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Savaitės komentaras

Premjero populiarumo reitingai mikliai ritasi žemyn

Algimantas Mikelionis
Praėjusį šeštadienį, gruodžio 15
dieną, dienraštyje „Lietuvos rytas“ paskelbti šių metų gruodžio
1–9 dienomis atliktos reprezentatyvios „Vilmorus“ apklausos
rezultatai. Jie atspindi politikų
ir politinių partijų populiarumo
reitingus ir jų pokytį palyginus
su praėjusį mėnesį atliktos apklausos rezultatais.
Labiausiai į akis krenta premjero S. Skvernelio populiarumo
sumažėjimas. Pagal šio mėnesio
„Vilmorus“ apklausos duomenis,
palankiai premjerą vertino 36,8
procento žmonių, o nepalankiai
– net 40,2 procento balsavusiųjų.
Pirmą kartą šio politiko reitingas
tapo neigiamas. Seniai praeityje
liko laikai, kai 2016-ųjų gruodį

tik S. Skverneliui tapus premjeru, jį palankiai vertino 68,3
procento, o nepalankiai – tik 8,7
procento apklaustųjų. Ką jau bekalbėti apie 2017-ųjų kovą, kai
premjerą palankiai vertino net
72,5 procento gyventojų!
Bendrovė „Vilmorus“ uždavė
klausimą: kas iš Lietuvos visuomenės veikėjų būtų geriausi pretendentai į prezidento postą? Pirmoje
vietoje, kaip ir prieš mėnesį, išliko
ekonomistas G. Nausėda, už kurį
pasisakė 23,4 procento žmonių, tik
kiek mažiau nei prieš mėnesį – 24,6
procento apklaustųjų. Antroje vietoje išliko nepartinė konservatorių
remiama kandidatė I. Šimonytė,
kurios reitingas per mėnesį nepakito – 19,8 procento. O štai trečioje
vietoje esančio premjero S. Skvernelio populiarumo reitingas palyginus su praėjusiu mėnesiu sumenko
beveik trimis procentais: nuo 13,2
iki 10,6 procento.
Kas lėmė tokį gana greitą ir
žymų premjero S. Skvernelio
populiarumo nuosmukį? Visų
pirma, tik įsisiūbavus mokytojų
streikui ir jiems ilgesniam laikui įsikūrus Švietimo ir mokslo

ministerijoje, tapo aišku, kad
anksčiau ar vėliau tokia situacija
valdžiai kainuos brangiai. Pačioje
mokytojų streiko ir protestų pradžioje premjeras dar turėjo galimybes greitais ir tiksliais ėjimais
atgauti iniciatyvą, bet S. Skvernelis ne Pasaulio šachmatų čempionas norvegas M. Carlsenas, ir
nei greitais, nei tiksliais ėjimais
nepasižymėjo. Iš pat pradžių tik
mokytojams prakalbus apie savo
reikalavimus premjeras viešai
kalbėdamas lyg kirviu nukirsdavo: derėtis galimybių nėra, galimybių derėtis nematau ir t. t., ir
pan. Netgi nesant ir menkiausios
galimybės rasti biudžete tuos 300
milijonų eurų, ar kiek ten reikalauja mokytojai, nereikėjo nelyg
kirviu kapoti, o kalbėti diplomatiškai ir jautriai – parodyti, kad
esi žmogus, kuris nėra abejingas
mokytojų likimui. Taigi galima
padaryti išvadą, kad kalbantis
su mokytojais dėl jų ateities,
S. Skverneliui pirmiausiai pritrūko ne pinigų, o diplomatijos,
jautrumo ir empatijos.
Nors „žalieji valstiečiai“ dar
nepaskelbė savo kandidato, daly-

Adomo Žilinsko piešinys.
vausiančio kitų metų prezidento
rinkimuose, bet staigiai kritęs
premjero populiarumas gerų
naujienų minėtai politinei jėgai
nežada. Visi politologai lyg susitarę pranašauja, kad premjeras,
tapęs kandidatu į prezidentus,
nieko gero prezidento rinkimuose nepeštų. Tam būtų galima pritarti, jeigu rinkimai vyktų dabar ar po mėnesio, bet iki jų liko

žymiai daugiau. Ar dabartinis
mokytojų streikas ir profsąjungų
surengti protestai taps akmeniu
po kaklu būsimam kandidatui į
prezidentus S. Skverneliui, sužinosime kitais metais. Laukti liko
nebeilgai. Nors dabar S. Skvernelio popieriai gana prasti, bet
jo retorika palyginus su esama
padėtimi optimistinė, bet vien
to gali neužtekti.

•

Kalėdų Senelio pasakojimai: teko lipti per langą pas mažuosius
Kęstas Sukackas
Anąkart eidamas gatve
vėlų vakarą sutikau iš vaikų grįžtantį Kalėdų Senelį.
Nešdamas tuščią maišą ėjo
senelis pasiramsčiuodamas
lazda, kraipydamas žilą
barzdą ir kažką mąstydamas. Kai užkalbinau, Senelis tik perkreipė savo baltą
barzdą ir ūsus ir pasilabinęs nusišypsojo, ištraukė
iš kišenės saldainį.
„Pavargau, vaikeli, aplankiau
daug vaikučių, šokau, dainavau
su jais, dabar einu namo. Tu gal
jau penktas mane užkalbini. Štai,
ką tik būrį vaikų buvau sutikęs
gatvėje. Jie net akis išpūtę žiūrėjo.
Matydami, kad vos velku kojas,
klausė, ar man sunku, ar aš daug
kilometrų per dieną nueinu pas
vaikus, ar laukia manęs mažieji,
vienas už barzdos suėmė, patampė
norėdamas įsitikinti, ar ji tikra.
Neprieštaravau, nes paliesta mano
barzda laimę neša. Vienas iš vaikų net eilėraštuką padeklamavo,
o kitas atsisveikindamas mane
„dziedu“ pavadino. Man tai gražus
dzūkiškas žodis, smagu, kad jį dar
vaikai vartoja, o aš gi jau ne pirmos
jaunystės, tiksliai pavadino. Vaikai
labai pastabūs ir nemeluoja, sako,
ką galvoja“, – sakė senelis.
Nors ir pavargęs, tačiau Kalėdų Senelis sutiko pasidalinti
mintimis apie išradingas savo
keliones pas vaikus, apie tai, ką
patyrė su jais susitikdamas.
„Seneli, prieš Kalėdas turbūt
dažnai pas vaikus keliauji. Ar
ne sunku pas juos nukakti?“ –
klausiu baltabarzdžio, raudonais
drabužiais pasipuošusio.
„Nesunku, mėgstu sportą, todėl

kartais pėsčiomis juos pasiekiu,
nes noriu išgirsti ir pasikalbėti
su sutiktais žmonėmis. Anąkart
buvau net į parduotuvę užsukęs.
Mėgstu nustebinti. Matytumei,
kaip pardavėjos nustebo mane išvydusios, netikėjo, kad aš prieš
jas stoviu. O pirkėjai su krepšiais
sustingo, tarsi būtų kokį ateivį iš
kosmoso pamatę. Aš gi trumpam
užėjau atsipūsti, mane traukia
tokios vietos, kur daug žmonių,
daug šventinio šurmulio. Šiaip
turiu transportą – arklius ir vežimą, dviratį, moku prisitaikyti
prie gamtinių sąlygų. Kai sniego
daugiau, su arkliais važiuoju pas
vaikus, kai jo išvis nebūna, tenka
pėsčiomis eiti arba dviračiu minti.
Dviračiu važiuoti nelabai patogu, kojomis sukti pedalus maišo mano dideli kailiniai, o ir ilga
barzda gali įsisukti į ratą. Vienąkart posūkyje nuslydau nuo kelio
ir į pusnį nusiridenau. Kai kurie
vairuotojai juokėsi pro šalį važiuodami, kiti galvojo, kad mano
sveikata pašlijo. O vienas sustojo,
padėjo atsikelti ir išbirusias dovanas surinkti į maišą, nes kai puoliau, tai jis atsirišo ir visos mano
gėrybės išbyrėjo ant sniego. Gerų
žmonių yra, daug tokių sutinku.
Beje, sutikti policininkai, paprašyti parodyti, kur vaikai gyvena,
mane palydi pas juos suprasdami,
kokią kilnią misiją atlieku vaikus
džiugindamas. Kai su arkliais ir
rogėmis pas vaikus važiuoju, tai
visad jų pageidavimus išpildau –
pavežioju rogėmis, nes noriu, kad
jie arkliukus bei kitus gyvūnus
mylėtų. Vienąkart net 15 vaikų
rogėse vežiau – visą vieno darželio
grupę. Smagu buvo. Vaikų norai
man įsakymas“, – postringavo
mano pašnekovas.

Kalėdų Senelis. (Fotolia nuotr.)
„Seneli, ar vaikai moka eilėraščių ir dainų, ar noriai deklamuoja? Aš prisimenu, kai buvau
mažas, atėjęs senelis prašė pasakyti eilėraštį, tai aš išsigandau ir
sumaišiau žodžius: vietoje tupi
žvirblis kamine padeklamavau
tupi kiškis kamine... Namiškiai
ilgai juokėsi“, – ir vėl teiraujuosi
Senelio.
„Visokių yra vaikučių, – pradeda pasakoti Kalėdų Senelis,
– ir drąsesnių, išdykusių, ir nelabai, bet eilėraščių jie moka. O
kai kurie gali deklamuoti ilgai.
Kiti gi padainuoja, o aš su jais
pašoku, visokių žaidimų pažaidžiu, pagroju gitara, kitais
instrumentais. Vieną kartą net
kankaną su vaikais šokau. O
po to iškraustau savo krepšį ir
išdalinu dovanas, saldainius,

žaislus vaikams. Kaip jie džiaugiasi gavę! Mano darbo grafikas
labai užimtas, kartais per vakarą
turiu aplankyti daug vaikų. Dėl
to kartais ir vėluoju pas kitus.“
„Ar būna netikėtų iškvietimų?“
– toliau klausinėju.
„Būna, ir dar kokių. Vienąkart
paskambino ir paprašė, kad atvykčiau nepastebėtas, na, kad
siurprizas vaikams būtų. Teko
sukti galvą, kaip ir per kur patekti į namus. Per kaminą gi nelipsi,
visas suodinas būsi, balkonais
irgi nedrįstu, užsikabinęs galiu
barzdą palikti, tai teko per langą
kaip Karlsonui įlipti ir nuo palangės nušokti. Vaikai nustebę
buvo, ilgai plojo. Dar kitą kartą
mane kaip dovaną kartoninėje
dėžėje vaikams pristatė tokie
du į stipruolį Savicką panašūs

vyrukai. Kai išlipau iš dėžės, mažieji buvo apstulbę. Tenka kažką
naujo sugalvoti, nes dabar mažieji labai gudrūs, daug ką matę.
Jau daug metų lankau vaikučius,
daug darbo turiu, visokių metodų esu prisigalvojęs, kaip pas
juos patekti ir nustebinti“, – baigia savo pasakojimą Senelis.
Nedrįsau daugiau trukdyti
ir klausinėti. Jis palinkėjo man
gražių šventų Kalėdų ir nuėjo
savo keliu.
Jeigu sutiksit Kalėdų Senelį
kur nors skubantį, nepraeikit
pro šalį, būtinai pasilabinkit.
Jis laimę neša ir kuria šventę
ne tik mažiesiems, bet ir mums
visiems.
Jeigu norite pasikviesti Kalėdų Senelį į namus, skambinkite tel. 8 682 67850.

•
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Puiki naujiena ne tik vyrams — ligoninėje vėl turime urologą
biografija?
– Esu kaunietis, gimęs medikų
šeimoje: tėtis – chirurgas, mama
– šeimos gydytoja. Maža to, mano
močiutė irgi buvo medikė, ji 1949
metais Kalvarijoje įkūrė pirmąjį
stomatologijos kabinetą. Taigi,
nuo mažens šeimoje girdėjau pokalbius apie mediciną, manau,
tai buvo viena iš svarbiausių
priežasčių, dėl kurios įstojau į
tuometinį Kauno medicinos universitetą. Labai daug vertingų
pamokų gavau iš profesoriaus
Ievalto, kuris buvo labai liberalus
ir leido jaunimui save išbandyti
praktinėje veikloje. Baigęs medicinos mokslus atlikau urologijos
rezidentūrą Kaune, o paskui pradėjau dirbti Marijampolės ligoninėje gydytoju urologu. Šioje ligoninėje dirbu jau šeštus metus.
Buvau išvykęs stažuotis į Prahą,
kur įgijau naujos patirties.
– Visi įsivaizduoja, jog urologo
pacientai tik vyrai. Ar tai tiesa?
– Apie 40 proc. mano pacientų sudaro moterys. Jos kreipiasi
dėl šlapimo nelaikymo, šlapimo
pūslės ir inkstų vėžio. Didesnė
dalis pacientų – vyrai, dažniau-

Gydytojas V. Jelisejevas tiki urologijos renesansu Lazdijuose.

To dar nebuvo – kiekvieną
savaitę po puikią žinią iš
Lazdijų ligoninės.
Kai sergantį ligoninės vadovą
Vitą Šimkonį pavaduoti buvo
paskirtas gydytojas Kęstutis
Mazurkevičius, pradėjo sparčiai
vykti ligoninės atsinaujinimo
procesas – gydytojų komandą
papildė ne vienas aukštos kvalifikacijos specialistas.
Prieš tris savaites Lazdijuose
pradėjo dirbti kardiologas iš Santaros klinikų, mokslų daktaras
Andrius Berūkštis, o praėjusią
savaitę į Lazdijus dirbti atvažiavo
Respublikinės Kauno ligoninės
chirurgas, ligonių puikiai vertinamas gydytojas Rimantas

Kupris.
Šiandien galima džiaugtis
dar vienu specialistu – gydytoju urologu Vladimiru Jelisejevu,
dirbančiu Marijampolės ligoninėje. Jis vieną dieną per savaitę
Lazdijų ligoninėje konsultuos ir
operuos mūsų krašto žmones.
Apie profesijos pasirinkimą,
iššūkius, laukiančius Lazdijuose,
kalbamės su naujuoju mūsų ligoninės urologu, 38-erių gydytoju
V. Jelisejevu.
– Gerbiamas gydytojau, Jūs
tampate mūsų bendruomenės
nariu. Norėtume sužinoti šiek
tiek daugiau apie Jus. Kodėl pasirinkote mediko profesiją, kur
studijavote, kokia Jūsų darbinė

Darželinukus aplankė vaikai

Jau tradicija tapęs renginys „Padovanok Kalėdų žvaigždę“ vėl
įvyko gruodžio 17 dieną Lazdijų
mokykloje-darželyje „Vyturėlis“. Renginį jau devintus metus iš eilės organizuoja Lazdijų
Motiejaus Gustaičio gimnazijos

lietuvių kalbos mokytoja Snieguolė Mazaliauskienė kartu su
socialiniais pedagogais, auklėtiniais šeštokais bei 3ga klase.
Kiekvienais metais prieš didžiausią metų šventę, Kalėdas,
aplankome ir džiuginame globos
namuose gyvenančius senjorus,
ligonius, besigydančius įvairiose gydymo įstaigose, vaikus,
gyvenančius globos namuose.
Šiais metais nudžiuginome darželinukus. Vaikai sukaupę visą
dėmesį žiūrėjo teatralizuotas
pasakas „Katinėlis ir gaidelis“
bei „Dangus griūva“. Klausėsi deklamuojamų kalėdinių
eilėraščių, saksofono, gitaros
grojamų melodijų. Taip pat juos
aplankė Kakė Makė ir Netvarkos nykštukas, kuriuos vaikai
atpažino akimirksniu. Žaidėme
linksmus žaidimus. Vaikučiai
buvo nustebinti dovanėlėmis,
kurias darė patys šeštokai. Tikime, kad ši graži tradicija dar
tęsis daugelį metų.

•

siai tenka spręsti su prostata susijusias problemas. Per metus
Marijampolės ligoninėje priskaičiavau per pusantro tūkstančio
pacientų, nustatėme 58 prostatos
vėžio atvejus. Gaila, kad patys
vyrai pas urologus vengia užsukti, juos dažniausiai atveda jų
moterys.
– Lazdijuose beveik keturis mėnesius nebuvo gydytojo urologo,
panašu, jog Jums teks nemažas iššūkis. Ar esate tam pasirengęs?
– Tiek laiko ligoninei būti be
urologo labai negerai, visuomenė
sensta, bet koks delsimas, atidėliojimas gali turėti negrįžtamų
pasekmių. Domėjausi Lazdijų
ligoninės turima įranga, manau,
kad galėsime daug ką nuveikti.
Norėčiau turėti glaudesnį kontaktą su šeimos gydytojais, kurie mums nukreipia ligonius.
Manau, kad pasitarsime dėl
PSA (priešinės liaukos specifinis antigenas) tyrimo rodiklių.
Kartais rodikliai artimi normai,
tačiau realybėje būna kitaip.
Planuoju Lazdijuose atlikinėti
diagnostines procedūras – biopsijas, kurios tiksliausiai nustatys,

ar pacientas serga onkologine
liga. Manau, kad Lazdijuose
yra puikios galimybės atidaryti
urologijos skyrių. Mane džiugina tai, kad dabar ligoniai gydytojus pasirenka ne pagal garsią
pavardę, bet pagal jo pasiektus
rezultatus.
– Esate kaunietis. Dirbate Marijampolėje, su kuo Jums asocijuojasi žodis Lazdijai? Ar dažnai čia
tenka lankytis?
– Lazdijai man pirmiausiai
asocijuojasi su Dzūkija ir dzūkais. Man Lazdijai daug tikresnė
Dzūkija nei, pavyzdžiui, Druskininkai. Lazdijus dažnai pravažiuodavau, bet iki praėjusios
savaitės nebuvau vaikštinėjęs
jūsų miesto gatvėmis. Jaukus
miestukas, bus smagu jame lankytis dažniau ir padėti mieliems
dzūkams. Saugokite save, nebijokite kreiptis į mus pagalbos.
Kaip urologas visiems sakau, kad
inkstų ir prostatos vėžys pradinėse stadijose yra nejaučiamas,
todėl tikrinkitės profilaktiškai,
maloniai laukiu jūsų.
– Ačiū už pokalbį.

•
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Modernizuota chemijos laboratorija atidaryta dar vienoje mokykloje
Antradienį Veisiejų Sigito
Gedos gimnazijoje atidaryta modernizuota chemijos laboratorija. Šventėje
dalyvavo Lazdijų rajono
savivaldybės meras Artūras Margelis, administracijos Švietimo, kultūros
ir sporto skyriaus vedėjas
Vytuolis Valūnas ir skyriaus specialistas Dalius
Mockevičius.
Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis teigė, kad
sukurtas technologijas reikia
pirmiausia išnaudoti mokykloje, kad moksleiviai galėtų įgytas
žinias pritaikyti ir praktiškai. Jis
padėkojo visiems savivaldybės
administracijos darbuotojams
bei mokyklos bendruomenei, kurie prisidėjo prie laboratorijos
projekto įgyvendinimo.
Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos direktorė Angelė Mizerienė
pristatė projekto metu nuveiktus
darbus. Įsigyti baldai ir reikalingos priemonės. Bendra šio projekto suma siekia per 60 000 Eur.

Svečiai buvo pakviesti į pamoką naujoje laboratorijoje,
kur buvo prisiminta chemijos
dalyko teorija bei kiekvienas
turėjo progą atlikti cheminius
bandymus.
Laboratorija įrengta įgyvendinant projektą „Modernių ir saugių erdvių sukūrimas bendrojo
ugdymo įstaigose Lazdijų rajono
savivaldybėje“. Šiuo projektu
siekiama didinti Lazdijų rajono
savivaldybės bendrojo ugdymo
įstaigų tinklo veiklos efektyvumą kuriant mokyklose modernias, kūrybiškumą skatinančias
erdves. Projekto metu Lazdijų
Motiejaus Gustaičio gimnazijoje
suremontuota ir modernizuota gamtos mokslų laboratorija:
įrengtos dvi atskiros erdvės,
turinčios tarpusavio jungtis –
teorinę klasę ir praktikai skirtą
laboratoriją, kuriose mokiniai turės galimybę praktiškai įtvirtinti
teorines žinias ir su naujausia
įranga galės atlikti laboratorinius
bandymus bei naudotis 3D klasės
įranga su gamtos mokslams pritaikyta programine įranga.

•

Meras A. Margelis ir kiti svečiai buvo pakviesti į pamoką naujoje laboratorijoje.

Šventinei prakartėlei — džentelmeniškas nepartinio judėjimo komandos poelgis

Šalia pagrindinės rajono eglės vakar buvo pastatyta tradicinė prakartėlė. Tai, kad ji atsirado pačioje geriausioje Nepriklausomybės aikštės vietoje, – judėjimo „Pirmyn! Kartu mes galime“ geranoriškumo
rezultatas. Judėjimo komanda į kitą vietą perkėlė savo šventinę instaliaciją, užleisdama vietą prakartėlei.
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Kalėdų stebuklo laukimas:
su kuo sėsime prie Kūčių stalo?
»Atkelta iš 1 psl.

su mums svarbiausiais žmonėmis susėsime prie Kūčių stalo, o
paskui eisime į bažnyčią.
Lazdijų Šv. Onos bažnyčioje
šiomis dienomis pasirengimo
didžiajai šventei nuotaikos. Parapijos klebonas Nerijus Žvirblys
paskendęs rūpesčiuose – kaip
kuo iškilmingiau papuošti Dievo
namus, kaip originaliai sukomponuoti prakartėlę ir skoningiau
papuošti Kalėdų eglę.
Vakar į Lazdijų Šv. Onos bažnyčią pasidomėti, kaip vyksta
pasirengimas šventėms, pabendrauti su klebonu Nerijumi Žvirbliu užsuko meras Artūras Margelis, tarybos nariai Virginijus
Vasiliauskas ir Juozas Pileckas.
Sustoję prie gražiai sukomponuotos eglės, kalbėjomės apie
Kūčių ir šv. Kalėdų prasmę ir
šventimo tradicijas.

Šventės – padėka Dievui

– Gerbiamas klebone, kokia
Kūčių dvasinė esmė, istorinės
ištakos? Kodėl reikia paruošti 12
valgių?
– Kūčios ir šv. Kalėdos yra
Šeimos šventė. Kada visa šeima, kur bebūtų išsibarsčiusi,
susirenka ir susėda prie vieno
stalo. Tai ypatinga šventė, reikalaujanti ne tik susitaikinimo
su žmogumi, bet ir suklupimo
prie klausyklos langelio, kad
galėtume vienas prieš kitą būti
atviri ir nuoširdūs. Tai padėkos Dievui momentas už vienas
kitą, bendrystę, rūpestį ir meilę, dėkojama už metų malones
ir dosnumą. Galima sakyti, tai
tam tikras metų atskaitos taškas,
kada peržvelgiame metus, pasidžiaugiame tuo, kas pasisekė, ir
apmąstome trūkumus. Jei šiame
pasaulyje gyva viltis, tai tik todėl,
kad skamba vardas: Dievas! Milijonų milijonai žmonių į šį vardą
sudeda savo džiaugsmus, vargus
ir baimes. Štai kodėl negalime
Jo pamiršti ir mes turime tarti
Jį su ypatinga meile, pagarba
bei pasitikėjimu. Jėzus atėjo į šį
pasaulį, kad mes taptume Dievo
vaikais! Dievas padovanojo kiekvienam iš mūsų neįkainojamą,
amžiną dovaną – kūdikėlį Jėzų,
kuris būdamas visagaliu Dievo
Sūnumi teikia mums malonę ir
tiesą, kad galėtume, pajėgtume
nugalėti savyje pagundą nusidėti
ir Jam atėjus amžių pabaigoje
antrą kartą susivienytume su Juo
amžinam gyvenimui.
Paprastai stengiamasi Kūčių vakarienei paruošti bent
12 valgių, kurie simbolizuoja
12 Kristaus apaštalų, kiti sako,
kad kiekvienam mėnesiui skirta
po vieną valgį, dar kiti sako, jog
patiekalų gausumas atspindi šeimos gerovę ir turtingumą.
– Kaip Jūs švenčiate Kūčias,
šv. Kalėdas? Kokios Kūčios ar
šv. Kalėdos Jums buvo įsimintiniausios?
– Aš Kūčių vakarienę valgau
klebonijoje kartu su mūsų parapijoje tarnaujančiais kunigais.
Susirenkame prie iškilmingai

padengto stalo, pasimeldžiame, laužiame kalėdaitį, išsakome vienas kitam palinkėjimus,
apsikeičiam simbolinėmis dovanėlėmis ir sėdame prie stalo.
Kalėdų dieną lankau artimuosius
ir draugus.
Visos labiausiai įsimintinos
Kūčios ir šv. Kalėdos buvo vaikystėje. Jos paprastos, nuoširdžios,
nesuvaidintos, be skubėjimo ir
rūpesčių, su Kalėdų Senelio laukimu ar tiesiog nuolatiniu žvalgymusi po eglute, ar neatsirado
dovanėlė, kuri nebuvo galbūt
norėta, išsvajota, bet nuoširdi
nuo paslaptingo Kalėdų Senelio, ir visa tai vertė tikėti pasaka.
Būdavo labai smagu, atrodytų, ir
šiandieną galima pajusti tų Kalėdų kvapą.

Italijoje nešvenčia Kūčių

– Tarnavote Dievui Italijoje.
Ar skiriasi italų ir lietuvių Kūčių
bei šv. Kalėdų šventimas?
– Kalėdos Italijoje taip pat yra
ypatinga šeimos šventė. Italai
Kūčių nebešvenčia, čia yra mūsų
kraštų tradicija, tačiau stengiasi labai nuoširdžiai pasiruošti
šventimui... Ne tik pripirkti
dovanėlių, maisto, stengiasi pasirūpinti ir savo siela – surasti
laiko išpažinčiai, bažnyčios aplankymui, namų languose žiba
prakartėlės.
Taip pat Italijoje didesnėse
parapijose yra ruošiama gyva
prakartėlė kokioje nors tinkamoje miesto dalyje. Aktoriai yra
gyvi žmonės. Tai nuostabus dalykas, kaip galima išgyventi tikrą
Betliejaus miestą su amatininkų
dirbtuvėmis, užeigomis, gatvės
muzikantais, kol galiausia tolimiausiame taške pamatai grotą
su gimusiu vaikeliu. Tai vyksta
vieną ar dvi dienas, kad galėtų
aplankyti kuo daugiau miesto
žmonių ir svečių. Nuostabi patirtis ir išgyvenimas.

Kalėdos tampa komercija

– Kaip suderinti advento rimtį
ir susikaupimą su pasirengimo
šv. Kalėdoms komercine pasiutpolke?
– Nors adventas yra viltingas laukimas, tačiau negalime
prarasti budrumo. Kiekvienais
metais vis sunkiau pajusti Kalėdų dvasią. Bet kaip tik tokios jos
naudingiausios prekybininkams:
šventei netekus dvasingumo, kur
kas lengviau jai užlipinti prekinį ženklą, traukiantį ryškiomis
spalvomis ir nuolaidomis. Taigi Kalėdų pajautimas tapo priklausomas nuo iškritusio sniego
kiekio, nuo prekybininkų siekio
įpiršti bevertę prekę, nuo turimo pinigų kiekio šioms nupirkti.
Kyla klausimas, ar kasmet sulaukiame advento ir Kalėdų vien
tam, kad nepajustume tomis dienomis nieko ypatingo, išskyrus
dar gilesnę tuštumą?
Kalėdų šventimas tampa
komercija, nebelieka dvasios,
nuoširdumo, paslaptingumo ir
vaikystės pasakos. Pasaulis tapo
suaugęs ir netikintis ne tik Kalėdų Seneliu, bet ir Dievo noru

gimti žmogaus širdyje. Žmogus
šiandieną nenori Dievo, nes bijo
būti geras, atlaidus, gailestingas,
nenori pasidalinti duonos kąsniu. Bijoti reikia tik vieno – atsiskirti, nusigręžti nuo Dievo.

Laikosi senųjų tradicijų

Pasidomėjome, kaip Kūčias ketina švęsti žinomi Lazdijų žmonės.
Artūras Margelis, Lazdijų
meras: „Kūčios man labai svarbi šventė, ją puikiai atsimenu iš
vaikystės, kai buvo gyvi seneliai
ir tėvai. Šienas visada buvo dedamas po staltiese, tai darome
ir mes savo šeimoje. Dabar prie
Kūčių stalo sėsime šešiese –
mes su žmona, dukra su vyru
ir sūnus su žmona. Kiek atsimenu, svarbiausias patiekalas
būdavo aguonpienis, kurio labai
laukdavome. Jis buvo daromas
ne su kūčiukais, bet su prėskomis bandomis, kurios būdavo
kepamos pečiuje. Paskui einame į bažnyčią. Dar Lazdijuose
turime gražią tradiciją Kūčių
vakarą nešti Jėzaus statulėlę
iš bažnyčios į aikštėje esančią
prakartėlę.“
Juozas Pileckas, rajono
tarybos narys: „Mūsų šeima
išlaiko senovines tradicijas,
nes šienuką po staltiese mažai
kas dabar deda. Mano seneliai
taip darė, aš taip darau, tikiu,
kad ir mano vaikai laikysis šios
tradicijos, nes juk Jėzus gimė
ant šieno, tai šis elementas lyg
priartina mus prie to. Kadangi esu vyriausias prie stalo, tai
sukalbu maldą ir padalinu kalėdaičius. Kad ir kur visi būtų,
tačiau per Kūčias susirenka
prie bendro stalo. Šiemet prie
stalo sėsime šešiese – mes su
žmona, sūnūs, marti ir anūkėlis. Prieš Kalėdas mūsų šeima
griežtai laikosi pasninko. Ir
jokio dainavimo. Rimtis ir susikaupimas.“
Virginijus Vasiliauskas,
rajono tarybos narys: „Mes
taip pat laikomės tradicijos per
Kūčias po staltiese padėti šieno.
Tada traukiame po šiaudą ir žiūrime, kam kokio ilgumo pavyko
ištraukti. Griežtai laikomės tradicijos ant stalo padėti 12 patiekalų. Pagal nusistovėjusią tvarką,
visi per Kūčias renkasi pas mane.
Tikiuosi, jog šiemet prie stalo susirinks 10 artimiausių žmonių.
Po vakarienės visi važiuojame į
bažnyčią.“

•

Dzūkai kalba, kad...
g Panašu, jog Verygos noras
sveikiau maitinti vaikus mokyklose eina šuniui ant uodegos.
Kai kurie Lazdijų moksleiviai
vietoj to, kad per pertrauką
eitų į valgyklą užkąsti ministro „košerinio“ maisto, skuba
į prekybos centrą ir ten perka
sausus sumuštinius, šiek tiek
paturbintus majonezu ir kitais
„sveikais“ ingredientais. Maža
to, jie valgyti eina ne ant suoliuko ar į užuovėją, bet visą
gėrį lapnoja tiesiai prie prekybcentrio durų. Skanaus.
g Vienas politikas, liaudyje
vadinamas Audriumi ir labai
stipriai tiesiantis rankas į rajono
mero regalijas, žada radikalias
permainas rajono švietimo ir
teisėsaugos sistemoje – į savo
rinkiminę programą nusprende įtraukti punktą – uždaryti
Aštriosios Kirsnos mokyklą ir
vietoj jos įsteigti kalėjimą. Taigi, atleisti mokytojai be darbo
neliks, eis dirbti kalėjimo prižiūrėtojais.
g Artėjant rinkimams, norintieji tapti Lazdijų meru lenda

kaip sliekai po lietaus. Viena
pretendentė net pasiryžo katastrofiškam karjeros nuosmukiui – šiltą ministerijos kabinetą
ir viceministrės postą iškeisti
į Aštriosios Kirsnos stubelę, o
aukštakulnius į Beniaus stiliaus
čebatus.
g Vienas labai apkūnus ir
barzdotas konservatorius iš
Seimo, apsilankęs Seirijų bibliotekoje ir pasižadėjęs kalbėti
apie knygas, užsiiminėjo viešu
politikavimu ir sapnų nagrinėjimu. Jis prisiminė vienai žinomai lazdijietei prieš rinkimus
išsakytą dviprasmišką mintį:
„Jei nebalsuosite už mane, kiekvieną naktį mane sapnuosite“.
Iš patikimų šaltinių sužinojome,
jog minėta lazdijietė sapnuoja
kur kas malonesnius sapnus
nei šį parlamentarą.
Žinutes galite siųsti el.
paštu dzukuzinios@gmail.
com, pranešti telefonais:
(8 318) 52260, 8 670 38882,
arba atnešti į redakciją
adresu Nepriklausomybės
a. 4, Lazdijai.

•

Dėmesio!!!
Kitame numeryje turėsite galimybę perskaityti naują 2019 m. horoskopą pagal „Dzūkų žinias“.

Prasmingiausia kalėdinė
dovana — išgelbėta gyvybė
Artėjant svarbiausioms metų šventėms, daugelis suka galvas, ką šia proga padovanoti savo draugui ar artimajam.
Nepartinio judėjimo „Pirmyn! Kartu mes galime“ komanda Kalėdų proga pasirengusi dovanoti sveikatą ir gyvybę,
todėl skelbia savanoriškos donorystės akciją „Duodu kraujo,
dovanoju gyvybę“.
Ketvirtadienį, gruodžio 20 d., nuo 11 iki 15 val. kviečiame prie šios akcijos prisijungti visus geros valios žmones
ir atvykti į Lazdijų viešosios bibliotekos Jaunimo centrą.
(1 a.). Ten, padedami Nacionalinio kraujo centro medikų,
tapsite kraujo donorais – įteiksite sergantiesiems didžiausią
kalėdinę dovaną.
Ačiū už Jūsų gerumą.

„Pirmyn! Kartu mes galime“ komanda

Akumuliatoriai
nuo 40 Eur!!!
Parduotuvėje „Autoprekės“
Seinų g. 15 Lazdijai,
Tel. 8 655 01183
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Prašo ministerijos leisti rajone sumedžioti keturis vilkus
Vaidotas Morkūnas
Aplinkos apsaugos ministras
savo įsakymu gruodžio 5 dieną
nutraukė vilkų medžioklę dalyje mūsų šalies teritorijos, į kurią
įeina ir mūsų rajonas. Šioje teritorijoje buvo išnaudotas leistinų
sumedžioti 30 vilkų limitas. Pagal įstatymus, Aplinkos apsaugos
ministerija yra numačiusi, jeigu
iki Naujųjų metų duoti limitai sumedžioti 60 vilkų bus išnaudoti,
šiuos limitus peržiūrėti ir spręsti,
ar skirti jų papildomai dar 50. Tokiu būdu šalyje numatyta galimybė sumedžioti iki 110 vilkų.
Rajono savivaldybės administracijos direktorius Gintautas Salatka raštu kreipėsi į Aplinkos
apsaugos ministeriją prašydamas peržiūrėti sumedžiojamų
vilkų limitus ir leisti per medžioklės sezoną sumedžioti 4 vilkus.
Prašymą rajono savivaldybė motyvavo tuo, kad per medžioklės
sezoną rajone nebuvo sumedžiotas nei vienas vilkas, nors per

pastaruosius 2 metus vilkų daroma žala ūkiniams gyvūnams
ir išmokėtų kompensacijų suma
nuolat auga. „2017 metų duomenimis, vilkai Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje papjovė 31
avį, 3 ožkas, 5 danielius, be žinios
dingo 18 avių, 2018 metais Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje
buvo užregistruoti 26 vilkų išpuolių atvejai (papjauta 40 avių,
4 galvijai ir 1 ožka). Vilkai pjauna
naminius gyvūnus šviesiu paros
metu, nebijo elektrinių užtvarų,
peršoka 1,5 m aukščio tinklinius
vielos aptvarus, puola prie sodybų laikomus ūkinius gyvūnus“,
– rašoma rašte ministerijai.
Lietuvos medžiotojų ir žvejų
draugijos Lazdijų skyriaus medžioklės žinovas Anatolijus Palionis sakė, kad, jo duomenimis,
rajone yra apie 50 vilkų. „Kad
jų daug, įrodo ir tai, jog jie eina
net į žmonių sodybas, pjauna čia
laikomus galvijus, o kartais ir
šunis. Kapčiamiesčio seniūnijoje,

Žmirklių kaime, vilkai papjovė
du šunis, anksčiau toks atvejis
buvo Paliepio girininkijos teritorijoje. Vilkų populiaciją mažinti būtina, nes tai plėšriausi
žvėrys, jie medžioja laukinius
žvėris – stirnas, elnius, briedžių
jauniklius. Kapčiamiesčio miškinguose masyvuose, Pertako,
Stalų girininkijose žmonės beveik nelaiko gyvulių, todėl vilkai
daro itin didelę žalą laukiniams
žvėrims. Šernų populiacija itin
sumažėjusi, todėl vilkų grobis –
kiti žvėrys. Dėl vilkų siautėjimo
tuose miškinguose plotuose gali
nelikti žvėrių, todėl ten medžiotojams nebus ką veikti. O juk nuo
2019 metų mokesčiai už medžioklės plotus padidės dvigubai“,
– sakė medžioklės žinovas.
Paklaustas, kodėl šiemet rajono medžiotojai nesumedžiojo
nei vieno vilko, A. Palionis sakė,
kad vilką sumedžioti tolygu išlošti loterijoje. „Vilkas yra gudrus
žvėris, jis labai atsargus, žmogų

Laikas nenumaldomai neša į praeitį paskutines 2018 m.
dienas. Skubame ir mes paskui jį, skaičiuojame nuveiktus
darbus, apmąstome sėkmes ir nesėkmes, praradimus ir atradimus – viską, ką pateikė mums praėjusios dienos, minutės ir
sekundės. O ką atneš rytojus? Ogi negalvokite apie tai, pradėkite nuo šiandien
džiaugtis dabartimi, nes paprastai mes gyvename arba praeityje, arba ateityje...
Kažkada Dievas nulipdė iš molio žmogų ir liko molio gabalėlis…
– Ką tau dar nulipdyti, žmogau? – paklausė Dievas.
– Nulipdyk man laimę, – atsakė žmogus.
Dievas nieko neatsakė, tik padavė likusį molį žmogui į rankas…
Taigi visi rankose turime po mažą molio gabalėlį ir jau nuo šiandien lipdykime savo ateities gyvenimą gražesnį, neįsileisdami į savo mąstymą blogų minčių, pradėkime mąstyti teigiamai, juk mūsų
mintys formuoja mūsų ateities įvykius, tikėkime savo jėgomis ir tuo, ką darome gyvenime. Darykite
tai nuoširdžiai, su meile ir šypsena veide. Priimkite patarimus iš draugų ir artimųjų, bet visada
klausykite savo širdies. Būkite sąžiningi su savimi ir kitais, žmonės labiausiai vertina nuoširdumą,
paprastumą ir tikrumą. Patikėkite, gėris egzistuoja. Nėra nė vieno žmogaus, kuriame nebūtų nieko
gero, ir nėra nė vieno, kuriame nebūtų nieko blogo, stenkitės matyti gėrį žmonėse ir netrukus
pastebėsite, kad žmonės iš tiesų tampa geresni ir malonesni. Na, ir nebijokite sunkumų, priimkite
juos su optimizmo gaidele, lengviau ir paprasčiau juos įveiksite. Sunkumai mus užgrūdina, daro
stipresnius. Susitelkite į tai, kas esate ir ką turite, o ne į tai, ko jums trūksta. Džiaukitės kitų pasiekimais, užuot jiems pavydėję ar juos kritikavę. Kritikuodami ir kitokiais subtiliais būdais kenkdami
kitiems žmonėms, iš tiesų labiausiai kenkiame patys sau, juk ką skleidžiame aplink, tas dvigubai
grįžta atgal... Geriau išmokime dėkoti už visa, ką turite, ir gyvenimas duos tai, ko trūksta. Mylėkime
gyvenimą, dažniau šypsokimės ir darykime tai nuoširdžiai. Įpraskime į viską, kas vyksta gyvenime,
žvelgti pro optimizmo prizmę. Vienykimės darydami gerus darbus, skleiskime savo širdies šviesą,
dovanokime, dalinkimės. O padovanoti žmonėms galime labai daug: atleidimą, padėką, dėmesį, meilę,
apkabinimą, pagalbą, gerumą, palaikymą, džiaugsmą, švelnumą, gerą nuotaiką, galiausiai mylėkite
žmones ir priimkite juos tokius, kokie jie yra.
Visiems rajono gyventojams sveikatos, meilės ir vilties ateinančių švenčių proga linki
Ramutė Kunigiškienė,
Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, kartu su visu kolektyvu

jaučia iš toli ir pasislepia. Kita
vertus, prasidėjus medžioklės
sezonui, nebuvo sniego, taip pat
uždrausta medžioti pasišvietus
prožektoriumi, todėl labai sunku buvo vilkus susekti ir aptikti. Juk jie išeina ieškoti grobio
tik tamsiu paros metu. Dabar,
gausiai pasnigus, pagal paliktus
pėdsakus sniege galima lengviau
aptikti, kur žvėrys laikosi, gy-

vena, lankosi. Kai kurie mūsų
medžiotojų būreliai turi vėliavėles, todėl dabar palankesnės
sąlygos vilkus medžioti. Mūsų
medžiotojų bei kitų specialistų
atlikti tyrimai rodo, kad vilkų
yra tikrai per daug, jie pridaro
daug žalos ne tik ūkininkams,
bet ir laukinei faunai, todėl būtina jų medžioklę tęsti“, – sakė
medžioklės žinovas.

•

Kai žvakelių liepsnoje suspindi paslaptis,
Kai ramybė apgaubia namus,
Patikim stebuklais, tikim savimi
Ir gyvenimas atrodo nuostabus...

Su Šv. Kalėdomis ir artėjančiais Naujaisiais
Metais!

VšĮ Lazdijų socialinių
paslaugų centras

Mielieji!
Artėja gražus, ramybę nešantis metas,
jau visai netrukus pajusime
artėjančių švenčių dvasią...
Kūčios, Kalėdos, Naujieji...
Tebūna šios džiugios šventės
Jums maloniu stabtelėjimu
kasdienių darbų sūkury,
susimąstymo akimirka,
ramybės palaima.
Tebūna šviesios ir laimingos visos metų dienos.

Lazdijų rajono savivaldybės
socialinės globos centro ,,Židinys“
direktorius Egidijus Aleksonis
Teišsipildo visos šviesios viltys,
Telydi vien tik geras žodis,
Tedžiugina kiekvienas darbas,
Tegul prasmingos būna dienos,
O laimė – dažnas Jūsų svečias...

Artėjančių švenčių proga linkime Jums
prasmingo susikaupimo prie Kūčių stalo,
džiaugsmingų šv. Kalėdų, ramių ir laimingų
ateinančių Naujųjų 2019 metų.

Su nuoširdžiausiais sveikinimais ir linkėjimais

UAB „Lazdijų šiluma“
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Žmonės, keičiantys mūsų krašto veidą

Daiva Ambrazevičienė: „Žmonės turi patys norėti gyventi geriau“
Linas Greičius
Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narė, Dzūkijos
kaimo plėtros partnerių
asociacijos tarybos narė,
verslininkė, visuomenininkė, šokių kolektyvo „Lazdija“ šokėja. Tai toli gražu
ne pilnas epitetų sąrašas,
kurie tinka Daivai Ambrazevičienei. Taigi, šiandien
kalbamės su tikra optimiste, geros nuotaikos nešėja,
su šia nuolat besišypsančia
moterimi.
– Jūs gimėte Žemaitijoje, tiksliau, Pamario krašte, bet jau 45
metus gyvenate Lazdijuose. Kiek
savyje atpažįstate žemaitę, o kiek
dzūkę?
– Gimiau Šilutės rajone, ten
pradėjau eiti į mokyklą, bet dešimties metų su mama atvažiavome į Lazdijų rajoną, Krikštonis.
Mano mamos šaknys Žemaitijoje, todėl manau, jog tam tikri
žamaitiško charakterio bruožai
man būdingi. Visas sąmoningas
gyvenimas praėjo Dzūkijoje. Čia
visi mano draugai, artimi žmonės, net dzūkuoti išmokau. Tiesa,
reikia pripažinti, jog, kai su vyru
važiuojame prie jūros, jis mane
veža per Juknaičius, kur gimiau.
Nemeluosiu, suvirpa širdis, šis
kraštas man artimas. Kas žino,
gal tai genų atmintis?
– Esate verslininkė, valdote
keletą parduotuvių. Kokios verslo sąlygos Lazdijų krašte, koks
verslas galėtų atsirasti mūsų regione?
– Verslą plėtojame kartu su
vyru Gintu, tai šeimos verslas.
Turime dvi parduotuves. Milijonų neuždirbame, bet pragyvenimui tikrai pakanka. Didmiesčiuose verslai klesti, o regionuose
vargsta. Akivaizdu, jog centrinė
valdžia demonstratyviai nusisuko nuo regionų ir leidžia jiems
merdėti. Mes valdžiai neįdomūs.

Lazdijų krašte, kaip ir kituose Lietuvos pakraščiuose, verslo
sąlygos sudėtingos. Manau, kad
galėtume turėti vilties dėl logistikos verslo plėtros mūsų rajone,
nes esame šalia geležinkelio ir į
užsienį vedančių kelių.
Neturiu iliuzijų, jog atsirastų
koks užsienio investuotojas ir
Lazdijuose pastatytų didelę gamyklą, kaip žada Rokiškiui.
Mūsų verslo potencialas –
unikalios gamtos teikiamos
galimybės. Tik nesugebame jų
tinkamai išnaudoti. Kaimo turizmas – perspektyvus ir mūsų
kraštui tinkamas verslas, bet
mes nesugebame pereiti į aukštesnį šio verslo lygį. Mūsų kaimo
turizmo sodybos pritaikytos ne
kaimo turizmui, o vestuvėms,
pokyliams ir panašioms pramogoms. Manau, reikia imti
pavyzdį iš mūsų kaimynų lenkų. Ten kaimo turizmo sodybose
gausybė sveikatingumo trasų,
atrakcijų, pritaikytų aktyviam
poilsiui.
– Buvote viena iš paskutiniųjų
palikusi daug metų jūsų partija
buvusią Tėvynės sąjungą. Kodėl
pasirinkote nepolitinį judėjimą
„Pirmyn! Kartu mes galime“, kuo,
Jūsų nuomone, jis skiriasi nuo politinės partijos?
– Savo esme esu konservatyvi,
man sunku pakeisti įsitikinimus,
permainoms reikia subręsti. Kai
didžioji dalis buvusių konservatorių perėjo į visuomeninį
judėjimą, aš dar nebuvau apsisprendusi. Į judėjimą išėjo visi
geriausi mano draugai, mūsų
požiūriai daugeliu klausimų
sutapdavo. Taigi, pasijutau, jog
prarandu geriausius draugus.
Todėl ir atėjau į judėjimą. Kita
vertus, judėjime gali dalyvauti
platesnis žmonių ratas, daugiau
demokratijos.
– Jūsų vaikai jau užaugę, jie
kuria savus gyvenimus. Sūnus
su šeima gyvena Kaišiadoryse, o

Daiva su savo vyru Gintautu kartu plėtoja verslą ir labai mėgsta keliauti.
Jūsų dukra – Islandijoje. Ar Jums
tai patinka? Ką daryti, kad kuo
daugiau emigrantų sugrįžtų į
namus?
– Mano vaikai jau dideli, jie
patys pasirinko savo gyvenimus.
Dukrą vadinčiau meilės emigrante. Ji susipažino su vaikinu, kuris
kelerius metus gyveno ir dirbo
Islandijoje ir išvažiavo pas jį. Aplankėme juos Islandijoje, graži
šalis, bet man per šalta. Pragyvenimo lygis ten labai aukštas, yra
lietuvių bendruomenė, kurios
veikloje dalyvauja ir mano dukra
su draugu. Nežinau, kaip jie toliau dėlios savo gyvenimą, o gal
sugrįš į Lietuvą. Mūsų valdžia tik
kalba apie emigrantų sugrąžinimą, bet jokių konkrečių žingsnių
aš nematau.
Pastebėjau tendenciją, jog
vaikai, kuo labiau jie subręsta
kaip asmenybės, tuo jiems labiau
reikia bendravimo su tėvais. Gal

šis faktorius sugrąžins bent dalį
emigrantų į namus...
– Ką, Jūsų nuomone, pirmiausiai
reiktų padaryti mūsų krašte, kad
žmonėms būtų geriau gyventi?
– Pirmiausiai mūsų žmonės
patys turi norėti gyventi geriau.
Reikia noro, o būdų, kaip tai padaryti, tikrai galima surasti. Ir
mano gyvenime buvo visko – pakilimų ir nuopolių, bet norėjome
gyventi geriau, to kryptingai ir
siekėme.
– Jūs dažnai keičiate savo
įvaizdį. Maloniai stebina besikeičianti plaukų spalva. Nuo ko tai
priklauso? Kiek moteriai svarbus
jos įvaizdis, kiek jis gali padėti, o
kiek trukdyti?
– Man patinka eksperimentuoti su savo išvaizda, dažniausiai
tai priklauso nuo nuotaikos. Kai
noriu sau pakelti nuotaiką, einu
į kirpyklą. Reikia save kaskart
palinksminti. Jei noriu, nusirėžiu
plaukus, juk plaukai ne ausys,
ataugs.

– Kokia svarbiausia Jūsų šeimos šventė?
– Svarbiausios mūsų šeimos
šventės – Kalėdos, Velykos, vyro
tėvų gimtadieniai. Man brangiausios tos šventės, kai galime visa
šeima susėsti prie bendro stalo.
Manau, kad tai patinka ir mūsų
vaikams, nes aš jų niekada prie
stalo neauklėju ir nemoralizuoju.
Kai gyvenime viskas taip trapu,
reikia branginti galimybę pabūti
kartu, viename šeimos būryje.
Manau, kad šiuo požiūriu svarbiausia šventė – Kalėdos, kurių
labai laukiame.
– Ką palinkėtumėte mūsų krašto žmonėms artėjančių švenčių
proga?
– Mūsų krašto žmonėms norėčiau palinkėti ramių Kūčių,
smagių Kalėdų, tarpusavio meilės, bendrystės jausmo, pagalbos, atjautos. Būkite laimingi
taip, kaip įsivaizduojate savo
laimę!

•

– Ačiū už pokalbį.

Lazdijų rajono savivaldybė
ir viešoji įstaiga
Lazdijų švietimo centras
organizuoja konkursą
„Verslo sparnai 2018“.
Konkurso tikslas – atrinkti apdovanojimui verslo atstovus,
sėkmingai investuojančius ir plėtojančius verslą Lazdijų rajono
savivaldybės teritorijoje bei savo veikla garsinančius Lazdijų
vardą.
Kviečiame teikti paraiškas ir siūlyti kandidatus šioms nominacijoms: „Verslo bitė“, „Už naujas verslo idėjas ir Lazdijų
vardo garsinimą“, „Versli šeima“, „Tvirtas žingsnis į verslo
plėtrą“, „Jaunas ir verslus“.
Paraiškas galima užpildyti iki 2019 m. sausio 3 d. 17.00 val.
Paraiškos formą rasite Lazdijų rajono savivaldybės svetainėje
www.lazdijai.lt arba Lazdijų švietimo centro svetainėje www.
sc.lazdijai.lt.
Paraiškas gali teikti Lazdijų rajono savivaldybės įmonės, įstaigos, organizacijos, privatūs juridiniai ar fiziniai asmenys.
Dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis į Lazdijų rajono
savivaldybės administracijos Ekonomikos skyrių tel. (8 318) 66112
arba į Lazdijų švietimo centrą tel. (8 318) 51779.
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Nelinksmos naujienos

Būdviečio kaime degė namas
Vytautas Šeštokas
Pirmadienį apie 18 valandą Būdviečio kaime atvira liepsna degė
gyvenamasis namas. Gaisro metu
sudegė jo stogas ir dalis perdangos, apdegė virtuvė, aprūko kitos
namo patalpos, sulieti viduje buvę
namų apyvokos daiktai. Rajono
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos
pareigūnai kol kas negalėjo pasakyti, nuo ko šiame name kilo gaisras. Tikrinama keletas versijų, realiausia, jog namas užsiliepsnojo
nuo elektros instaliacijos.
Namas nuo gaisro stipriai nukentėjo, todėl dabar jame gyventi

jau neįmanoma.
Būdviečio seniūnijos seniūnas
Arūnas Kundrotas teigė, kad
anksčiau šiame name gyveno
tvarkinga 5 asmenų šeimyna.
„Šeimininkai buvo išvykę dirbti
į Vokietiją, neseniai grįžo šventėms. Trys sūnūs jau suaugę,
kuria savus gyvenimus, tvarkosi, dirba. Labai gaila, kad ištiko
tokia nelaimė. Kiek žinau, jie turi
giminaičių, bus kam padėti, o ir
seniūnija neliks nuošaly, stengsimės surasti būdų ir galimybių,
kaip jiems pagelbėti“, – užtikrino
seniūnas.

•

Pranešimas apie skęstantįjį
nepasitvirtino
Vakar ryte rajono priešgaisrinė
gelbėjimo tarnyba gavo pranešimą, kad Seirijų seniūnijoje,
Mockonių kaime, Obelijos ežere, skęsta žmogus. Ugniagesiai
su visa įranga skubiai nuvykę
prie Obelijos ežero skęstančių-

jų ten neaptiko. Pasak rajono
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų, informacija apie
nelaimę nepasitvirtino. Pareigūnai svarstė, gal kam nors būnant
prie ežero pasirodė, kad kažkas
šaukiasi pagalbos.

•

DĖL PIRMINĖS TEISINĖS PAGALBOS
TEIKIMO
Pranešame, kad Lazdijų rajono savivaldybės gyventojams pirminę teisinę pagalbą nemokamai teikia Lazdijų
rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus
teisininkai, Vilniaus g. 1, Lazdijai, 211 kab., tel. (8 318) 51
481, darbo dienomis ir valandomis, t. y. pirmadieniais –
ketvirtadieniais nuo 8 iki 17 val., penktadieniais nuo 8
iki 15 val. 45 min. (pietų pertrauka nuo 12 iki 13 val.).
Kreipiantis būtina turėti gyvenamąją vietą patvirtinantį dokumentą.
Daugiau informacijos galima rasti www.teisinepagalba.lt.
Lazdijų rajono savivaldybės administracija

Tipo novelė. #Spektaklis
– Tu pasirinkai negalvoti.
– Aš nieko nepasirinkau.
– Na, taip! Tu niekada nieko
nesirenki, nieko nedarai, bet štai
mes kvailoje situacijoje. Dėl tavo
kaltės. Eilinį kartą.
– Gerai, paklausyk... Aš nežinojau, kad tas lieptelis ims ir
luš pusiau.
– Man nusibodo tavo nesąmonės, – pasakė ji apsimestinai
griežtai, nes jo impulsyvūs ir
spontaniški veiksmai jai visada
patiko.
– Plaukiam iš čia, man darosi
šalta! – rėžė švelniausia pikčiurna pasauly.
– Ei!.. Palauk truputį. Šiąnakt
tu atrodai nuostabiai... Ir apskritai, pažvelk į viršų: mėnulis ir
tos žvaigždės... Naktis tau labai
tinka, – jis stengėsi būti poetiškas, bet tam paaugliui rūpėjo tik
ilgiau pažiūrėti į merginos krūtis
per šlapius marškinėlius.
Žodžių jų meilės istorijai tikrai nereikėjo, nes jie neturėjo
nei meilės, nei bendros istorijos,
tik buvo glaudžiai spaudžiami
aplinkybių. Bendra veikla juos
siejo trečius metus ir visada lyg
atsitiktinai suvesdavo į bendrą
nenuspėjamą nuotykį.
Laikas net negalvojo sustoti.
Ir bėgo vis greičiau.
Naktys ir dienos jam, svajotojui, nerūpėjo – juk svajoti galima
bet kada, o svajojo jis visada. Nerūpestingas, neatidus detalėms
vaikinas.
Dienos ir naktys jai buvo labai
svarbios. Gerai išsimiegoti reikia
naktį, daug nuveikti reikia dieną.
Šviesiaplaukė, bet protinga ir atsakinga mergina.
– Kaip aš tavęs nekenčiu! – teatrališkai sviesta frazė perskrodė
tuščią koncertų salę. Ji nuskambėjo iš tų saldžių lūpų – jis beveik
neabejojo, kad jos saldžios.
Nuskambėjo įtikinamai, todėl
jis sutriko.
– Ką vėl padariau?! – kiek pagalvojęs ir vos beprisiminęs savo
vaidmens eilutę šaukia svajotojas.
Spektaklis jau čia pat, o jis vis
dar negali išmokti savo žodžių.
Dėl tokių aplinkybių jam atrodė
neįmanoma blaiviai galvoti, o juo
labiau kažką įsiminti. Jis svaigo
nuo stipriausio paaugliško narkotiko – fatališkai romantiškų
jausmų merginai, kurios net gerai
nepažino. Negalima sakyti, kad
jis buvo aklai įsimylėjęs – tikrai
ne. Jis nebuvo aklas. Tiesa, dabar
galėjo ją matyti labai ryškiai: po
to, kai ji sudaužė jo senus akinius,
jis įsigijo naujus – geresnius.
Užkulisiuose, savo galvoje, jis
kūrė įvairius scenarijus žiūrėdamas į ją, iš kampų apšviestą ryškių
prožektorių. Mėlyną spalvą keitė
violetinė ir skandino ją mistiniame
debesyje. Štai štai!.. Žiebiasi žalia,
geltona, raudona. O štai ir visa
šventinė lempučių girlianda!..
Lyg iš neturėjimo ką veikti
panaši girlianda nuobodžiai
ryškėjo ir geso, vakarais apšviesdama apsnigtą tvorą. Šalia jos neužtikrintus žingsnius
slidžiu žiemos šaligatviu dėliojo
tas pats vaikinas. Staiga girlianda apšvietė ir stebėtinai mielą
pūkuotą katę.

Nikodemas: „Tai jausmai rašalo pavidalu, kurį visomis juslėmis jauti skaitydamas tekstą.“
– Hera! – pasigirdo šūksnis.
Vaikinas krūptelėjo ir sustingo. Jis įsistebeilijo į žvaigždes, ką
tik parkritusias ant užledėjusios
balos. Vos pasukęs galvą jis matė
tolstantį, blankiai trūkčiojantį
šviesų siluetą.
Ji niekada jam nesakė, kad turi
katę. Dar kiek pagalvojęs, suprato, kad ji jam išvis niekada nieko
nesakė. O jis dar niekada nebuvo
tiek daug apie tai galvojęs, todėl
daugiau ir negalvojo.
Artėjo dalijimosi gerumu šventės. Jis ir vėl įstrigo pareigoje
parduoti kuo daugiau sezoninių
meduolių ir keksiukų kalėdinėje
miesto mugėje. Ir vėl su ta pačia
miela mergina. Jis suprato, kad
dabar tai asmeniška, o ji irgi nesiruošė nusileisti.
Rimtai viską paskaičiavus, niekas nelaimėtų, išskyrus draugystę.
– Na, ir kas dabar? – galva
nuleista, o akys žiūri pro akinių
viršų.
– Lenktynės aplink eglę! – sarkastiškai sublyksi jos akys. – Pasiruošęs? Sėkmės!
– Juk tu nerim…
Startas, tada staigus sprintas.
Dideliam miestiečių šurmuly.
Pasigirdęs švelnus, minorinis
vokalistės niūniavimas prie
įžiebtos eglės nukreipia dėmesį
ir jo varžovė nepastebi kliūties.
Sėkmės? Jis negalėjo patikėti jos
„sėkme“ susižaloti galvą prieš
pačias Kalėdas!
Žinoma, kad jam tai kėlė susirūpinimą – tokį, kurį kiti jaučia

per televiziją žiūrėdami į šeimininkų paliktus augintinius. Jis
tikėjosi greitai išvysti ją gyvą
ir sveiką. Ir tikrai jis neaušins
burnos uždavinėdamas beprasmius klausimus iš serijos „Ar tau
viskas gerai?”. Visgi knietėjo to
paklausti. O kaip paklausi, jei
viskas, su kuo kalbiesi pastarosiomis savaitėmis, yra veidrodis?
Kaip pasakyti „myliu” nepravėrus lūpų? To neišmoksi stovėdamas prieš veidrodį.
O štai tą dieną prie jūros jis jautė ne tik smėlį tarp kojų pirštų,
bet ir savo rankoj jos šiltą delną...
Gaila, suzvimbė žadintuvas. Jis
griebė matematikos sąsiuvinį,
parkerį ir pasitelkęs sapno nuotrupas pradėjo piešti savo sielos
portretą. Jis puikus! Tai jausmai
rašalo pavidalu, kurį visomis juslėmis jauti skaitydamas tekstą.
„Džiaugsmas yra užkrečiamas,
kodėl romantika ne?” – vietinio
laikraščio antraštė su nuoroda į
novelės puslapį. Jis skubėjo, bet
laikas buvo greitesnis.
Išėjusį į sceną jį glumino tušti
užkulisiai ir salės krėslai. Negi
pavėlavo?
Įdomu, kada tas senas laikraštis iš palėpės patraukė jos dėmesį, nes laikas jau buvo sustojęs.
Novelė? Rimtai?
Jos akys lakstė po tekstą, paskui pažvelgė į jį. Žvilgsnis nepatiklus.
– Tu pasirinkai negalvoti.
– Aš nieko nepasirinkau.

•

Nikodemas
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Vyko projekto „Būk kūrybiškas su Erasmus“ susitikimas Italijoje
Mes gyvename technologijų ir žiniasklaidos
aplinkoje, kurioje yra daug
informacijos, naujų technologijų, vyksta nuolatiniai pokyčiai. Kasdien
susiduriame su naujais
iššūkiais, todėl labai svarbu, kad mūsų mokiniai ne
tik išmoktų skaityti, rašyti
skaičiuoti, bet ir tobulintų
XXI a. reikalingus įgūdžius, tokius kaip kritinis mąstymas, socialiniai
ir emociniai gebėjimai,
kūrybiškas kasdieninių
problemų sprendimas,
įgytų naujų bendravimo ir
bendradarbiavimo įgūdžių
bei savirefleksijos gebėjimų, reikalingų ateityje.
Siekdamas ugdyti šiuos įgūdžius,
Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“ įgyvendina projektą „Be
creative with Erasmus“ („Būk
kūrybiškas su Erasmus“). Tai jau
trečiasis mūsų įstaigos įgyvendinamas tarptautinis projektas.
Šio projekto koordinatorė yra
Danija (miestas Sjolund), dalyvės: Lietuva (Lazdijai), Lenkija
(Promnik), Turkija (Adiyaman),
Ispanija (Leon), Italija (Palermo),
Vengrija (Budapest).
2018 metų lapkričio 26–29
dienomis vyko penktasis šalių
partnerių susitikimas Italijoje,
Palermo l. C. S. Colozza-Bonfiglio mokykloje. Vizito metu
aplankėme mokyklą, susipažinome su aplinkomis, stebėjome veiklas ikimokyklinio

ugdymo grupėse bei pradinėse klasėse. Buvo labai įdomu
stebėti, kaip skirtingai įvairiose
šalyse pritaikomos tos pačios
ugdymo priemonės, naudojami skirtingi mokymo metodai.
Labai sužavėjo vaikų ir mokytojų artimas, atviras, nuoširdus
bendravimas, šilti tarpusavio
santykiai. Vaikai labai noriai
ir laisvai bendravo su svečiais,
dovanojo savo rankomis padarytus darbelius.
Labai didelį įspūdį paliko apsilankymas TAU dienos centre,
kuriame vaikai nuo 6 metų, paaugliai ir jaunimas iki 25 metų
gali lankyti įvairius užsiėmimus,
mokytis, leisti savo laisvalaikį.
TAU centras buvo įkurtas 1988
m., siekiant propaguoti ir įgyvendinti popamokinę veiklą ir švietimo pagalbą sunkiomis sąlygomis
gyvenantiems vaikams Cipressi,
Ingastone ir Danisinni Palermo
rajonuose. Šio centro vadovai
supažindino mus su vykdoma
veikla, tikslais, o auklėtiniai padovanojo mums koncertą, kuriame atliko ne tik žinomas, bet ir
savos kūrybos dainas.
Buvo labai įdomu susipažinti su Sicilijos istorija, kultūra,
aplankyti žinomus visame pasaulyje architektūros ir kultūros paminklus, žymias vietas.
Lankėmės trečiame pagal dydį
Europoje Massimo teatre, Normanų rūmuose, Palermo katedroje, archeologijos muziejuje,
vietoje, vadinamoje Quatro
Canti, arba Keturi kampai, kur
kadaise buvo svarbi miestiečių

Mūsų delegacijos nariams buvo labai įdomu susipažinti su Sicilijos istorija.
susitikimų vieta. Labai stebino
chaotiškas eismas gatvėse, kur,
atrodo, tarsi neegzistuotų jokios
kelių eismo taisyklės.
Namo grįžome pasisėmę naujų
idėjų, įgiję naujos patirties, nusiteikę atlikti namų darbus, kuriuos pristatysime kitame susitikime Lenkijoje, Promnik mieste.
O darbų laukia daug. Mokiniai
turėtų sudalyvauti E-sporto varžybose, žaisdami komandomis
su šalių partnerių mokinių ko-

mandomis. Turėtume sukurti
filmuką „Sustabdytas judesys“,
susipažinti ir savo veiklose panaudoti microbit kompiuterius.
Taip pat nepamiršti pamokų
ir popamokinės veiklos metu
naudoti jau gerai pažįstamas ir
pamėgtas priemones, tokias kaip
„Scotie Go“, Lego WeDo, išmaniosios bitutės ir pan.
Na, o mes pažadame gerąja patirtimi pasidalinti su kolegomis
savo įstaigoje.

Šis projektas finansuojamas
remiant Europos Komisijai,
„Erasmus+“ programos lėšomis,
kurią Lietuvoje administruoja
Švietimo mainų paramos fondas. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija
negali būti laikoma atsakinga už
bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

•

Asta Slančiauskienė,
mokytoja

„Tele2“ Kalėdos: telefonai iki 43 proc. pigiau, o kartu su planais — dovanos
„Tele2“ klientams Kalėdos
jau prasidėjo – operatorius
skelbia įspūdingas nuolaidas telefonams, o kartu su
mokėjimo planais nuo 4GB
vos už vieną centą dovanoja išmanius įrenginius. Nuo
roboto siurblio iki ausinių
ar kolonėlės – dovaną išsirinkti galima pačiam.
„Norėjome, kad per šias šventes mūsų klientai galėtų daugiau
dėmesio skirti laikui su artimaisiais, o ne rūpesčiams dėl kalėdinių pirkinių ir ypač išlaidų.
Todėl paruošėme sutaupyti padedančių pasiūlymų, su kuriais
kartu įgyjama dar ir dovana“, –
sakė Vaida Burnickienė, „Tele2“
pardavimų direktorė.

„Samsung“ išmanieji – iki 43
proc. pigiau!

Artėjančių švenčių proga „Tele2“
nuolaidos telefonams siekia net
iki 43 proc. ir galioja tiek sudarant 24 mėn. sutartį su bet kuriuo
operatoriaus mokėjimo planu,
tiek perkant išmaniuosius be
sutarties ir mokant visą sumą
iš karto.
Šventiniais pasiūlymais itin
džiaugtis turėtų „Samsung“
gerbėjai. Grožio filtrą asmenukėms ir 6,0 colio ekraną turintį
išmanųjį „Samsung Galaxy A7“
dabar galima įsigyti itin geromis

sąlygomis. Sumokėjus pradinę 75
Eur įmoką ir sudarius 24 mėn.
sutartį, šis telefonas kainuos tik
9,33 Eur/mėn. Perkant išmanųjį
be sutarties, jis kainuos vos 299
Eur (kaina ne akcijos metu – 349
Eur).
Norintys sutaupyti dar daugiau turėtų rinktis vos pernai pristatytą „Samsung Galaxy S8“ – jį
dabar galima įsigyti net 310 Eur
pigiau. Sumokėjus pradinę 100
Eur įmoką ir sudarius 24 mėn.
sutartį, šis išmanusis kainuos
vos 12,45 Eur/mėn. Perkant telefoną be sutarties, jis kainuos tik
399 Eur (kaina ne akcijos metu
– 709 Eur).
Ieškantiems dar naujesnio
modelio siūlomas šiais metais
pristatytas papildytos realybės
„Samsung Galaxy S9“. Sumokėjus pradinę 142 Eur įmoką ir
sudarius 24 mėn. sutartį, telefonas tekainuos 17,79 Eur/mėn.
Perkant šį išmanųjį be sutarties,
jis kainuos vos 569 Eur (kaina ne
akcijos metu – 859 Eur).
Tai dar ne viskas. Suskubti
turėtų ir svajojantys apie vos
šį rudenį pristatytus „Apple“
išmaniuosius „iPhone XS“,
„iPhone XS Max“ ir spalvinguosius „iPhone XR“. Šiems
modeliams dabar taikomos
nuolaidos siekia net iki 100
Eur. Su visais kalėdiniais pasiūlymais susipažinti ir jais

pasinaudoti galima internetinėje parduotuvėje www.tele2.
lt arba „Tele2“ salonuose.
Telefonams papildomai taikomas valstybės nustatytas laikmenos mokestis. Pasiūlymų ir įrenginių kiekis bei laikas – riboti.

Perkant telefoną su planu
nuo 4 GB – įspūdingos
dovanos

Staigmenų paruošta ir daugiau.
Perkantiems bet kurį telefoną
su neribotų pokalbių, SMS ir interneto planais nuo 4GB „Tele2”
siūlo kartu pasiimti dovaną vos
už vieną centą. Skirtingiems planams paruošti ir skirtingi siurprizai – tereikia išsirinkti.
Šiuo metu neribotas pokalbių
ir SMS planas su 4 GB duomenų,
sudarius 24 mėn. sutartį, kainuoja tik 11 Eur/mėn., o kartu su juo
už vieną centą galima įsigyti
„JBL T500“ ausines, išmaniąją
apyrankę „Huawei Band A2“
ar magnetinį telefono laikiklį
su bevieliu krovikliu „X Move“.
Perkantiems šį planą ir telefoną
internetu dovanų pasirinkimas
dar didesnis. Galima rinktis ne
tik iš išvardintų, bet ir papildomų: „JBL Go 2“ kolonėlės bei karaokė mikrofono su garsiakalbiu
„Celly Festival“.
Tiems, kam reikia daugiau
duomenų, siūlomas neribotas
pokalbių ir SMS planas su 8

GB. Sudarius 24 mėn. sutartį,
šis planas kainuos 14 Eur/mėn.,
o kartu su juo už vieną centą
dabar galima įsigyti žvejybą
palengvinsiantį išmanų echolotą „Deeper Start“ arba ausines
„JBL E55“. Perkant telefoną ir šį
planą internetu, minėtų dovanų,
iš kurių galima rinktis, sąrašą
dar papildo ir IP kamera „Vimtag CP1“ bei apyrankė „Amazfit
BIP“.
Kalėdinis pasiūlymas paruoštas ir neribotų pokalbių ir
SMS planui su 16 GB. Sudarius
24 mėn. sutartį, jis kainuos 19
Eur/mėn., o kartu su planu už
vieną centą šiuo metu galima
įsigyti kolonėlę „Harman Onyx
5“. Perkant šį planą ir telefoną
internetu, galima rinktis iš minėtos kolonėlės ir roboto konstruktoriaus „Xiaomi Mi Bunny
Robot Builder“.
Norintiems naršyti visai lais-

vai, rekomenduojama rinktis
neribotų pokalbių, SMS ir interneto duomenų planą, kuris,
sudarius 24 mėn. sutartį, dabar
kainuoja 21 Eur/mėn. Kartu su
šiuo planu už vieną centą galima
įsigyti planšetę „Huawei MediaPad T3 10“, o perkant internetu
– ją arba robotą dulkių siurblį
„Xiaomi Mi Robot Vacuum“.

Kalėdų proga – dar daugiau
gigabaitų!

Tai dar ne viskas – kalėdinis pasiūlymas paruoštas ir neribotų
pokalbių bei SMS planui su 2
GB. Sudarius 12 mėn. sutartį, jis
kainuos tik 8,50 Eur/mėn. (kaina
ne akcijos metu – 9,90 Eur/mėn),
o „Tele2“ kas mėnesį papildomai
padovanos net 5 GB duomenų!
Juos naudoti bus galima visoje
Lietuvos teritorijoje.

Pasiūlymų, įrenginių ir dovanų
kiekis bei laikas – riboti.
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LRT Televizija

LRT Televizija

6.00 Lietuvos Respu-

karta.
3.45 RETROSPEKTYVA.

blikos himnas.

„Menininkų
portretai“.

6.05 Labas rytas,

Lietuva.
9.15 „Senis“.
10.20 „Štutgarto krimina-

linė policija 3“.
11.10 „Komisaras

Reksas“.
12.00 Gyvenimas.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno

Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.

Orai.
14.15 Laba diena,

Lietuva.
16.30 „Seserys“.
17.30 Žinios. Sportas.

Orai.
18.00 TV žaidimas „Kas ir

kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija „Keno

Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Gimę tą pačią

dieną.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Prieš audrą 2“.
24.00 LRT radijo žinios.
0.10 „Štutgarto krimina-

linė policija 3“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Vakaras su Edita.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Specialus tyrimas.
5.00 „Seserys“.

LNK
6.00 Dienos programa.
6.05 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.35 „Madagaskaro
pingvinai“.
8.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
9.05 „Rimti reikalai“.
9.40 „Namai, kur širdis“.
10.20 KK2.
10.55 Nuo... Iki...
11.25 Lituanos Locos.
12.00 „Meilės sparnai“.
13.00 „Gyvenimo daina“.
14.00 „Aukštakulnių
kerštas“.
15.00 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Valanda su Rūta.
21.00 „Rimti reikalai“.
21.30 Žinios.
22.24 Sportas.
22.28 Orai.
22.30 „Tarp mūsų,
berniukų“.
0.25 „Juodasis sąrašas“.
1.25 „Tikras išbandymas“.
3.15 Alchemija. VDU

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,

Lietuva.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
6.55 „Simpsonai“.
7.55 Gero vakaro šou.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Meilės žiedai“.
12.00 „Svotai“.
13.00 „Pažadėtoji“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.25 TV3 orai.
19.30 TIESIOGIAI. „LTeam
apdovanojimai
2018“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.55 TV3 orai.
22.00 „Karo kiaulės“.
23.45 „Kvantikas“.
0.50 „Bibliotekininkai“.
1.35 „Grainderis“.
2.25 Ekstrasensai
detektyvai.
3.25 „Kvantikas“.
4.15 „Bibliotekininkai“.
5.05 „Svotai“.

9.15 „Senis“.
10.20 „Štutgarto krimina-

„Mano meilės šviesa“, 18.00, TV1
16.58 Orai.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
18.00 „Pozicija“.
19.00 Žinios.
19.20 Orai.
19.25 „Demaskuoti“.
20.00 Žinios.
20.20 Orai.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.58 Orai.
21.00 Ant bangos.
22.00 Reporteris.
22.58 Orai.
23.00 Ant bangos.
0.00 „Gluchariovas“.
1.05 „Albanas“.
2.10 „Vienišas vilkas“.
3.00 „Moterų daktaras“.
3.50 „Svetimų troškimų

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.

7.05 „Vaikai šėlsta“.
7.35 „Stoties policija“.
8.35 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
9.35 „Įteisintas faras“.
10.40 „Gelbėtojai – 112“.
11.40 „Muchtaro

sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
12.45 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
13.40 „Stoties policija“.
14.40 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
15.45 „Įteisintas faras“.
16.50 „Gelbėtojai – 112“.
18.00 Info diena.
18.30 „Muchtaro
sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
19.30 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
20.30 „Varom!“.
21.00 „Derybininkas“.
23.55 „Gilus sukrėtimas“.
2.10 „Nusikaltimų
tyrėjai“.

Dzūkijos TV
6.00 Programa.
6.05 TV parduotuvė.
6.25 Lietuva tiesiogiai.
7.00 Kaimo akademija.
7.30 Lryto popuri.
8.00 „Pražūtingi sma-

ragdai“.
9.00 Ant bangos.
10.00 „Mentų karai.

Odesa“.
11.10 „Albanas“.
12.20 „Gurovo bylos.

Savivalė“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Gluchariovas“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.

bigbendų festivalis
„Big Band festival
Šiauliai 2015“.
7.05 „Sporto galia. Tour
du Faso – svarbiausios dviračių
lenktynės Afrikoje“.
7.30 „Auklė Mun“.
7.40 „Kaip Paulinė
Kalėdas gelbėjo“.
7.55 „Džeronimas“.
8.20 Į sveikatą.
8.50 „Pasakojimai iš
Japonijos 4“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Dokumentinė istorinė laida „Lietuvos
kolumbai“.
13.10 Stambiu planu.
13.55 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
14.20 (Ne)emigrantai.
15.15 „Pasakojimai iš
Japonijos 4“.
15.40 „Grizis ir lemingai“.
15.50 „Kaip Paulinė
Kalėdas gelbėjo“.
16.05 „Džeronimas“.
16.30 Laba diena,
Lietuva.
18.00 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas.
18.15 Misija knygnešys.
19.15 „Pokalbiai pas
Bergmaną. Tyla“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Jaunasis Popiežius“.
23.20 Anapus čia ir dabar.
0.05 DW naujienos rusų
kalba.
0.20 Dabar pasaulyje.
0.50 Tarptautinis
bigbendų festivalis

Reksas“.
12.00 (Ne)emigrantai.
13.00 Vartotojų kontrolė.
13.58 Loterija „Keno

Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.

Orai.
14.15 Laba diena,

Lietuva.
16.30 „Seserys“.
17.30 Žinios. Sportas.

TV1
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Alisa Never“.
7.55 „Svajonių princas“.
9.55 „Būrėja“.
10.30 „Akloji“.
11.40 „Nusivylusios namų

šeimininkės“.
12.40 „Saugokis meš-

sūkurys“.
4.45 „Vienišas vilkas“.
5.35 Kaimo akademija.

6.05 Tarptautinis

BTV

„Big Band festival
Šiauliai 2015“.
1.35 „Juoda“.
3.05 Linija, spalva,
forma.
3.30 Anapus čia ir dabar.
4.15 Mokslo ekspresas.
4.30 Mokslo sriuba.
4.55 Misija knygnešys.

linė policija 3“.
11.10 „Komisaras

kinų“.
13.05 „Muča Luča“.
13.30 „Tinginių miestelis“.
14.00 „Nepaprastas

Gumuliuko gyvenimas“.
14.25 „Džiunglių princesė
Šina“.
15.25 „Savas žmogus“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Mano meilės
šviesa“.
19.00 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
19.55 „Alisa Never“.
21.00 PREMJERA. „Nusikaltimas šiaurėje.
Kliuveris ir lėta
mirtis“.
22.55 „Mano lemties
diena“.
0.50 „Dolmenas“.
2.35 „Džiunglių princesė
Šina“.
3.20 „Midsomerio
žmogžudystės X.
Mirtis ir dulkės“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 Dainų dvikova.
7.00 Pavojingiausi

pasaulio keliai.
8.00 „Havajai 5.0“.
9.00 Vienam gale
kablys.
9.30 „Bibliotekininkai“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Kobra 11“.
12.30 „Moderni šeima“.
13.30 „Filologyno
berniukai“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Havajai 5.0“.
16.00 „Bibliotekininkai“.
17.00 „Kobra 11“.
18.00 „Moderni šeima“.
19.00 „Univeras“.
20.00 „Filologyno
berniukai“.
20.30 Žinios.
20.55 Orai.
21.00 „Profas“.
22.50 „Pasitikėjimas“.
23.55 „Daktaras Hausas“.
0.55 „Svieto lygintojai“.
1.45 „Paskutinis žmogus
Žemėje“.

Orai.
18.00 TV žaidimas „Kas ir

kodėl?“.
18.30 Nacionalinė

paieškų tarnyba.
19.30 Beatos virtuvė.
20.25 Loterija „Keno

Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas.
22.50 „King Kongas“.
2.00 LRT radijo
žinios.
2.10 „Štutgarto kriminalinė policija 3“.
3.00 LRT radijo
žinios.
3.05 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
3.30 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite.
4.00 LRT radijo
žinios.
4.05 Nacionalinė
paieškų tarnyba.
5.00 „Seserys“.

LNK
6.00 Dienos

programa.
6.05 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.35 „Madagaskaro
pingvinai“.
8.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
9.05 „Rimti reikalai“.
9.40 „Namai, kur širdis“.
10.20 KK2.
10.55 Valanda su Rūta.
12.00 „Meilės sparnai“.
13.00 „Gyvenimo daina“.
14.00 „Aukštakulnių
kerštas“.
15.00 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
17.35 Gyvūnų policija.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 PREMJERA.
„Savižudžių būrys“.
23.25 „Kartą Meksikoje“.
1.35 „Tarp mūsų,
berniukų“.
3.10 Nebijok pažinti.

6.55 „Simpsonai“.
7.55 Juokingiausi

Amerikos namų
vaizdeliai.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Meilės žiedai“.
12.00 „Svotai“.
13.00 „Pažadėtoji“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.25 TV3 orai.
19.30 „Snieguolė ir
septyni nykštukai“.
21.15 „Galaktikos sergėtojai“.
23.45 „Viktoras Frankenšteinas“.
1.50 „Pro stiklą“.
3.40 „Grainderis“.
4.35 „Svotai“.

6.10 Televitrina.
6.25 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.

sūkurys“.
4.45 „Vienišas vilkas“.
5.35 Kitoks pokalbis su
D. Žeimyte.
6.00 „Pasaulis iš
viršaus“.
6.25 Lryto popuri.
6.50 10 min. iki tobulybės su Jurijumi.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Tarptautinis

BTV
7.05 „Vaikai šėlsta“.
7.35 „Stoties policija“.
8.35 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
9.35 „Įteisintas faras“.
10.40 „Gelbėtojai – 112“.
11.40 „Muchtaro

sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
12.45 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
13.40 „Stoties policija“.
14.40 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
15.45 „Įteisintas faras“.
16.50 „Gelbėtojai – 112“.
18.00 NKL čempionatas.
Šakių „Vytis“–
Kauno „Žalgiris-2“.
20.00 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
21.00 „Misionierius“.
22.55 „Derybininkas“.
1.45 „Sostų karai“.
2.55 „Nusikaltimų
tyrėjai“.

Dzūkijos TV
6.00 Programa.
6.05 TV parduotuvė.
6.25 Lietuva tiesiogiai.
7.00 Adomo

obuolys.
8.00 „Pražūtingi sma-

ragdai“.
9.00 Nuoga tiesa.
10.30 10 min. iki tobu-

lybės su Jurijumi.
10.40 Čempionai.
11.15 Ant bangos.
12.20 „Gurovo bylos. Bet

kokia kaina“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Gluchariovas“.
16.00 Reporteris.
16.30 Kitoks pokalbis su

D. Žeimyte.
16.58 Orai.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
18.00 „Demaskuoti“.
19.00 Žinios.
19.20 Orai.
19.25 „Svečiuose pas

Marceliutę“.

TV3

20.58 Orai.
21.00 Adomo obuolys.
22.00 Reporteris.
22.58 Orai.
23.00 Ant bangos.
0.00 „Gluchariovas“.
1.05 „Albanas“.
2.10 „Vienišas vilkas“.
3.00 „Moterų daktaras“.
3.50 „Svetimų troškimų

20.00 Žinios.
20.20 Orai.
20.30 Kitoks pokalbis su

D. Žeimyte.

bigbendų festivalis
„Big Band festival
Šiauliai 2015“.
6.50 Mokslo ekspresas.
7.05 Už kadro.
7.30 „Grizis ir lemingai“.
7.40 „Kaip Paulinė
Kalėdas gelbėjo“.
7.55 „Džeronimas“.
8.20 Garsiau.
8.50 „Pasakojimai iš
Japonijos 4“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Istorijos detektyvai.
13.00 7 Kauno dienos.
13.30 Skambantys pasauliai su Nomeda
Kazlaus. Svečias
– mandolinos
virtuozas Francesco
Mammola (Italija).
14.25 „Pokalbiai pas
Bergmaną“.
15.15 „Pasakojimai iš
Japonijos 4“.
15.40 „Grizis ir lemingai“.
15.50 „Kaip Paulinė
Kalėdas gelbėjo“.
16.05 „Džeronimas“.
16.30 Laba diena,
Lietuva.
18.00 Kelias.
18.20 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
19.20 „Kiotas. Romantiška pažintis su
nacionalinėmis
vertybėmis. Pasiuntinių kelionės
į Tang dinastijos
Kiniją. Enriakudži
ir Abe Mondžiuin
šventyklos“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Tarptautinė
trumpametražių
filmų diena.
Triukšmadarys“.
„Miškas“. „Man
dvim keli“. „Sėkmės
metai“. „Tiltai“.
„Nuopuolis“. „Suokalbio antologija“.
„Motinos diena“.
„Kaukai“. „Aš čia
tik svečias“. „Kalnai

kalnai“.
1.10 DW naujienos rusų

kalba.
1.25 Dabar pasaulyje.
1.55 Koncertas „Muzika,

kuri gimė vakar“.
3.05 Atspindžiai.

Paveldo kolekcija.
3.30 Šviesa ir šešėlis.

Pascalio Devoyono
fortepijono rečitalis.
5.05 Skambantys pasauliai su Nomeda
Kazlaus. Svečias
– mandolinos
virtuozas Francesco
Mammola (Italija).

TV1
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Alisa Never“.
7.55 „Svajonių princas“.
9.55 „Būrėja“.
10.30 „Akloji“.
11.40 „Nusivylusios namų

šeimininkės“.
12.40 „Saugokis meš-

kinų“.
13.05 „Muča Luča“.
13.30 „Tinginių miestelis“.
14.00 „Nepaprastas

Gumuliuko gyvenimas“.
14.25 „Džiunglių princesė
Šina“.
15.25 „Savas žmogus“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Mano meilės
šviesa“.
19.00 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
19.55 „Alisa Never“.
21.00 „Byla“.
23.00 „Toks pat kitoks
kaip aš“.
1.25 „Dolmenas“.
3.05 „Džiunglių princesė
Šina.
3.50 „Nusikaltimas
šiaurėje. Kliuveris ir
lėta mirtis“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „Filologyno

berniukai“.
7.00 Dainų dvikova.
8.00 „Havajai 5.0“.
9.00 Praeities žvalgas.
9.30 „Bibliotekininkai“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Kobra 11“.
12.30 „Moderni

šeima“.
13.30 „Univeras“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Havajai 5.0“.
16.00 „Bibliotekininkai“.
17.00 „Kobra 11“.
18.00 TIESIOGIAI. Moterų

krepšinio lygos
rungtynės. „Kauno
„Aistės-LSMU“–
Rygos „Stradina
Universitate“.
20.00 Farai.
21.00 Žinios.
21.52 Sportas.
21.57 Orai.
22.00 Eurolygos
rungtynės. „Kauno
„Žalgiris“–Tel Avivo
„Maccabi“.
0.00 „Patriotas“.
1.40 „Dievo sūnus“.
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Eteris
šeštadienis
, gruodžio 22 d. Saulė teka 8.40, leidžiasi 15.54, dienos ilgumas
7.14. Pilnatis. Vardadieniai: Rimbertas, Gedvydas, Dovilė, Zenonas, Ksavera, Anna.

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

LRT Televizija

LRT Televizija

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Nacionalinė ekspe-

dicija „Dniepru per
Ukrainą“.
7.00 Gimtoji žemė.
7.30 Premjera. „Kalėdų
šeima“.
9.00 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 Pasaulio dokumentika. „Didžiosios
gyvūnų migracijos.
Zebrai“.
12.55 Pasaulio dokumentika. „Liūtų kelionė.
Pasiruošimas“.
13.50 „Džesika Flečer 5“.
15.25 Klausimėlis.lt.
15.43 Loterija „Keno
Loto“.
15.45 Žinios. Orai.
16.00 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Teisė žinoti.
18.30 Vakaras su Edita.
19.30 Stilius.
20.25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Legendinio
ansamblio „Nerija“
atsisveikinimo
koncertas.
23.10 Premjera. „Undinės“.
1.00 „King Kongas“.
4.00 Klausimėlis.lt.
4.25 „Džesika Flečer 5“.

LNK
6.05 Dienos programa.
6.10 „Madagaskaro

pingvinai“.
6.35 „Nepaprastas
Gumuliuko gyvenimas“.
7.05 „„Nickelodeon“
valanda. Keista
šeimynėlė“.
7.35 „Neramūs ir
triukšmingi“.
8.05 „Riterių princesė
Nela“.
8.35 „Tomo ir Džerio
pasakos“.
9.05 „Ogis ir tarakonai“.
9.15 „Ratai“.
11.45 „Šnipų vaikučiai 3.
Žaidimo pabaiga“.
13.25 „Eisas Ventura 3.
Jaunasis gyvūnėlių
detektyvas“.
15.20 „Vyrai juodais
drabužiais 3“.
17.30 Bus visko.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 „Kalėdų senelio
slaptoji tarnyba“.
21.25 PREMJERA.
„Karštas plienas“.
23.40 PREMJERA.
„Paskutinės
merginos“.
1.25 „Savižudžių būrys“.

TV3
6.15 Televitrina.
6.30 „Čipas ir Deilas

skuba į pagalbą“.

7.00 „Transformeriai.

Maskuotės meistrai“.
7.30 „Aladinas“.
8.00 „Čipas ir Deilas
skuba į pagalbą“.
8.30 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
9.00 Virtuvės istorijos.
9.30 Gardu Gardu.
10.00 Svajonių ūkis.
10.30 Tavo supergalia.
11.00 Kelionių panorama.
11.30 „Pinokis“.
13.20 „Titanikas“.
17.25 „Laimingas, nes
gyvas“.
18.30 TV3 žinios.
19.20 TV3 orai.
19.25 „Eurojackpot“.
19.30 „Vienas namuose
3“.
21.40 „Ties riba“.
23.45 „Slaptas mamos
gyvenimas“.
1.30 „Sugrįžimas“.
3.00 „Nesuvokiama“.
4.50 „Svotai“.

BTV
6.15 „Vaikai šėlsta“.
8.45 Sveikatos ABC

televitrina.
9.00 „Varom!“.
10.00 „Nutrūkę nuo

grandinės“.
10.30 „Debesų upė“.
11.40 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.
12.40 „Geriau vėliau,
negu niekada“.
13.35 „Ekstrasensų
mūšis“.
15.50 „Nusikaltimų
tyrėjai“.
17.00 Betsafe–LKL.
„Dzūkija“–„Pieno
žvaigždės“.
19.30 Muzikinė kaukė.
22.05 „Ponas ir ponia
gangsteriai“.
0.05 „Bredokas. Dingęs
be žinios“.
2.05 „Ekstrasensų
mūšis“.

Dzūkijos TV
7.00 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 „Lietuvos gelmių

istorijos“.
7.55 „Pasaulis iš

viršaus“.
8.30 10 min. iki tobu-

lybės su Jurijumi.
8.45 Skinsiu raudoną

22.00 Žinios.
22.28 Orai.
22.30 „Mentalistas“.
23.10 „Mentų karai: Ki-

jevas. Sugrįžimas“.
1.15 „Moterų daktaras“.
3.05 „Šeimininkė“.
4.30 Vantos lapas.
4.50 „Svetimų troškimų
sūkurys“.
6.10 „Pasaulis iš
viršaus“.
6.40 Skonio reikalas.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Duokim garo.
7.30 7 Kauno dienos.
8.00 Misija: Vilnija.
8.30 ARTS21.
9.00 Mano mama

gamina geriau.
10.00 Į sveikatą.
10.30 Garsiau.
11.00 Už kadro.
11.30 Mokslo sriuba.
12.00 Camille SaintSaens. Opera
„Samsonas ir
Dalila“.
14.10 Festivalis „Midsummer Vilnius
2017“.
15.30 FIFA klubų Pasaulio
taurė. Rungtynės
dėl 3 vietos.
17.30 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė.
18.00 Euromaxx.
18.30 FIFA klubų Pasaulio
taurė. Finalas.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Premjera. „Bjaurusis amerikietis“.
23.00 Taip niekas tavęs
nemylės. Chorinės
muzikos koncertas
Lietuvos valstybės
atkūrimo 100mečiui.
24.00 ARTi. Veidai.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Camille SaintSaens. Opera
„Samsonas ir
Dalila“.
2.50 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė.
3.15 Dokumentinė istorinė laida „Lietuvos
kolumbai“.
4.10 Istorijos detektyvai.
4.55 Taip niekas tavęs
nemylės. Chorinės

muzikos koncertas
Lietuvos valstybės
atkūrimo 100mečiui.

TV1
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Pragaro katytė“.
7.45 „Džekas Hana

kviečia į gamtą“.
8.15 „Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.10 „Tėvas Motiejus“.
10.25 „Būrėja“.
11.35 PREMJERA.
„Puikusis Gordono,
Džino ir Fredo
kalėdinis pokylis“.
13.10 „Akloji“.
13.45 „Nekviesta meilė
3“.
15.45 „Širdele mano“.
17.45 „Akloji“.
18.55 „Būrėja“.
19.30 „Įsimylėjęs karalius“.
21.00 „Prieblanda. Tėvų
nuodėmės“.
22.55 „Tarp jaunų ir
karštų“.
1.00 „Toks pat kitoks
kaip aš“.
3.05 „Byla“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 Ledo kelias.
7.30 „Pelkių liūtai“.
8.30 Dainų dvikova.
9.00 Vienam gale

kablys.
9.30 Statybų gidas.
10.00 Gazas dugnas.
10.30 Autopilotas.
11.00 Lietuvos mokyklų
žaidynės.
11.30 Dainų dvikova.
12.00 Jokių kliūčių!
13.00 PREMJERA.
„Gamtos šokis“.
14.00 Pavojingiausi
pasaulio keliai.
15.00 Ledo kelias.
16.00 Aliaskos geležinkeliai.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 „Skorpionas“.
19.00 Amerikos
talentai.
21.00 Žinios.
21.52 Sportas.
21.57 Orai.
22.00 „Paskutinė tvirtovė“.
0.05 „Profas“.

rožę.
9.30 Vantos lapas.
10.00 Skonio reikalas.
10.30 Kitoks pokalbis su

D. Žeimyte.
11.00 „Pagrindinis

įtariamasis“.
13.15 „Šeimininkė“.
15.35 TV parduotuvė.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Čempionai.
16.50 4 kampai.
17.25 „Neišsižadėk“.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Neišsižadėk“.
20.00 Žinios.
20.23 Orai.
20.25 „Mentalistas“.

„Kalėdų senelio slaptoji tarnyba“, 19.30, LNK

6.00 Lietuvos Respu-

19.28 Orai.
19.30 Lietuvos balsas.

blikos himnas.
6.05 Beatos virtuvė.
7.00 Šventadienio

mintys.
7.30 Klausimėlis.lt.
8.00 Gyventi kaime

gera. Veikime kartu.
8.30 Ryto suktinis su

Zita Kelmickaite.
9.00 „Brolių Grimų

pasakos. Gyvybės
vanduo“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 Pasaulio dokumentika. „Kerintis
Tailandas. Paslaptingoji šiaurė“.
12.55 Pasaulio dokumentika. „Nilas.
Didingoji upė.
Riaumojantys
vandenys“.
13.50 „Puaro“.
15.25 Klausimėlis.lt.
15.43 Loterija „Keno
Loto“.
15.45 Žinios. Orai.
16.00 Istorijos detektyvai.
16.45 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Duokim garo!
19.30 Savaitė.
20.25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Premjera. „Tumo
kodeksas“.
22.20 „Auksinė taurė“.
0.30 „Skorpionų Karalius“.
2.00 Pasaulio dokumentika. „Kerintis
Tailandas. Paslaptingoji šiaurė“.
2.55 Pasaulio dokumentika. „Nilas.
Didingoji upė“.
3.50 Klausimėlis.lt.
4.20 „Puaro“.

Finalinės kovos.
22.50 PREMJERA.

11.10 4 kampai.
11.40 Skonio reikalas.
13.00 Adomo obuolys.
14.00 „Šerlokas

TV3

16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Krepšinio pasaulyje

Holmsas“.

6.15 Televitrina.
6.30 „Čipas ir Deilas

skuba į pagalbą“.
7.00 „Transformeriai.

Maskuotės meistrai“.
7.30 „Aladinas“.
8.00 „Čipas ir Deilas
skuba į pagalbą“.
8.30 Mamyčių klubas.
9.00 Kulinarinis detektyvas.
9.30 Penkių žvaigždučių
būstas.
10.00 Pasaulis pagal
moteris.
10.30 Svajonių sodai.
11.30 Aplink Lietuvą.
Miestai.
12.30 „Daktaras Dolitlis
2“.
14.15 „Žvėrelių maištas“.
16.05 PREMJERA.
„Princas ir aš“.
18.30 TV3 žinios.
19.25 TV3 orai.
19.30 TIESIOGIAI. X
Faktorius.
22.30 „Kalėdinis firmos
vakarėlis“.
0.40 „Galaktikos sergėtojai“.
2.45 „Slaptas mamos
gyvenimas“.
4.15 „Grainderis“.
5.05 „Svotai“.

BTV
6.25 „Geriau vėliau,

negu niekada“.
7.20 „Debesų upė“.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Sveikatos kodas.
10.00 „Nutrūkę nuo

grandinės“.
10.30 „Iš liūtukų – į liūtus

karalius“.
11.40 „Velniški Stivo Os-

tino išbandymai“.
12.35 „Geriau vėliau,

6.05 Dienos programa.
6.10 „Madagaskaro

13.30 „Ekstrasensų

pingvinai“.
Gumuliuko gyvenimas“.
7.00 „„Nickelodeon“
valanda. Keista
šeimynėlė“.
7.30 „Neramūs ir
triukšmingi“.
8.00 „Riterių princesė
Nela“.
8.25 PREMJERA.
„Plojus“.
10.05 Muzikinė kaukė.
12.45 „Policijos
akademija 5.
Užduotis Majamio
pakrantėje“.
14.30 „Sveiki atvykę į
praeitį!“.
16.40 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.

internetu?“.

„Blogasis Santa 2“.
1.05 PREMJERA. „Skrodimas“.
2.40 „Karštas plienas“.

LNK

6.35 „Nepaprastas

Kodjako sala“.
9.00 Šiandien kimba.
10.00 „Kaip rasti meilę

negu niekada“.
mūšis“.
15.50 „Nusikaltimų

tyrėjai“.
17.00 Betsafe–LKL.

„Lietkabelis“–
„Rytas“.
19.30 „Oskaras“.
21.15 „Karo vilkai.
Likvidatoriai V“.
22.15 „Gyvi numirėliai“.
23.15 „Misionierius“.
1.10 „Bredokas. Dingęs
be žinios“.

Dzūkijos TV
7.00 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 TV Europa pristato.

„Vyrų šešėlyje.
Ramunė Stačiokaitė-Ledienė“.
7.55 „Pasaulis iš
viršaus“.
8.30 „Neprijaukinti.

su V. Mačiuliu.
17.00 „Jūreivio keliai...

Krepšinio uoste“.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Vaiduoklis krei-

vame veidrodyje“.
20.00 Žinios.
20.23 Orai.
20.25 „Vaiduoklis krei-

vame veidrodyje“.
21.00 „24/7“.
22.00 Žinios.
22.28 Orai.
22.30 „Pagrindinis
įtariamasis“.
0.45 „Gurovo bylos.
Medžioklė“.
2.45 „Merdoko
paslaptys“.
4.40 „Mentalistas“.
5.30 „Neprijaukinti.
Naujoji Zelandija“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Festivalis „Mid-

summer Vilnius
2017“.
7.30 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
7.45 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
8.00 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
8.15 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas.
8.30 Kelias.
8.45 Krikščionio žodis.
9.00 „Sporto galia.
Vokietijos futbolo
sėkmės paslaptys“.
9.30 Euromaxx.
10.00 Pasaulio lietuvių
žinios.
10.30 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
11.00 7 Kauno dienos.
11.30 Linija, spalva,
forma.
12.00 Lietuva mūsų
lūpose.
12.30 Pradėk nuo savęs.
13.00 Stop juosta.
13.25 Dainuoju Lietuvą.
15.50 Šventadienio
mintys.
16.15 Vienuolynų kelias
Lietuvoje.
16.45 Mokslo ekspresas.
17.05 (Ne)emigrantai.
18.00 Kultūringai su
Nomeda.
18.45 Istorijos perimetrai.
„Nepriklausomybės
kovos“.
19.40 „Dauntono abatija
1“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Skambantys pasauliai su Nomeda
Kazlaus. Svečias

– Metropolitan
operos muzikos vadovas, dirigentas,
pianistas John
Fisher (Jungtinė
Karalystė).
22.00 Atspindys. Teisučio
Makačino autorinis
koncertas.
23.30 Anapus čia ir dabar.
0.15 „Bjaurusis amerikietis“.
2.15 Pradėk nuo savęs.
2.45 Stop juosta.
3.10 Garsiau.
3.35 Atspindys. Teisučio
Makačino autorinis
koncertas.
5.10 (Ne)emigrantai.

TV1
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Pragaro katytė“.
7.45 „Džekas Hana

kviečia į gamtą“.
8.15 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.10 „Tėvas Motiejus“.
10.15 „Būrėja“.
11.25 „Akloji“.
12.00 „Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson
receptai“.
12.30 „Silvijos itališki
valgiai“.
13.00 „Laukiam svečių su
Reičele Alen“.
13.30 Sveikinimai.
15.45 „Širdele mano“.
17.45 „Akloji“.
18.55 „Būrėja“.
19.30 „Įsimylėjęs karalius“.
21.00 „Likimo šešėlis“.
23.15 „Praradimas“.
1.20 „Tarp jaunų ir
karštų“.
3.05 „Prieblanda. Tėvų
nuodėmės“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 Ledo kelias.
7.30 „Gamtos šokis“.
8.30 Sandėlių karai.
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 Vienam gale

kablys.
10.00 Praeities

žvalgas.
10.30 Savaitė su Kauno

„Žalgiriu“.
11.00 100% Dakaro.
11.30 Sandėlių karai.
12.00 Jokių kliūčių!
13.00 PREMJERA.

„Pingvinai gamtos
spąstuose“.
14.00 Pavojingiausi
pasaulio keliai.
15.00 Ledo kelias.
16.00 Aliaskos geležinkeliai.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 „Skorpionas“.
19.00 Amerikos talentai.
20.00 Dainų dvikova.
21.00 Žinios.
21.52 Sportas.
21.57 Orai.
22.00 Nakties TOP.
22.30 Dainų
dvikova.
0.00 „Skorpionas“.
1.40 Jokių kliūčių!
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Eteris
pirmadienis, gruodžio 24 d. Saulė teka 8.41, leidžiasi 15.55, dienos ilgumas
7.14. Pilnatis. Vardadieniai: Adelė, Adomas, Ieva, Irmina, Girstautas, Minvydė, Irma.

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

LRT Televizija

13.25 „Mažasis Kalėdų

TV1

LRT Televizija

6.00 Lietuvos Respu-

Senelio padėjėjas“.
15.15 „Sniego karalienė
2“.
16.45 „Kalėdų karštinė“.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Lino Adomaičio
šventinis koncertas
„Vandenynai“.
21.00 PREMJERA. „Trys
riešutėliai Pelenei“.
22.40 „Graži moteris“.
1.00 „Ties riba“.
2.45 „Princas ir aš“.
4.40 Lino Adomaičio
šventinis koncertas
„Vandenynai“.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Alisa Never“.
7.55 „Svajonių princas“.
9.55 „Būrėja“.
11.05 „Akloji“.
11.40 „Nusivylusios namų

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Gimę tą pačią
dieną.
7.00 Gyvenimas.
7.55 Beatos virtuvė.
8.55 „Nuostabios
Kalėdos“.
10.20 „Kaip Grinčas
Kalėdas vogė“.
12.05 „Benediktas XVI.
Pagarba tiesai“.
13.00 „Popiežiaus Pranciškaus tikėjimo
pamokos“.
13.50 „Seserų Fontanų
siuvykla“.
17.25 Loterija „Keno
Loto“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Gražiausios poetų
dainos.
19.30 Beatos virtuvė.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Bernelių šv. Mišios
iš Vilniaus arkikatedros.
22.30 Kalėdų nakties šv.
Mišios iš Vatikano.
0.25 „Kalėdinis atsisveikinimas“.
1.50 „Eglutė ant
stogo“.
3.20 „Kalėdų norai“.
4.50 „Benediktas XVI.
Pagarba tiesai“.

LNK
6.00 Dienos

programa.
6.05 „Kalėdų senelio

slaptoji tarnyba“.
7.40 „Tomas ir Džeris.
Pasaka apie Spragtuką“.
8.35 „Drakono užkeikimas“.
10.10 „Haris Poteris ir
Išminties akmuo“.
13.15 „Transformeriai“.
16.05 „Monstrai prieš
ateivius“.
17.55 „Ponas Bynas.
Kalėdos“.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Valanda su Rūta.
Kūčios.
21.00 „Kaip pavogti
žmoną“.
22.28 Telefoninė loterija
1634.
22.30 „Kaip pavogti
žmoną“ (tęsinys).
22.50 PREMJERA. „Kalifornijos svajos“.
1.15 „Krikštatėvis“.

TV3
6.15 Televitrina.
6.30 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
7.00 „Simpsonai“.
8.00 „Vienas namuose
3“.
10.00 „Šuo, kuris išgelbėjo Kalėdas“.
11.45 „Karališkos
Kalėdos“.

BTV
7.20 „Geriau vėliau,

negu niekada“.
8.10 „Vaikai šėlsta“.
9.00 „Uraganas. Vėjo

odisėja“.
10.40 35-asis Pasaulinis

rytojaus cirkas.
12.30 36-asis Pasaulinis
rytojaus cirkas.
14.25 „Karaliaus Saliamono kasyklos“.
18.05 „Adamsų šeimynėlės vertybės“.
20.00 Merūno koncertas
„Muzika Lietuvai“.
21.00 „Rizikinga erzinti
diedukus 2“.
23.15 „Ponas ir ponia
gangsteriai“.
1.05 „Karo vilkai.
Likvidatoriai V“.
1.55 „Gyvi numirėliai“.

Dzūkijos TV
6.00 Programa.
6.05 TV parduotuvė.
6.25 „TV Europa

pristato. Mažoji
Lietuva“.
7.35 „Pasaulio turgūs.
Berlynas“.
8.15 „Pasaulio turgūs.
Ypatingas maistas“.
8.50 Adomo obuolys.
9.50 „24 valandos
Žemėje“.
12.05 TV parduotuvė.
12.20 „Dvigubas gyvenimas“.
14.40 „Viešnia iš ateities“.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 „Didysis baletas“.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Didysis baletas“.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Nuoga tiesa.
22.00 Žinios.
22.28 Orai.
22.30 „XX amžiaus
piratai“.
0.10 „Gluchariovas“.
1.15 „Albanas“.
2.15 „Vienišas vilkas“.
3.00 „Moterų
daktaras“.
3.50 „Neišsižadėk“.
4.45 „Vienišas vilkas“.
5.35 Vantos lapas.

6.05 „Dauntono abatija

1“.
6.50 „Kaip Paulinė
Kalėdas gelbėjo“.
7.05 „Džeronimas“.
7.30 Belaukiant. Šventinis Kūčių vakaras
su Zita Kelmickaite.
8.55 Klasikos šedevrai.
10.30 Laiškai iš niekur.
11.45 Rasos lašeliai 2018.
13.30 „Grizis ir lemingai“.
13.40 Premjera. „Alfa
ir Omega 3.
Didžiosios vilkų
žaidynės“.
14.25 „Berniukas ir
pasaulis“.
15.45 „Kaip Paulinė
Kalėdas gelbėjo“.
16.00 „Karalaitės
Garbanėlės ir
Antanėlio Burokėlio
nuotykiai“.
17.00 Šv. Kūčių pamaldos
iš Evangelikų liuteronų bažnyčios.
18.15 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
18.30 EL FUEGO 10mečio koncertas.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 „Nebijok.
Draugystė su popiežiumi Voityla“.
22.40 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo
kodas. Šv. apaštalų
Petro ir Povilo arkikatedra bazilika.
22.50 Kalėdinis koncertas
„Tyli naktis“.
23.30 „Riešutų duona“.
0.40 Dabar pasaulyje.
1.10 LRT OPUS ORE.
Grupė „The Roop“.
2.05 Belaukiant. Šventinis Kūčių vakaras
su Zita Kelmickaite.
3.30 Dokumentinė istorinė laida „Lietuvos
kolumbai“.
4.20 Į sveikatą!
4.45 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
5.05 Istorijos perimetrai.
„Nepriklausomybės
kovos“.

šeimininkės“.
12.40 „Saugokis meš-

kinų“.
13.05 „Muča Luča“.
13.30 „Tinginių miestelis“.
14.00 „Nepaprastas

Gumuliuko gyvenimas“.
14.25 „Džiunglių princesė
Šina“.
15.25 „Savas žmogus“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Mano meilės
šviesa“.
19.00 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
19.55 „Alisa Never“.
21.00 „Tobulos
Kalėdos“.
23.05 „Mano lemties
diena“.
1.00 „Dolmenas“.
2.40 „Džiunglių princesė
Šina“.
3.25 „Likimo šešėlis“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 Dainų dvikova.
7.00 „Aliaskos geležin-

keliai“.
8.00 „Havajai 5.0“.
9.00 Autopilotas.
9.30 „Bibliotekininkai“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Kobra 11“.
12.30 „Amerikos

talentai“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Havajai 5.0“.
16.00 „Elementaru“.
17.00 „Kobra 11“.
18.00 „Moderni šeima“.
19.00 „Univeras“.
20.00 „Filologyno
berniukai“.
21.00 „Kietas riešutėlis“.
23.45 „Muzika, suradusi
mus“.
1.50 „Svieto lygintojai“.
2.40 „Paskutinis žmogus
Žemėje“.

„Kaip pavogti žmoną“, 21.00, LNK

blikos himnas.

LNK
6.00 Dienos programa.
6.05 „Tomas ir Džeris.

Pasaka apie
Spragtuką“.
7.00 „Sniego karalienė“.
8.30 „Denis – grėsmė
visuomenei.
Kalėdos“.
10.15 „Haris Poteris ir paslapčių kambarys“.
13.25 „Transformeriai.
Nugalėtųjų
kerštas“.
16.25 PREMJERA. „Roko
karalienė“.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Nuo... Iki... Kalėdos.
21.00 „Trys milijonai
eurų“.
22.50 PREMJERA.
„Čapis“.
1.10 „O, ne! O, taip!“.
3.00 „Blogasis Santa 2“.

TV3
6.25 Televitrina.
6.40 „Kempiniukas

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Klausimėlis.lt.
6.35 Beatos virtuvė.
7.30 „Eglutė ant stogo“.
9.00 „Sniego karalienė“.
10.30 „Bjaurusis Aš“.
12.05 „Patys mieliausi
gyvūnai“.
12.55 Urbi et Orbi.
13.30 Premjera.
„Prancūzijos
2017 m. magijos
čempionatas“.
15.05 „Šeima Kalėdoms“.
16.30 Prie pasakų miesto.
Tomo Leiburo
autorinis vakaras.
17.25 Loterija „Keno
Loto“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.55 Premjera. „Stebuklas“.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Kalėdinis interviu
su Vilniaus arkivyskupu Gintaru
Grušu.
21.15 Juozo Erlicko
kūrybos vakaras
„Įrašysiu į knygą
Raudonąją“.
0.20 „Nuostabios
Kalėdos“.
1.45 „Kalėdų daina“.
3.10 „Kaip Grinčas
Kalėdas vogė“.
4.55 „Popiežiaus Pranciškaus tikėjimo
pamokos“.

„Trys riešutėliai Pelenei“, 21.00, TV3

Plačiakelnis“.
7.10 „Simpsonai“.
7.40 „Trys riešutėliai
Pelenei“.
9.15 „Šuo, kuris
išgelbėjo kalėdines
atostogas“.

11.00 „Kalėdos Kaslberių

pilyje“.
12.45 „Trys Kalėdų

uodegėlės“.
14.25 „Palikti sniegy-

nuose“.
16.50 „Nykštukas Nosis“.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Kastyčio Kerbedžio

jubiliejinis koncertas „Amžinai“.
21.30 PREMJERA.
„Žvaigždžių karai.
Galia nubunda“.
0.10 „Kalėdinis firmos
vakarėlis“.
2.05 „Graži moteris“.
4.15 „Palikti sniegynuose“.

„Trys Kalėdų uodegėlės“, 12.45, TV3

BTV
7.30 „Vaikai šėlsta“.
8.20 „Metų laikai“.
10.05 37-asis Pasaulinis

rytojaus cirkas.
12.05 38-asis Pasaulinis

rytojaus cirkas.
14.05 „Tas beprotiškas,

beprotiškas, beprotiškas pasaulis“.
17.10 „Kaip išgyventi
Kalėdas“.
19.00 K. Kerbedžio
koncertas „Mano
balsas“.
21.00 „Stalingradas“.
23.30 „Rizikinga erzinti
diedukus 2“.
1.35 „Sostų karai“.

Dzūkijos TV
6.00 Programa.
6.05 TV parduotuvė.
6.25 Skinsiu raudoną

rožę.
7.15 Nuoga tiesa.
8.45 „Tamsioji sielos

pusė“.
10.55 „Kelionė Žeme“.
12.05 TV parduotuvė.
12.20 „Dvigubas gyve-

nimas“.
14.40 „Viešnia iš atei-

ties“.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 „Šerlokas Holmsas

ir daktaras
Vatsonas. Pažintis“.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Šerlokas Holmsas
ir daktaras
Vatsonas. Kruvinas
užrašas“.
20.00 Žinios.
20.30 Kitoks pokalbis su
D. Žeimyte.
20.58 Orai.
21.00 Patriotai.
22.00 Žinios.
22.28 Orai.
22.30 „Vikingas“.
1.15 „Albanas“.
2.15 „Kelrodė žvaigždė“.
3.00 „Moterų daktaras“.
3.50 „Mentalistas“.
4.45 „Albanas“.
5.35 Čempionai.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 LRT OPUS ORE.

„Stalingradas“, 21.00, BTV
Grupė „The Roop“.
7.00 „Grizis ir lemingai“.
7.10 „Kaip Paulinė

Kalėdas gelbėjo“.

12.40 „Saugokis meš-

kinų“.
13.05 „Muča Luča“.
13.30 „Tinginių mies-

7.25 „Berniukas ir

pasaulis“.
8.45 EL FUEGO 10mečio koncertas.
10.45 Šiaulių berniukų
ir jaunuolių
choro „Dagilėlis“
koncertas.
11.45 Rasos lašeliai 2018.
13.30 „Grizis ir lemingai“.
13.40 Premjera. „Alfa ir
Omega. Legenda
apie Pjūkladantę
olą“.
14.25 „Moliūgėlio
gyvenimas“.
15.35 „Kaip Paulinė
Kalėdas gelbėjo“.
15.50 „Džeronimas“.
16.15 Lietuvos Globėja.
16.30 Inteligentai.
19.00 Koncertuoja Salvadoras Sobralis.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Premjera. „Žmogžudystės radijuje“.
22.45 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo
kodas. Kristaus
Prisikėlimo bazilika.
22.55 „Santa“.
0.40 Dabar pasaulyje.
1.10 LRT OPUS ORE.
Grupė „Parranda
Polar“.
2.10 Inteligentai.
4.15 Klasikos šedevrai.
5.50 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo
kodas. Kristaus
Prisikėlimo bazilika.

TV1
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Alisa Never“.
7.55 „Svajonių princas“.
9.55 „Būrėja“.
11.05 „Akloji“.
11.40 „Nusivylusios

namų šeimininkės“.

telis“.
14.00 „Nepaprastas

Gumuliuko gyvenimas“.
14.25 „Džiunglių princesė
Šina“.
15.25 „Savas žmogus“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Mano meilės
šviesa“.
19.00 „Nusivylusios
namų šeimininkės“.
19.55 „Alisa Never“.
21.00 „Midsomerio
žmogžudystės
X. Nekalta nuotrauka“.
23.00 „Mano lemties
diena“.
0.55 „Dolmenas“.
2.35 „Džiunglių princesė
Šina“.
3.20 „Tobulos Kalėdos“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „Filologyno

berniukai“.
7.00 „Aliaskos geležin-

keliai“.
8.00 „Havajai 5.0“.
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 „Elementaru“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Kobra 11“.
12.30 „Moderni šeima“.
13.30 „Univeras“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Havajai 5.0“.
16.00 „Elementaru“.
17.00 „Kobra 11“.
18.00 „Moderni šeima“.
19.00 „Univeras“.
20.00 „Filologyno

berniukai“.
21.00 „Kietas riešutėlis

2“.
23.25 „Sielonešė“.
1.45 „Svieto lygintojai“.
2.30 „Paskutinis žmogus

Žemėje“.
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Eteris
Trečiadienis
, gruodžio 26 d. Saulė teka 8.42, leidžiasi 15.56, dienos ilgumas
7.14. Plnatis. Vardadieniai: Steponas, Gaudilė, Gindvilė, Gaudvilas.

Ketvirtadienis
, gruodžio 27 d. Saulė teka 8.42, leidžiasi 15.57, dienos
ilgumas 7.15. Pilnatis. Vardadieniai: Dautartas, Gedvinė, Fabijolė.

LRT Televizija

13.05 „Muča Luča“.
13.30 „Tinginių miestelis“.
14.00 „Nepaprastas

LRT Televizija

Gumuliuko gyvenimas“.
14.25 „Džiunglių princesė
Šina“.
15.25 „Savas žmogus“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Mano meilės
šviesa“.
19.00 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
19.55 „Alisa Never“.
21.00 „Midsomerio
žmogžudystės
X. Raudonasis
progailis“.
23.00 „Mano lemties
diena“.
0.55 „Dolmenas“.
2.40 „Džiunglių princesė
Šina“.
3.25 „Midsomerio
žmogžudystės X.
Nekalta nuotrauka“.

6.05 Labas rytas,

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Klausimėlis.lt.
6.35 „Patys mieliausi

gyvūnai“.
7.30 „Šeima Kalėdoms“.
9.00 „Geležinis Hansas“.
10.25 „Bjaurusis Aš 2“.
12.00 Kalėdų šv. Mišios iš
Kauno Prisikėlimo
bazilikos.
13.15 Tarptautinis sportinių šokių festivalis
„Lithuanian Open
2018“.
14.40 „Kalėdų daina“.
16.05 Gražiausi metai –
geriausios dainos.
Vytauto Šiškausko
jubiliejinis koncertas.
17.25 Loterija „Keno
Loto“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Kalėdos su „Dviračio žiniomis“.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Auksiniai duetai.
22.40 „Robinas Hudas“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Stilius.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Kalėdos su „Dviračio žiniomis“.
5.00 Vakaras su Edita.

LNK
6.20 „Sniego karalienė“.
7.55 PREMJERA.

„Princesė gulbė.
Princesė rytoj,
piratė – šiandien“.
9.20 „Sniego karalienė
3“.
11.05 „Haris Poteris ir
Azkabano kalinys“.
13.50 „Transformeriai.
Tamsioji Mėnulio
pusė“.
16.45 „Ketverios
Kalėdos“.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 PREMJERA. „Tarzanas. Džiunglių
legenda“.
21.45 „Klasės susitikimas. Berniukai
sugrįžta!“.
23.50 PREMJERA. „Kūčių
naktis“.
1.40 „Čapis“.

TV3
6.15 Televitrina.
6.30 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
7.00 „Simpsonai“.
8.30 „Nykštukas Nosis“.
10.10 „Šuo, kuris išgel-

bėjo Kalėdas 2“.

11.55 „Normas, lokys iš

Šiaurės“.
13.40 „Kalėdų karštligė
2“.
15.20 „Mikė Pūkuotukas“.
16.25 „Sniego šunys“.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 „Ledo šalis“.
21.20 „Ledinis karštis“.
21.30 „Olafo nuotykiai
ledo šalyje“.
21.55 „Piršlybos“.
22.25 „Vikinglotto“.
22.30 TĘSINYS. „Piršlybos“.
0.05 „Žvaigždžių karai.
Galia nubunda“.
2.35 „Karo kiaulės“.
4.05 „Normas, lokys iš
Šiaurės“.
5.35 „Simpsonai“.

BTV
7.25 „Vaikai šėlsta“.
8.40 40-asis Tarptau-

tinis Monte Karlo
cirko festivalis.
11.00 41-asis Tarptautinis
Monte Karlo cirko
festivalis.
13.35 PREMJERA. „Geriausias žmogaus
draugas“.
15.45 „Riterio žvaigždė“.
18.25 „Rondo“ gyvai.
21.00 „Saulėlydis. Brėkštantis vėjas“.
22.40 „Stalingradas“.
1.10 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.

Dzūkijos TV
6.00 Programa.
6.05 TV parduotuvė.
6.25 Čempionai.
6.55 Patriotai.
8.05 „Pasaulio turgūs.

Tel Avivas“.
8.45 „Tamsioji sielos
pusė“.
10.55 „Cukrus prieš
riebalus“.
12.05 TV parduotuvė.
12.20 „Dvigubas gyvenimas“.
14.40 „Viešnia iš ateities“.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 „Šerloko Holmso
ir daktaro Vatsono
nuotykiai. Baskervilių šuo“.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Šerloko Holmso
ir daktaro Vatsono
nuotykiai. Baskervilių šuo“.
20.00 Žinios.
20.30 Kitoks pokalbis su
D. Žeimyte.
20.58 Orai.
21.00 Ant bangos.
22.00 Žinios.
22.28 Orai.
22.30 „Bachūras“.
0.10 „Gluchariovas“.
1.15 „Albanas“.
2.15 „Kelrodė žvaigždė“.
3.00 „Moterų daktaras“.
3.50 „Mentalistas“.
4.45 „Albanas“.
5.35 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 LRT OPUS ORE.

Grupė „Parranda
Polar“.
7.05 „Grizis ir lemingai“.
7.10 „Kaip Paulinė
Kalėdas gelbėjo“.
7.25 „Moliūgėlio gyvenimas“.
8.35 „Nebijok.
Draugystė su popiežiumi Voityla“.
10.15 „Prancūzijos
2017 m. magijos
čempionatas“.
11.45 Rasos lašeliai 2018.
13.40 Premjera. „Alfa ir
Omega. Šeimos
atostogos“.
14.25 „Mažasis riteris
Trenkas“.
15.40 „Grizis ir lemingai“.
15.50 „Kaip Paulinė
Kalėdas gelbėjo“.
16.05 „Džeronimas“.
16.30 Inteligentai.
18.15 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
18.30 Koncertas „Kerinti
ekspresija“.
19.30 Premjera. Siekiant
neįmanomo.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Premjera. „Ksanadu“.
22.35 „Mieloji Čariti“.
0.40 Dabar pasaulyje.
1.10 LRT OPUS ORE.
Grupė „Royce“.
2.10 Inteligentai.
4.15 „Santa“.

TV1
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Alisa Never“.
7.55 „Svajonių princas“.
9.55 „Būrėja“.
10.30 „Akloji“.
11.40 „Nusivylusios namų

šeimininkės“.
12.40 „Saugokis meš-

kinų“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „Filologyno

berniukai“.
7.00 Pavojingiausi

pasaulio keliai.
8.00 „Havajai 5.0“.
9.00 Statybų gidas.
9.30 „Elementaru“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Kobra 11“.
12.30 „Moderni šeima“.
13.30 „Univeras“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Havajai 5.0“.
16.00 „Elementaru“.
17.00 „Kobra 11“.
18.00 „Moderni šeima“.
19.00 „Univeras“.
20.00 „Filologyno

berniukai“.

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
Lietuva.
9.15 „Senis“.
10.20 „Štutgarto krimina-

linė policija 3“.
11.10 „Komisaras

Reksas“.
12.00 Gyvenimas.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.15 Laba diena,
Lietuva.
16.30 „Seserys“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Gimę tą pačią
dieną.
22.30 Premjera. „Greiti ir
įsiutę 6“.
0.40 Klausimėlis.lt.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Štutgarto kriminalinė policija 3“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Specialus tyrimas.
5.00 „Seserys“.

21.00 „Kietas riešutėlis.

LNK

Kerštas su kaupu“.
23.30 „Viešbutis „Didysis
Budapeštas““.
1.25 „Svieto lygintojai“.
2.30 „Paskutinis žmogus
Žemėje“.

6.15 Dienos programa.
6.20 „Sniego karalienė

3“.
7.55 „Tomo ir Džerio
pasakos“.
8.20 „Peliukas Stiuartas
Litlis 2“.
9.40 „Jau atvažiavom?“.
11.30 „Haris Poteris ir
ugnies taurė“.
14.25 „Spaidervikų
kronikos“.
16.15 „Marlis ir aš“.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 „Transformeriai.
Išnykimo amžius“.
22.40 „Tėtukas namie“.
0.35 „Aš Žvaigždė“.
2.15 „Kūčių naktis“.
3.50 Alchemija. VDU
karta.
4.20 RETROSPEKTYVA.
Ciklas „Menininkų
portretai“.

TV3

„Tarzanas. Džiunglių legenda“, 19.30, LNK

16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Farai.
20.30 „Moterys meluoja

6.15 Televitrina.
6.30 Tavo supergalia.
7.00 „Ledo šalis“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Meilės žiedai“.
11.00 „Meilės žiedai“.
12.00 „Svotai“.
13.00 „Pažadėtoji“.
15.00 „Simpsonai“.

geriau“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 PREMJERA. „Tobuli

aferistai“.
23.45 „Kalėdų karštinė“.
1.20 „Viktoras Frankenš-

teinas“.
3.15 „Sniego šunys“.
5.00 „Svotai“.
5.45 „Simpsonai“.

BTV
7.10 „Vaikai šėlsta“.
7.35 „Stoties policija“.
8.35 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
9.35 „Įteisintas faras“.
10.40 „Gelbėtojai – 112“.
11.40 „Reali mistika“.
12.45 „Įstatymas ir

tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
13.40 „Stoties policija“.
14.40 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
15.45 „Įteisintas faras“.
16.50 „Gelbėtojai – 112“.
18.00 Info diena.
18.30 „Muchtaro
sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
19.30 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
20.30 „Varom!“.
21.00 „Žudikai“.
23.25 „Saulėlydis. Brėkštantis vėjas“.
1.00 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.

Dzūkijos TV
6.00 Programa.
6.05 TV parduotuvė.
6.25 Vantos lapas.
6.55 Ant bangos.
8.05 „Šerlokas Holmsas

ir daktaras
Vatsonas. Pažintis“.
9.35 „Šerlokas Holmsas
ir daktaras
Vatsonas. Kruvinas
užrašas“.
10.55 „Albanas“.
12.05 TV parduotuvė.
12.20 „Dvigubas gyvenimas“.
14.40 „Viešnia iš ateities“.
16.00 Reporteris.
16.28 Orai.
16.30 „Šerloko Holmso
ir daktaro Vatsono
nuotykiai. Agros
lobiai“.
18.00 „Pozicija“.
19.00 Žinios.
19.20 Orai.
19.25 „Demaskuoti“.
20.00 Žinios.
20.20 Orai.
20.30 Kitoks pokalbis su
D. Žeimyte.
20.58 Orai.
21.00 Ant bangos.
22.00 Reporteris.
22.28 Orai.

„Greiti ir įsiutę 6“, 22.30, LRT Televizija
22.30 „Kovotojas“.
0.00 „Gluchariovas“.
1.15 „Albanas“.
2.15 „Kelrodė žvaigždė“.
3.00 „Moterų daktaras“.
3.50 „Svetimų troškimų

sūkurys“.
4.45 „Albanas“.
5.35 Kaimo akademija.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 LRT OPUS ORE.
Grupė „Royce“.
7.05 „Džeronimas“.
7.30 „Mažasis riteris
Trenkas“.
8.45 „Sporto galia.
Vokietijos futbolo
sėkmės paslaptys“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 „Mieloji Čariti“.
14.05 Teturiu Tėvynės
meilę. S. Daukanto
200-osioms
gimimo metinėms.
14.55 Laiko ženklai. Simonas Daukantas.
16.00 Globalios Lietuvos
apdovanojimai.
17.00 Laba diena,
Lietuva.
18.30 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas.
18.45 Misija knygnešys.
19.15 Premjera. „Pokalbiai pas Bergmaną.
Baimė“.
20.00 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo kodas. Šv.
arkangelo Mykolo
(Įgulos) bažnyčia.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Jaunasis Popiežius“.
23.20 Anapus čia ir dabar.
0.05 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo
kodas. Šv. apaštalų
Petro ir Povilo arkikatedra bazilika.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Vilnius Jazz 2018.
1.40 „Ksanadu“.
3.15 Kultūringai su
Nomeda.
4.00 Anapus čia ir dabar.
4.45 Mokslo sriuba.
5.10 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas.
5.25 Misija knygnešys.

TV1
6.20 Teleparduotuvė.

6.50 „Alisa Never“.
7.55 „Svajonių princas“.
9.55 „Būrėja“.
10.30 „Akloji“.
11.40 „Nusivylusios namų

šeimininkės“.
12.40 „Saugokis meš-

kinų“.
13.05 „Muča Luča“.
13.30 „Tinginių miestelis“.
14.00 „Nepaprastas

Gumuliuko gyvenimas“.
14.25 „Džiunglių princesė
Šina“.
15.25 „Savas žmogus“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Mano meilės
šviesa“.
19.00 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
19.55 „Alisa Never“.
21.00 PREMJERA. „Paryžiaus paslaptys.
Eifelio bokšto
paslaptis“.
22.50 „Mano lemties
diena“.
0.45 „Nusikaltimo
vieta – Hanoveris.
Rakštis“.
2.25 „Džiunglių princesė
Šina“.
3.10 „Midsomerio
žmogžudystės
X. Raudonasis
progailis“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „Filologyno

berniukai“.
7.00 Pavojingiausi

pasaulio keliai.
8.00 „Havajai 5.0“.
9.00 Vienam gale

kablys.
9.30 „Elementaru“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Kobra 11“.
12.30 „Moderni šeima“.
13.30 „Univeras“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Havajai 5.0“.
16.00 „Elementaru“.
17.00 „Kobra 11“.
18.00 „Moderni šeima“.
19.00 „Univeras“.
20.00 „Filologyno

berniukai“.
20.30 Žinios.
20.58 Orai.
21.00 „Kietas riešutėlis

4.0“.
23.40 „Pasitikėjimas“.
0.40 „Daktaras

Hausas“.
1.35 „Svieto lygintojai“.
2.20 „Paskutinis žmogus

Žemėje“.

14

Dzūkų žinios Nr. 51 / 2018 12 20 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt

Asmeniniai skelbimai nemokamai !!!

Tel.: (8 318) 52260, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
Dėmesio!

PARDUODA

Kalvarijoje organizuojami
mokymai:

NEKILNOJAMASIS TURTAS

traktorininkų TR1, TR2, SZ kategorijų
mokymo kursai;
vairuotojų A, B, BE, C, CE kategorijų
mokymo kursai.
Keičiami seno pavyzdžio
traktorininkų pažymėjimai į naujus.
Kviečiame registruotis į
vairavimo kursus

Tel.: (8 343) 21847,
8 699 88498.

Tel. 8 655 58021.

ĮMONĖ SUPERKA
KARVES, BULIUS ir TELYČIAS
AB „Krekenavos agrofirma“
supirkimo kainomis.
Sveria vietoje. Moka 6 ir 21 proc. PVM.
Pasiima savo transportu. Atsiskaito iš karto.

Tel.: 8 685 86131, 8 698 28063.

••

Namą Lazdijų mieste, kaina
68 000 Eur, galima derėtis.
Tel. 8 627 03518.

••
••

••

Žemės sklypą Jūratės g. 10,
Alytus (12 a, namų valda, puiki
vieta, geri kaimynai, ~1 km iki
PC „Senukai“, arti mokyklos bei
darželiai, sklypo dokumentai
tvarkingi, neįkeistas, miesto
komunikacijos (išskyrus dujas),
gatvė įtraukta į miesto plėtros
projektą), kaina 1 000 Eur/a,
galima derėtis.
Tel. 8 677 78572.

••
••

Žemės sklypą Lazdijų r., šalia
ežero. 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.

••

1 k. butą Simne (2 aukštas,
34,14 kv. m, su daline buitine
technika, nauji langai, šarvuotosios durys, nauja santechnika)
kartu su kolektyviniu sodu (6 a).
Tel. 8 601 93000.

UAB „Rividė“
parduoda ir pristato:

PARDUODA.

• Plautas aukščiausios rūšies akmens anglis (palaidos
arba fasuota po 25 kg).
• Granulines akmens anglis
(po 1 t, po 25 kg).
• Medžio briketus.
• Durpių briketus didmaišiuose po 500 kg.
• Medžio granules (sertifikuotos).
Tel. 8 652 71212.

8 688 80175.
Naujoji g. 132A, Alytus, el. p. info@surgede.lt
Tel. (8 315) 77250, mob. tel. 8 616 92004

Baldų

projektavimas,
gamyba,
prekyba

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

••

Puikų didelį sklypą statybai
Lazdijuose.
Tel. 8 686 70841.

Norgaudas Pilvinis atlieka
geodezinius (kadastrinius)
matavimus
Tel. 8 680 83000.

Beržines ir juodalksnio
malkas.
Atvežame.
Užsakymai priimami

••

Namą Vytauto g. 41, Lazdijai
(15 a namų valda) ir 15 a sklypą
Sodų g.
Tel. 8 672 05028.
Pusę medinio namo ramioje
vietoje (iki centro 400 m, 15 a
žemės sklypas).
Tel.: 8 611 53258, 8 620 57733.

••

Sodybą Lazdijuose arba keičiu į 2 k. butą I arba II aukšte.
Tel. 8 670 61649.

••

3 k. butą Veisiejuose (3
aukštas, netoli pušynas, ežeras), kaina 14 600 Eur.
Tel. 8 686 65095.

••

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

••

Žemės sklypą Lazdijuose
(30 a, tinka namo statybai, graži vieta, prie miško ir vandens
telkinio, atlikti geodeziniai matavimai, visos miesto komunikacijos), kaina 20 000
Eur.
Tel. 8 686 70841.

••

Namą Vainiūnų k. (buvusi
valgykla, namų valda 30 a),
kaina 16 000 Eur.
Tel. 8 686 70841.

••

Žemės sklypą Nemajūnų
k. (80 a, žemės ūkio paskirtis,
tvenkinys, nedidelis statinys),
kaina 6 000 Eur.
Tel. 8 686 70841.

••

Žemės sklypą prie ežero
(nedidelis, rekreacinės paskirties, iki vandens apie 50 m; iš
vienos pusės riboja keliukas,
iš dviejų pusių juosia natūralus griovys, einantis iki ežero,
idealus variantas sklype turėti
tvenkinį, patogus privažiavimas), kaina 12 000 Eur.
Tel. 8 686 70841.

••

Gyvenamąjį namą Mikniškių
k., Šeštokų sen. (87 kv. m, 63
a sklypas, gera būklė, pakeisti
langai, tinkamas gyventi, su ūkiniais pastatais), kaina sutartinė.
Tel. 8 698 78040.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

••

Traktorių MTZ-52.
Tel. 8 613 94851.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

••

Lengvojo lydinio ratlankius
(tinka „Opel“, R15, 4 skylės),
kaina 15 Eur/vnt.
Tel. 8 682 64169.

••
••
••

GYVULIAI

Veršingą telyčią.
Tel. 8 608 76861.
Paršelius.
Tel. 8 686 19384.
Kiaulę (apie 180 kg), kaina
1,75 Eur/kg.
Tel. 8 613 12101.
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••
••
••

GYVULIAI

Mėsinį bekoną.
Tel. 8 601 22865.
Apie 200 kg mėsinį meitėlį.
Tel. 8 656 68604.
Veislines avis ir avinus.
Tel. 8 642 07624.

••
••
••

AUGALAI

Alijošių.
Tel. 8 617 01065.
Kviečius.
Tel. 8 612 39931.
Įvairių gėlių sodinukus. UAB
„Martas“, Gėlyno g. 17, Lazdijai.
Tel.: 8 652 51721, (8 318) 51721.

••
••
••

KITI

15 rulonų šieno. N. Kirsna.
Tel. 8 677 11149.
Avių vilną.
Tel. 8 617 01065.
„Samsung Galaxy S5 g900f“
(naudotas, dėžutė, kroviklis,
grūdintas stiklas, pirktas salone).
Tel. 8 678 47889.

••
••
••

Šienainį.
Tel. 8 622 33441.
Ketinius radiatorius.
Tel. 8 614 56206.
Fasuotas akmens anglis ir
durpių briketus. Atvežame. UAB
„Martas“, Gėlyno g. 17, Lazdijai.
Tel.: 8 652 51721,
(8 318) 51721.

••

Skaldelę kapams. UAB
„Martas“, Gėlyno g. 17, Lazdijai.
Tel.: 8 652 51721,
(8 318) 51721.

••

Pušines sausuolių malkas.
Atvežame.
Tel. 8 624 71375.

••

Pigiai labradorito akmens
plokštes iš Ukrainos Lazdijuose.
Tel. (8 318) 52156
(po darbo valandų ir savaitgaliais).

PER K A
NEKILNOJAMASIS TURTAS

••
••

Žemę.
Tel.: 8 688 80688.
Žemės ūkio paskirties žemę.
Tel.: 8 615 94920, 8 614 56206.

••

Mišką (gali būti bendraturčių, neatidalytas, su skolomis).
Sutvarkau dokumentus.
Tel. 8 644 55355.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

••

MTZ 80 galinę naudotą
padangą.
Tel. 8 686 19384.

••

MTZ traktorių ir traktoriaus
priekabą.
Tel. 8 630 93471.

••

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

••

Padangą 12-16/163 (tinka
nuo kombaino „Niva“ arba
rusiško 7 t kratytuvo).
Tel. 8 688 80688.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

••

Lengvąjį automobilį arba
mikroautobusą, pagamintą nuo
1985 m. Gali būti techniškai
netvarkingas, daužtas, nevažiuojantis. Siūlyti įvairius
variantus.
Tel. 8 687 89742.

••

Brangiausiai – naudotus,
nevažiuojančius angliškus, po
eismo įvykio ar visiškai tvarkingus automobilius ir mikroautobusus. Pasiima patys. Atsiskaito
iš karto.
Tel. 8 630 64004.

••

Automobilių supirkimas,
visų markių. Gali būti nevažiuojantys, be techninės apžiūros,
po autoįvykio. Atsiskaitome vietoje, sutvarkome dokumentus.
Tel. 8 635 88865.

••

Brangiai – pienu girdomus
buliukus ir telyčaites (2–8 sav.,
nuo 50 iki 90 kg). Moka 6 ir
21 proc. Sveria elektroninėmis
svarstyklėmis.
Tel. 8 646 81037.

••

••

Superkame visų markių
automobilius, mikroautobusus,
kemperius, motociklus, keturračius, motorolerius. Gali būti
nevažiuojantys ar ilgai stovėję.
Sutvarkome dokumentus. Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 674 48971.

••

Superkame „Audi“, „VW“,
„MB“, „Opel“, „Mazda“, „Mitsubishi“, „Toyota“ markių automobilius. Gali būti nevažiuojantys,
po autoįvykių. Pasiimame patys,
atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 674 48762.

••

Superkame visų markių
automobilius, kemperius. Gali
būti nevažiuojantys ar po autoįvykio bei parvežti iš Anglijos.
Pasiimame patys, sutvarkome
reikalingus dokumentus, atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 681 20546.

Išnuomojamas nestandartinio išplanavimo 1 k. butas
Lazdijų centre (autonominis
šildymas).
Tel. 8 698 78040.

••

IEŠKO

Išsinuomočiau žemės ūkio
paskirties žemės. Gali būti
apleista. Apleistą žemę sutvarkyčiau.
Tel. 8 680 77728.

••

Jauna šeima išsinuomotų
būstą Lazdijuose.
Tel. 8 673 24549.

••

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

••

UAB „Staigūs sprendimai“
autoservisas. Važiuoklės remontas, virinimo darbai, padangų montavimas ir balansavimas,
žemės ūkio mašinų, sunkvežimių padangų montavimas
ir remontas, tepalų prekyba,
keitimas, įvairios žemės ūkio
paslaugos, prekyba naudota
žemės ūkio technika. Alytaus g.,
Krosna.
Tel.: 8 620 68034, 8 614 15051.

Įmonė tiesiogiai – galvijus
aukščiausiomis ŽŪKB „Krekenavos mėsa“ kainomis. Moka iš
karto.
Tel. 8 613 79515.

••

••

••

••

••

••

••

••

••

Perku veršelį arba telyčią
nuo 6 mėn. iki 3 metų tolimesniam auginimui. 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 – 170–
200 Eur/t, skarda – 130–150
Eur/t. Didesnį kiekį pasiimame
patys. Ežero g. 39, Lazdijai. Svėrimo paslaugos iki 60 t. Darbo
laikas I-V 8.00-16.30 val., VI
9.00-13.00 val.
Tel. 8 698 30902.

••

Perkame automobilius,
motociklus, prikabinamus namelius (kemperius). Pasiimam
patys.
Tel. 8 690 25066.

GYVULIAI

••

DA RBA S

••

SIŪLO

Ieškote patikimo darbo
užsienyje? Įsidarbinkite namų
tvarkytoja (-u) Anglijoje. 100
proc. garantija, jokių įdarbinimo
mokesčių. Amžius neribojamas,
kalba nebūtina.
Tel. 8 672 41083; www.superdarbas.com.

Išsinuomočiau būstą. Pageidautina Veisiejų seniūnijoje.
Tel. 8 620 46498.
Brangiai išsinuomočiau
žemės Krosnos, Šeštokų sen.
Tel. 8 688 80688.
Turite laisvos žemės nuomai
Teizų apylinkėse? Padėkite
jaunam ir naujai besikuriančiam
ūkiui plėstis.
Tel. 8 653 90001.
Išsinuomočiau žemės. Daugiau informacijos telefonu.
Tel. 8 622 33441.

••

PA S LAU G O S

Taisome automatines
skalbimo mašinas. Atvykstame
į namus.
Tel. 8 615 73404.

••

VANDENS GRĘŽINIAI, GEOTERMINIS ŠILDYMAS. Darbai
nuo A iki Z visoje Lietuvoje
ištisus metus! Garantija, aptarnavimas. www.Melkerlita.lt.
Tel.: Linas 8 616 08020,
Rolandas 8 686 83265.

Dengiame stogus iš savo ir
užsakovo medžiagų. Lankstinių
gamyba ir montavimas.
Tel. 8 678 29667.
Glaistome, dažome bei
atliekame kitus vidaus apdailos
darbus.
Tel. 8 622 60230.
Gaminame duris namams,
ūkiniams pastatams, laiptus ir
kitus gaminius. Kokybę garantuojame.
Tel. 8 686 71689.
Statome karkasinius pastatus ir sodo namelius. Dengiame
stogus, renovuojame medinius
namus, apkalame namus.
Tel. 8 622 11081.

Didelis biuro
popieriaus
pasirinkimas.
KNYGYNĖLIS,
Seinų g. 12, Lazdijai.

N UOMA

••

SIŪLO

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

••

Išnuomoju gamybines-sandėliavimo patalpas Radvilų g.,
Veisiejuose.
Tel. 8 698 78040.

••

Nebrangiai išnuomojamos
patalpos Alytaus miesto centre
(pusrūsyje, 70 ir 100 kv. m).
Tel. 8 698 78040.

Alytus, Naujoji g. 50

2019-01-04 10 val. bus atliekami žemės sklypo, kad. Nr.
5948/0006:0096, esančio Lazdijų r. sav., Šventežerio sen., Teizų k., priklausančio Rasai Varanytei, kadastriniai matavimai.
Prašome atvykti gretimo žemės sklypo savininko (miręs) Stasio
Mocejūno, kad. Nr. 5948/0006:0207, turto paveldėtojus ar įgaliotus
asmenis, sklypo ribų suderinimui. Su savimi turėti galiojančius
dokumentus. Matavimus atlieka Roberto Sutkauskio geodezinių
darbų įmonė, tel. 8 614 72715, el. p. georobas@gmail.com.
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Baldų papildymas! .
Virtuvės komplektai, sofos,
lovos, kampai, spintelės,
lentynos, komodos, kėdės,
prieškambario baldai, šaldytuvai, šaldikliai, žoliapjovės, trimeriai. Nemokamas
atvežimas.

Ulonų g. 16, Alytus
(„Dainava“)
Tel. 8 683 76442

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
leipalingio.giria@gmail.com

A. Kašalyno PĮ teikia

gyvulių
sėklinimo
paslaugas. .
Tel.: 8 698 50235,
(8 318) 45988.

SUPERKA visų modelių

AUTOMOBILIUS, mikroautobusus,
sunkvežimius, tinkamus eksploatuoti ir
su defektais, jų kėbulus. Išrašome sunaikinimo
(utilizacijos) dokumentus.

Tel.: 8 684 26629,
8 640 23333.

PERKA žemę.
Tel. 8 688 80688.

Firma brangiai perka

pienu girdomus veršelius.
Moka 6 ir 21 proc. .

Tel. 8 634 23551.
ose

lp
ata
ep

os

j
Nau

• Topografiniai ir
geodeziniai matavimai,
• žemės sklypų
formavimo ir
pertvarkymo projektai,
• detaliųjų planų rengimas

Naujoji g. 56, Alytus
Tel. : 8 678 41222,
8 655 26922

El. p. : geodezinis@gmail. com,
info@ntkarolis. lt,
www. ntkarolis. lt

Perkame mišką su
žeme ir išsikirsti.
Atliekame:
– miško valymo,
retinimo, sanitarinius
kirtimus.
– medienos ištraukimo
darbus.
– miško sodinimo ir
priežiūros darbus.

MEDŽIO pjuvenų
BRIKETai IR GRANULėS

Tel. 8 688 80175
Vytauto g. 16, Seirijai,
Lazdijų r.
El. p. uabloginta@gmail.com

Pristatymas nemokamas.

Tel. 8 600 11011,
www.juozomalkos.lt.

• Miško kirtimas
ir valymas
• Miško pirkimas
visoje Lietuvoje
• Miškų atsodinimas
UAB „Taurusis miškas“
Kalvų g. 18, Salos k., 64136 Alytaus r.
Tel. +370 606 04241
El. p. info@taurusmiskas.lt

VERŠELIŲ
Veršelių
SUPIRKIMAS.
supirkimas.
Tel. 8 684 95050.

www.taurusmiskas.lt

Gydytojos
BRANGIAI PERKAME ĮVAIRIUS
Dainos MiliauskaitėsNemeikštienės lazerinės
dermatologijos kabinetas.
.
● Odos, plaukų, nagų ligos.
Tel.
8 684 95050.
679GALVIJŲ
● Lytiniu būdu plintančios Tel.
ligos.8 625 93
● Karpų, kraujagyslių gydymas.
SUPIRKIMAS.
● Tatuiruočių šalinimas.
Tel.: 8 682 49384,
● BEMER terapija.
8 686 98223.
● Raukšlių ir randų gydymas. .

PERKAME
MIŠKĄ

ARKLIUS, JAUČIUS,
TELYČIAS, KARVES

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.
Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

Vilties g. 32,
Alytus
Tel. : (8 315) 72480,
8 685 32787
El. p. info@modernusgydymas. lt
http://www. modernusgydymas. lt

Perkame mišką
didžiausiomis kainomis
Lietuvoje.
Mokame avansus.
Atsiskaitome iškarto.

Perka mišką
su žeme ir iškirsti
Darome miškotvarkos
projektus
Teikiame miškovežio
paslaugas.
UAB „VYTKERTA“,
Varpilės g. 4,
Senoji Varėna
Tel.: 8 610 31732, 8 623 16745,
el. p. vytkerta@gmail.com

VANTOS
Įvairioms pirtims.

.

Įvairiems vanojimams.
Didesnį kiekį galiu atvežti.
Kviečiu susipažinti su
lietuviškos pirties
tradicijomis ir ritualais.

Tel. 8 605 44445

Tel. 8 633 59539.

PERKAME
MIŠKĄ.

PERKAME UAB „Galvijų eksportas“
perka pienu girdomus
MIŠKĄ
valome ir
su žeme kokybiškai kasame,
veršelius.
ir apvaliąją
Ilgastrėliu ekskavatoriumi pigiai, greitai ir

ir iškirsti.
Tel. 8 682 61641
www.SuperkaMišką.lt

giliname tvenkinius. FormuoMoka 6 ir 21 proc.
medieną su žeme
jame šlaitą, išlyginame
žemes.
arba išsikirsti.
Patariame dėl kasimo
darbų.
Tel. 8 612 34503.
Atliekame
sanitarinius kirtimus
Tel. 8 652bei50282.
retinimus. Konsultuojame.

BRANGIAI PERKAME ĮVAIRIUS

ARKLIUS, JAUČIUS,
TELYČIAS, KARVES.
Tel. 8 625 93 679

Tel. 8 680 81777
„Sūduvos galvijai“

www.dzukijosgranitas.lt

Brangiai perka.

Gaminame paminklus, tvoreles, antkapius.
Atvežame, sumontuojame.

karves, jaučius, telyčias.
Tvarko subsidijas.
Atsiskaito iš karto.
Moka 6–21 proc.
Sveria, pasiima.

Prekiaujame granito skaldele, kaina 25 kg nuo 4 eur.

Tel.: 8 613 79515,
8 620 35000,
8 614 44299.

Mechanizatorių g. 7, Luksnėnų k., Alytaus r. , tel.: (8 315) 59221, 8 699 96468
Kepyklos g. 15D, Alytus, tel. 8 699 29258
Šiltnamių g. 2, Druskininkai, tel.: (8 313) 56029, 8 656 25005
Aikštelė prie Užupių kapinių, tel. 8 601 22238

Mėsinių galvijų augintojų
kooperatyvas
„5000 AUBRAKŲ LAZDIJAMS“
Superka bulius, telyčias, karves
eksportui į Lenkiją.

Tel. 8 699 03929.

Leidėjas UAB „Dzūkų žinios“
Nepriklausomybės a. 4, Lazdijai
Tiražas 3000 vnt..
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Brangiai visoje Lietuvoje
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Tel. 8 680 41 510.
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