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Savaitės komentaras

Žlugusi demokratija arba kaip Lazdijai virto Šiaurės Korėja

Algimantas Mikelionis
Kai šiemet po savivaldos ir mero rinkimų
Lazdijuose į valdžią atėjo taip vadinama
permainų koalicija, daug kas džiaugėsi
sakydami, kad pagaliau iš mero posto
nuverstas ne vieną kadenciją jame buvęs
A. Margelis. Daug kas vylėsi, jog mere
tapus jaunai ir ambicingai „žaliųjų vals
tiečių“ atstovei A. Miškinienei rajone vyks
realios permainos ir suklestės demokra
tija, nes ko daugiau tikėtis iš skambiai
pavadintos permainų koalicijos. Suprask,
A. Margelis buvo baisus diktatorius ir ne
dorėlis.
Prieš rinkimus Lazdijų spaudoje net
pasirodė paties konservatorių vado
G. Landsbergio straipsnis, kad pagrindinė
Lietuvos problema yra ne bedarbystė, ne
socialinė atskirtis, ne skurdas, o A. Mar
gelis! Beveik visos rajono politinės jėgos
susivienijo prieš šį politiką ir jo įkurtą
judėjimą. Praėjo aštuoni naujosios rajono
valdžios ir merės A. Miškinienės valdymo
mėnesiai, ir demokratijos būklė Lazdijų
rajone tapo daugiau nei apgailėtina. To
buvo galima laukti ir tikėtis, nes nuo pat
permainų koalicijos valdymo pradžios
demokratija Lazdijuose buvo mušama ir
spardoma be jokio gailesčio ir mažiausių
skrupulų. Iš pradžių Lazdijų rajono merė
ėmė rodyti panieką ir neapykantą tiems
Lazdijų rajono savivaldybės darbuotojams,
kurie priklausė A. Margelio judėjimui.
Vėliau prasidėjo kadrų valymas, kai per
kelis mėnesius darbą paliko kelios dešim
tys savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų
darbuotojų. Kaip mylima merė teigė, savo
noru, bet visi gerai žinojo, kaip viskas
vyko iš tikrųjų: darbuotojams davė su
prasti, kad jeigu nepasitrauks gražiuoju
su išeitinėmis kompensacijomis, tuomet
bus išguiti be nieko ir su vilko bilietu be
galimybės įsidarbinti valstybinėje įstaigoje

Lazdijuose.
Toliau dar gražiau: į bet kokią kritiką
merė reaguodavo su didžiausiu pykčiu ir
laikė save bei tebelaiko neklystančia. Jeigu
kas nors ją kritikuoja, tai būna kalta ne ji ar
jos pavaldiniai ar Lazdijų rajono savivaldy
bė, o patys rašantieji. Merė pastariesiems
net atsakymo parašyti rajoninėje spaudoje
netingi ir sukurpia kokį nors straipsnelį
pavadinimu: užtenka meluoti ir gąsdinti,
ponai! Juk neklystančių žmonių nėra, bet,
pasirodo, mūsų rajono merė dirba daug,
o klaidos nei vienos. Štai, mielieji, kaip
mums ėmė ir pasisekė! Kaip aklai vištai
grūdas!
Tad ar galima stebėtis, kai praėjusią
savaitę į „Dzūkų žinių“ redakcijos rankas
pateko savivaldybės dokumentas, kuriame
Lazdijų rajono savivaldybės įstaigoms
rekomenduojama 2020 metams iš Lazdijų
rajono laikraščių prenumeruoti tik „Lazdi
jų žvaigždę“. Jokių „Dzūkų žinių“, doram
savivaldybės ar jos įstaigos darbuotojui
apie šį laikraštį net pagalvoti yra mirtina
nuodėmė! Taip žingsnis po žingsnio per
aštuonis mėnesius demokratija Lazdijuose
žlugo, nes pasikėsinta į laisvą žodį, o jis
yra pagrindinis demokratijos garantas.
Lazdijų valdžia ėmė nurodinėti, kokį lai
kraštį skaityti savo ir jai pavaldžių įstaigų
darbuotojams! Žinoma, mylima merė kaip
visada ims išsisukinėti ir eilinį kartą me
luoti, kad čia tik rekomendacija, niekas
nedraudžia prenumeruoti kito spaudos lei
dinio, gal net vėl kokį straipsnelį sukurps ir
išspausdins rajono spaudoje arba paprašys
tai padaryti savo ištikimos ginklanešės
V. Danauskienės, kuri save vadina ir laiko
aktyvia kovotoja už demokratiją ir tiesą.
Be to, Vilma nevengia kolegų pavadinti
vergais, kam nors tarnaujančiais, bet pati
yra aktyvi dabartinės Lazdijų valdžios
gynėja. Kas netiki, tegul susiranda se
nas nuotraukas, kuriose rinkimų naktį ji
stovi apsikabinusi kartu su Beniumi ir
Ausma! Tad, gerbiama kolege, daugiau
nuolankumo ir objektyvumo. Sutinku,
kad parašote ir kritinių straipsnių Lazdijų
valdžios atžvilgiu, bet tai tik maloni išim
tis, patvirtinanti taisyklę. Kur Jūs buvote,
kai demokratija Lazdijuose buvo mušama
rankomis ir spardoma kojomis ištisus aš
tuonis mėnesius? Kur jūs esate dabar, kai
demokratija Lazdijuose žlugo, nes yra
uždraustas laisvas žodis?!
Nors kai kas A. Margelį vadino diktato
riumi, bet tuo metu, kai jis valdė, Lazdijų
rajono savivaldybėje, sekretorių kabinete

Adomo Žilinsko piešinys.
visuomet pūpsodavo krūva laikraščių, tarp
kurių būdavo keli numeriai „Dzūkų žinių“
ir ne mažiau numerių „Lazdijų žvaigždės“.
Taip, taip, tos pačios „Lazdijų žvaigždės“,
kuri beveik kiekviename savo numeryje
aršiai kritikuodavo A. Margelį. Tad tuome
tinius laikus palyginus su merės A. Miški
nienės vadovavimu galima prisiminti kaip
demokratijos šventę.
Negi gali tokie dalykai dėtis beveik tris
dešimt metų gyvuojančioje laisvoje ir de
mokratiškoje valstybėje?! Pasirodo, gali ir,
panašu, jie tęsis toliau tebetylint koalicijos
partneriams, o tarp jų save itin sąžiningais
ir teisiais laikančiais konservatoriais. Kur
jų balsas ir reakcija į akivaizdžius antide
mokratinius veiksmus? Ar jeigu nuėjai su
velniu kartu obuoliauti, tai ir tyli nelabajam
krečiant bet kokias eibes.
Kodėl merė A. Miškinienė taip patolo
giškai ir nesveikai nekenčia A. Margelio
ir jo šeimos?! Ką jis ir jo šeima poniai
Ausmai tokio nedovanotino ir neatleis
tino padarė?! Kai matai tokius dalykus,
suvoki, kad tai net ne baisu ar ne labai
baisu, o tiesiog naisu! O gal vėlgi nėra ko
čia stebėtis, nes vienas svarbiausių ponios
merės aplinkos žmonių yra Lazdijų rajono
„žaliųjų valstiečių“ vadas Benius. Jis tai
iš tikrųjų nuoširdžiai ir atkakliai nekenčia
A. Margelio. Bet kokia proga nepamiršta
jo paminėti blogu ir bjauriu žodžiu. Šio
politiko (?) žodyną itin puošia gausūs ne
cenzūriniai žodžiai. Jis kaip kokia Ausmos
„torpeda“ nevengia vojažų po seniūnijas

ir Lazdijų rajono savivaldybei pavaldžias
įstaigas gąsdindamas jų darbuotojus ir
grūmodamas, kad tas ir tas bus atleistas.
Benius visą laiką buvo ir yra riboto ir ne
švankaus žodyno, žemos vidinės kultūros
ir gerokai per daug sau leidžiantis asmuo.
Na, bet sykį pabuvęs kolchozo pirmininku,
tokiu liksi visą savo gyvenimą. Telieka
apgailestauti, kad jis yra viešas asmuo,
„puošiantis“ Lazdijų žalstiečius. Bet vėlgi,
kai gerai pagalvoji: kokia partija, tokie jos
nariai, o kokie nariai, tokia ir partija.
Vakar merė masiškai vaikė iš darbo
savivaldybės ir jos įmonių darbuotojus,
šiandien uždraudė „Dzūkų žinias“ prenu
meruoti, rytoj gali uždrausti gerti kavą ar
„Coca colą“. Poryt uždraus žiūrėti „Lie
tuvos ryto“ televizijos žinias ir nurodys
skaityti „žaliųjų valstiečių“ programą ir
mylėti gandrus.
Lazdijų rajono politika domiuosi apie
dvidešimt penkerius metus. Per ketvirtį
amžiaus teko matyti įvairiausių ir keis
čiausių dalykų, nemažai merų ir dešimtis
tarybų narių. Niekada netikėjau, kad dar
man gyvam esant Lazdijų rajoną valdys
tokia valdžia, kuri nurodinės, ką skaityti
savo pavaldiniams. Prisiminęs mero J. Ma
tulevičiaus vadovavimo laikus, kuriuos
remdamasis klasiko žodžiais vadinu „kari
niu komunizmu“, suprantu, kad nuo dabar
tinės merės diktatūros jį skyrė aukščiausi
pasaulyje kalnai. Tokie A. Miškinienės
veiksmai ją visiškai diskredituoja kaip
laisvos ir demokratiškos šalies merę.

•

VSAT Pasieniečių mokyklos viršininku tapo D. Kaminskas
VSAT Pasieniečių mokyklai vadovaus 42-ejų pulkininkas Deividas
Kaminskas, iki šiol vykdęs Varėnos
rinktinės vado pavaduotojo pareigas. Jis VSAT vado Rustamo Liubajevo įsakymu į šias pareigas paskirtas nuo trečiadienio, gruodžio 18 d.

D. Kaminskas keičia jau anksčiau į pensiją
išėjusį ilgametį Pasieniečių mokyklos vir
šininką pulkininką Vytautą Strolią.
Naujas Vilniaus rajono Medininkų kaime
įsikūrusios VSAT mokymo įstaigos vado
vas valstybės sienos apsaugos sistemoje
tarnauja nuo 1998 m., kuomet buvo paskir
tas tuometinės Varėnos pasienio policijos
rinktinės Druskininkų užkardos Raigardo
kontrolės punkto viršininku. Vėliau D. Ka
minskas dirbo Varėnos rinktinės Štabe,

vadovavo Tribonių užkardai, Pasieniečių
mokyklos Mokymo skyriui ir jos Medi
ninkų mokymo centrui.
Nuo 2006 m. D. Kaminskas užėmė VSAT
Lazdijų rinktinės Štabo Sienos apsaugos
skyriaus viršininko pavaduotojo pareigas.
2007 m. lapkritį jis buvo paskirtas Lazdijų
rinktinės vado pavaduotoju Štabo virši
ninku, o nuo 2012-ųjų spalio ėjo Lazdijų
rinktinės vado pavaduotojo pareigas.
2016 m. balandį D. Kaminskas tapo
VSAT Aviacijos rinktinės vadu. Šiose
pareigose jis dirbo dvejus metus. 2018
m. balandį pareigūnas tapo VSAT Varėnos
pasienio rinktinės vado pavaduotoju bei
iki šiol kuravo sienos apsaugos klausimus,
kriminalinės žvalgybos ir ikiteisminio ty
rimo padalinius.
VSAT inf.

•

VSAT Pasieniečių mokyklai vadovaus 42-ejų
pulkininkas Deividas Kaminskas.
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Mieli Lazdijų krašto žmonės,

Redakcijos „Dzūkų žinios“

sparčiu žingsniu artėja didžiosios metų šventės, nešančios ramybę ir
susikaupimą. Linkiu, kad šv. Kalėdos į Jūsų namus atneštų šilumą,
jaukumą, tikėjimą ir pasitikėjimą vieni kitais.

ŽVILGSNIS
Lazdijų valdžiai nepavyko paauklėti
jai nepataikaujančios žiniasklaidos
DŽ redakcijos nuomonė
Pavasarį į valdžią Lazdijuose
atėję naujokai jau spėjo ir pra
juokinti, ir nuliūdinti rajono ben
druomenę. Jie, matyt, įsivaizda
vo, jog per rinkimus gavę žmonių
pasitikėjimą galės Lazdijų krašte
daryti viską, kas jiems patinka,
pagal lietuvių liaudies pasakos
principą: „ką senelis padarys,
viskas bus gerai“.
Tačiau viskas nėra taip gerai,
kaip valdžiukė norėtų ar bandytų
pateikti viešojoje erdvėje. Ima
lįsti visokie galai, nesąmonės ir
kvailystės, kurias valdžiai labai
sunku pripažinti, geriau jau leis
ti dešimtis tūkstančių eurų visų
Lazdijų žmonių uždirbtų pini
gų valdžios savigyrai „Lazdijų
žvaigždėje“.
„Dzūkų žinios“ yra tas laikraš
tis, kuris nepataikauja valdžiai
ir stengiasi į viešumą kelti jos
klaidas. Žinoma, naujiesiems
ponams tai labai nepatinka, jie
naiviai įsivaizduoja, kad valdžios
kritikuoti negalima, o jei kas kri
tikuos, gaus per nosį.
Šią vasarą naujoji valdžia la
bai supyko ant „Dzūkų žinių“
už keletą kritiškų straipsnių ir
nusprendė savaitraštį apskųsti
Visuomenės informavimo etikos
komisijai, parašydama skundą
„Dėl visuomenės informavimo
teisės aktų bei žurnalistikos eti
kos reikalavimus pažeidžiančios
informacijos skleidėjo“. Bet ra
jono valdžios bandymas paauklė
ti „Dzūkų žinias“ patyrė fiasko.
Praėjusią savaitę Visuomenės informavimo etikos komisija pateikė savo verdiktą:
„Dzūkų žinios“ etikos normų
nepažeidė“.
Akivaizdu, jog Lazdijų rajo
no savivaldybės administracijos
direktorė, pasirašiusi šį skundą,
neturi pakankamai informaci
jos apie žiniasklaidos priemonių
tikslus, uždavinius ir teisinį sta
tusą. Savo skunde nurodydama,
jog „Dzūkų žinios“ yra Lazdijų
rajono savivaldybės laikraštis,
ji akivaizdžiai nesuvokia, jog
savivaldybės, pagal įstatymą,
negali valdyti žiniasklaidos prie
monių. „Dzūkų žinios“ yra nepriklausomas Lazdijų rajono
laikraštis. Gal iš tokio nesupra
timo savivaldybei ir kyla noras
nurodinėti, kaip laikraštis turi
rašyti apie savivaldybę.
2019 m. liepos pabaigoje „Dzū
kų žinios“ iš savivaldybės gavo
prašymą pataisyti pateiktą infor
maciją taip, kaip nori savivaldy
bė. Šiame rašte buvo nurodytos
trys „Dzūkų žinių“ publikacijos,
kuriose savivaldybei nepatiko
informacijos apie savivaldybę
pateikimo forma. Savivaldybės
rašte nebuvo nurodyta, kokius
konkrečiai straipsnių teiginius
ir kokia forma reikia paneigti,

bet tiesiog buvo nurodoma „ar
timiausiame „Dzūkų žinių“ lei
dinyje publikuoti naujos redak
cijos straipsnį“ arba „prašome
minėtą straipsnį pateikti nauja
redakcija“. Čia kaip toje pasa
koje: „nueik nežinia kur, atnešk
nežinia ką“. Tai ne kas kita, kaip
valstybės institucijų kišimasis
į nepriklausomos žiniasklaidos
veiklą. Tame rašte buvo pagra
sinta, jog jei nebus perrašyti
straipsniai, savivaldybės skųsis
Visuomenės informavimo etikos
komisijai.
Valdžiai nepatiko straipsnis
apie nepotizmą, kur buvo pa
minėta ir merės brolienė, taip
pat merės susirašinėjimas soci
aliniuose tinkluose su žurnaliste
Rita Miliūte bei Lazdijų ligoninės
Vaikų ligų poskyrio istorija.
Ar savivaldybės administraci
jos direktorė turi teisę nurodinėti
žiniasklaidai, kokiu stiliumi pa
teikti straipsnių tekstus? Ko gero,
ji ir merė dar nesupranta, jog
žurnalistika – ne savivaldybės
posėdžių protokolų paraidinis
publikavimas, o faktų ir reiškinių
analizavimas bei apibendrintas jų
pateikimas visuomenei.
Kas galėtų paneigti, jog ra
šydama skundus įvairioms ins
titucijoms dėl „Dzūkų žinių“
pateikiamos „neobjektyvios“
informacijos, savivaldybė siekia
įbauginti „Dzūkų žinių“ redak
ciją ir priversti savaitraštį rašyti
taip, kaip nori savivaldybė? Arba
privers savivaldybės įstaigas
boikotuoti valdžiai nepalankų
laikraštį, „rekomenduodama“ už
siprenumeruoti „Dzūkų žinių“
konkurentą, valdžios pataikū
ną, besimaitinantį iš valdžios
saujos.
Esame įsitikinę, jog tinkamai
ir etiškai atliekame savo pro
fesinę misiją pateikdami visą
spektrą informacijos, analitinės
medžiagos apie Lazdijų krašto
gyvenimą ir nepataikaujame vie
tos valdžiai, kad užsidirbtume
lengvesnį duonos kąsnį.
P. S. Gyvenimas jau ne kartą
įrodė, jog bet kokio lygio val
džiai kovoti su nepriklausoma
žiniasklaida, ginančia visuome
nės interesą, yra tas pat kaip Don
Kichotui su vėjo malūnais.

•

REDAKCINIS STRAIPSNIS (vedamasis) – redakcijos nuostatas atspindintis, jos vardu parašytas, neretai
nenurodant konkretaus autoriaus,
rašinys, dažnai atsiliepiantis į kokius
nors įvykius, paaiškėjusius faktus, tendencijas. Būdinga nedidelė, neretai
vienoda visiems leidinio redakciniams
straipsniams apimtis, glaustas minčių
dėstymas, tezių pobūdžio argumentacija, naudojami publicistinės retorikos
elementai. Įprasta pateikti išvadas,
apibendrinimus, atspindinčius redakcijos nuostatas. / Žurnalistikos
enciklopedija /

Lai metų virsmas Jums nutiesia kelius, kupinus naujos patirties, geriausių idėjų ir naujų galimybių. Būkite sveiki, laimingi ir
sėkmingi!
„Pirmyn“ frakcijos narių vardu Artūras Margelis

Dėl santuokos pripažinimo negaliojančia į
bažnyčios tribunolą kreipėsi ir 78-erių vyriškis

Šventežerio klebonas, Vilkaviškio vyskupijos bažnytinio teismo teisėjas Egidijus Juravičius.
Daina Baranauskaitė
Norintys kurti antrą santuoką ir tuoktis bažnyčioje
dažnai kreipiasi į bažnyčios tribunolą, prašydami
pripažinti santuoką negaliojančia. Vilkaviškio
vyskupijos bažnytinis
teismas per metus išnagrinėja per 30 tokių bylų ir
santuokos pripažįstamos
negaliojančiomis. Besidominčių tokia galimybe yra
žymiai daugiau, tačiau jau
po pirminių konsultacijų
įsitikinama, kad šis procesas griežtai apibrėžtas.
Bene pusė prabanga, meile ir
džiaugsmu trykštančių santuokų
Lietuvoje, deja, subyra. Nors ir
nedidelė dalis, tačiau kai kurie
kreipiasi į bažnyčios tribunolą
dėl santuokos pripažinimo ne
galiojančia. Anot Šventežerio
klebono, Vilkaviškio vyskupijos
bažnytinio teismo teisėjo Egidi
jaus Juravičiaus, per metus ne
galiojančiomis šioje vyskupijoje
pripažįstama per 30 santuokų. O
galimybėmis domisi tris ar keturis
kartus daugiau asmenų.
„Į mus kreipiasi tie, kurių san
tuoka buvo sudaryta negalio
jančiai dėl tam tikrų priežasčių.
Atsiradę net ir didžiausi nesu

tarimai po santuokos nepadaro
sakramento negaliojančiu. Būna
apgaulės atvejų. Sakykim, su al
koholiu, narkotikais. Gal žmogus
bando įsipareigoti, tačiau jam ne
pavyksta, nes turi priklausomy
bę. Kai žmogus kreipiasi, mes ir
pasikalbam. Kai kurie sako, kad
pykstasi, charakteriai nesutapo,
bet sakramentas dėl to būna ga
liojantis“, – kalbėjo klebonas.
Negaliojančia gali būti pripa
žinta santuoka, jeigu sutuoktinis
prieš sakramentą nuslėpė esmi
nius, svarbius faktus apie save,
susijusius su priklausomybe, ki
tomis aplinkybėmis.
„Aš duosiu labai konkretų pa
vyzdį. Atviras ieškovas papasa
kojo, kad jis buvo alkoholikas ir
tikrai norėjo žmoną gerbti, mylėti
ir neapleisti, bet tą, kuris butelį
pastatydavo, labiau gerbdavo ir
mylėdavo negu žmoną. Po šei
mos skyrybų praėjo daug metų,
bet jis žmogus uolus katalikas
ir kreipėsi, norėjo praktikuoti,
gyventi sakramentinį gyvenimą.
Išpažintį, Komuniją praktikuo
ti“, – apie pasitaikančius atvejus
kalbėjo E. Juravičius.
Vilkaviškio vyskupijos tribu
nole bylas nagrinėja trys teisėjai.
„Kodėl vadinasi tribunolas – nes
trys teisėjai dirba. Dar yra santuo
kinio ryšio gynėjas, notarė atlieka

ir užrašo apklausas bei tvirtina.
Yra dar du teisėjai, kurie pade
da parašyti ieškinius. Dažnokai
kreipiasi, bet ne visiems galime
padėti, kitų santuoka būna galio
janti ir nėra prie ko prikibti. Per
parapijiečių kalėdojimą mano nu
merį kiti klebonai duoda ir pakon
sultuoju“, – sakė pašnekovas.
Dažniausiai žmonės dėl san
tuokos pripažinimo negaliojan
čia kreipiasi norėdami kurti naują
šeimą. Vyriausias ieškovas buvo
78 metų.
„Jam buvo 78-eri. Tai ilga
amžių žmonių šeima ir žmogus
kreipėsi. Tiesa, vėliau paaiškėjo,
kad moters ketinimai buvo nerim
ti, tačiau detalizuoti nenorėčiau.
Reikia bent trijų liudininkų, kurie
pažinojo sutuoktinius prieš san
tuoką ir santuokos metu. Būna,
kad liudininkai informatyvesni už
patį ieškovą ar ieškovę. Iš šono
daugiau matę“, – kalbėjo E. Ju
ravičius.
Anot klebono, darbas bažny
čios tribunole – sudėtingas. „Su
dėtinga. Tuo labiau, kad ten nieko
gero neišgirsti. Labai sugadina
santuokos sampratą. Gerai sako
ma, kam pasisekė – tas nesikrei
pia. Man nėra malonus darbas“,
– kalbėjo Šventežerio klebonas,
Vyskupo teisminis vikaras E. Ju
ravičius.

•
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„Dzūkų žinios“ apžvelgia praėjusius Kiaulės metus
Valdžia keičiasi. Ar bus
išsaugota tai, kas iki šiol
sukurta?

Šių rinkimų talismanu tapęs G. Gražulevičius (dešinėje) prieš
debatus palinkėjo abiem kandidatams sėkmės rinkimuose ir
įteikė rožių.

Trumpa merės padėjėjos
karjera su skandalų
prieskoniu

A. Klėjus galimai pažeidė
įstatymą — opozicija
galanda kritikos peilį

Ar stažuotė Amerikoje
padės merei išspręsti
įsisenėjusias Lazdijų
problemas?

Vicemeras A. Klėjus (stovi kairėje) dirbo ir parlamentarės
Radvilės Morkūnaitės-Mikulėnienės (stovi dešinėje) padėjėju.

Teismas: ligoninės
vadovas administratorę
atleido neteisėtai
Lazdijų ligoninės
direktorius Vitas
Šimkonis neteisėtai
atleido A. Pilvinienę.
Iš ligoninės lėšų
privalės sumokėti
daugiau nei 11,5
tūkstančio eurų.

Lazdijų rajono savivaldybės merė A. Miškinienė.

Ar Lazdijų savivaldybei
reikia skubios
psichologinės pagalbos?

E. Stasiškienė.
Asta Pilvinienė: „Visi žino, jog esu buvusio mero A. Margelio
pusseserė. V. Šimkonis mane atleido iš darbo dėl to, jog
norėjo parodyti lojalumą naujajai valdžiai. Atleisdamas mane
iš darbo, jis, ko gero, norėjo atkeršyti A. Margeliui“, – sakė
A. Pilvinienė.

Lazdijų hipodromo sutartis su
operatoriumi nutraukta.
Kas toliau?
Merė nežino, kas vyksta
savivaldybėj ir šalia jos?

Lazdijų hipodromo rūpesčiai perduoti Sporto centrui.

„Palaikau jus ir patvirtinu, kad atsiradę draudžiamieji ženklai
yra ne mano ar mano komandos iniciatyva, jaunimas aikštelėje
greta savivaldybės man niekada netrukdė, skundų dėl jų
buvimo niekada nebuvo.“ Ar tikrai?

Merė Ausma Miškinienė, perskaičiusi vietinėje spaudoje
prielaidų apie galimas mobingo apraiškas muziejuje, suskubo
nuo pareigų nušalinti muziejaus direktorę Dainą Pledienę.

Lazdijų savivaldybė nukrito
į demokratijos dugną!

Toks elektroninis laiškas buvo išsiųstas iš savivaldybės
elektroninio pašto visoms savivaldybės įstaigoms,
rekomenduojant prenumeruoti „Lazdijų žvaigždę“. Mieli
skaitytojai, skaitykite ir prenumeruokite „Dzūkų žinias",
sužinosite, ką nuo Jūsų slepia savivaldybė ir kur naudoja
mokesčių mokėtojų pinigus bei kitą informaciją.
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Etikos sargai Lazdijuose nustatė du
pažeidėjus

E. Stasiškienė.
To dar nebuvo – Vyriausioji tarnybinės etikos komisija šį rudenį savo posėdžiuose svarstė dviejų su
Lazdijų rajono savivaldybe
siejamų valstybės tarnautojų galimus įstatymų
pažeidimus. Abu jie įtariami laiku nepateikę viešų ir
privačių interesų deklaracijos. Etikos sargų verdiktas abiems svarstytiesiems
buvo nepalankus.

Viena iš į etikos sargų nemalonę
patekusiųjų – dabar jau buvusi
merės Ausmos Miškinienės pa
dėjėja Eglė Stasiškienė, o kitas –
neseniai savivaldybės bendrovės
„Lazdijų vanduo“ direktoriumi
tapęs Eimuntas Zaburas.

Padėjėją pasivijo
nemalonumai
Vos du mėnesius merės padėjėja
padirbusi vilnietė E. Stasiškienė
iš darbo išėjo rugsėjo 5-ąją.
Paskutinę E. Stasiškienės dar
bo Lazdijų savivaldybėje dieną
jos laukė rimtas nemalonumas.
Lazdijų rajono savivaldybė gavo
Vyriausiosios tarnybinės etikos
komisijos (VTEK) raštą, adre
suotą merei A. Miškinienei. Rašte
buvo prašoma atlikti tyrimą dėl
galimo E. Stasiškienės viešųjų ir
privačių interesų derinimo valsty
bės tarnyboje pažeidimo.
Komisija gavo skundą, jog
merės padėjėja E. Stasiškienė
galimai pažeidė įstatymą, nes
nedeklaravo savo viešųjų ir pri
vačių interesų. Pagal įstatymą,
E. Stasiškienė tai turėjo padaryti
per 30 dienų nuo darbo Lazdijų
rajono savivaldybėje pradžios,
konkrečiai – iki liepos 20 dienos,
tačiau to nepadarė.
Į klausimus neatsakė
Sužinojusios apie E. Stasiškienės
prašymą išeiti iš darbo, „Dzūkų
žinios“ nusiuntė merės padėjėjai
klausimų: „Kas paskatino pasi
traukti iš pareigų? Kodėl nedekla
ravo viešų ir privačių interesų? Ar

E. Zaburas.
patiko darbas Lazdijuose?“.
Tačiau atsakymų iš E. Stasiš
kienės savaitraštis nesulaukė.
Nežiūrint į tai, kad E. Stasiš
kienė Lazdijų rajono savivaldy
bėje jau nebedirba, Vyriausioji
tarnybinės etikos komisija vis
tiek svarstė jos galimai padarytą
įstatymo pažeidimą.
Gruodžio 11 dieną vykusiame
Vyriausiosios tarnybinės etikos
komisijos posėdyje komisija
pripažino, „kad buvusi Lazdijų
rajono mero padėjėja Eglė Sta
siškienė, Lietuvos Respublikos
viešųjų ir privačių interesų deri
nimo valstybinėje tarnyboje įsta
tymo nustatyta tvarka ir terminais
nepateikusi privačių interesų de
klaracijos, pažeidė šio įstatymo 3
straipsnio 2 dalies, 4 straipsnio
1 dalies ir 5 straipsnio 1 dalies
nuostatas“.
Šis sprendimas paskelbtas
VTEK interneto svetainėje. Jei
E. Stasiškienė planuotų vėl įsidar
binti valstybės tarnyboje, jai dėl
šio pažeidimo kiltų problemų.

E. Zaburas teisinosi
neapdairumu
Naujasis „Lazdijų vandens“ di
rektorius E. Zaburas irgi sulaukė

analogiškų VTEK įtarimų. Jis,
vasarą tapęs įmonės direktoriu
mi, per 30 dienų turėjo pateikti
interesų deklaraciją, tačiau to
nepadarė.
E. Zaburui pateikėme su šiuo
įtarimu susijusių klausimų, tačiau
jis nepasivargino į juos atsakyti.
VTEK pateiktame pasiaiški
nime E. Zaburas paaiškino, jog
privačių interesų deklaracijos
nepateikė dėl neapdairumo.
2019 metų spalio 30 d. VTEK
posėdyje buvo svarstomas E. Za
buro įstatymo pažeidimas.
Komisija pripažino, jog „UAB
„Lazdijų vanduo“ direktorius
E. Zaburas, Lietuvos Respubli
kos viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybinėje tarnyboje
įstatymo nustatyta tvarka ir termi
nais nepateikęs privačių interesų
deklaracijos, pažeidė šio įstatymo
5 straipsnio 1 dalies nuostatas“.
Prieš metus VTEK buvo pripa
žinusi, jog LR viešųjų ir privačių
interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje nuostatas buvo pažei
dęs Lazdijų ligoninės direktorius
Vitas Šimkonis, kai skyrė priedą
toje pačioje ligoninėje dirbusiai
savo žmonai.
„Dzūkų žinių“ informacija

•

Apie VTEK
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) – Lietuvos
Respublikos Seimo įsteigta ir jam atskaitinga kolegiali institu
cija, vykdanti valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų ir lobistų
veiklos priežiūrą bei korupcijos prevenciją. VTEK sudaro penki
nariai, kuriuos tvirtina Lietuvos Respublikos Seimas. Institucijos
veiklą reglamentuoja Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos
įstatymas, VTEK darbo reglamentas ir nuostatai. Pagrindinės
institucijos veiklos formos – posėdžiai ir pasitarimai, kuriuose
gali dalyvauti suinteresuoti asmenys, asociacijos, kiti viešieji
juridiniai asmenys ar jų atstovai. VTEK yra iš valstybės biudžeto
išlaikoma biudžetinė įstaiga.
Įstatymas įpareigoja VTEK savo veikloje vadovautis pagarbos
žmogui ir valstybei, teisėtumo, nešališkumo, politinio neutra
lumo, nepriklausomumo, skaidrumo, viešumo ir atskaitomybės
principais. Priimdama sprendimus ir atlikdama savo funkcijas
VTEK turi būti nepriklausoma. Įstatymas draudžia politikams,
partijoms ar kitiems juridiniams bei fiziniams asmenims daryti
įtaką VTEK sprendimų turiniui ir procedūroms. VTEK nariai
negali būti saistomi jokiais interesais.

Dzūkai

kalba, kad...
g Buvęs meras dovanodavo akordeonus, o dabartinė
merė – muzikos centrus. Ji
pati ir jos ginklanešys Benius buvo baisiai pasipiktinę
akordeonų dovanojimu ir per
vieną tarybos posėdį siūlė
savivaldybės Antikorupcijos
komisijai apsvarstyti buvusį
merą dėl padovanotų akordeonų. Juk muzikos instrumentas – korupciniu požiūriu labai
jautrus instrumentas. Kadangi
muzikinis centras nėra toks
jautrus korupcijai, merė dėl
savo dovanos, ko gero, Vilmos komisijos patikrinimo
neprašys?
g Lazdijų jaunimas turi
slaptų priemonių, kaip pakelti
Lazdijus į aukštesnį lygį. Skaitant praėjusios savaitės spaudos naujienas, akys užkliuvo
už jauno lazdijiečio svarstymų
apie tai, „Ką Lazdijai turėtų pasiekti per 2020 metus“. Vienas
iš jo siūlymų – per metus išspręsti Lazdijų demografijos
situaciją. Panašu, kad jaunas,
energingas vyras, šiokiadieniais dirbdamas Vilniuje, savaitgalį atvyks į Lazdijus didinti regiono gimstamumo.
g Lazdijų rajono savivaldybės elfas apsilankė Norvegijo-

je. Įdomu tai, kad šią kelionę į
fiordų šalį organizavo ta pati
įstaiga, kurios paslaugas buvo
pamėgusi mūsų rajono merė.
Aplankiusi įdomesnes šalis,
JAV ir PAR, į kurias už savo pinigus nuvykti brangu, ji, matyt, pagalvojo, jog Norvegija
– lietuvių emigrantų kraštas,
į kurį skristi ne tas lygis, todėl išleido Audriuką. Valdišku
geru dalintis yra gera.
g Lazdijų skverai, parkai, kitos viešosios erdvės gali tapti
paveikslų, medinių skulptūrų
ir kitų meno kūrinių eksponavimo erdvėmis. Į miestą
žengia naujas architektas iš
sostinės, užsiimantis menine
kūryba, kuri lazdijiškiams bus
neįperkama. Jo kūrinių įkainiai siekia net 40 000 eurų. Ar
bus vietos tokiems brangiems
kūriniams ant mūsų miestelio
pievos? Nebent per šventes,
kai norėsis pasirodyti prieš
svečius iš Lenkijos.
Šioje humoristinėje rubrikoje minimų įvykių ir asmenų sutapimai su tikrove yra
atsitiktiniai.
Žinutes galite siųsti el.
paštu dzukuzinios@gmail.
com, pranešti telefonais:
(8 318) 52260, 8 670 38882.

•

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos vyriausiasis architektas
Ričardas Vyšniauskas. Vyras laimėjo Valstybės tarnybos departamento
rengtą konkursą. Vilnietis – architektas, skulptorius, dailininkas. Internete
skelbiama, kad architekto skulptūrų pradinė pardavimo kaina yra 40 tūkst.
eurų už darbą.

Auksinės mintys
.
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„TikoTiks“ centre — pirmoji Kalėdų eglutė ir nė vienos pirktinės dekoracijos!

Kalėdinės popietės „TikoTiks“ centre akimirkos. (Erikos Avižienienės nuotraukos)
Daugiau kaip šimtas kalėdinių dekoracijų ir nė vieno apsilankymo parduotuvėje. Taip, tai įmanoma!
Taip, tai įvyko! „TikoTiks“
centre, kur seni daiktai atgimsta naujam gyvenimui,
pirmoji kalėdinė eglutė
papuošta dekoracijomis,
skurtomis tik iš naudotų
daiktų.

„Sužibėk“ – taip vadinosi Alytaus
regiono atliekų tvarkymo centro
(ARATC) paskelbtas konkursas,
kurio organizatoriai kvietė suži
bėti ne blizgučiais, o kūrybišku
mu. Į šį kvietimą atsiliepė beveik
300 žmonių, vaikų ir suaugusiųjų,
susibūrusių į grupes ir kūrusių
individualiai.
Iš viso buvo atsiųsta 115 nufo
tografuotų dekoracijų, sukurtų iš
įvairiausių naudotų daiktų. Išties
įspūdingiems kalėdiniams papuo
šimams sukurti buvo panaudoti
seni žurnalai, drabužiai, kiaušinių
dėkliukai, dantų krapštukai, tua
letinio popieriaus ritinėliai, per
degusios elektros lemputės, ne
benaudojami kompiuterių diskai,
virvių ir siūlų likučiai, kamšteliai,
sudužę žaisliukai, kompiuterinė
pelė ir net nukirpti plaukai.

„Džiaugiamės žmonių kūry
bingumu. Džiaugiamės jų są
moningumu. Džiaugiamės, kad
turime tiek daug bendraminčių,
norinčių gyventi ne vartojant, o
tausojant“, – sakė ARATC di
rektorius Algirdas Reipas, pa
sidžiaugęs, kad pirmoji popietė
naujame centre vyko ypatingą
dieną – gruodžio 13-ąją, šv. Liu
cijos, Šviesos dieną, nuo kurios
nustoja ilgėti žiemos vakarai.
„TikoTiks“ centras, kuriame
žmonių išmesti daiktai ruošiami
pakartotiniam naudojimui, dar
tik pradeda savo veiklą, tačiau
sulaukia didžiulio susidomėjimo.
Tą parodė ir kalėdinių dekoracijų
konkursas, kurio dalyviai buvo
pakviesti į pirmąją kalėdinę po
pietę „TikoTiks“ centre.
Čia jų laukė naujas personažas
Mainukas – taip pavadinti naudo
tų daiktų paviljonai, veikiantys
Alytaus regiono atliekų surinkimo
aikštelėse, ir jo draugai – Kontis
bei Tvarkius iš ekologinių pasakų
knygos „Kontis ir Tvarkius“ (au
torė – Aldona Zinkevičiūtė).
Visi dalyviai atvyko nešini savo
sukurtomis dekoracijomis, kurio
mis buvo papuoštos iš senų vai
kiškų lovyčių padarytos eglutės ir
tarp jų įkurdinta fotosienelė.

Sužinojęs apie taip neįprastai
puošiamas eglutes į „TikoTiks“
popietę atskubėjo ir smagus Ka
lėdų Senelis, nešinas ne lazda, o
gitara ir atvežęs kalną dovanų,
kurias išdalino konkurso nuga
lėtojams.
Vertinimo komisija išrinko po
tris laimėtojus, sukūrusius Origi
naliausią, Išmaniausią ir Kalėdiš
kiausią dekoracijas. Išmaniausios
dekoracijos autoriumi pripažintas
Mindaugas Šidlauskas, iš senos
kompiuterio pelės sukūręs links
mą peliuką.
Antrąją vietą šioje kategorijoje
užėmė Alytaus lopšelio-darželio
„Linelis“ kūrėjų grupė (auklėtoja
Edita Kvedaravičienė), iš seno
kompaktinio disko, kamštelių
ir kitų naudotų daiktų sukūrusi
šmaikštų pelėdžiuką.
Lazdijų rajono Aštriosios Kirs
nos mokyklos 6 klasės kūrėjų
grupei, vadovaujamai mokytojos
Editos Smirnovienės, sukūrusiai
dailius žaisliukus iš perdegusių
lempučių, atiteko trečioji vieta.
Originaliausią dekoraciją sukū
rė Birštono savivaldybės Škėvo
nių bendruomenės nariai, paga
minę žavią „žiurkikę“ iš metalo,
tekstilės, kavos kapsulių indelių,
plaukų suktukų, šiukšlių maišų ir

kitų nenaujų daiktų.
Advento kalendorių iš deg
tukų dėžučių sukūręs Vytenis
Pinkevičius iš Prienų Ąžuolo
progimnazijos (mokytoja Edita
Jucienė) užėmė antrąją vietą šio
je kategorijoje, o trečioji atiteko
grožio salonui M&I (vadovė Dai
va Venckevičienė), sukūrusiam
dekoraciją iš plaukų, nagų lako
likučių, folijos, tuščių šampūno
butelių, panaudotų maišelių.
Kalėdiškiausios dekoracijos
autore pripažinta Rasutė Mar
cinkevičienė, sukūrusi žaisliu
kus iš audinių atraižų, naudotos
tekstilės.
Labai unikalius kalėdinius žais
lus „kerepėžus“ sukūrė antrąją
vietą užėmusi Varėnos socialinių
paslaugų centro Senjorų grupė
(vadovė Vita Vasiliauskienė). So
cialinių paslaugų centro senjorų
grupės moterys ne tik panaudoja
antrines žaliavas, tekstilės atrai
žas, bet ir atgaivina tradicijas!
Trečioji vieta šioje nominaci
joje atiteko Birutei Rakauskienei
(Alytaus rajono neįgaliųjų draugi
ja), pagaminusiai dailų žaisliuką
iš plastikinio puodelio kraštelio,
apvynioto špagato siūlu, papuošto
kankorėžiu, padabintu linų gal
vutėmis.

Už labiausia patikusią dekora
ciją buvo galima balsuoti ir „Ti
koTIks“ paskyroje socialiniame
tinkle „Facebook“. Čia daugiau
sia balsų surinko ir „Publikos nu
mylėtine“ tapo dekoracija, kurią
sukūrė Simno gimnazijos 3a kla
sės mokiniai Andrėja Kvedera
vičiūtė, Evelina Petrikaitė, Viltė
Volk, Pijus Cibulskas ir Augustas
Mitrulevičius kartu su mokytoja
Jolanta Mikelioniene.
Kalėdų senis dovanėles įteikė
visiems konkurso dalyviams. Po
pietėje jie mokėsi šokti Mainuko
šokį, dalyvavo Mainuko loterijo
je, visi drauge su gitara grojančiu
Kalėdų Seneliu dainavo svajingą
kalėdinę dainą. Visos dovanos,
prizai ir vaišės renginyje buvo
tik vietinių gamintojų sukurti ir
pagaminti.
„Tikiuosi, kad „TikoTiks“ cen
tras bus ne tik ta vieta, kur daiktai
atgimsta naujam gyvenimui, bet
ir vieta, kur bursis žmonės, vie
nijami idėjos gyventi tausojant“,
– viliasi ARATC Aplinkosauginio
ugdymo ir pakartotinio naudoji
mo padalinio vadovė Agnė Jučie
nė, visiems linkėdama daiktais
neperkrautų Kalėdų.

•

ARATC inf.
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Choro vadovė B. Vžesniauskienė: „Šiai išvykai
paramos neprašėme, vykome už savo santaupas“
Kiekvieno rajono vadovai džiaugiasi ir stengiasi
palaikyti vietinius aukšto
meistriškumo meno saviveiklos kolektyvus. Dažnai iš savivaldybės biudžetų skiriamos lėšos tokių
kolektyvų dalyvavimui
užsienyje vykstančiuose
konkursuose ir festivaliuose – juk kolektyvas
garsina rajono vardą. Tačiau kartais už dalyvavimą festivaliuose atlikėjai
moka iš savo kišenės. Ar
tai teisinga?

Neseniai iš tarptautinio chorų fes
tivalio, vykusio Maltoje, sugrįžo
Lazdijų choro „Gaustas“ nariai.
Visą savaitę jie svečiavosi šioje
šiltoje Viduržemio jūros saloje.
Ar tiesa, kad šie Lazdijų rajono
kultūros ambasadoriai į kelionę
važiavo ne už savivaldybės ar
Kultūros centro pinigus, bet už
išvyką mokėjo iš savo kišenės?
Pagal rinkos kainą, šiuo metu
kelionė ir poilsis Maltoje kainuo
ja nuo 400 iki 600 eurų vienam
žmogui.

Susimokėjo patys choristai?
Apie šios kelionės detales ir finan
savimo šaltinius klausėme Lazdi
jų kultūros centro direktoriaus
pavaduotojos kultūrinei veiklai
Ingridos Malinauskienės.
– Koks buvo choro „Gaustas“
kelionės į Maltą tikslas? Kas
buvo kelionės organizatorius?
– Lazdijų kultūros centro choro
„Gaustas“ kelionės tikslas – daly
vauti ir atstovauti Lazdijų kraštui
tarptautiniame kalėdiniame chorų
festivalyje Maltoje. Kelionę orga
nizavo choro vadovė Birutė Vžes
niauskienė bei choro nariai.
– Kada buvo suplanuota ši
kelionė? Iš kur buvo numatyta
gauti jai finansavimą?
– Kelionė buvo suplanuota bir
želio mėnesį. Choro dalyviai į ją
vyko už asmenines lėšas. Finan
savimas planuojamas vykstant į
respublikinius bei tarptautinius
konkursus.

St. Mary bazilika Mostoje.

– Kiek žmonių į ją išvyko?
– Tarptautiniame kalėdiniame
chorų festivalyje Maltoje dalyva
vo 25 choro „Gaustas“ nariai.
– Kiek prie kelionės išlaidų
prisidėjo patys choro dalyviai?
– Kelionė buvo finansuota
asmeninėmis choro dalyvių lė
šomis.
– Kokie šios kelionės rezultatai
ir išliekamoji vertė?
– Labai džiaugiamės, kad cho
ras „Gaustas“ dalyvauja tarptauti
niuose festivaliuose, konkursuo
se, garsina Lazdijų kraštą ir kuria
pozityvų rajono įvaizdį, taip pat
pasisemia kultūrinės patirties, už
mezga partnerystės ryšius, atsto
vauja savo šaliai, atlieka sakralinę
lietuvių kompozitorių muziką.
Choristams – puiki patirtis, as
meninis ir kolektyvinis muzikinis
augimas, savirealizacija, pasaulio
pažinimas, atostogos su dvasinga
kultūrine programa. Festivalyje
dalyvavo daugiau nei 20 chorų iš
įvairių pasaulio šalių, o iš Lietu
vos į festivalį vyko ne tik choras
„Gaustas“, bet ir kaimynai – Va
rėnos choras „Harmonija“, Mari
jampolės choras „Suvalkija“.

Pinigų neskyrė
Per paskutinį Lazdijų rajono sa
vivaldybės tarybos posėdį, kai
buvo koreguojamas 2019 metų
rajono savivaldybės biudžetas,
tam tikra pinigų dalis teko Laz
dijų kultūros centrui. Tarybos
nariai tarpusavyje kalbėjo, jog
Lazdijų kultūros centrui skirti
asignavimai galėjo būti tiksli
niai – „Gausto“ kelionės į Maltą
išlaidoms padengti. Tačiau aiški
namajame rašte nebuvo nurodyta
konkreti Kultūros centrui skirtų
pinigų paskirtis.
Panašu, kad „Gausto“ nariai
iš savo kišenės turėjo finansuoti
savo kelionę į tarptautinį chorų
festivalį Maltoje: jei choro kelio
nė buvo daugiau pramoginio tipo,
o festivalis nebuvo prestižinis, tie
siog šventinis „prasidainavimas“,
tai visai logiška į tokią kelionę
važiuoti už savo pinigus.
Jei tai buvo rimtas festivalis,

Choras Maltoje prieš prasidedant tarptautiniam Maltos chorų festivaliui lankė gražiausius šalies kampelius.
kuriame choras reprezentavo savo
krašto chorinio dainavimo kultū
rą, tuomet už tokią kelionę galėjo
sumokėti arba savivaldybė, arba
Kultūros centras, ypač prisiminus
Pasienio fiestos istoriją, kai sos
tinės galiūnams už dalyvavimą
šventėje savivaldybė atseikėjo
solidžią pinigų sumą.

Ir dainavo, ir pramogavo
Choro „Gaustas“ vadovė Birutė
Vžesniauskienė, paklausta, ar
kelionė į Maltą buvo darbinė, ar
pramoginė, atsakė, jog Lazdijų
kultūros centro kamerinio cho
ro „Gaustas“ visos kelionės yra
darbinės-kūrybinės. Jos teigimu,
kolektyvo nariai kartu važiuoja į
festivalius ir konkursus, kuriuose
labai rimtai dirba gana ekstrema
liomis sąlygomis.
„Nuvykus net prieš konkursus
nebūna suplanuotų erdvių repe
ticijoms, instrumentas būna tik
koncerto metu. Turime visoms
išvykoms labai kruopščiai pasi
ruošti namuose prieš išvykdami.
Kartais pavyksta pora dienų pa
matyti ir šalį, kurioje vyksta kon
kursai, pasaulio chorų olimpiados
ar festivaliai. Mus, choristus, gali
suprasti žmonės, kurie keliauja į
tokius pačius renginius, supran

ta, kiek darbo reikia įdėti ne tik
rengiant repertuarą, bet ir orga
nizuojant pačią kelionę. Mūsų
atostogų laisvalaikis yra štai toks,
deja, tai ne gulėjimas paplūdimy
je, po saulės vonių jau neįvyktų
joks koncertas, nes didelis inten
syvios saulės kiekis neigiamai
veikia balso stygas“, – pasakojo
choro vadovė.
Jos teigimu, Maltoje vyko
tarptautinis Kalėdinis chorų fes
tivalis, organizuojamas „Euroart
production“.
Paprašyta įvertinti, kokios
naudos chorui davė šis festivalis,
choro vadovė teigė, jog kiekvie
nas festivalis praturtina ir plečia
choristų akiratį, leidžia save pa
lyginti bendrame kontekste, pa
sidžiaugti sėkme, atrasti kituose
kolektyvuose įdomių kūrinių
interpretacijų, susipažinti su la
bai įvairia kitokia garso atlikimo
kultūra.

Vyko už savo santaupas
Choro vadovė pasakojo, jog festi
valyje dalyvavo 27 kolektyvai iš
Maltos, Graikijos, Italijos, Esti
jos, Ispanijos, Airijos, Bulgarijos,
Jungtinės Karalystės ir 5 chorai
iš Lietuvos.
„Festivalyje atlikome lietuvių

kompozitorių kalėdines giesmes
lietuvių kalba. Džiaugiamės pa
vykusiais koncertais, sulaukėme
daug puikių įvertinimų iš kitų
kolektyvų. Giedoti kalėdiškai
puošnioje mažoje Maltos vals
tybėje, kurios teritorijoje (dvie
jose salose) yra 350 bažnyčių,
neapsakoma patirtis. Baigiama
jame koncerte St. Mary Basilica
Mostoje pasirodo visi festivalio
dalyviai, filmuoja ir tiesiogiai
transliuoja renginį Maltos te
levizija“, – pasakojo B. Vžes
niauskienė.
Paklausta, ar choras šiai kelio
nei negavo piniginės paramos iš
savivaldybės, choro vadovė teigė,
jog visuomet choras kreipiasi pa
ramos į Lazdijų rajono savivaldy
bę ir sulaukia paramos.
„Šiai išvykai paramos nepra
šėme, vykome už savo santaupas
savo atostogų metu. Keliauti ir
dainuoti fantastiška patirtis. Ačiū
choristams, kad jie tokie aktyvūs,
nuoširdūs, žingeidūs, pasiruošę
kelti sparnus į kitus chorinius ren
ginius nežiūrint į nuovargį ir jau
dulį, kuris lydi kiekvieną, esantį
scenoje“, – sakė choro „Gaustas“
vadovė.

•
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Nelinksmos naujienos

Degė garažas
Vytautas Šeštokas
Praeitą ketvirtadienį apie 20 va
landą 35 minutės Šeštokų seniūni
jos Lopiškių kaime užsiliepsnojo
garažas. Atvykus ugniagesiams
garažo stogas degė atvira lieps
na. Nudegė stogas ir sandėliukų
pusėje esanti perdanga. Sulieti
vandeniu automobilių remontui
skirti daiktai. Pastatas (vienoje
pusėje garažas, kitoje pusėje at
skirti mūrine siena sandėliukai)

mūrinis, perdanga medinė, stogas
dengtas šiferiu. Ugniagesiams pa
vyko gaisrą užgesinti, kol liepsna
nepersimetė nuo užsiliepsnojusio
garažo į kitus pastatus, kurie yra
visai šalia, priblokuoti vieni prie
kitų.
Rajono priešgaisrinės gelbėji
mo tarnybos pareigūnai teigė, kad
gaisras kilo dėl gedimo garažo
elektros instaliacijoje. Apie gaisrą
pranešė sodybos savininkė.

•

Pavogė šautuvą
Vaidotas Morkūnas
Pirmadienį rajono policijos ko
misariatas gavo pranešimą, kad
tą pačią dieną apie 14 valandą iš
automobilio „VW Transporter“,
stovėjusio Seirijų miestelyje,
neaiškiomis aplinkybėmis dingo
kailinė kepurė ir teisėtai laikomas
lygiavamzdis šautuvas. Nuostolis
– 200 eurų.

Dėl vagystės rajono policijos ko
misariato pareigūnai pradėjo ikiteis
minį tyrimą. Pareigūnai tvirtino,
kad lygiavamzdis šautuvas priklau
sė vyriškiui, kuris yra medžiotojas
ir laikė jį teisėtai. Vyriškis trumpam
buvo atvykęs į Seirijus pas giminai
čius, o kai ruošėsi išvažiuoti, pama
tė, kad iš jo automobilio pavogtas
šautuvas.

•

KETVIRTADIENIO AIDAS

Aidas Kelionis
Kalėdos vis dėlto yra ne tik ir
ne tiek kūno, kiek sielos šventė.
Žinoma, gausus ir sotus stalas
nieko blogo, bet visgi priešta
rauja tam, ką mes kasmet šven
čiame. Juk kūdikėlis Jėzus gimė
neturtingoje ir paprastoje šei
moje, jo tėvas nebuvo koncerno
generalinis direktorius, o moti
na nevadovavo kailinių salonui.
Gimė jis paprastame tvartelyje,
o ne prabangioje ir tviskančioje
gimdymo klinikoje, kur jo atė
jimą į pasaulį prižiūrėjo garbūs
profesoriai ir mokslų daktarai.
Žinoma, jį aplankė trys karaliai,
bet tai jau daugiau simbolinis
dalykas. Pabrėžtinai paprasta
ir kukli Dievo sūnaus atėjimo į
šį pasaulį istorija demonstruoja,
kad neįtikėtini dalykai ir stebu
klai vyksta eiliniame paprastų
žmonių gyvenime, tik toli gra
žu ne kiekvienas juos sugeba
pastebėti, nes jie yra apvilkti
paprastumo ir kasdieniškumo
skraiste. Pasaulis po Kristaus
gimimo labai daug pasikeitė,
ypač materialine prasme, bet
pagrindinės dvasinės vertybės
išliko nepakitusios ir ištvėrė
daugiau kaip du tūkstančius
metų. Reiškia, jos amžinos. Tad
ar verta aukoti amžinus dalykus
ir iškeisti juos į vienadienę ar

trumpalaikę materialinę gero
vę?
Advento metu kaip tik turi
me progą nors kartą per metus
sustoti ir pamąstyti, sulėtinti
gyvenimo tempą ir pasižiūrėti
į nueitą per metus gyvenimo
kelią. Pasistengti, kad nebūtu
me įtraukti į tą pašėlusį ir be
protišką prieššventinį lėkimą.
Suprasti, kad artimajam reikia
ne kažkokių ypatingų ir brangių
dovanų, o paprasčiausio dėme
sio. Laikas nukreipti akis nuo
televizorių ekranų ir kompiu
terių monitorių ir pasižiūrėti į
artimųjų ir draugų akis.
Vienoje šalyje yra parduo
tuvė, kuri iš žmonių superka
kalėdines dovanas, kurios ne
įtiko jų gavėjams. Ir, žinoma,
joje itin gausu prekių. Reiškia,
kad žmonės, gyvendami kartu
su artimaisiais ir dažnai būdami
itin arti jų, net nežino, kokios
dovanos pastarieji norėtų. Tai
itin gerai parodo, kad per kas
dienybės rutiną ir rūpesčius ne
belieka laiko pažinti savo bran
giausių žmonių – artimųjų. Tad
gal bent kartą per metus, per
didžiąsias metų šventes, verta
geriau susipažinti su tais, ku
riuos manai, kad gerai pažįsti.
Sakoma, kad švenčių laukimas
neretai yra net smagesnis už pa
čias šventes. Turbūt šiame po
sakyje yra nemaža dalis tiesos.
Tad kodėl to laukimo nepada
rius dar malonesniu atsisakant
to primesto komercinio lėkimo
ir skubėjimo? Juk dažnai be jo
kio reikalo nuogąstaujame ir
bijome to, kas jau buvo, arba
to, kas dar bus. O gal pabūkime
ramūs ir laimingi čia ir dabar,
būtent šią akimirką?

•

„Tele2“ Kalėdos: 2,5 GB duomenų tik už 7,5
Eur/mėn., o išmanieji — iki 54 proc. pigiau
Gruodis daugeliui siejasi ne tik su didžiausių
šeimos švenčių laukimu,
užbaigiamais darbais, bet
ir skubėjimu bei išlaidomis dovanoms. Tačiau šie
metai gali būti išlydėti
kitaip, neištuštėjusiomis
piniginėmis ir ramiau – juk
dabar „Tele2“ internetinėje
parduotuvėje ir salonuose
taikomi itin viliojantys pasiūlymai planams, telefonams, kompiuteriams bei
išmaniesiems įsigyti.

„Norėjome, kad klientai šiais me
tais galėtų Kalėdoms pasiruošti
lengviau, sutaupytų ir laiko, ir
pinigų. Todėl visais mūsų šventi
niais pasiūlymais galima pasinau
doti net tik salonuose, bet ir in
ternetinėje parduotuvėje, o tokiu
būdu išvengti eilių, spūsčių bei
streso“, – sakė Vaida Burnickienė,
„Tele2“ pardavimų direktorė.

Su „Tele2“ planais –
naujausi „iPhone“ net iki
230 Eur pigiau!
Užsukti į internetinę parduotuvę
www.tele2.lt tikrai verta, pavyz
džiui, dėl „Tele2“ taikomos šven
tinės nuolaidos pokalbių planui su
2,5 GB duomenų, kuriuos galima
naudoti visoje Lietuvoje. Suda
rant 12 arba 24 mėn. sutartį, šis
mokėjimo planas su neribotais
pokalbiais ir SMS žinutėmis dabar
kainuoja vos 7,5 Eur/mėn. Duo
menis naudojant ES ir EEE šalyse,
taikoma papildoma priemoka.
Įsigijus naują planą, verta atsi
naujinti ir išmanųjį – jiems įsigyti
„Tele2“ taip pat paruošė viliojan
čių pasiūlymų. Itin suskubti turėtų
svajojantys sau įsigyti ar artimąjį
nustebinti „iPhone“ flagmanu –
dabar nuolaidos jiems siekia net
iki 230 eurų!
Pasiūlymai galioja telefonus
įsigyjant kartu su neribotų pokal
bių, SMS ir interneto planais nuo
7,50 Eur/mėn., skelbiamais www.
tele2.lt, bei sudarant 24 mėn. su
tartį. Nuolaidos dydis priklauso
nuo pasirinkto mokėjimo plano.
Pasiūlyme dalyvauja net trys
„Apple“ išmaniųjų modeliai.
Vieni tokių – ryškiaspalviais kor
pusais išsiskiriantys flagmanai
„iPhone 11“. Tokį modelį su 64
GB atmintine ir dviguba kamera

dabar galima įsigyti itin patrau
kliomis sąlygomis. Beje, jį verta
rinktis daug filmuojantiems – šis
išmanusis ypač aukštos kokybės
4K vaizdo įrašus fiksuoja net 60
kadrų per sekundę greičiu.
Gerų naujienų paruošta ir norin
tiems įsigyti dar galingesnius, net
tris kameras turinčius „Pro“ seri
jos „Apple“ flagmanus. Ypatingos
nuolaidos šiuo metu taikomos tiek
„iPhone 11 Pro“, tiek „iPhone 11
Pro Max“ modeliams.

Nuolaidos „Samsung“
išmaniesiems – iki 54 proc.
Šventiniais „Tele2“ pasiūlymais
džiaugtis turėtų ir „Samsung“
gerbėjai. Dabar šio gamintojo
išmaniuosius įsigyti galima net
iki 54 proc. pigiau. Nuolaidos
galioja telefonus įsigyjant kar
tu su neribotų pokalbių, SMS ir
interneto planais nuo 7,50 Eur/
mėn., skelbiamais www.tele2.
lt, bei sudarant 24 mėn. sutartį.
Nuolaidos dydis priklauso nuo
pasirinkto mokėjimo plano.
Suskubti turėtų dar šiais metais
svajojantys įsigyti naująjį „Sam
sung S10+“ modelį su 128 GB
atmintine. Šis net 6,4 colių įstri
žainės ekraną turintis išmanusis
itin tiks ieškantiems galingo ir
spartaus, o taip pat stilingo te
lefono.
Sutaupys ir pasiūlymo lai
kotarpiu įsigysiantys išmanųjį
„Samsung S10e“. Jį rinktis ver
ta ieškantiems kompaktiškesnio
bei lengvesnio modelio. Beje, šis
telefonas tinka ir daug fotogra
fuojantiems – gamintojo teigimu,
jo atminties užteks daugiau nei 50
tūkst. nuotraukų saugojimui.
Pasiūlymas paruoštas ir „Sam
sung A50“ modeliui su 128 GB
atmintine. Šį subtilaus dizaino,
lengvą, tačiau kartu ir tvirtą tele

foną šiuo metu galima įsigyti žy
miai pigiau. Rinktis galima net iš
keturių skirtingų spalvų: juodos,
baltos, mėlynos arba koralinės.
Ir tai dar ne viskas. Jei artėjan
čių Kalėdų proga šeimos narius
ketinate nustebinti išmaniuoju
įrenginiu, taip pat skubėkite į
operatoriaus internetinę par
duotuvę ar saloną. Nuo ausinių,
kolonėlių iki roboto siurblio –
„Tele2“ siūlo ne tik platų šių
įrenginių asortimentą, bet ir iki
30 proc. siekiančias nuolaidas
jiems įsigyti.
Apie visus pasiūlyme daly
vaujančius išmaniųjų telefonų
ir įrenginių modelius, nuolaidų
sąlygas, mokesčius ir taisykles
daugiau sužinosite www.tele2.lt,
„Tele2“ salonuose ar paskambi
nę 117. Akcijos laikas bei įren
ginių kiekis – riboti.

Kartu su „Tele2 Laisvu
internetu“ – kompiuteriai
tik nuo 99 Eur
Staigmenų paruošta ir daugiau.
Artimuosius ketinantys nustebinti
nauju nešiojamuoju kompiute
riu jau dabar gali pasinaudoti
ankstyvais „Tele2“ kalėdiniais
pasiūlymais – kainos prasideda
tik nuo 99 Eur!
Pasiūlymai galioja kompiu
terius įsigyjant kartu su „Tele2
Laisvo interneto“ neribotu planu
(už 18,90 Eur/mėn.) ir sudarant
24 mėn. sutartį. Ilgai laukti never
ta – mėnesio įmokos už pasiūly
me dalyvaujančius kompiuterius
prasideda vos nuo 3,08 Eur.
Apie visus pasiūlyme dalyvau
jančius kompiuterių modelius,
nuolaidų sąlygas, mokesčius ir
taisykles sužinosite www.tele2.lt,
„Tele2“ salonuose ar paskambinę
117. Akcijos laikas bei įrenginių
kiekis – riboti.

•

Gausus kanceliarinių prekių pasirinkimas.
Viskas vienoje vietoje. Laukiame Jūsų!

KNYGYNĖLIS, Seinų g. 12, Lazdijai.

Tel. (8 318) 53 085, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt
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Vienišo kapo miškelyje paslaptis turėtų išaiškėti
Šių metų rudenį, Vėlinių
išvakarėse, „Druskonis“
paviešino straipsnį apie
vienišą kapą miškelyje,
ant kalniuko prie „Eglės
sanatorijos“ tvenkinio. Šis
nuolatos dirbtinėmis gėlė
mis puošiamas ir uždegto
mis žvakėmis pagerbiamas
kapas kėlė daug klausimų,
kas ir kada jame palaido
ta, kas jį taip rūpestingai
prižiūri?

Galbūt artimieji tebeieško?
Šio vienišo kapo paslaptį įminti
padėjo netoliese, Eglės gatvėje,
nuo vaikystės gyvenanti 80-metė
Genovefa Vaščilienė, priminusi
Antrojo pasaulinio karo pabaigos
tragišką atvejį, kai dabartinės „Eg
lės sanatorijos“ prieigose, iškart
ant kalniuko, rusų kareiviai vijosi
ir nušovė nuginkluotą ir nuogai iš
rengtą vokiečių kareivį. Kadangi
jį laukuose taip ir paliko, vietiniai
gyventojai, Genovefos tėvas Ju
lius Būžys ir kaimynai Viščiniai,
įvyniojo kūną į kaimišką sermėgą
ir palyginti negiliai palaidojo ant
aukšto Grūtos upelio kranto, da
bartinio kapo vietoje. Genovefa
puikiai prisimena medalikėlio,
kabojusio ant vokiečio kareivio
kaklo, dalį, kurią tėvas, tarnavęs
lenkų kariuomenėje, įdėjo į la
vono burną tikriausiai tam, kad
jį būtų galima kada nors atpažin
ti. Sovietmečiu apie šioje vietoje
palaidotą vokiečių kareivį, kurio
kapo vietą težymėjo iš medžio
šakų sukaltas kryželis ir Juliaus
Būžio pasodinta eglė, visi bijojo
užsiminti. G. Vaščilienė atneš
davo ant šio kapo lauko gėlių,
pasodino žydinčių krūmų. Kai
sovietinės okupacijos baimės
dingo, kapo priežiūra užsiėmė
ne tik ponia Genovefa, bet ir kiti
jai nežinomi asmenys. Ant kapo
vietoj supuvusio katalikiško bu
vo pastatytas stačiatikių kryžius,
prinešta dirbtinių gėlių, nuola
tos dega žvakės. Druskininkietės
nuomone, kapo priežiūra užsiima

tiek poilsiautojai, tiek vietiniai.
G. Vaščilienė apie šį palaidojimą
ir miške, netoli jų namų, karui
besibaigiant pakrikusius besi
traukiančius vokiečių kareivius,
naktimis ateidavusius paprašyti
maisto, vis papasakodavo „Eglės
sanatorijoje“ poilsiaujantiems vo
kiečių tautybės asmenims, tačiau
visa tai telikdavo pačios moters
rūpesčiu, nes nuolatos pagalvoda
vo, kad tas užkastas jaunas vaiki
nas juk turėjo tėvus ir kitus arti
muosius, kurie galbūt jo ieškojo ir
tebeieško? Juk medalikėlis, pagal
kurį kareivį galima atpažinti, kape
turėjo išlikti. „Jei neatpažintų, tai
nors palaikus iš miško perlaidotų
į kapines“, – sako Genovefa.

Gal žinote daugiau vokiečių
karių palaidojimų?
Dėl vokiečių kareivio palaikų pa
liudijimo į ją kreipėsi ir Druski
ninkų karių reabilitacijos centro
darbuotojai, pažadėję, kad apie tai
informuos Vokietijos ambasadą.
Tuo užsiėmė ir „Druskonis“, nu
siuntęs išspausdintą savaitraštyje
straipsnį „Vienišo kapo miškelyje
paslaptis“ į Vokietijos ambasadą
Lietuvoje bei jos atsakingų as
menų klausdamas, kokių tokiais
atvejais veiksmų imasi ambasada
– apklausia dar gyvus liudinin
kus, savo šalies piliečio palaikus
ekshumuoja, nustato tapatybę,
perlaidoja? Ką ambasados parei
gūnai patartų druskininkiečiams,
kuriems rūpi, jog vokiečių belais
vio palaikai iš vienišos kapavie
tės miške būtų tinkamai palaidoti
tam skirtoje vietoje, pvz., ben
dražygių kapinėse? Sulaukėme
Vokietijos Federacinės Respubli
kos ambasados Vilniuje Gynybos
atašė biuro padėkos už straipsnį
ir žinutę. Šią informaciją biuro
įgaliotas asmuo perdavė Vokiečių
karių kapų globos tautinei sąjun
gos („Volksbund“) atstovui Lietu
voje K. Arlauskui, kuris rūpinasi
naujai rastų karių kapų įamžinimu
ir senųjų priežiūra. Jis susisiekė
su „Druskoniu“ ir informavo, kad

praktinius ekshumavimo darbus
Lietuvoje atlieka VšĮ Kultūros
vertybių globos tarnyba, dirbanti
„Volksbundui“ pagal dvišalę su
tartį, todėl šiai tarnybai perdavė
savaitraštyje paskelbtą medžiagą.
Netrukus „Druskonis“ sulaukė
VšĮ Kultūros vertybių globos
tarnybos vadovo L. Kvizikevi
čiaus žinios, jog susipažino su
„Druskonyje“ paskelbta infor
macija apie vokiečių kario kapą
Druskininkuose ir į savo darbo
planus įtraukė palaikų ekshuma
vimą ir perlaidojimą. „Šias pro
cedūras ketiname atlikti po to, kai
bus gautas vokiečių sutikimas bei
surinkta daugiau duomenų apie
kitas vokiečių karių palaidojimo
vietas Lazdijų ir Varėnos rajonų
savivaldybėse. Gal jūsų redak
cijai yra žinoma daugiau tokių
vietų?“ – klausia VšĮ Kultūros
vertybių globos tarnybos vado
vas L. Kvizikevičius. Šį klausimą
peradresuojame ir „Druskonio“
skaitytojams: skambinkite redak
cijos telefonu, rašykite el. paštu,
užeikite. Kultūros vertybių glo
bos tarnybai jau perdavėme po
straipsnio „Druskonyje“ sulauktų
liudijimų, jog apie 10 vokiečių
karių buvo sumesti į vieną duobę
ir užkasti miške prie Šunupio.

Kapo globėjos gyvenimas
gimtojoje sodyboje
Be abejo, apie ketinimus ekshu
muoti ir perlaidoti vokiečių karei
vio palaikus pranešėme šio kapo
ilgametei globėjai ir palaidojimo
vietos liudininkei G. Vaščilienei,
kuriai atvykusiems į Druskinin
kus Kultūros vertybių globos tar
nybos darbuotojams teks dar kartą
paliudyti ir prisiminti Antrojo pa
saulinio karo pabaigą gimtojoje
sodyboje (dab. Eglės g. 2), kuri
tuomet buvo apsupta miškų. Juose
slapstėsi besitraukiantys išbadėję
vokiečių kareiviai, naktimis už
sukdavę į tėvų Juliaus ir Bronisla
vos Būžių sodybą prašyti maisto.
Rusų kareiviai, bedžiodami dur
tuvais, ieškodavo, gal kur nors

Genovefa Vaščilienė nuolat globoja nušauto vokiečių kareivio kapą prie „Eg
lės sanatorijos“ tvenkinio.
jų namuose slepiasi vokiečiai,
o stribai šniukštinėdavo, ar nėra
partizanų. Tėvuką Julių, žinomą
stalių, rusai nuolatos įvairiems
reikalams išsivesdavo, juolab jų
dalinys, persikėlęs pontoniniu til
tu per Nemuną, su virtuve buvo
visai netoli įsikūręs (prie dabar
tinės ligoninės). Tad Būžių šeima
savo vienkiemyje tarp miškų tais
neramiais laikais mažai tenakvo
davo: mama Bronislava su trim
vaikais eidavo miegoti pas gi
minaitę Kudralėje (taip anksčiau
vadinosi kelių sodybų vietovė
dabartinės „Eglės sanatorijos“
teritorijoje), o tėvas turėjo atskirą
slėptuvę. Apie tą žiaurų laikmetį
byloja vien Genovefos prisimini
mas apie tėvuko staliaus nuolatinį
darbą per naktį padaryti po kars
tą, už kuriuos neimdavo pinigų.
Abu tėvai anapus išėjo pamečiui:

mama Bronislava – 1983-iaisiais,
tėvas Julius– 1984 m.
Savo tėvų sodyboje, kurios
aplinka visiškai pasikeitė pasta
čius „Eglės sanatoriją“ ir įrengus
tvenkinį, G. Vaščilienė praleido
beveik visą savo gyvenimą. Bai
gusi agronomijos mokslus techni
kume, dirbo brigadininke Neravų
tarybiniame ūkyje, tvarkė gimtąją
sodybą, išaugino dukterį Marytę.
Dabar ten gyvena kartu su anūkės
Danutės šeima.
„Nors gal tam vokiečių karei
viui gerai ir ramu gražioj vietoj,
kur gegutė kukuoja ir visokie
paukštukai čiulba, o apačioj van
duo mirga, visą laiką galvoda
vau apie jį, atskirtą nuo savų ir
artimųjų, kurie galbūt jo iki šiol
ieško“, – susigraudina Genovefa,
uždegdama žvakutę ant kapo.
„Druskonio“ inf.

•

• Politinės aktualijos
• Rajono bendruomenių naujienos
• Kultūrinių renginių anonsas
• Dzūkai kalba, kad...
Lazdijų krašto
naujienų savaitraštis
Savaitės rajono naujienų bankas

Prenumerata priimama visuose pašto skyriuose,
internetepriimama
www.prenumerata.lt
ir redakcijoje
Prenumerata
visuose pašto
skyriuose,
adresu:
Nepriklausomybės ir
a. redakcijoje
4, Lazdijai.
internete
www.prenumerata.lt
Tel.: (8 318) 52260,a.8 4,
670
38882
adresu: Nepriklausomybės
Lazdijai.
Tel.: (8 318) 52260, 8 670 38882

10

Dzūkų žinios Nr. 51 / 2019 12 19 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt

Savaitės horoskopas
Avinas (03.21—04.20)
Šią savaitę būsite pasirengę sukurti
naujus platoniškus santykius, todėl
jus nuolat lydės intelektualūs pokal
biai. Su draugais ir kolegomis nuolat
kursite naujas idėjas ir planus, kaip
pasiekti bendrus tikslus, kaip surinkti
pinigų labdarai arba sukurti paraišką
naujam kūrybiniam sumanymui. Jei
esate vieniši, žinokite – nauji roman
tiški santykiai gali kilti iš senos tvirtos
draugystės. Savaitei artėjant į pabai
gą, padidės noras pasižymėti darbe.
Jums tikrai pasiseks, jei turėsite gerą,
iš anksto parengtą planą.

jūs, tiek jūsų draugai – palaikydami
vieni kitų pastangas, galite pasiekti
neįtikėtinų rezultatų.

Jautis (04.21—05.21)
Nuo pat savaitės pradžios norėsite
atverti širdį mylimam žmogui ar po
tencialiam simpatijų objektui, taip pat
kartu suplanuoti būsimą savaitgalį ir
kartu įgauti daug naujų patirčių. Sa
vaitei įpusėjus, tikriausiai panorėsite
daugiau laisvių darbe, o tai nebūtinai
sutaps su vadovybės nuomone. Ti
kėtina, kad jus nuvils reakcija į jūsų
prašymus. Nenusiminkite dėl to – luk
telėkite, kol nusės dulkės, o tuo tarpu
sukurkite alternatyvų planą, kaip pa
siekti to, ko norite.

Skorpionas (10.24—11.22)
Santykiai su kolegomis ir vadovybe
artimiausiu metu jus neretai glumins.
Geriausias būdas išsklaidyti įtampą –
pamėginti suvokti, kas sukelia jums
negatyvius jausmus, kokia jų priežas
tis. Nuomonių susikirtimai atrodo ne
išvengiami, bet turite galimybę užbėg
ti jiems už akių. Savaitei baigiantis,
palanku kuo daugiau laiko praleisti su
mylimais žmonėmis. Nebijokite būti
pažeidžiami ir atviri – sulauksite daug
palaikymo ir paskatinimo.

Dvyniai (05.22—06.21)
Būsite užsiėmę santykių kūrimu ir
puoselėjimu, todėl net jei jūsų pašto
dėžutė lūžta nuo pakvietimų į šventi
nius renginius, kur kas mielesni jums
atrodys ramūs vakarai su mylimu
žmogumi. Savaitei einant į pabaigą,
ypač suaktyvės jūsų vaizduotė, todėl
sukursite daug puikių idėjų. Atsirinkite
geriausias ir būtinai pristatykite jas
savo vadovams.
Vėžys (06.22—07.22)
Ieškosite naujų būdų pasikeisti ir sti
prėti kaip asmenybės, o jums padės
glaudūs ryšiai su mylimu žmogumi.
Leiskitės nunešami jausmų, bet ste
bėkite, kas su jumis tuo metu vyksta
– ši patirtis jums bus neįkainojama.
Savaitei įpusėjus pastebėsite, kad ge
riausiai sekasi dirbti su žmonėmis,
kurie jūsų gyvenime ir taip atlieka
svarbią rolę. Tikrai nėra jokios gėdos
atsiremti į savo partnerio stiprybes ir,
esant reikalui, pasikliauti savosiomis,
kai kitam žmogui pritrūksta kažkokių
kompetencijų. Dirbdami kaip koman
da, ne tik įveiksite kliūtis, bet ir geriau
pažinsite save.

Svarstyklės (09.24—10.23)
Šiuo metu labiausiai koncentruosi
tės į jums brangius žmones – šeimą,
draugus. Juk būtent su jais jaučiatės
jaukiai, ramiai ir komfortabiliai. Jie –
jūsų gyvenimo ašis. Kartu ruoškitės
artėjančioms šventėms: planuokite,
susitikite, kalbėkitės. Pažadinkite savo
vidinį vaiką, svajokite ir kurkite drą
siai – artėjantis šventinis laikotarpis
jums bus nepamirštamas.

Šaulys (11.23—12.21)
Savaitei prasidedant atrodys, kad jūs
ir jūsų mylimi žmonės kalba skirtin
gomis kalbomis. Užuot staigiai priėję
toli siekiančių išvadų, padarykite vis
ką, kad kuo išsamiau išsiaiškintumėt
situaciją. Prieš leisdamiesi į pokalbius
jautriomis temomis, luktelėkite, kol
nurims aistros, o tada mėginkite dar
kartą. Savaitei įpusėjus, būsite užsive
dę ieškoti naujų pajamų šaltinių. Jūsų
prioritetas – sumanymai, geriausiai
atspindintys jūsų interesus. Imkitės jų
iš peties ir netrukus pamatysite, kad
jūsų pastangos ima atsipirkti.
Ožiaragis (12.22—01.20)
Sieksite vadovybės pripažinimo, tačiau
tam nebus palankus metas ir bus išties
nelengva. Jausite, kad esate neįprastai
emocingi, tačiau pateksite į situacijas,
kuriose reikės susivaldyti. Savaitei
įpusėjus, visgi pavyks pralaužti ledus
ir jūsų asmeniniai projektai seksis kur
kas geriau. Jums pavyks atsidurti dė
mesio centre. Pasinaudodami sėkme,
nevenkite su vadovybe šnektelėti apie
ateinančių metų perspektyvas – tai
suteiks sparnus jūsų tolimesniems
sumanymams.

Liūtas (07.23—08.23)
Darbo vakarėliai ar mėgstama vei
kla nesulaikys jūsų nuo jaudinančių
susitikimų su mylimu žmogumi. Įsi
tikinsite, kad kalbėdamiesi apie jus
neraminančius emocinius santykių as
pektus tapsite tik dar artimesni. Savai
tei artėjant į pabaigą, stiprės poreikis
pasirūpinti savo pačių grožiu ir gera
savijauta, dabar pats laikas pagalvoti
apie šviežią Naujųjų metų rezoliuciją
arba būdus, kaip pagerinti dabartinę
dienotvarkę.

Vandenis (01.21—02.19)
Savaitės pradžioje būsite tiesiog
žavingi ir puikiai tai žinosite. Širdį
kutenantys pokalbiai, intelektualūs
pasimatymai su širdies draugais ar
draugėmis – pirmosiomis savaitės die
nomis tiesiog skrajosite padebesiais.
Netikėti, tarsi iš giedro dangaus nu
kritę pokyčiai gali jus ištikti savaitgalį
– pajusite, kad tarp jūsų ir šeimos ar
draugų įsivyrauja keista trintis. Prieš
imdamiesi kokių nors veiksmų, dukart
pagalvokite apie pasekmes.

Mergelė (08.24—09.23)
Savaitės pradžioje jausitės ypač jau
trūs – atrodys, tarsi visi aplinkiniai gali
nesunkiai „perskaityti“ jūsų emocijas.
Galbūt kas nors galvos, kad esate ne
įprastai nervingi, bet tai netiesa – tie
siog būsite jautresni. O tai jums padės
sukurti dar glaudesnius santykius su
jums svarbiais žmonėmis. Šiuo metu
žmonės pagaliau atkreips dėmesį į jūsų
ilgalaikes pastangas daugiau sportuoti,
tvarkyti namus ar gerinti kulinarinius
įgūdžius. Kad ir ko siektumėte – tiek

Žuvys (02.20—03.20)
Leisti laiką su draugais ir gerais ko
legomis bus ypač smagu. Įsitraukite
į kuo daugiau kolektyvinių projek
tų – tai jus suteiks daug kūrybinio
džiaugsmo. Maža to, dirbdami su ki
tais, pasieksite ir kai kurių asmeninių
tikslų. Savaitei einant į pabaigą, būsite
nepaprastai emocingi ir svajosite, kaip
kartu su geriausiais bičiuliais ištrūkti
iš komforto zonos. Galbūt jums padėtų
spontaniška kelionė arba neįprastas
vakaro pasimatymas?

Eteris
Ketvirtadienis
, gruodžio 19 d. Saulė teka 8.38, leidžiasi 15.53, dienos
ilgumas 7.15. Delčia. Vardadieniai: Rufas, Urbonas, Gerdvilas, Rimantė, Darijus.
LRT Televizija

1.20 „Tik nekvieskite

6.00 Lietuvos Respu-

farų!“.
3.25 Alchemija VIII.
Viskas iš naujo.
3.55 RETROSPEKTYVA.
Ciklas „Menininkų
portretai“.

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,

Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
11.10 „Komisaras

Reksas“.
12.00 (Ne)emigrantai.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.35 Kūrybingumo
mokykla.
16.45 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Daiktų istorijos.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Gyvenk be skolų.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Ištikimybė“.
23.45 „Komisaras
Reksas“.
0.30 Mūsų gyvūnai.
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 Kas ir kodėl?
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo
žinios.
4.05 „Ištikimybė“.
4.50 Kūrybingumo
mokykla.
5.00 LRT radijo
žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

LNK
6.00 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.30 „Tomo ir Džerio
šou“.
7.55 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
9.55 „Rimti reikalai 2“.
10.25 „Rozenheimo
policija“.
11.25 „Atsargiai –
giminės!“.
12.00 VIDO VIDeO.
13.00 „Tik tu ir aš“.
14.00 „Našlaitės“.
15.00 „Svajoklė“.
16.00 Labas vakaras,
Lietuva.
17.30 VIDO VIDeO.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Valanda su
Rūta.
21.00 „Rimti reikalai 2“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 „Titanų įniršis“.
0.25 „Akloji zona“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Keršytojų

komanda“.
6.55 „Žmogus voras“.
7.25 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
7.55 Gero vakaro šou.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Nuo likimo

nepabėgsi“.
12.00 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
15.00 „Simpsonai“.
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

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

Nepaprasta drąsa“.
0.30 „Skubi pagalba“.
1.30 „Makgaiveris“.
2.20 „Tėvynė“.
3.15 „APB“.
4.05 „Skubi pagalba“.
4.50 „Vieniši tėvai“.
5.10 „Atsargiai! Merginos“.
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Andriumi Tapinu.
11.00 Laikykitės ten.

Pokalbiai. G. Kilčiauskienė.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 „Pone prezidente“.
12.50 „Gyvybės langelis“.
14.00 #NeSpaudai.
15.00 „Pavojingi
jausmai“.
16.00 Reporteris.
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva
tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 „Gyvybės langelis“.
18.00 „Erodas“.
18.30 „Svečiuose pas
Marceliutę“.
19.00 Žinios.
19.20 Orai.
19.25 „Pozicija“.
20.00 Žinios.
20.20 Orai.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.58 Orai.
21.00 Skyrybos.
22.00 Kryptys LT.
22.30 Reporteris.
23.20 Sportas.
23.25 Orai.
23.30 Delfi dėmesio
centre.
0.00 Gyvenimas.
1.00 „Gyvybės langelis“.
2.10 Viralas.
2.30 „Pavojingi
jausmai“.
3.30 Reporteris.
4.00 Sportas.
4.08 Orai.
4.10 #NeSpaudai.
4.50 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.
5.30 Viralas.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

6.20 „CSI. Majamis“.
7.15 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.35 „Stoties policija“.
9.35 „Paskutinis faras“.
10.35 „Gelbėtojai – 112“.
11.35 „Jūrų pėstininkai“.
12.35 „Įstatymas ir

tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
13.35 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.55 „Stoties policija“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Gelbėtojai – 112“.
18.30 „CSI. Majamis“.
19.30 „Jūrų pėstininkai“.
20.30 „Galiu rytoj“.
21.00 „Asai“.
23.15 „Ketvirtojo Reicho
aušra“.
1.20 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
2.10 „Detektyvų
istorijos“.

Dzūkijos TV
6.13 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 Vantos lapas.
7.00 „Moterų daktaras“.
8.00 Nauja diena.
8.30 Nauja diena.

Rubrika.
9.00 Visi savi.
10.00 Laikykitės ten su

blikos himnas.
6.05 Vilnius Jazz 2019.
7.00 Kultūros diena.
7.25 „Kaip Paulinė

Kalėdas gelbėjo“.
7.40 „Drakoniukas

Kokosas 1“.
7.55 „Smurfai“.
8.20 Mūšio laukas.
8.50 „Maistas: tiesa ar

pramanas?“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
12.40 Veranda.
13.05 Nacionalinė ekspedicija.
14.00 Gimę tą pačią
dieną.
14.55 Laikinosios sostinės fenomenas.
15.25 Unikalios mamos.
15.50 „Kaip Paulinė
Kalėdas gelbėjo“.
16.05 „Drakoniukas
Kokosas 1“.
16.15 „Smurfai“.
16.45 „Maistas: tiesa ar
pramanas?“.
17.05 „Ieškok manęs
Paryžiuje 2“.
18.00 Kultūros diena.
18.30 Muzikinis intarpas.
18.50 Karaliaus Mindaugo krepšinio

taurė. Ketvirtfinalis.
Pasvalio „Pieno
žvaigždės“–Panevėžio „Lietkabelis“.
21.00 „Laikinosios sostinės fenomenas.
Architektas
Vytautas Landsbergis-Žemkalnis“.
21.30 „Danų mergina“.
23.25 Arvydas Sabonis.
Istoriniai kadrai.
0.15 DW naujienos rusų
kalba.
0.30 Dabar pasaulyje.
1.00 Euromaxx.
1.30 Vilnius Jazz 2019.
2.25 Smalsumo genas.
2.50 Linija. Spalva.
Forma.
3.15 Duokim garo!
4.40 Stop juosta.
5.05 Stilius.

TV1
6.30 „Tėvas Motiejus“.
7.45 „Neklausk meilės

vardo“.
8.45 „Meilės sparnai“.
9.45 „Akloji“.
10.50 „Būrėja“.
12.00 „Bjaurusis ančiukas

Niujorke“.
13.00 „Zigis ir Ryklys“.
13.20 „Keista šeimynėlė“.
13.50 „Kiaulė, Ožka, Ba-

nanas ir Svirplys“.
14.20 „Muča Luča“.
14.45 „Mirtis rojuje“.
16.00 „Svaragini. Amžina

draugystė“.
17.00 „Būk su manim“.
18.00 „Keršto gėlės“.
18.50 „Paskolinta meilė“.
19.50 „Mirtis rojuje“.
21.00 PREMJERA.

„Kasandra. Prieš
srovę“.
23.05 „Gyvenimo daina“.
1.05 „Senojo Tilto
paslaptis“.
3.20 „Prancūziška
žmogžudystė.
Mirtis Lemano
ežero pakrantėje“.
4.50 „Tėvas Motiejus“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Meilė – tai...“.
9.00 Gyvūnų manija.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Saša ir Tania“.
12.30 „Vedęs ir turi

vaikų“.
13.30 „Mikė“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Saša ir Tania“.
18.00 „Vedęs ir turi

vaikų“.
19.00 „Saldainiukas“.
20.00 „Meilė – tai...“.
20.30 Žinios.
20.55 Orai.
21.00 „Ko nori moterys?“.
23.35 „Rouzvudas“.
1.25 Aukščiausia pavara.
2.25 „Paskutinis žmogus

Žemėje“.
3.00 „Moterų lyga.

Vyrai, pinigai ir
meilė“.

11

Nr. 51 / 2019 12 19 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt Dzūkų žinios

Eteris
Penktadienis
, gruodžio 20 d. Saulė teka 8.39, leidžiasi 15.53, dienos
ilgumas 7.14. Delčia. Vardadieniai: Dominykas, Daugardas, Gražvilė, Teofilis.

, gruodžio 21 d. Saulė teka 8.39, leidžiasi 15.53, dienos ilgumas
7.14. Delčia. Vardadieniai: Norgaudė, Girenė, Tomas.

LRT Televizija

LRT Televizija

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,
Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Miuncheno kriminalinė policija“.
11.10 „Komisaras
Reksas“.
12.00 Gyvenimo
spalvos.
13.00 „Kilti ir kelti.
„Carito“ misija
Lietuvoje“.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.35 Kūrybingumo
mokykla.
16.45 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Visi kalba.
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.
22.55 „Spektras“.
1.20 „Vasaros žaros“.
2.50 Kūrybingumo
mokykla.
3.00 LRT radijo
žinios.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Šventadienio
mintys.
4.00 LRT radijo
žinios.
4.05 Beatos virtuvė.
5.00 LRT radijo
žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

LNK
6.00 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.30 „Tomo ir Džerio

nuotykiai“.
7.55 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
9.55 „Rimti reikalai 2“.
10.25 „Rozenheimo
policija“.
11.25 „Atsargiai –
giminės!“.
12.00 Valanda su
Rūta.
13.00 „Tik tu ir aš“.
14.00 „Našlaitės“.
15.00 „Svajoklė“.
16.00 Labas vakaras,
Lietuva.
17.30 VIDO VIDeO.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 „Neliečiamieji“.
23.15 „13 valandų.
Slaptieji Bengazio
kariai“.
2.05 „Titanų įniršis“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Keršytojų

komanda“.
6.55 „Žuvėliokai“.
7.25 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
7.55 Farai.
8.55 Legendinės

legendos.
10.00 „Nuo likimo

nepabėgsi“.
12.00 „Atsargiai! Merginos“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.
15.00 „Simpsonai“.
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 „Vienas namuose
3“.
21.40 „Geležinis žmogus
2“.
0.05 „P2“.
2.00 „Mirtinas šūvis“.
4.05 „Makgaiveris“.
4.55 „Atsargiai! Merginos“.
5.20 „Vieniši tėvai“.

BTV
6.20 „CSI. Majamis“.
7.15 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.35 „Stoties policija“.
9.35 „Paskutinis faras“.
10.35 „Gelbėtojai – 112“.
11.35 „Jūrų pėstininkai“.
12.35 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
13.35 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.55 „Stoties policija“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Gelbėtojai – 112“.
18.30 „CSI. Majamis“.
19.30 „Amerikietiškos
imtynės“.
21.30 „Ikaras“.
23.20 „Asai“.
1.35 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
2.30 „Nusikaltimų
miestas“.

Dzūkijos TV
6.13 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 „Pasaulis iš

viršaus“.
7.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai. G. Kilčiauskienė.
8.00 #NeSpaudai.
9.00 Greiti pietūs.
10.00 Mano vieta.
10.30 Kryptys LT.
11.00 Gyvenimas.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 „Pone
prezidente“.
12.50 „Gyvybės
langelis“.
14.00 Skyrybos.
15.00 „Pavojingi
jausmai“.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Oponentai.
17.00 „Gyvybės langelis“.
18.00 „Ateik ir numirk“.

18.30 „Laisvės keliu“.
19.00 Žinios.
19.25 Orai.
19.25 „Svečiuose pas

21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Vieni metai po

Marceliutę“.
20.00 Žinios.
20.25 Orai.
20.30 Reporteris.
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
22.00 Oponentai.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Bušido ringas.
Tarptautinis
turnyras „BUSHIDO
KOK 2019“.
23.30 Vantos lapas.
0.00 „Moterų daktaras“.
1.00 „Gyvybės langelis“.
2.10 Oponentai.
2.30 „Pavojingi
jausmai“.
3.30 Reporteris.
4.00 Sportas.
4.08 Orai.
4.10 Gyvenimas.
4.50 Mano vieta.
5.15 Kaimo akademija.
5.45 Oponentai.
6.10 „Pasaulis iš
viršaus“.
6.35 „Pasaulio turgūs“.

23.00 Koncertas, skirtas

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Vilnius Jazz 2019.
7.00 Kultūros diena.
7.25 „Kaip Paulinė
Kalėdas gelbėjo“.
7.40 „Drakoniukas
Kokosas 1“.
7.55 „Smurfai“.
8.20 Pasaulio lietuvių
žinios.
8.50 „Maistas: tiesa ar
pramanas?“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė.
12.40 7 Kauno dienos.
13.05 Mūsų miesteliai.
Igliauka.
13.55 Pasaulio teisuoliai.
14.40 „Chopin Jazz Inn“
su Evelina Sašenko.
15.50 „Kaip Paulinė
Kalėdas gelbėjo“.
16.05 „Drakoniukas
Kokosas 1“.
16.15 „Smurfai“.
16.45 „Maistas: tiesa ar
pramanas?“.
17.05 „Ieškok manęs
Paryžiuje 2“.
18.00 Kultūros
diena.
18.30 Kelias į namus.
Halina Kobeckaitė.
19.00 Dokumentinė
apybraiža „Mes
nugalėjom“.
19.25 Žmonių biblioteka.
Lietuvos nacionalinės Martyno
Mažvydo bibliotekos šimtmečio
šventinis renginys.
20.30 Panorama.

rytojaus“.
E. Balsio 100osioms gimimo
metinėms.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Veranda.
1.10 „Džiaze tik merginos“.
2.15 „Danų mergina“.
4.10 „Laikinosios sostinės fenomenas.
Architektas
Vytautas Landsbergis-Žemkalnis“.
4.40 7 Kauno dienos.
5.05 Nacionalinė ekspedicija.

TV1
6.30 „Tėvas Motiejus“.
7.45 „Neklausk meilės

vardo“.
8.45 „Meilės sparnai“.
9.45 „Akloji“.
10.50 „Būrėja“.
12.00 „Bjaurusis ančiukas

Niujorke“.
13.00 „Zigis ir Ryklys“.
13.20 „Keista šeimynėlė“.
13.50 „Antinas Gu-

druolis“.
14.20 „Muča Luča“.
14.45 „Mirtis rojuje“.
16.00 „Svaragini. Amžina

draugystė“.
17.00 „Būk su manim“.
18.00 „Keršto gėlės“.
18.50 „Paskolinta meilė“.
19.50 „Mirtis rojuje“.
21.00 „Visa tiesa apie
Hario Kveberto
bylą“.
23.05 „Kovos su
mafija būrys. Bosas
grįžta“.
1.10 „Senojo Tilto
paslaptis“.
3.25 „Kasandra. Prieš
srovę“.
5.00 „Tėvas Motiejus“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“
8.30 „Meilė – tai...“.
9.00 Statybų gidas.
9.30 Topmodeliai.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Saldainiukas“.
12.30 „Vedęs ir turi

vaikų“.
13.30 „Mikė“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Saša ir Tania“.
18.00 „Vedęs ir turi
vaikų“.
19.00 „Saldainiukas“.
20.00 Farai.
21.00 Žinios.
21.45 Sportas.
21.50 Orai.
22.00 Eurolygos rungtynės. Maskvos
srities „Khimki“–
Kauno „Žalgiris“.
0.20 „Juodasis
erelis“.

šeštadienis
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Daiktų istorijos.
7.00 Mūšio laukas.
7.30 „Kalėdų šeima“.
9.00 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 Pasaulio dokumentika. Premjera.
„Šnipas sniege“.
12.55 Pasaulio dokumentika. „Neįtikėtinos
gyvūnų draugystės“.
13.50 „Džesika Flečer 10“.
15.28 Loterija „Keno
Loto“.
15.30 Žinios. Orai.
15.45 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Langas į valdžią.
18.30 Vakaras su Edita.
19.30 Stilius.
20.25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Šok su žvaigžde.
23.10 „Tegyvuoja meilė!“.
1.20 „Spektras“.
3.40 „Kilti ir kelti.
„Carito“ misija
Lietuvoje“.
4.30 „Kalėdų šeima“.

LNK
6.45 „Tomo ir Džerio

šou“.
7.10 „Zigis ir Ryklys“.
7.35 „Šaunusis Skū-

bis-Dū“.
8.00 „Ponas Bynas“.
8.30 „Tomo ir Džerio

nuotykiai“.
8.55 „Visa tiesa apie

ryklį“.
10.45 „Transformeriai.

Nugalėtųjų
kerštas“.
13.45 „Marmadukas“.
15.30 „Paskutinis uošvių
išbandymas“.
17.55 Gyvūnų pasaulis.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 „Kalėdų senelio
slaptoji tarnyba“.
21.25 „Viskas tik prasideda“.
23.15 PREMJERA.
„Šnipas per klaidą“.
1.00 „Neliečiamieji“.

TV3
6.15 Televitrina.
6.30 „Ančiukų istorijos“.
7.00 „Transformeriai. Ki-

bernetinė Visata“.
7.30 „Aladinas“.
8.00 „Ančiukų istorijos“.
8.30 Virtuvės istorijos.
9.00 Gardu Gardu.
10.00 Būk sveikas!
10.30 Penkių žvaigždučių

būstas.
11.00 Mano pinigai.
11.30 „Mano mažasis

ponis“.
13.20 „Pasaka apie

pagrobtą nimfą“.
14.30 „Nuotykių ieško-

tojas. Midos skry-

nelės prakeiksmas“.
16.45 Ekstrasensų mūšis.
18.30 TV3 žinios.
19.17 TV3 sportas.
19.22 TV3 orai.
19.25 Eurojackpot.
19.30 „Uošvių nepasi-

rinksi“.
21.00 „Kol dar neatėjo

audra“.
22.55 „Tobuli aferistai“.
0.50 „Indianapolis.

Nepaprasta drąsa“.
3.00 „Taksi 5“.
4.50 „Vieniši tėvai“.

BTV
6.00 „Galiu rytoj“.
7.30 „Muchtaro

sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
8.30 „Galiu rytoj“.
9.00 Sveikatos kodas.
9.30 Sveikatos kodas
televitrina.
10.05 „Varom!“.
10.35 „Laukinė karalystė“.
11.40 „Lemtinga diena“.
12.45 „Džeimio ir
Džimio kulinarinės
dvikovos“.
13.45 „Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai“.
14.45 „Muchtaro
sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
15.45 „Nusikaltimų
tyrėjai“.
17.00 Betsafe–LKL
čempionatas.
„Rytas“–„SintekDzūkija“.
19.30 Muzikinė kaukė.
22.05 „Baltųjų rūmų
šturmas“.
0.40 „Skambutis 2“.

Dzūkijos TV
7.03 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 „TV Europa

pristato. Vyrų
šešėlyje. Felicija
Bortkevičienė“.
7.55 „TV Europa
pristato. Vyrų
šešėlyje. Gražina
Pigagaitė“.
8.30 Nauja diena.
Rubrikos.
9.00 Bušido ringas.
Tarptautinis
turnyras „BUSHIDO
KOK 2019“.
9.30 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
10.00 Vantos lapas.
10.30 „Pone prezidente“.
12.00 „Detektyvas Linlis“.
14.00 Gyvenimas.
15.00 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Kryptys LT.
17.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai. Konstantinas Kiveris-Lilas.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „TV Europa
pristato. Vyrų
šešėlyje. Felicija
Bortkevičienė“.
19.00 „Moterų daktaras“.

20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Oponentai.
21.00 Kitoks pokalbis su

Edvardu Žičkumi.
22.00 Neprijaukinti.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten.

Pokalbiai. G. Kilčiauskienė.
0.00 „Moterų daktaras“.
1.00 „Pagrindinis įtariamasis. Tenison“.
3.00 „Pasaulis iš
viršaus“.
3.20 Viralas.
3.40 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
4.20 Gyvenimas.
5.00 Kryptys LT.
5.30 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
6.20 „Pasaulis iš
viršaus“.
6.40 „Kitoks pokalbis su
D. Žeimyte“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Klausimėlis.
6.20 Žagarės vyšnių

festivalis 2016
„Viskas yra gerai“.
7.20 Auksinis protas.
8.30 Unikalios mamos.
9.00 Auto Moto.
9.30 Pradėk nuo savęs.
10.00 Į sveikatą!
10.30 Smalsumo genas.
11.00 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas.
11.30 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
12.00 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
12.30 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė.
13.00 ARTS21.
13.30 Trumpametražių
filmų diena.
14.20 Eduardas Balsys.
Šokio spektaklis
„Eglė žalčių
karalienė“.
16.00 Mūšio laukas.
16.30 FIFA klubų Pasaulio
taurė. Rungtynės
dėl 3 vietos.
18.35 Stambiu planu.
19.30 FIFA klubų Pasaulio
taurė. Finalas.
21.45 Trumpametražių
filmų diena.
Lietuviškų filmų
programa „Festivalių numylėtiniai“.
23.15 Grupės „Golden
Parazyth“ koncertas.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Kelias į namus.
Halina Kobeckaitė.

1.20 Žmonių biblioteka.

Lietuvos nacionalinės Martyno
Mažvydo bibliotekos šimtmečio
šventinis renginys.
2.20 „Vasaros žaros“.
3.50 ARTS21.
4.15 Kelias.
4.45 Auksinis protas.

TV1
7.00 „Akloji“.
7.30 „Pragaro katytė“.
8.30 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.30 „Tėvas Motiejus“.
10.40 „Būrėja“.
12.25 „Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson
receptai“.
12.55 „Akloji“.
14.30 Sveikatos namai.
15.30 Sveikatos namai
televitrina.
15.45 „Širdele mano“.
17.45 „Akloji“.
18.50 „Būrėja“.
20.00 „Detektyvė Rizoli“.
21.00 PREMJERA.
„Korumpuoti“.
22.50 „Amžinai tavo“.
0.50 „Kovos su
mafija būrys. Bosas
grįžta“.
2.45 „Visa tiesa apie
Hario Kveberto
bylą“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 Jokių kliūčių!
7.30 Iš peties.
8.30 „Simpsonai“.
9.00 Vienam gale

kablys.
9.30 Statybų gidas.
10.00 Autopilotas.
10.30 Lietuvos mokyklų

žaidynės.
11.00 „Pamirštų salų

paslaptis“.
12.00 Jokių kliūčių!
13.00 „Pamirštų salų

paslaptis“.
14.00 Išlikimas.
15.00 „Pavojingiausi

Indijos keliai“.
16.00 Iš peties.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 „Bearas Gryllsas.

Laukinis iššūkis
žvaigždėms“.
19.00 Amerikos talentai.
21.00 Žinios.
21.45 Sportas.
21.50 Orai.
22.00 „Edvardas Žirkliarankis“.
0.10 „Ko nori moterys?“.
2.30 „Nufilmuoti
antgamtiniai
reiškiniai“.

„Kalėdų senelio slaptoji tarnyba“, 19.30,
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Eteris
Sekmadienis
, gruodžio 22 d. Saulė teka 8.40, leidžiasi 15.54, dienos ilgumas
7.14. Delčia. Vardadieniai: Rimbertas, Gedvydas, Dovilė, Zenonas, Ksavera, Anna, Aneta, Ana.

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

LRT Televizija

LRT Televizija

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Nacionalinė ekspe-

dicija.
7.00 Šventadienio

prasideda“.

TV3

Zita Kelmickaite.
9.00 „Brolių Grimų

pasakos. Karalius
Strazdabarzdis“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 Pasaulio dokumentika. Premjera.
„Septyni pasauliai,
viena planeta“.
12.55 Pasaulio dokumentika. Premjera.
„Gyvūnų jaunikliai.
Pirmi gyvenimo
metai“.
13.45 „Puaro“.
15.28 Loterija „Keno
Loto“.
15.30 Žinios. Orai.
15.45 „Neužmiršti“.
16.30 Gyvenk be skolų.
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 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
21.30 „Bloga mergaitė“.
22.00 „Sesutės“.
23.55 „Geležinė ledi“.
1.35 Pasaulio dokumentika. „Septyni
pasauliai, viena
planeta“.
2.25 Pasaulio dokumentika. „Gyvūnų
jaunikliai. Pirmi
gyvenimo metai“.
3.15 Šventadienio
mintys.
3.45 „Tegyvuoja meilė!“.

LNK
6.50 „Tomo ir Džerio

nuotykiai“.
7.15 „Zigis ir Ryklys“.
7.40 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
8.05 „Ponas Bynas“.
8.35 „Tomo ir Džerio
nuotykiai“.
9.00 Sveikatos namai.
10.00 „Šunų viešbutis“.
12.05 „Milijonas šventinių
lempučių“.
14.00 „Ponas Bynas“.
14.35 „Legenda apie
Zoro“.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 Lietuvos balsas.
Senjorai.
22.05 „Nakties įstatymai“.
0.35 „Neramumai
Bronkse“.
2.15 „Viskas tik

8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Nuo likimo

blikos himnas.

5.45 Televitrina.
6.00 Sveikatos medis.
7.00 „Transformeriai. Ki-

mintys.
7.30 Klausimėlis.
8.00 Tėčio reikalai.
8.30 Ryto suktinis su

6.00 Lietuvos Respu-

bernetinė Visata“.
7.30 „Aladinas“.
8.00 „Ančiukų istorijos“.
8.30 Svajonių ūkis.
9.00 La Maistas.
10.00 Pasaulis pagal

moteris.
11.00 Svajonių sodai.
12.00 „Sindbadas.

Septynių audrų
piratai“.
13.35 „Juros periodo augintinio nuotykiai“.
15.20 „Urmu pigiau“.
17.30 Visi mes žmonės.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 X Faktorius.
22.30 „Transporteris“.
0.20 „Geležinis žmogus
2“.
2.30 „Tobuli aferistai“.
4.05 „Makgaiveris“.
4.55 „Atsargiai! Merginos“.

BTV
6.30 Baltijos galiūnų

čempionatas.
Radviliškis.
7.30 „Muchtaro
sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
8.30 Tauro ragas.
9.00 „Giants Live“
Pasaulio Pasaulio
galiūnų čempionatas.
10.05 „Varom!“.
10.35 „Diena laukinėje
gamtoje“.
11.40 „Negyvenamose
salose su Beru
Grilsu“.
12.45 „Džeimio ir
Džimio kulinarinės
dvikovos“.
13.45 „Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai“.
14.45 „Muchtaro
sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
15.45 „Nusikaltimų
tyrėjai“.
17.00 Betsafe–LKL
čempionatas.
„Lietkabelis“–
„Šiauliai“.
19.30 „Žandaras ir
ateiviai“.
21.25 „Narkotikų prekeiviai“.
22.30 „Gyvi numirėliai“.
23.30 „Ikaras“.
1.15 „Skambutis 2“.

Dzūkijos TV
7.03 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 „Gluchariovas“.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Mano vieta.
9.30 Nauja diena.

Rubrikos.
10.00 Šiandien kimba.
11.00 Kryptys LT.
11.30 Krepšinio pasaulyje

su V. Mačiuliu.

6.02 Labas rytas,

nepabėgsi“.
12.00 „Atsargiai! Mer-

Lietuva.

„Transporteris“, 22.30, TV3
12.00 „Pagrindinis įtaria-

masis. Tenison“.
14.00 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
15.00 Skyrybos.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 „24/7“.
17.30 Oponentai.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „TV Europa
pristato. Vyrų
šešėlyje. Gražina
Pigagaitė“.
19.00 „Moterų daktaras“.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 #NeSpaudai.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai. Konstantinas Kiveris-Lilas.
0.00 „Moterų daktaras“.
1.00 „Detektyvas Linlis“.
3.00 „Pasaulis iš
viršaus“.
3.20 Oponentai.
3.40 „24/7“.
4.20 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
5.00 Mano vieta.
5.30 Kaimo akademija.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Grupės „Golden
Parazyth“ koncertas.
7.05 Smalsumo genas.
7.35 Kūrybingumo
mokykla.
7.45 Krikščionio žodis.
8.00 Kelias.
8.30 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
9.00 Pasaulio lietuvių
žinios.
9.30 Linija. Spalva.
Forma.
10.00 Atspindžiai.
10.30 Literatūros pėdsekys.
11.00 Stop juosta.
11.30 7 Kauno dienos.
12.00 Kelias į namus.
12.30 Mokslo sriuba.
13.00 Šok su žvaigžde.
15.00 Šventadienio
mintys.
15.30 Brandūs pokalbiai.
16.00 Euromaxx.
16.30 Veranda.
17.00 Stilius.
17.55 Kultūringai su
Nomeda.
18.50 Mūsų miesteliai.
Panemunėlis.
19.45 Premjera. „Frenki
Dreik paslaptys 1“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Skambantys
pasauliai su
Nomeda Kazlaus.

Viešnia – garsi
rašytoja, knygos
„Šokoladas“ autorė
Joanne Harris.
21.55 Rojaus paukščiai.
79-ojo nacionalinės
filharmonijos
sezono pradžios
koncertas.
23.30 „Kilti ir kelti.
„Carito“ misija
Lietuvoje“.
0.20 „Vieni metai po
rytojaus“.
1.50 Muzikinis intarpas.
2.10 „Sesutės“.
4.05 Šventadienio
mintys.
4.30 Duokim garo!

TV1
7.00 „Akloji“.
7.30 „Pragaro katytė“.
8.30 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.30 „Tėvas Motiejus“.
10.50 „Būrėja“.
12.00 „Puikusis Gordono,
Džino ir Fredo
kalėdinis pokylis“.
13.30 Sveikinimai.
15.45 „Širdele mano“.
17.45 „Akloji“.
18.50 „Būrėja“.
20.00 „Detektyvė Rizoli“.
21.00 „Ištekėjusi už
mafijos“.
23.10 „Amerikietiška
pastoralė“.
1.15 „Amžinai tavo“.
3.10 „Korumpuoti“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 Jokių kliūčių!
7.30 Iš peties.
8.30 „Simpsonai“.
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 Vienam gale

ginos“.

9.20 „Senis“.
10.25 „Miuncheno krimi-

13.00 „Parduotas gyve-

nalinė policija“.
11.10 „Komisaras
Reksas“.
12.00 Beatos virtuvė.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.35 Kūrybingumo
mokykla.
16.45 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Vartotojų kontrolė.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 LRT forumas.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Tikrasis genijus“.
23.45 „Komisaras
Reksas“.
0.30 Klausimėlis.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Savaitė.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 „Tikrasis genijus“.
4.50 Kūrybingumo
mokykla.
5.00 LRT radijo žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

15.00 „Simpsonai“.
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 Namas.
20.30 „Moterys meluoja

LNK
6.40 „Pramuštgalviai“.
8.15 „Rango“.
10.25 „Haris Poteris ir

Išminties akmuo“.
13.30 „Žvaigždžių

kablys.

dulkės“.

10.00 Praeities žvalgas.
10.30 100% Dakaro.
11.00 Pamirštų salų

16.00 Labas vakaras,

paslaptis.
12.00 Jokių kliūčių!
13.00 „Besikeičianti
planeta“.
14.00 Išlikimas.
15.00 „Pavojingiausi
Indijos keliai“.
16.00 Iš peties.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 „Bearas Gryllsas.
Laukinis iššūkis
žvaigždėms“.
19.00 Amerikos
talentai.
21.00 Žinios.
21.45 Sportas.
21.50 Orai.
22.00 NBA Action.
22.30 NBA rungtynės. Dalaso
„Mavericks“–Toronto „Raptors“.
1.00 „Edvardas Žirkliarankis“.

bandymas. Mažieji
Fokeriai“.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 „DGM. Didysis
gerulis milžinas“.
21.50 „Sąjungininkai“.
22.28 Telefoninė loterija
1634.
22.30 „Sąjungininkai“.
0.15 „Kaip išgyventi
Kalėdas“.
2.00 „Nakties įstatymai“.

Lietuva.
16.30 „Paskutinis tėvų iš-

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Keršytojų

komanda“.
6.55 „Žuvėliokai“.
7.25 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
7.55 La Maistas.

nimas“.

geriau“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Pi gyvenimas“.
0.30 „Transporteris“.
2.10 „Kol dar neatėjo

audra“.
3.50 „APB“.
4.40 „Atsargiai! Mer-

ginos“.

BTV

19.20 Orai.
19.25 „Tai – sportas“.
19.45 „Laisvės keliu“.
20.00 Žinios.
20.20 Orai.
20.30 Kryptys LT.
21.00 Laikykitės ten su

Andriumi Tapinu.
22.00 „Pone prezidente“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Lietuvos komiko
vakaras.
2.00 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.
3.00 Kryptys LT.
3.40 „Pone prezidente“.
4.00 Reporteris.
4.20 Sportas.
4.28 Orai.
4.30 Kryptys LT.
5.00 Reporteris.
5.20 Sportas.
5.28 Orai.
5.30 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.

LRT Plius

6.15 „CSI. Majamis“.
7.10 „Mano virtuvė

6.00 Lietuvos Respu-

geriausia“.
8.25 „Stoties policija“.
9.25 „Paskutinis faras“.
10.25 „Gelbėtojai – 112“.
11.25 „Nusikaltimų
tyrėjai“.
12.35 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
13.35 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.55 „Stoties policija“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Gelbėtojai – 112“.
18.30 „CSI. Majamis“.
19.30 „Jūrų pėstininkai“.
20.30 „Galiu rytoj“.
21.00 „Jupiterė. Pabudimas“.
23.30 „Baltųjų rūmų
šturmas“.
2.00 „Narkotikų prekeiviai“.
2.55 „Gyvi numirėliai“.
3.40 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.

6.05 Džiaze tik mer-

Dzūkijos TV
6.14 TV parduotuvė.
6.30 Krepšinio pasaulyje

su V. Mačiuliu.
7.00 Šiandien kimba.
8.00 „24/7“.
9.00 Apie tave.
10.00 Gyvenimas.
11.05 „Pavojingi

jausmai“.
12.10 TV parduotuvė.
12.25 Mano vieta.
13.00 „Gyvybės langelis“.
14.00 Kitoks pokalbis su

Edvardu Žičkumi.
15.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Lietuvos komiko
vakaras.
18.00 „Prisikėlimas“.
18.30 „Svečiuose pas
Marceliutę“.
19.00 Žinios.

blikos himnas.
ginos.
7.15 Kūrybingumo
mokykla.
7.25 „Kaip Paulinė
Kalėdas gelbėjo“.
7.40 „Drakoniukas
Kokosas“.
7.55 „Smurfai“.
8.20 Pradėk nuo savęs.
8.50 „Maistas: tiesa ar
pramanas?“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas.
12.40 Linija. Spalva.
Forma.
13.05 Savaitė.
14.00 Kultūringai su
Nomeda.
14.50 Eduardo Balsio
gala koncertas.
15.50 „Kaip Paulinė
Kalėdas gelbėjo“.
16.05 „Drakoniukas
Kokosas“.
16.15 „Smurfai“.
16.45 „Maistas: tiesa ar
pramanas?“.
17.05 „Ieškok manęs
Paryžiuje“.
18.00 Kultūros diena.
18.30 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
19.00 Dokumentinė
apybraiža „Mes
nugalėjom“.
19.25 Premjera. Mes
tikime „Amazon“.
20.20 Kūrybingumo
mokykla.

20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Premjera. „Bilė“.
23.15 „Neužmiršti“.
24.00 DW naujienos rusų

kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Kelias į namus.
1.15 Šok su žvaigžde.
3.15 „Geležinė ledi“.
4.55 Kūrybingumo

mokykla.
5.05 Mūsų miesteliai.

Panemunėlis.

TV1
6.35 „Tėvas Motiejus“.
7.50 „Neklausk meilės

vardo“.
8.50 „Meilės sparnai“.
9.50 „Akloji“.
12.00 „Bjaurusis ančiukas

Niujorke“.
13.00 „Zigis ir Ryklys“.
13.20 „Keista šeimynėlė“.
13.50 „Antinas Gu-

druolis“.
14.20 „Muča Luča“.
14.45 „Mirtis rojuje“.
16.00 „Svaragini. Amžina

draugystė“.
17.00 „Būk su manim“.
18.00 „Keršto gėlės“.
18.50 „Paskolinta meilė“.
19.50 „Mirtis rojuje“.
21.00 „„Velvet“ kolekcija“.
23.15 „Gyvenimo daina“.
1.05 „Senojo Tilto

paslaptis“.
3.10 „Ištekėjusi už

mafijos“.
4.50 „Tėvas Motiejus“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Mikė“.
9.00 „Autopilotas“.
9.30 Topmodeliai.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Saldainiukas“.
12.30 „Vedęs ir turi

vaikų“.
13.30 „Mikė“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Saša ir Tania“.
18.00 „Vedęs ir turi

vaikų“.
19.00 „Saldainiukas“.
20.00 „Meilė – tai...“.
20.30 Žinios.
20.58 Orai.
21.00 „Paskutinį kartą

Vegase“.
23.10 „Padaras“.
1.15 „Pėdsakai“.
2.00 „Aukščiausia

pavara“.
2.55 „Moterų lyga.

Vyrai, pinigai ir
meilė“.

„Paskutinį kartą Vegase“, 21.00, TV6
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Eteris
Antradienis
, gruodžio 24 d. Saulė teka 8.41, leidžiasi 15.55, dienos ilgumas
7.14. Delčia. Vardadieniai: Adelė, Adomas, Ieva, Irmina, Girstautas, Minvydė, Irma.

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

LRT Televizija

19.30 Kūčių vakarienė

LRT Televizija

6.00 Lietuvos Respu-

su kunigu Ričardu
Doveika.
22.00 „Lino Adomaičio
šventinis koncertas
„Vandenynai“.
23.55 „Graži moteris“.
2.10 „Pi gyvenimas“.
4.20 „APB“.
5.10 „Atsargiai! Merginos“.

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Stilius.
7.00 Klausimėlis.
7.20 „Didysis Bethoveno
šuolis“.
9.05 „Turbo“.
10.45 Premjera. „Putlučiai
ir laukiniai. Žavūs
gyvūnų jaunikliai“.
12.20 Premjera. „Ugnis ir
paguoda“.
13.20 „Kaip prisijaukinti
slibiną“.
15.05 Koncertas. Gytis
Paškevičius.
17.25 Loterija „Keno
Loto“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 (Ne)emigrantai.
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.
0.30 „Kalėdinis atsisveikinimas“.
1.55 „Kalėdinis ledo
festivalis“.
3.20 Kas ir kodėl?
3.45 Klausimėlis.
4.15 „Didysis Bethoveno
šuolis“.

LNK
6.25 „Pramuštgalviai

Paryžiuje“.
7.55 „Tiltas į Terabitiją“.
9.45 „Legendos susivie-

nija“.
11.35 „Haris Poteris ir pa-

slapčių kambarys“.
14.45 „Spaidervikų

kronikos“.
16.35 „Turtuolis Ričis“.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 Valanda su Rūta.

Kūčios.
21.30 PREMJERA. „Ir visi
jų vyrai“.
23.50 „Kaip pavogti
žmoną“.
1.50 „Paskutinis tėvų
išbandymas. Mažieji Fokeriai“.

TV3
6.20 Televitrina.
6.35 „Pasaka apie

pagrobtą nimfą“.
7.45 „Vienas namuose
3“.
9.45 „Mažasis Kalėdų
senelio padėjėjas“.
11.25 „Meškiukas
Padingtonas 2“.
13.30 „Sniego karalienė
2“
15.00 „Trys riešutėliai
Pelenei“.
16.45 „Snieguolė ir
septyni nykštukai“.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.

BTV
6.35 „Laukinė karalystė“.
7.40 „Diena laukinėje

„Ir visi jų vyrai“, 21.30, LNK

gamtoje“.
8.40 „Uraganas. Vėjo

odisėja“.
10.15 „Riterio žvaigždė“.
13.00 36-asis Pasaulinis

rytojaus cirkas.
14.50 „Žiedų valdovas.
Žiedo brolija“.
18.30 „Mumija“.
21.00 „Azartiniai
žaidimai“.
23.05 „Jupiterė. Pabudimas“.
1.25 „Uraganas. Vėjo
odisėja“.

Dzūkijos TV
6.30 Kaimo akademija.
7.00 TV parduotuvė.
7.15 Vyrų šešėlyje.
8.30 Kitoks pokalbis su

Edvardu Žičkumi.
10.30 „Pone prezidente“.
12.10 TV parduotuvė.
12.25 „Pone prezidente“.
15.30 Lietuva tiesiogiai.
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.
20.28 Orai.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
21.00 Lietuvos metų
moteris 2019.
22.00 Lietuva tiesiogiai.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 „Šerloko Holmso
ir daktaro Vatsono
nuotykiai. Baskervilių šuo“.
2.00 „Pone prezidente“.
5.00 Žinios.
5.28 Orai.
5.30 Lietuva tiesiogiai.
5.50 Laikykitės ten.
Pokalbiai.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Daiktų istorijos.
7.00 Kultūros diena
7.25 „Kaip Paulinė

Kalėdas gelbėjo“.
7.40 „Drakoniukas
Kokosas“.
7.55 „Smurfai“.
8.20 „Maistas: tiesa ar
pramanas?“.
8.45 „Šokliukė ir Kalėdų
eglutė“.

„Trys riešutėliai Pelenei“, 15.00, TV3
9.10 „Karalaitės Garba-

nėlės ir Antanėlio
Burokėlio nuotykiai“.
10.10 „Sesuo Nijolė“.
11.05 „Dovydas prieš
Galijotą“.
12.00 „Maža išpažintis“.
13.20 Naktis Manhatane.
Česlovas Gabalis
ir instrumentinis
ansamblis „Vilniaus
divertismentas“.
14.25 „Kalėdinis atsisveikinimas“.
15.50 „Kaip Paulinė
Kalėdas gelbėjo“.
16.05 „Drakoniukas
Kokosas“.
16.15 „Smurfai“.
16.30 „Šokliukė ir Kalėdų
eglutė“.
17.00 Kūčių pamaldos
Vilniaus evangelikų
liuteronų bažnyčioje.
18.15 Tikėjimo riteris.
Vyskupas Jonas
Kauneckas.
18.55 Kalėdinis koncertas
„Kūdikėlio sapnas“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Koncertuoja Salvadoras Sobralis.
22.25 Koncertas „Mažesnieji broliai – su
žmonėmis ir dėl
žmonių“.
24.00 „Kalėdų prisiminimai“.
1.30 Dabar pasaulyje.
2.00 „Kalėdų Senelio
žmona“.
3.30 „Maža išpažintis“.
4.50 Krikščionio žodis.
5.05 Skambantys
pasauliai su
Nomeda Kazlaus.
Viešnia – garsi
rašytoja, knygos
„Šokoladas“ autorė
Joanne Harris.

TV1
6.35 „Tėvas Motiejus“.

7.50 „Neklausk meilės

vardo“.
8.50 „Meilės sparnai“.
9.50 „Akloji“.
12.00 „Bjaurusis ančiukas

Niujorke“.
13.00 „Zigis ir Ryklys“.
13.20 „Keista šeimynėlė“.
13.50 „Antinas Gu-

druolis“.
14.15 „Muča Luča“.
14.40 „Mirtis rojuje“.
15.50 „Svaragini. Amžina
draugystė“.
16.50 „Būk su manim“.
18.20 „Keršto gėlės“.
19.10 PREMJERA. „Vieną
Kūčių vakarą“.
21.00 „Prancūziška
žmogžudystė.
Pradingusi Pyloje“.
23.05 „Gyvenimo
daina“.
0.55 „Senojo Tilto
paslaptis“.
3.00 „„Velvet“ kolekcija“.
4.50 „Tėvas Motiejus“.

blikos himnas.
6.05 Vartotojų kontrolė.
7.00 Klausimėlis.lt.
7.20 „Kalėdinis Bethoveno nuotykis“.
8.50 „Kaip Paulinė
Kalėdas gelbėjo“.
9.05 „Lujis, Luka ir
sniego mašina“.
10.25 Premjera. „Gyvūnų
Kalėdos“.
11.20 38-asis tarptautinis
festivalis „Rytojaus
cirkas“.
12.55 Urbi et Orbi.
13.30 Kalėdinis interviu
su Vilniaus arkivyskupu Gintaru
Grušu.
13.50 WDSF Pasaulio
sportinių standartinių šokių čempionatas Vilniuje.
16.00 Kalėdos su Erica
Jennings.
17.25 Loterija „Keno
Loto“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Gyvenimo spalvos.
Kalėdos.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Irena Starošaitė
„Spalvotas gyvenimas“.
23.00 „Bridžitos Džouns
dienoraštis“.
0.35 „Kalėdos Rivjeroje“.
2.10 Gyvenimo spalvos.
Kalėdos.
3.05 Kalėdos su Erica
Jennings.
4.30 „Kalėdinis Bethoveno nuotykis“.

vaikų“.
13.30 „Mikė“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Saša ir Tania“.
18.00 „Vedęs ir turi

vaikų“.
19.00 „Saldainiukas“.
20.00 „Terry Crewsas
gelbsti Kalėdas“.
21.00 „Nesunaikinamieji“.
23.00 „Rouzvudas“.
23.55 „Svieto lygintojai“.
0.50 Aukščiausia
pavara.
1.45 „Paskutinis žmogus
Žemėje“.

BTV
6.45 „Gyvūnijos stebu-

klai“.
7.50 36-asis Pasaulinis

rytojaus cirkas.
9.40 „Šiaurinių elnių
šeimyna“.
10.50 „Namų areštas“.
13.00 37-asis Pasaulinis
rytojaus cirkas.
15.00 „Žiedų valdovas.
Dvi tvirtovės“.
18.30 „Mumijos sugrįžimas“.
21.00 „Tobulos Kalėdos“.
23.10 „Azartiniai
žaidimai“.
1.10 „Riterio žvaigždė“.

Dzūkijos TV
6.30 Kryptys LT.
7.00 TV parduotuvė.
7.15 Vyrų šešėlyje.
8.30 Viralas.
9.30 Lietuvos metų

TV3
6.15 Televitrina.
6.30 „Kempiniukas

LRT Plius

LNK
6.20 „Pramuštgalviai

iškylauja“.
7.55 „Drakono užkei9.40 „Medžioklės se-

6.15 Televitrina.
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Mikė“.
9.00 Praeities žvalgas.
9.30 Topmodeliai.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Saldainiukas“.
12.30 „Vedęs ir turi

Karlo tarptautinis
cirko festivalis“.
14.45 „Pono Poperio
pingvinai“.
16.25 „Sniego šunys“.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 „Pito drakonas“.
21.30 „Melagiai“.
22.25 „Vikinglotto“.
22.30 „Melagiai“.
23.05 „Blogos mamos ir
jų Kalėdos“.
1.10 „Graži moteris“.
3.20 „Sniego šunys“.

moteris 2019.
10.30 „Pone prezidente“.
12.10 TV parduotuvė.
12.25 „Pone prezidente“.
15.30 Lietuva tiesiogiai.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 „Šerloko Holmso
ir daktaro Vatsono
nuotykiai. Agros
lobiai“.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Šerloko Holmso
ir daktaro Vatsono
nuotykiai. Agros
lobiai“.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
21.00 Gyvenimas.
22.00 Lietuva tiesiogiai.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 „Šerloko Holmso
ir daktaro Vatsono
nuotykiai. Agros
lobiai“.
2.00 „Pone prezidente“.
5.00 Žinios.
5.28 Orai.
5.30 Lietuva tiesiogiai.
5.50 Gyvenimas.

kimas“.

TV6

12.10 „43-iasis Monte

zonas atidarytas“.
11.25 „Haris Poteris ir

Azkabano kalinys“.
14.10 „Kaukė“.
16.15 „Asteriksas ir Obe-

liksas prieš Cezarį“.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 PREMJERA. „Fan-

tastiniai gyvūnai ir
kur juos rasti“.
22.10 „Tėtukas namie“.
0.05 „Kūčių naktis“.
2.00 „Sąjungininkai“.

Plačiakelnis“.
7.00 „Troliai Mumiai ir
žiemos pasaka“.
8.40 „Šiaurės ašigalis.
Pasiruošimas
Kalėdoms“.
10.20 „Vakaro pasakojimai“.

8.05 „Smurfai“.
8.20 „Eglutė ant stogo“.
9.45 „Vaiva. Gyvenimas

ir „London Community Gospel Choir“.
14.25 „Kalėdų daina“.
15.50 „Kaip Paulinė
Kalėdas gelbėjo“.
16.05 „Drakoniukas
Kokosas“.
16.15 „Smurfai“.
16.30 „Kalėdinis ledo
festivalis“.
18.00 Teatras.
18.55 Kalėdinis koncertas
„Tyli naktis“.
19.35 Premjera. „Apie
medų ir žmones“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Premjera. „Stiklapūtė“.
22.30 „2 naktys iki ryto“.
24.00 Kalėdinis interviu
su Vilniaus arkivyskupu Gintaru
Grušu.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 „Kalėdų daina“.
2.05 „Eglutė ant stogo“.
3.30 Auto Moto.
3.55 Į sveikatą!
4.20 Monika Linkytė
ir „London Community Gospel Choir“.

TV1
6.35 „Tėvas Motiejus“.
7.50 „Neklausk meilės

vardo“.
8.50 „Meilės sparnai“.
9.50 „Akloji“.
12.00 „Bjaurusis ančiukas
Niujorke“.
13.00 „Zigis ir Ryklys“.
13.20 „Keista šeimynėlė“.
13.50 „Ogis ir tarakonai“.

draugystė“.
16.50 „Būk su manim“.
18.20 „Keršto gėlės“.
19.10 PREMJERA. „Ka-

rūna Kalėdoms“.
21.00 „Prancūziška

žmogžudystė.
Mirtys Ruano
vienuolyno bažnyčioje“.
23.00 „Gyvenimo daina“.
0.50 „Senojo Tilto
paslaptis“.
3.00 „Prancūziška
žmogžudystė.
Pradingusi Pyloje“.
4.40 „Tėvas Motiejus“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Mikė“.
9.00 Vienam gale

kablys.
9.30 Topmodeliai.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Saldainiukas“.
12.30 „Vedęs ir turi

vaikų“.
13.30 „Mikė“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Saša ir Tania“.
18.00 „Vedęs ir turi

vaikų“.
19.00 „Saldainiukas“.
20.00 „Terry Crewsas

gelbsti Kalėdas“.
21.00 „Glostyk Bobiką“.
21.30 „Nesunaikinami 2“.
23.15 „Rouzvudas“.
0.10 „Svieto lygintojai“.
1.00 Aukščiausia

pavara.
2.00 „Paskutinis žmogus

Žemėje“.

„Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti“, 19.30, LNK

blikos himnas.
6.05 Kalėdinis koncertas

„Kūdikėlio sapnas“.
7.35 „Kaip Paulinė

Kalėdas gelbėjo“.
Kokosas“.

vakarą“.
15.50 „Svaragini. Amžina

už lango“.
10.35 „Laimė būti kartu“.
11.30 „Velnio nuotaka“.
12.45 Monika Linkytė

6.00 Lietuvos Respu-

7.50 „Drakoniukas

14.00 „Vieną Kūčių

„Keršto gėlės“, 18.20, TV1
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Asmeniniai skelbimai nemokamai !!!

Tel.: (8 318) 52260, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
UAB „Rividė“
parduoda ir pristato:
• Plautas aukščiausios rūšies akmens anglis (palaidos
arba fasuotos po 25 kg).
• Granulines akmens anglis
(po 1 t, po 25 kg).
• Medžio briketus.
• Durpių briketus didmaišiuose (sveriame kliento kie
me).
• Medžio granules (sertifikuotos).

Tel. 8 652 71212.

MALKOS, MALKOS,
MALKOS,

pagal pageidavimus:
skaldytos, pjautos, rąstais,
beržinės, alksninės,
pušinės, drebulinės,
ąžuolinės,
eglinės, atraižos.
Vežame mažais kiekiais.

Tel. 8 657 88458.
„Sūduvos galvijai“

brangiai perka.

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

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

Baldų papildymas!
Virtuvės komplektai, sofos,
lovos, kampai, spintelės,
lentynos, komodos, kėdės,
prieškambario baldai, šaldytuvai, šaldikliai, žoliapjovės, trimeriai. Nemokamas
atvežimas.

PARDUODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

centre
•(tvarkingas,
•3 k. butą Lazdijų
5 a., su baldais ir

buitine technika), kaina 21 000
Eur. Tel. 8 679 08011.

namų valdos
•sklypus:
•Gretimus
0,27 ha ir 0,46 ha,

Panarvės k., kainos: 2 200 Eur,
3 000 Eur. Šalia – 1,23 ha ir
1,06 ha žemės ūkio paskirties
sklypus, kaina po 4 200 Eur.
Visi sklypai tinkami namų statybai. Arti Lazdijų miestas bei
miškas. Tel. 8 679 08011.

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.
AKCIJA KAPOTOMS ir
pjautoms MALKOMS!
Pušinės malkos (gali būti
kapotos, pjautos arba rąsteliais).
Beržinės ir alksninės malkos
(gali būti kapotos arba pjautos).
Atvežame nemokamai.
Senjorams taikome didesnes
nuolaidas.
Tel. 8 680 29853.

Brangiai
perka
ĮVAIRIUS
ARKLIUS
Tel. 8 683 00890.

Tel. 8 656 12800.

tosios durys, nauja santechnika) kartu su kolektyviniu sodu
(6 a). Tel. 8 601 93000.

••

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

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

Lazdijuose arba kei•čiu•Sodybą
į 2 k. butą I arba II aukšte.
Tel. 8 670 61649.

(3
•aukštas,
•3 k. butąnetoliVeisiejuose
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.

2 k. butą M. Gustaičio g.
•5, •Lazdijai
(trečias aukštas,

radiatorius.
•Tel.•Ketinius
8 614 56206.
įvairiais gėlių
•sodinukais,
•Prekiaujame
skaldele kapams,

su visais patogumais), kaina
20 000 Eur.
Tel. 8 603 04079.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

TRANSPORTO PRIEMONĖS

•detales.
•Naudotų automobilių
Tel. 8 678 68373.

••

„Dacia Sandero“ (1,2 l, benzinas, 2010 m., rida 80 tūkst.
km), kaina 2 100 Eur.
Tel. 8 623 23430.

gražioje vietoje, prie miško ir
vandens telkinio, atlikti geodeziniai matavimai, visos miesto
komunikacijos), kaina 20 000
Eur. Tel. 8 686 70841.

Ieškomi pagalbiniai
darbuotojai darbui
Vokietijoje (Berlyne
ir Rostoke).
Visos soc. garantijos.
Apmokama kelionė!
Teirautis tel. +370 636 52171.

VANTOS

.

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

Tel. 8 633 59539.

sklypą Nemajūnų k.
•(80•Žemės
a, žemės ūkio paskirtis, su

tvenkiniu ir nedideliu statiniu),
kaina 6 000 Eur.
Tel. 8 686 70841.

rekreacinės
•paskirties
•Nedidelįžemės
sklypą prie

ežero (iki vandens apie 50 m,
sklypą 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.

namą Mikniš•kių•Gyvenamąjį
k., Šeštokų sen. (87 kv. m,

63 a sklypas, gera būklė, pakeisti langai, tinkamas gyventi
iš karto, ūkiniai pastatai), kaina
sutartinė. Tel. 8 698 78040.

fasuota akmens anglimi ir
baltarusiškų durpių briketais.
Atvežame. UAB „Martas“,
Gėlyno g. 17, Lazdijai.
Tel.: 8 652 51721,
(8 318) 51721.

suvirinimo
•aparatus.
•PalečiųTel.vežimėlį,
8 698 78040.
akmens
•plokštes
•Pigiai išlabradorito
Ukrainos Lazdijuose. Tel. (8 318) 52156 (po
darbo valandų ir savaitgaliais).
malkas.
•Atvežu.
•PušinesTel.sausuolių
8 624 71375.
alksnines ir puši•nes•Beržines,
malkas. Atvežame.
Tel. 8 676 68549.

PE R K A
NEKILNOJAMASIS TURTAS

•tis).•„Opel Zafira“ (važiuojan- •Tel.:•Žemę.
8 688 80688.
Tel. 8 606 57346.
ūkio paskirties
•žemę.
•Žemės
Tel.: 8 615 94920,
GYVULIAI
8 614 56206.
3
veršingas
telyčias.
•Tel.• 8 677 69195.
(gali būti
•bendraturčių,
•Brangiai mišką
neatidalytas, su
Sutvarkau doku•prieaugliu.
•Simentalų veislės karvę su skolomis).
mentus.
Tel. 8 687 86601.

•kiaulę.
•Apie 200 kg mėsinę
Tel. 8 656 68604.

avis.
sklypą namo
•statybai
•ŽemėsLazdijų
•Tel.•Ėringas
mieste (30 a,
8 642 07624.

na 16 000 Eur. Tel. 8 686 70841.

8 688 80175.

Tel. 8 692 03810.

••
T40.
•Tel.•Vientiltį
8 686 54040.
(2 aukštas,
•34,14
•1 k.kv.butąm, Simne
MTZ-82.
su daline buitine
•Tel.•Traktorių
8 645 93659.
technika, nauji langai, šarvuoNamą su 15 a sklypu Lazdijų
mieste. Tel. 8 603 24679.

Vainiūnų k. (buvusi
•valgykla,
•Namąnamų
valda, 30 a), kai-

PARDUODA

Tel. 8 603 20920.

•Lazdijuose.
•Puikų didelį sklypą statybai ••Žemės sklypą Lazdijų r., ••Grūdų pikiavimo sandėlį
šalia ežero. Tel. 8 686 70841.
Nemajūnų k. (su grūdų pikiaTel. 8 686 70841.
vimo malūnu arba atskirai),
Sodo
namelį
bendrijoje
Žemės
sklypą
Jūratės
g.
kaina sutartinė.
••
•„Baltasis“
• (11 a žemės).
10, Alytus (12 a, namų valda,
Tel. 8 698 78040.

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

beržines ir juodalksnio
malkas.
Atvežame.
Užsakymai priimami

butą Vartuose, Krosnos ••Supjautas sausas pušines
•sen.,•2 k.kaina
sutartinė.
malkas.

AUGALAI

Tel. 8 644 55355.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

kokią žemės ūkio tech•niką.•BetPerku
traktorių, priekabą,

sunkvežimį ir jų padargus. Gali
būti neveikianti, su defektais.
Tel. 8 680 77728.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

••
įvairių markių
•naudotus
•Superkame
automobilius. MoVasiukonio gėlininkystės kame iki 500 Eur priklausomai
•ūkis•G.prekiauja
viržiais.
nuo komplektacijos ir buvimo
Miežius.
Tel. 8 686 54040.

Tel. 8 626 02129,
Staidarų g. 8, Staidarų k.,
Lazdijų r.

KITI

vietos.
Tel. 8 678 68373.

arba
•mikroautobusą,
•Lengvąjį automobilį
pagamintą

Pušines ir lapuočių malkas.
Liepos rąstelius.
Tel. 8 687 86601.

nuo 1985 m. Gali būti techniškai netvarkingas, daužtas,
nevažiuojantis. Siūlyti įvairius
variantus. Tel. 8 687 89742.

••

visų markių
•automobilius,
•Superkamekemperius.
Gali

••

Naudotą geros būklės
vielos tinklą (1 m aukščio, 8
rulonai po 50 m, tinka avims
aptverti), kaina 125 Eur.
Tel. 8 613 14567.

••

Universalias kompaktiškas
medžio apdirbimo stakles
(reismusavimas, obliavimas,
pjovimas, frezavimas, kaltavimas, tekinimas). Kilnojasi
pjovimo-frezavimo stalas, vartosi kampu, stumdosi liniuotė,
kaina 1 450 Eur.
Tel. 8 615 77148.

būti nevažiuojantys ar po autoįvykio bei parvežti iš Anglijos.
Pasiimame patys, sutvarkome
reikalingus dokumentus, atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 636 60454.
automobilių
•supirkimas.
•Visų markių
Gali būti nevažiuojantys, be techninės apžiūros,
po autoįvykio. Atsiskaitome
vietoje, sutvarkome dokumentus. Tel. 8 686 94982.

15

Nr. 51 / 2019 12 19 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt Dzūkų žinios

Asmeniniai skelbimai nemokamai !!!

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

DAR BA S

GYVULIAI

SIŪLO

šeima išsinuomotų
sprendimai“
dažau bei galiu
•būstą
•JaunaLazdijuose.
•autoservisas.
•UAB „StaigūsVažiuoklės
•dirbti
•Glaistau,
kitus statybinius darbus.
Tel. 8 673 24549.

– pienu girdomus
padėjėjo ūkyje prie
būstą.
•buliukus
•Brangiaiir telyčaites
•gyvulių
•IeškauPunske
•Pageidautina
•Išsinuomočiau
(2–8
(apgyvendiniVeisiejų seniūnisav., nuo 50 iki 90 kg). Moka
6 ir 21 proc. Sveria elektroninėmis svarstyklėmis.
Tel. 8 646 81037.

••

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

knygas,
•tarpukario
•Sendaikčius:
nuotraukas, doku-

mentus, statulėles, monetas,
popierinius pinigus, sieninius,
rankinius laikrodžius, baldus,
karinius daiktus, senus papuošalus, stalo įrankius ir kt.
Atvykstu. Tel. 8 671 04381.

mas, maitinimas).
Tel. 8 687 37716.

••

Garantuotas darbas namų
tvarkytojoms (-ams) Anglijoje. Anglų kalba nebūtina.
Uždarbis 1500–2000 Eur/
mėn. Be žalingų
įpročių.
Tel. 8 672 41083,
www.superdarbas.com.

KE IČ I A

arklį į T16 arba kitą
•geros
•5 m.būklės
traktorių.
Tel. 8 601 71805.

NU O MA
SIŪLO

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

••
10 kub. m cisterną.
•Tel.•58arba
692 03810.
pianiną.
•Tel.•Naudotą
8 659 60507.
•maišyklę.
•Nuomoju betono
laužo supirkimas:
Tel. 8 614 56206.
•juodojo
•Metalometalo
laužas – 150–
170 Eur/t, skarda – 120–140
Eur/t. Didesnį kiekį pasiimame
patys. Ežero g. 39, Lazdijai.
Svėrimo paslaugos iki 60 t.
Darbo laikas I–V 8.00–16.00
val., VI 8.00–12.00.
Tel. 8 698 30902.

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

IEŠKO

žemės ūkio
•paskirties
•Išsinuomočiau
žemės. Gali būti

apleista. Apleistą žemę sutvarkyčiau.
Tel. 8 680 77728.

joje. Tel. 8 620 46498.

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

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

••

Išsinuomočiau butą Lazdijuose. Mokėsiu iki 100 Eur/
mėn. už nuomą.
Tel. 8 603 30577.

PA ŽI N T YS

ieško rimtos
•gyvenimo
•53 m. vyriškis
draugės tik iš Lazdijų
r.
Tel. 8 623 23430.

PA SL AUG OS

geriamojo
•vandens
•Atvežame
iš 50 m gylio naujo
artezinio šulinio.
Tel. 8 623 93738.

būdu restauruo•jame•Karštuoju
vonias. Dengiame impor-

tinėmis medžiagomis. Spalvų
įvairovė, garantija. Darbo patirtis 27 metai.
Tel.: 8 617 78494, 8 636 79331.

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

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

„Knygynėlyje“ (Seinų g. 12) įsigykite priemonių už
40 Eur ar daugiau ir gaukite laikraščio „Dzūkų
žinios“ mėnesio prenumeratą kitiems metams.

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.

stogus iš savo ir
•užsakovo
•Dengiame
medžiagų. Lankstinių
gamyba ir montavimas.
Tel. 8 678 29667.

Tel. 8 622 60230.

ir kokybiškai išpjau•name
•Greitai
medžius tiek gyvenamosiose, tiek sunkiai prieinamose
teritorijose ir kapinėse.
Tel. 8 627 49416.

parduoda, mon•tuoja
•Nebrangiai
kondicionierius, šilumos
siurblius oras-oras, orasvanduo. Šaldytuvų, orkaičių,
skalbimo mašinų ir indaplovių
remontas. Atvyksta į
namus.
Tel. 8 600 23832.

Informuojame: 2020-01-06 9.30 val. bus atliekami žemės skly
po, kurio kadastrinis Nr. 5958/0004:274, esančio Lazdijų r. sav.,
Veisiejų sen., Kuolonių k., kadastriniai matavimai. Sklypas ribojasi
su žemės sklypu, kurio kadastrinis Nr. 5958/0004:209, prašau
dalyvauti žemės sklypo savininkus matavime.
2020-01-06 10.15 val. bus atliekami žemės sklypo, kurio ka
dastrinis Nr. 5958/0004:134, esančio Lazdijų r. sav., Veisiejų sen.,
Viktarino k., Mokyklos g. 28, kadastriniai matavimai. Sklypas
ribojasi su žemės sklypu, kurio kadastrinis Nr. 5958/0004:417,
prašau dalyvauti žemės sklypo savininkus matavime.
Darbus atliks matininkas Norgaudas Pilvinis (kvalifikacijos
pažymėjimo Nr. 2M-M-2008). Smulkesnė informacija el. paštu,
kurio adresas geo.lazdijai@gmail.com arba tel. 8 680 83000.

G. Vasiukonio
gėlininkystės ūkis
prekiauja
viržiais.
Tel. 8 626 02129,
Staidarų g. 8,
Staidarų k.,
Lazdijų r.
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Dėmesio!
Kalvarijoje organizuojami
mokymai:
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.

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.

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

Perkame mišką su
žeme ir išsikirsti.
Atliekame:
– miško valymo,
retinimo, sanitarinius
kirtimus.
– medienos ištraukimo
darbus.
– miško sodinimo ir
priežiūros darbus.
Tel. 8 688 80175
Vytauto g. 16, Seirijai,
Lazdijų r.
El. p. uabloginta@gmail.com

A. Kašalyno PĮ teikia

gyvulių
sėklinimo
paslaugas. ..
Tel. 8 698 50235.

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

PERKA žemę.
Tel. 8 688 80688.
ose

alp
pat

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

Nau

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

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

BRANGIAI PERKAME ĮVAIRIUS

PERKAME
MIŠKĄ

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

Tel. 8 680 81777

Firma brangiai perka
veršelius ir didelius
mėsinius galvijus.
Moka 6 ir 21 proc..

Tel. 8 634 23551.

PERKAME
MIŠKĄ.

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

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

Perka mišką
Parduoda 13 a namų
PERKAME
su
žeme ir iškirsti
valdos sklypą Margirio g. 3,
Miklusėnų k.,MIŠKĄ
Alytaus r.
Darome miškotvarkos
ir apvaliąją
medieną su žeme
projektus
arba išsikirsti.
Teikiame miškovežio
Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus.
paslaugas
(gyvatvorė, veja,
visos Konsultuojame.
Tel. 8 680 81777
komunikacijos šalia,
kaina 1 500 Eur/a).

Tel. 8 682 60899.
• Statybos darbai.
• Betonavimo darbai.
• Stogų, fasadų šiltinimas.
• Mansardų įrengimas.
• Gipso plokščių montavimas.
• Glaistymas, dažymas,
plytelių klojimas.
• Medžiagų pristatymas.

UAB „VYTKERTA“,
Varpilės g. 4,
Senoji Varėna
Tel.: 8 610 31732, 8 623 16745,
el. p. vytkerta@gmail.com

BRANGIAI PERKAME ĮVAIRIUS

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

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

UAB „Galvijų eksportas“
perka pienu girdomus
veršelius.
Moka 6 ir 21 proc.

Tel. GALVIJŲ
8 684 95050.

Tel. 8 612 34503.

Tel.: 8 682 49384,
8 686 98223.

SUPIRKIMAS.

Tel. 8 650 54363.

• Stacionarių ir nešiojamųjų kompiuterių
remontas
•
Kompiuterių
tvarkymas

programinės

įrangos

• Navigacijų naujinimas
• Kompiuterinių tinklų projektavimas ir
tvarkymas
• Vaizdo stebėjimo sistemų diegimas
• Įmonių ir organizacijų kompiuterinės
technikos priežiūra
• Kompiuterių ir projektorių nuoma

El. p. vitoldas@varle.lt
Tel. +370 698 75597

Leidėjas UAB „Dzūkų žinios“
Nepriklausomybės a. 4, Lazdijai
Tiražas 3000 vnt..
Redakcijos tel.: (8 318) 52260,
TELE2 8 670 38882
faksas (8 318) 51474
dzukuzinios@gmail.com
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