva.
 16.30 „Pagalbos 

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

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

2021.
 21.30 Lietuva kalba. 
 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 Premjera. „Toten-

valdo paslaptis“.
 23.45 „Komisaras 

Reksas“.
 0.30 „Kaip gydo gamta“.
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Pasaulio puodai. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Lietuva kalba. 
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 Kas ir kodėl? 
 3.35 Dviračio žinios. 
 4.05 Stilius. 
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 Kūrybingumo 

mokykla. 
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.00 „Balta – meilės 

spalva“.
 7.00 KK2.
 7.30 „Monikai reikia 

meilės“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

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

vaisius“.
 16.35 Labas vakaras, 

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

meilės“.
 21.30 Žinios.
 22.30 „Išlikęs gyvas“.
 0.55 „Sūnus paklydėlis“.
 1.55 „Baltųjų rūmų 

šturmas“.
 4.10 „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 „Kalėdinė lobių 

medžioklė“. 
 11.45 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 „Midsomerio 

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

Kalėdų belaukiant.
 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.30 „Ponas ir ponia 

Smitai“.
 22.45 Vikinglotto.
 22.50 „Ponas ir ponia 

Smitai“.
 23.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 23.18 „Ponas ir ponia 

Smitai“.
 1.00 „Franklinas ir 

Bešas“.
 2.00 „Gerasis daktaras“.
 4.00 „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 reaga-

vimo būrys“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Priverstas žudyti“.
 23.05 „Ugnies siena“.
 1.15 „Būk ekstremalas“.
 2.15 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.

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

agentai“.
 10.05 „Vieno nusikaltimo 

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

istorija“.
 20.00 Reporteris. 

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

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

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

pramanas? Gatvės 
maistas“.

 8.15 „Pasakojimai iš Ja-
ponijos. Tradicinis 
šokis „nihon bujo“. 
Judesio grožis“.

 8.25 Širdyje lietuvis. 
 9.20 Kalėdų kalendorius 

2021.
 9.25 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.47 Kalėdų kalendorius 

2021.
 11.50 Menora. 
 12.20 Kelias. 
 12.50 Širdyje lietuvis. 
 13.45 Čia – kinas. 
 14.15 Veranda. 
 14.45 „Cistersų pali-

kimas“.
 15.40 Vytautas Mačernis. 

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

2021.
 19.00 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 19.30 Eurolyga per LRT. 
 19.45 Eurolygos krepšinio 

turnyras. Kauno 
„Žalgiris“–Milano 
„AX Armani 
Exchange“. 

 22.00 LRT OPUS 15. Psi-
chodelinis miestas. 

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

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 „Richard Wagner. 

Lohengrinas“.
 4.05 Išpažinimai. 
 4.35 Lietuva kalba.
 5.30 Euromaxx. 

TV1
 6.15 „Rozenheimo 

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

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

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

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

teisingumu“.
 19.55 „Verpetai“.
 21.00 „Komisarė Sara Kor. 

Nužudymas Altes 
Lande“.

 22.55 „Legendų biuras“.
 0.10 „Svajoklė“.
 1.10 „Paskolinta meilė“.
 3.05 „Komisarė Sara Kor. 

Vienintelis liudy-
tojas. Pabėgimas į 
Alpes“.

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“. 
 22.00 „Persis Džeksonas. 

Monstrų jūra“. 
 0.00 „Naktinė pamaina“.
 1.00 „Skorpionas“.
 1.55 „Pasirodymas“.
 2.50 „Nematoma pusė“.
 3.45 „Antinų dinastija“.
 4.35 „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 2800 km Dunojumi 
baidare su A. Valu-
javičiumi.

 19.30 Pasakų Kalėdos 
Vilniuje.

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

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

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

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

Žemės sklypą Savanorių g.,  •Naujosios Kirsnos k., Lazdijų 
r. sav. (12,15 ha, žemės ūkio 
paskirtis,  našumas 44 balai, 
yra apleista sodyba), kaina 
38 000 Eur.  
Tel. 8 676 22040.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

Automobilio „Opel Vectra  •C“ kablį.  
Tel. 8 686 56949.

„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. „Audi A6“ (2002 m.) 
dvejas priekinio bamperio 
groteles, kaina po 5 eurus. 
Druskininkai,  
Tel. 8 686 43600.

GYVULIAI

10 savaičių paršelius, kaina  •90 Eur.  
Tel. 8 604 66095.

Ėringas avis.   •Tel. 8 642 07624. 

AUGALAI

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

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

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

KITI

TV priedėlius TV STAR  •T910 ir ENTELLBOX (užlen-
kiamas), kaina nuo 15 Eur. 
Televizoriaus sieninį laikiklį, 
kaina 4 Eur. TV pultelius 
PANASONIC, SAMSUNG ir 
LG, kaina nuo 3 Eur. Šaldytu-
vą GORENJE dalimis. Svetai-
nės stalą (aštuoniakampis, 
keraminių plytelių paviršius, 
plotis 100 cm, aukštis 55 
cm), kaina 25 Eur.  Vaikišką 
maniežą, kaina 25 Eur. Drus-
kininkai.  
Tel. +370 686 43600.

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

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

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

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

Pigiai – kioską.   •Tel. 8 698 78040. 

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

PERKA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

Žemę.   •Tel. 8 688 80688. 

PARDUODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

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

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

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

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

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

Namą su 15 a sklypu Lazdijų  •mieste.  
Tel. 8 603 24679.

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

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

Sodybą Gudelių k. (30 a  •namų valda, 2,25 ha žemės 
ūkio paskirties žemės).  
Tel. 8 615 96091. 

KlasifiKuoti
sKelbimai

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

SavaitėS horoSkopaS 
(gruodžio 20—26 d.)

avinas (03.21–04.20)
Galite pajusti energijos trūkumą, 
todėl pagalvokite, kas jums padėtų 
įgauti daugiau jėgų. Galbūt seniai 
atostogavote ar vis nerasdavote laiko 
savo mėgstamai veiklai? Dabar bus 
tikrai palankus metas tai ištaisyti, 
todėl šiek tiek atsitraukite nuo darbų, 
ir pasimėgaukite mėgstamais užsiė-
mimais. Taip pat žvaigždės pataria 
daugiau dėmesio skirti savo šeimos 
nariams: išeikite kartu pavakarie-
niauti, pradėkite planuoti bendras 
atostogas ar tiesiog kartu pažiūrėkite 
linksmą filmą.

jautis (04.21–05.21)
Turėsite galimybę pamiršti visus rū-
pesčius ir pasimėgauti patinkančia 
veikla. Nors galite jausti kaltę, kad 
laiką skiriate poilsiui, bet ne darbi-
nei veiklai, tačiau tikrai nusipelnėte 
nuveikti kažką malonaus. Pailsėję ir 
vėl galėsite grįžti prie nepabaigtų 
darbų: tikėtina, kad visos anksčiau 
varginusios problemos nebeatrodys 
tokios didelės.

Dvyniai (05.22–06.21)
Atėjo laikas prisiminti savo pomėgius. 
Paskutiniu metu vis neatrasdavote 
tam laiko, tačiau dabar viskas turėtų 
pasikeisti. Žvaigždės žada, kad būsite 
kaip niekada kūrybingi, todėl išnau-
dokite savo potencialą ir užsiimkite 
mėgstama veikla. Gali atrodyti, kad 
įvairių sumanymų įgyvendinimas da-
bar yra gerokai paprastesnis nei bet 
kada anksčiau, ir tai tikrai džiugins.

vėžys (06.22–07.22)
Galite tikėtis pasisekimo asmeninia-
me gyvenime. Netikėta pažintis visą 
jūsų gyvenimą gali apversti aukštyn 
kojom, ir tai tikrai džiugins. Jei kurį 
laiką vis pasvarstydavote apie gali-
mybę kažką pakeisti, dabar tai įvyks 
ir be jūsų pastangų. Mėgaukitės savo 
sėkme, tačiau nepamirškite ir apie 
savo įsipareigojimus profesinėje sri-
tyje. Nors ir skrajosite padebesiais, 
tačiau nepamirškite, kad darbai patys 
nenusidirbs.

liūtas (07.23–08.23)
Tikėtina, kad žvaigždės jums atlygins 
už visas įdėtas pastangas: jei neleido-
te sau pasiduoti ir ryžtingai veržėtės 
į priekį, labai greitai galėsite sulaukti 
žvaigždžių malonės. Šiuo laikotarpiu 
palanku grąžinti senas skolas ir pasi-
stengti atgauti savąsias, nes būtent 
tai užtikrins finansinį klestėjimą.

mergelė (08.24–09.23)
Turėsite galimybių užsitarnauti puikią 
reputaciją. Jūsų atlikti darbai tikrai 
neliks nepastebėti, todėl tai gali lemti 
reikšmingus karjeros pokyčius. Sėkmė 
šypsosis ir tiems, kurie ieško savo 
antrosios pusės: šiuo metu tiesiog 
spinduliuosite žavesiu, todėl tai tikrai 
pritrauks priešingos lyties atstovų 
dėmesį. Turėsite progą užmegzti nau-
ją pažintį, tačiau tik nuo jūsų pačių 
priklausys, ar tuo pasinaudosite.

Svarstyklės (09.24–10.23)
Jums pavyks atsidurti tinkamoje vie-
toje tinkamu laiku, todėl tai gali lemti 
jūsų finansinės situacijos pagerėjimą. 
Nesigraužkite, jei ne viskas klosty-
sis būtent taip, kaip esate numatę: 
jei būsite pakankamai lankstūs ir 
prisitaikysite prie esamos situaci-
jos, žvaigždės jums tikrai negailės 
dosnių apdovanojimų. Nors įprasta 
kasdienė veikla gali šiek tiek varginti, 
tačiau pasistenkite įžvelgti pozityvius 

dalykus.

Skorpionas (10.24–11.22)
Tikėtina, kad sulauksite malonios 
naujienos, kuri sugrąžins gyvenimo 
džiaugsmą. Nors kurį laiką kasdie-
nybė buvo ganėtinai slegianti, tačiau 
dabar reikalai pakryps į gerąją pusę, 
ir džiuginančių dalykų bus gerokai 
daugiau. Žvaigždės pataria dau-
giau dėmesio skirti poilsiui ir savo 
mėgstamai veiklai: nors darbų šiuo 
laikotarpiu taip pat netrūks, tačiau 
pirmiausia turėtumėte pasirūpinti 
savo psichologine sveikata.

Šaulys (11.23–12.21)
Jūsų mintys suksis vien tik apie tai, 
kaip būtų galima nuo visko atitrūkti ir 
pailsėti. Nors įvairių darbų šiuo metu 
tikrai netrūks, tačiau turėsite galimy-
bių šiek tiek atsikvėpti ir pasimėgauti 
laiku, leidžiamu vienumoje. Dabar 
bus itin palankus metas apgalvoti 
ateities perspektyvas ar net imtis tam 
tikrų pokyčių planavimo: nors kol kas 
dar nereikėtų imtis ryžtingų veiksmų, 
tačiau labai greitai galėsite pradėti 
savo planų įgyvendinimą.

ožiaragis (12.22–01.20)
Jus pasieks netikėta žinia, kuri pri-
vers į viską pažvelgti visai kitomis 
akimis. Nors kurį laiką atrodė, kad 
gyvenimas tarsi stovi vietoje, tačiau 
dabar viskas apvirs aukštyn kojom. 
Tai atrodys gana neįprasta ar net 
šiek tiek gąsdins, tačiau nė nepa-
stebėsite, kad į viską ėmėte žvelgti 
gerokai pozityviau. Šiuo laikotarpiu 
palanku atgaivinti ryšius su seniai 
matytais bičiuliais ar giminaičiais: 
jūsų laiškas ar skambutis juos tikrai 
maloniai nustebins.

vandenis (01.21–02.19)
Jus džiugins draugų ir artimųjų dė-
mesys, todėl kasdieniai rūpesčiai ne-
atrodys tokie dideli. Šiuo laikotarpiu 
turėsite daugiau laiko bendravimui, 
todėl tai gali tapti jūsų įkvėpimo šal-
tiniu. Kurį laiką nerimavote dėl savo 
karjeros ir svarstėte, kaip turėtumėte 
pasielgti, tačiau dabar priimti spren-
dimą tikrai nebus sunku. Nebijokite 
didelių pokyčių, nes būtent jie gali su-
teikti daugiau pasitikėjimo savimi.

žuvys (02.20–03.20)
Šiuo laikotarpiu galite tikėtis pa-
sisekimo meilės srityje. Jei turite 
simpatiją, dabar turėsite ne vieną 
progą užmegzti artimesnį ryšį, to-
dėl nepražiopsokite likimo siunčiamų 
galimybių. Nors jums gali trūkti pa-
sitikėjimo savimi, tačiau nusiteikite, 
kad viskas yra jūsų rankose: būtent 
dabar jūsų žavesys yra stipresnis nei 
bet kada anksčiau.

Prekiaujame 
           chrizanTemomis 
                           ir virŽiais
 Telefonas pasiteirauti

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

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

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

Kasame tvenkinius.   •Tel. 8 678 80555. 

NUOMA
SIŪLO

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

Nuomoju betono maišyklę.   •Tel. 8 614 56206.

Išnuomojamas nestandar- •tinio išplanavimo 1 k. butas 
Lazdijų miesto centre (1 
aukštas, autonominis šildy-
mas).  
Tel. 8 698 78040.

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

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

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

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

GYVULIAI

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

Įmonė tiesiogiai – galvijus  •aukščiausiomis ŽŪkB „kreke-
navos mėsa“ kainomis. moka 
iš karto. Tel. 8 613 79515. 

Veršelį arba telyčią nuo 6  •mėn. iki 3 metų auginti. Taip 
pat pienines melžiamas karves 
arba visą bandą.  
Tel. 8 625 93679. 

KITI

Naudotą pianiną.   •Tel. 8 659 60507.

Metalo laužo supirkimas:  •juodojo metalo laužas – 280–
300 Eur/t, skarda – 240–260 
Eur/t. Didesnį kiekį pasiimame 
patys. Ežero g. 39, Lazdijai. 
Svėrimo paslaugos iki 60 t. 
Darbo laikas I–V – 8.00–16.00 
val., VI – 8.00–12.00 val.  
Tel. 8 698 30902. 

PERKA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

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

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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

Bet kokią žemės ūkio  •techniką: traktorių, priekabą, 
sunkvežimį ir jų padargus. Gali 
būti neveikianti, su defektais.  
Tel. 8 680 77728. 

TRANSPORTO PRIEMONĖS

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

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

Lengvąjį automobilį. Mokė- •siu iki 1 500 Eur.  
Tel. 8 637 00071.

DOVANOJA
Apie 80 t mėšlo. Krosnos  •sen., Vartų k.  

Tel. 8 638 98886.

IEŠKO DARBO
Galiu prižiūrėti senelius  •Veisiejų seniūnijoje arba 

aplink.  
Tel. 8 675 00731.

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

PASLAUGOS
Taisome automatines  •skalbimo 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. 

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.

KlasifiKuoti
sKelbimai

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

Norgaudas Pilvinis atlieka 
geodezinius (kadastrinius) 

matavimus
Tel. 8 680 83000.

Turite naujieną, 
nuotrauką – siųskite 
dzukuzinios@gmail.com

IEŠKO

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

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

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

išsinuomočiau žemės  •Šventežerio sen. Laiku 
moku sutartą nuomos mo-
kestį.  
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.

Parduodamas 
antikvarinis 
traktoriukas 
„mcCormick 

d-326“, puikiai 
veikiantis. Padargai 

— kultivatorius, 
vartomas dviejų 
korpusų plūgas. 

Jei domina, 
skambinkite tel. 
8 615 39794.

Perkame veršelius. 
Atsiskaitome iš karto. 

Mokame visus priedus.

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

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

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

Telefonas 8 674 05844

A. KAšAlyno PĮ teiKiA

gyvulių 
sėKlinimo 

PAslAugAs....

tel. 8 698 50235.

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

Tel. 8 686 46230.

PARDUODAME
šulinių ŽIEDUS ir DANGČIUS,

grindinio TRINKELES,
šaligatvio PLYTELES,

kelio, įvažiavimo ir vejos 
BORTUS,

ŽVYRĄ, SMĖLĮ, SKALDĄ

Tel. 8 620 65577.

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

PeRKame 
įvairios būklės ir 
amžiaus mišką. 

Perkame nederlingas, medžiais 
ir krūmais apaugusias žemes.

PeRKame 
įvairios būklės ir 
amžiaus mišką. 

Perkame nederlingas, medžiais 
ir krūmais apaugusias žemes.

Tel. 8 684 95050.  

Veršelių 
supirkimas. 

VERŠELIŲ 
SUPIRKIMAS.

Tel. 8 684 95050.

GALVIJŲ 
SUPIRKIMAS.
Tel.: 8 682 49384, 

8 686 98223.


