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Naujosios Kirsnos bendruomenė dovanoja
senukams gardžios sriubos ir dėmesį

T

apo įprasta, jog
prieš didžiąsias
metų šventes
įvairios labdaros
o rg a n i z a c i j o s
dovanoja sunkiai gyvenantiems savo krašto
žmonėms ir senoliams būtiniausių
maisto produktų, karštos sriubos
lėkštę. Kadangi Lazdijų rajone
nėra nei „Caritas“, nei Maltos ordino filialų, šios kilnios misijos
ėmėsi Naujosios Kirsnos kaimo
bendruomenė, dalyvaujanti projekte „Bendruomeninio verslo
kūrimas“ ir užsiimanti maisto
ruošimu.

Pasiūlė savo paslaugas
Kaip pasakojo Naujosios Kirsnos
kaimo bendruomenės pirmininkė
Neringa Apolskienė, rudenį bendruomenė kreipėsi į savivaldybę,
siūlydama maisto gamybos ir tiekimo paslaugą garbaus amžaus
ir sunkiai gyvenantiems Lazdijų
rajono žmonėms.
„Mes žinome, jog kituose miestuose ir rajonuose varguoliais pasirūpina įvairios ten veikiančios
nevyriausybinės organizacijos,

Dzūkijos VVG pirmininkė Edita Gudišauskienė ir bendruomenės pirmininkė Neringa Apolskienė pasirašė projekto vykdymo sutartį. Projekto vertė 60 tūkst.
847 eurai. Iš jų daugiau nei 48 tūkst. eurų – paramos lėšos. Daugiau nei 12 tūkst. eurų prie projekto įgyvendinimo prisideda rajono savivaldybė.
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Lazdijų juvelyrinė parduotuvė kviečia Jus iš anksto ir
saugiai pasirūpinti kalėdinėmis
dovanomis.
Didelis juvelyrinių gaminių,
laikrodžių ir suvenyrų pasirinkimas geriausiomis kainomis.
Pradžiuginkite savo artimuosius gražiausių švenčių proga.
Gautas prekių papildymas!
SEINŲ G. 12, LAZDIJAI.
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ĮRANKIŲ DĖŽĖS

Akcija galioja: 2020.12.01-2020.12.31
Kepyklos g. 17, Alytus
Tel. (8 315) 55970
www.lankava.lt

Skambinti tel.
+370 682 28755.

Nuo šiol prenumeruoti leidinius galite ne tik
Lietuvos pašto ar „PayPost“ skyriuose,
bet ir telefonu 8 700 55 400 bei internetu:
www.prenumerata.lt ir www.prenumeruok.lt

Kalėdiniai kėniai
ir eglutės
BENZININIAI
PJŪKLAI HITACHI

Darbo vieta ŠVEDIJA, įmonė
apmoka visas kelionės, pragyvenimo išlaidas, suteikia
nemokamą maitinimą. Atlyginimas nuo 7 eurų už valandą atskaičius mokesčius. Jokiu
papildomų išlaidų.

Įsijunk naujienas! PIGIAU už ELEKTRą.
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SERVIRAVIMO INDAI
BEI ĮRANKIAI

Ieškomi darbuotojai
vištų skerdykloje,
fermų plovimui,
vištų surinkimui

Parduodame kalėdinius kėnius ir eglutes, dydis nuo 125
cm iki 225 cm. Kaina nuo 20 iki
45 eurų. Nemokamai pristatome į namus.
Daugiau
informacijos
tel. 8 604 07425

Politinės aktualijos

Naujienos apie politikų gyvenimą,
rajone priimamus sprendimus ir
jų vykdymą.

Bendruomenių naujienos
Rajono bendruomennių aktualijos,
informacija apie projektus, organizuojamas šventes ir dar daugiau.

Dzūkai kalba, kad...

Karščiausios nuogirdos ir ne tik.
Istorijos, sklindančios iš vienų lūpų į
kitas. Kiekvieni iš jų turi dalį tiesos.
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Savaitės komentaras

Nauja Vyriausybė yra žymiai geresnė už valstiečių „profesionalus“

Algimantas Mikelionis
Po tris savaites trukusių premjerės, prezidento ir kandidatų į
ministrus ristynių viskas baigėsi
geriau nei buvo galima tikėtis.
Prezidentas pūtė krūtinę, purtė
įvairiaspalvę uodegą, rodė balsą
lyg briedis girioje, bet viskas baigėsi tuo, kad iš būrio kandidatų
į ministrus buvo nepatvirtinti tik
du: kandidatai užimti žemės ūkio
ministro ir susisiekimo ministro
postus. Ne patys svarbiausi ir tikrai ne patys geriausi iš pasiūlytų
būrio. Bet jiems greitai buvo surastos tinkamos pamainos.
Svarbiausia, kad buvo patvirtinti tie kandidatai, kurie
yra tikrai geri ir jų sugebėjimų
ir talento reikės Lietuvai ypač
nelengvu pandemijos metu.
Smagu, kad Vyriausybėje dirbs
tokios ministrės kaip M. Navickienė, kuri vadovaus Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijai,
G. Skaistė, vadovausianti Finansų ministerijai, ar E. Dobrovols-

ka, kuri vadovaus Teisingumo
ministerijai. Puiku, kad jos ne
tik gabios, kompetentingos, bet
ir jaunos. Dar geriau, kad sveikatos apsaugos ministru tapo
A. Dulkys – tikras valstybininkas ir talentingas vadybininkas.
Na, mielieji, gal jau užtenka tų
įmitusių diedų Vyriausybėje,
kurie buvo tokie savimi patenkinti ir gražūs tik patys sau.
Ačiū Dievui, baigėsi ketverius
metus valstiečių sekta pasaka
apie kažkokią nepaprastą ir išskirtinę profesionalų Vyriausybę, kuri buvo atėjusi gyvųjų ir
mirusiųjų teisti. Baigėsi pasaka
apie tų profesionalų neįtikėtiną
ir dar neregėtą kompetenciją ir
išskirtinį skaidrumą. Juk žuvis
pūva nuo galvos. S. Skvernelis
tapo vienu prasčiausių premjerų
per visą atkurtos Lietuvos nepriklausomybės trisdešimtmetį.
Bukai užsispyręs, įžūlus, ribotų
galimybių ir intelekto, žemos
vidinės kultūros. Toks buvo,
dėkui Dievui, jau buvęs premjeras. O kur dar S. Skvernelio ir
jo ministrų nejuokingi pokštai
ir prikrėstos eibės. Prisiminkime premjero keliuko istoriją,
žiniasklaidos teisių visokeriopą
ribojimą ar norą užvaldyti visuomeninį transliuotoją – LRT

(Lietuvos radiją ir televiziją).
Nereikia net minėti visų ministrų – užtenka tik kelių pavardžių:
J. Narkevičius ir R. Tamašunienė.
Ponas Jarekas prikrėtė tokių eibių
ir nesąmonių, jog to užtektų penkiems ar dešimčiai ministrų kabinetų. Ne gana to, kai šio ministro
skandalai ir nekompetencija tapo
aiškiai matoma visiems Lietuvos
žmonėms, J. Narkevičius nepakluso net keliems prezidento
G. Nausėdos raginimams atsistatydinti. Premjeras S. Skvernelis
ir jo ministrų kabinetas ilgą laiką
atvirai bei bjauriai tyčiojosi iš
prezidento, jo institucijos ir visų
Lietuvos žmonių.
Paimkime bet kurį buvusio ministrų kabineto ministrą ir palyginkime su naujos Vyriausybės
ministru – skirtumas toks, kad net
akis bado. Kaip diena ir naktis.
Bet svarbiausia, kad Vyriausybės
galva pati premjerė I. Šimonytė
yra nepalyginamai pranašesnė už
S. Skvernelį visomis prasmėmis:
kaip žmogus ir kaip specialistė.
Tik kai kam tas skirtumas nematomas ir visiškai nesuprantamas. Kad ir R. Karbauskiui su
S. Skverneliu. Jie be jokio supratimo pareiškė, kad nauja Vyriausybė yra prasta. Matyt, toks
jau jų supratimas, jeigu ministrai

Adomo Žilinsko piešinys.
nėra įmitę diedai, važinėjantys
prabangiais automobiliais ir ant
visų ir visko dedantys skersą – tai
jau, ponai, ne lygis.
Pagaliau Lietuva turi itin aukšto lygio premjerą ir tokio paties
lygio ministrų kabinetą. Be to,
pati premjerė ir patys ministrai
kels sau žymiai didesnius reikalavimus nei buvusi Vyriausybė.
Tad galima visiškai neabejoti,
kad kokiam nors ministrui susi-

movus šis bus nedelsiant atstatydintas, o ne dels, lauks ir tyčiosis
iš visuomenės. O tai jau vakarietiškų politikos standartų aukšti
reikalavimai. Lietuva pagaliau
sulaukė aukšto lygio valdžios,
kai joje ne asmenys, baigę Žemės
ūkio ar Veterinarijos akademijas
(agronomai ir zootechnikai), o
asmenys, baigę Vilniaus ir net
užsienio universitetus – tikri humanitarai.
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gaila, bet jų mūsų rajone nėra.
Todėl mes pasiūlėme savivaldybei teikti maisto gaminimo ir
pristatymo paslaugą rajono senoliams ir varguoliams“, – sakė
N. Apolskienė.
Ponia Neringa teigė, jog bendruomenė jau antrus metus vykdo
Dzūkijos VVG palaimintą projektą „Bendruomeninio verslo
kūrimas“, kuris sudarė galimybes
bendruomenei užsiimti maisto
gamyba.
„Mes gamindavome maistą
įvairioms šventėms, pokyliams,
turime visus reikiamus leidi-

mus ir įrangą. Dabar užsakymų
sumažėjo, todėl nusprendėme
savo veiklą nukreipti į aprūpinimą maistu socialiai jautrų rajono
bendruomenės segmentą“, – teigė
N. Apolskienė.
Savivaldybė pritarė tokiai Naujosios Kirsnos kaimo bendruomenės iniciatyvai ir pasirašė su ja
paslaugų teikimo sutartį dviem
mėnesiams, iki 2021 m. sausio
31 d.
Pagal šią sutartį, bendruomenė įsipareigojo per du mėnesius
pagaminti 2000 porcijų karštos
sriubos ir ją išdalinti šimtui sunkiai gyvenančių rajono gyvento-

REIKIA
KOMPOSTO?

Komposto galima įsigyti visose
Alytaus regione veikiančiose žaliųjų
atliekų kompostavimo aikštelėse.

Vienos tonos kaina —
19,97 Eur (su PVM).
Alytaus žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje,
Karjero g. 2, Takniškių kaime, Alovės sen., Alytaus rajone.
Tel. (8 315) 50331.
Aikštelės darbo laikas: I–IV 8.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

jų. Vienos sriubos porcijos kaina
– 3,5 euro. Bendra sutarties suma
– 7000 eurų.

Sulaukia žmonių dėkingumo
Pasidomėjus, kaip sekasi atlikti
šią misiją, N. Apolskienė teigė,
jog maistas žmonėms į visas seniūnijas pristatomas pagal planą.
Sriubą gamina vienas žmogus, o
ją žmonėms veža savanoriai.
„Mūsų savanoriai vežioja sriubą po atokiausius rajono kampelius, ją gauna tie, kurie sunkiai
gyvena ar yra pasiligoję. Žmonės
labai džiaugiasi, sulaukę karštos
sriubos, kurią mes patiekiame
vienkartiniuose induose. Buvo
atvejų, kai žmonės namuose neturėjo šaukšto tai sriubai suvalgyti, todėl savanoriai apsirūpinę
ir valgymo įrankiais. Manau, jog
dažnai užmirštam, kad senoliui
svarbiau ne sriuba, bet žmogiškas
dėmesys ir bendravimo galimybė“, – sakė N. Apolskienė.
Sriubą tenka nešti ir du
kilometrus
Paklausta, kodėl sriubos kaina yra
pakankamai aukšta – pusketvirto
euro – projekto iniciatorė teigė,
jog į šią kainą įskaičiuotos ne tik
sriubos gaminimo sąnaudos, bet
ir vienkartiniai indai bei transporto išlaidos, pristatant sriubą
žmonėms.

„Naudojame savo transportą, todėl susidaro papildomų
išlaidų. Mūsų rajono kaimai ir
vienkiemiai išsibarstę didelėje
teritorijoje, todėl daug sąnaudų
reikalauja privažiavimas prie
kiekvienos sodybos. O yra tokių

vietų, kur automobiliu nepavyksta
privažiuoti, tai mūsų savanoriams
sriubą tenka nešti pėsčiomis ir po
du kilometrus“, – sakė bendruomenės vadovė.
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Naujosios Kirsnos kaimo bendruomenės pirmininkė
Neringa Apolskienė apie projektą „Bendruomeninio
verslo kūrimas“:

„Projekto idėja nebuvo atsitiktinė. Bendruomenės žmonės
žinojo, jog kaime gyvena profesionalus virėjas, kuris norėtų ir
sugebėtų kurti išvežiojamojo maisto gamybos ir tiekimo verslą, vėliau jį plėsti. Tačiau kaimo žmonių finansinės galimybės
nėra tokios didelės: susitvarkyti patalpas, nusipirkti įrangą ir
baldus, kurie atitiktų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
kontroliuojamų teisės aktų reikalavimus, yra nepigus reikalas.
Į pagalbą bendruomenei atėjo Dzūkijos VVG, kuri rajone įgyvendina „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategiją 2016–2023
m.“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos
priemonę LEADER. Viena iš Strategijos priemonių yra Socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra. Po konsultacijos
su Dzūkijos VVG specialistėmis buvo parengtas ir pateiktas
vertinti bendruomenės svajonių projektas – „Bendruomeninio
verslo kūrimas“. Pernai Nacionalinė mokėjimo agentūra priėmė
sprendimą skirti paramą projektui. Projekto vertė 60 tūkst. 847
eurai. Iš jų daugiau nei 48 tūkst. eurų – paramos lėšos. Daugiau
nei 12 tūkst. eurų prie projekto įgyvendinimo prisideda rajono
savivaldybė.
Esu įsitikinusi, jog tokie projektai labai naudingi bendruomenėms – mes teikiame paslaugą, kurios reikia rajono žmonės, taip
pat įdarbiname savo bendruomenės žmones. Manau, kad visos
bendruomenės galėtų imtis tokių projektų.“
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Visuomenės sveikatos biuras bando prisitaikyti prie sudėtingos situacijos
metu esame nupirkę psichikos
sveikatos stiprinimo paslaugą, tad
spalio-gruodžio mėnesiais buvo
organizuojami nuotoliniai psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo mokymai streso
valdymo, emocijų atpažinimo,
konfliktų valdymo ir kitomis temomis. Taip pat gyventojai turi
galimybę registruotis profesionalaus psichologo konsultacijoms, kurios yra nemokamoms
ir anonimiškos. Vien šį mėnesį
jau kreipėsi apie 10 asmenų, kas
taip pat džiugina. Reikia suprasti,
kad ne tik kūnas gali sirgti, bet ir
siela. Pagalbos ieškojimas rodo
žmogaus vidinę stiprybę bei drąsą pažvelgti į save ir keisti savo
gyvenimą. Psichologas padeda
susigaudyti savo jausmuose, atrasti pusiausvyrą, o jeigu reikalinga tolimesnė pagalba, nukreips
tinkama linkme.

Šiuo sudėtingu laikotarpiu, kai medikai kovoja
dėl koronavirusu sergančių žmonių sveikatos, kai
griežtėja karantino ribojimai, nemažas vaidmuo
tenka ne tik kūno gydymui,
bet ir psichologinei pagalbai, sveikatos stiprinimui,
medicinos, sveiko gyvenimo būdo žinios skleidimui.
Ne pandemijos metu šias
funkcijas atlikę Visuomenės sveikatos biurai priversti keisti savo veiklos
pobūdį ir darbo formas.

Apie tai, kaip šiuo sudėtingu metu
gyvena Lazdijų visuomenės sveikatos biuras, kaip prisitaikė prie
naujų sąlygų, kokias paslaugas
teikia gyventojams, kalbamės su
šio biuro direktore Simona Jasinskiene.
– Kaip keičiasi Visuomenės
sveikatos biuro veikla pandemijos sąlygomis? Kokia veikla
biuras užsiima šiuo metu?
– Pandemija koreguoja kai kurias Visuomenės sveikatos biuro
veiklas, tačiau jau spėjome prisitaikyti ir šiuo metu daugiausia
dėmesio skiriame nuotoliniams
mokymams ir nuotolinių paslaugų teikimui. Nuotoliniu būdu
teikiamos psichologinės gerovės
grupinės ir individualios konsultacijos, priklausomybių konsultanto paslaugos. Taip pat vėl talkiname Nacionaliniam visuomenės
sveikatos centrui. Mokyklose dirbančios specialistės tiria ugdymo
įstaigose atsiradusius Covid-19
židinius.

„Spalio mėnesį buvo inicijuotas narkotikų ar psichotropinių medžiagų tyrimas Lazdijų rajone. Rezultatai iš tikro
nudžiugino — narkotinių ar psichoaktyviųjų medžiagų pėdsakų neradome“, — sakė Lazdijų visuomenės sveikatos
biuro direktorė S. Jasinskienė.
– Neseniai buvo pristatytas
tyrimas apie psichotropinių medžiagų vartojimą jaunimo tarpe.
Papasakokite plačiau apie šį tyrimą, jo tikslus ir rezultatus.
– Spalio mėnesį buvo inicijuotas narkotikų ar psichotropinių
medžiagų tyrimas Lazdijų rajone.
Tyrimo tikslas buvo gauti daugiau informacijos apie narkotinių ar psichotropinių medžiagų
paplitimą rajone. Pasitarus su
Narkotikų, tabako ir alkoholio
kontrolės departamento specialistais, buvo nuspręsta tyrimą
atlikti ne tik ugdymo įstaigose

ar jaunimo susibūrimo vietose,
tačiau apimti įvairias viso rajono
erdves ir įstaigas. Buvo naudojami vienkartiniai aplinkos testai,
skirti narkotinių ar psichotropinių
medžiagų aptikimui ir identifikavimui ant skirtingų dažniausiai
liečiamų paviršių. Rezultatai iš
tikro nudžiugino – narkotinių ar
psichoaktyviųjų medžiagų pėdsakų neradome. Žinoma, taip galėjo
nutikti dėl tuo metu galiojusių
karantino reikalavimų bei dažno
patalpų valymo ir dezinfekcijos.
Būtent todėl testus, pasibaigus karantinui, planuojama pakartoti.

– Sveikatos apsaugos ministerijos iniciatyva buvo nuspręsta
visuose savivaldybių VSB pandemijos metu įdarbinti psichologus. Ar turite psichologą?
Kokias paslaugas jis teikia, ar
daug žmonių pasinaudoja psichologo paslaugomis Lazdijuose? Ar periferijoje gaji stigma,
jog į psichologą kreipiasi tik tie,
kam „nuvažiuoja stogas“?
– Psichologo pareigybės Visuomenės sveikatos biure nėra,
tačiau, suprasdami neeilinę situaciją rajone ir visoje Lietuvoje,
stengiamės greitai reaguoti ir šiuo

– Kokių naujų veiklų sugalvojote nuo to laiko, kai vadovaujate
Lazdijų VSB?
– Vasaros metu organizavome
sveikatinimo stovyklas suaugusiems, kurios sulaukė didelio
susidomėjimo. Taip pat rudenį
įgyvendinome širdies ir kraujagyslių ligomis sergančių asmenų teorinius ir praktinius mokymus, kuriuos vedė savo sričių
specialistai. Dar kelios nespėtos
įgyvendinti veiklos sustojo dėl
karantino ribojimų. Dabar svarbiausia visiems susitelkti, kad kuo
greičiau baigtųsi karantinas ir vėl
galėtume susitikti įvairiose biuro
veiklose.

•
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Į ligoninę įsėlino koronavirusas — sušauktas
Ekstremalių situacijų komisijos posėdis
Lazdijuose, kaip ir visoje Lietuvoje, sergamumo
COVID-19 rodikliai nuolat
didėja, mūsų rajone užsikrėtusiųjų šiuo virusu
skaičius jau perkopė 120
atvejų. Didžiausią nerimą
kelia tai, jog koronavirusas
įsisuko ir į Lazdijų ligoninę, todėl nuspręsta laikinai
sustabdyti vieno skyriaus
veiklą.

Sušaukė komisijos posėdį
Praėjusį antradienį vykusiame
Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdyje aptartos priemonės dėl COVID-l9 ligos
valdymo karantino laikotarpiu
savivaldybės seniūnijose, Lazdijų ligoninėje, Lazdijų rajono
savivaldybės ugdymo įstaigose
bei Lazdijų rajone veikiančiose
turgavietėse.
Komisija konstatavo, kad būtina atsižvelgti į epidemiologinę
situaciją Lazdijų ligoninėje, kur
šiuo metu serga 9 darbuotojai bei
2 pacientai, bei į tai, kad, tiriant
darbuotojus, išryškėja teigiami

COVID-19 testo atsakymai, nors
darbuotojai susirgimo simptomų
nejaučia. Todėl, siekiant užtikrinti
maksimalų ligoninės pacientų ir
darbuotojų saugumą, nuspręsta
nuo gruodžio 9 d. iki gruodžio
18 d. imtinai uždaryti Lazdijų
ligoninės Terapijos-geriatrijos
skyrių. Iki šiol čia gydytus pacientus, kuriems, gydytojų sprendimu, gali būti tęsiamas ambulatorinis gydymas, prižiūrint šeimos
gydytojui, nuspręsta išrašyti iš
ligoninės, prieš tai atlikus COVID-19 testą.
Pacientai, kuriems turi būti
tęsiamas stacionarinis gydymas, perkeliami į kitas ligonines. Pakartotiniai tyrimai turėtų
būti jiems atliekami ir pasibaigus inkubacinio periodo laikotarpiui nuo galimo užsikrėtimo
pradžios.

Lazdijuose — ir Alytaus
pacientai
Apie situaciją Lazdijų ligoninėje ir šios gydymo įstaigos veiklą
ekstremaliomis sąlygomis kalbamės su VšĮ Lazdijų ligoninės
direktoriumi Valdu Vabuolu.

– COVID-19 įsisuko ir į Jūsų
vadovaujamą įstaigą. Kiek darbuotojų ir iš kokio skyriaus užsikrėtė šia liga?
– Šiuo metu VšĮ Lazdijų ligoninėje sega 9 darbuotojai: 1 – Vaikų
ligų poskyryje, 6 – Terapijos-geriatrijos skyriuje, 2 – konsultacinėje poliklinikoje.
– Ar išsiaiškinote, iš kokio šaltinio atkeliavo užkratas?
– Užkrato šaltiniai skirtingi.
– Kokių saugumo priemonių
ėmėtės, kad infekcija neplistų?
– Saugant pacientų ir darbuotojų sveikatą VšĮ Lazdijų
ligoninėje imtasi visų būtinų
priemonių: patalpose vykdoma
dažna dezinfekcija, visi darbuotojai dėvi asmens apsaugos
priemones, griežtai laikosi visų
nustatytų reikalavimų. Visiems
darbuotojams ir pacientams prevenciškai atliekami COVID-19
PGR tyrimai.
– Kokias paslaugas šiuo metu
Nukelta į 7 psl.

»

Lazdijų ligoninės direktorius Valdas Vabuolas.
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Atšiaurus vėjas nesutrikdė 		
Kalėdų laukimas Lazdijuose oficialiai prasidėjo
– vėjuotą praėjusio pirmadienio vakarą Nepriklausomybės aikštėje
buvo įžiebta tautiniais
raštais papuošta Lazdijų eglė. Nors šiemet ši
visų laukta šventė dėl
COVID-19 grėsmės vyko
beveik be žiūrovų, tačiau
socialiniuose tinkluose
šią akciją stebėję žmonės galėjo įvertinti visą
Lazdijų miesto kalėdinio
papuošimo grožį.

Kaip teigė Lazdijų kultūros centras, pasiūlęs šiais metais eglę
papuošti lietuvių tautiniais elementais, „kultūra ir istorija net
sunkiausiais laikmečiais mus
jungė ir suteikė jėgų. Te ši močiučių juostos motyvais išausta,
Tautodailės metams paminėti
skirta Lazdijų miesto eglė bus
žiburys į viltį, bendrystę ir tikėjimą, kad viskas bus gerai“...
Prieš eglutės įžiebimo ceremoniją socialinių tinklų lankytojai galėjo stebėti prieš renginį
nufilmuotus vaidybinius etiudus, kuriuose lemiamo įžiebimo momento padėjo laukti elfai,
Kalėdų senelis, įvairių pasakų
personažai.
Įsižiebus eglutei ir Nepriklausomybės aikštėje sumontuotam
šventiniam apšvietimui, daugelis atkreipė dėmesį į originaliai
raštais padabintą eglutę, ryškias
aikštės iliuminacijas.
Šventiniu apšvietimu pasirūpino sostinės bendrovė „Švenčių studija“, turinti didelę šio
darbo patirtį. „Švenčių studija“
jau penkiolika metų rūpinasi
Vilniaus eglės apšvietimu, todėl puikiai išmano savo darbą
ir gali sukurti vizualų efektą ir
už kuklią pinigų sumą.
Tai įrodo ir tas faktas, jog už
įspūdingą eglutės ir aikštės apšvietimą Lazdijų savivaldybė
šiai bendrovei sumokėjo palyginti nedidelę pinigų sumą –
6200 eurų.
Po eglutės įžiebimo ceremonijos, nepabūgusi atšiauraus vėjo,
artėjančių švenčių proga lazdijiečius pasveikino merė Ausma
Miškinienė, savo trumpoje kalboje visiems palinkėjusi to, kas
šiuo metu visiems svarbiausia
– stiprios sveikatos.
Eglutės įžiebimo ceremoniją
stebėjusiems žiūrovams, kurių
Lazdijų rajono savivaldybės FB
buvo apie 400, taip pat buvo parodytas prie bažnyčios įžiebtas
Lazdijų įstaigų, organizacijų,
bendruomenių Eglučių parkas,
kitos miesto iliuminacijos detalės.
Virtualūs eglučių įžiebimai
vyks ir kituose rajono miesteliuose ir kaimuose – Veisiejuose, Verstaminuose, Aštriojoje
Kirsnoje, Seirijuose, Būdvietyje,
Kapčiamiestyje, Krosnoje. Savo
kaimo eglutę praėjusią savaitę
virtualiai jau įžiebė Krikštonių
bendruomenė.

•

„Dzūkų žinių“ informacija
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Kultūra ir istorija net sunkiausiais laikmečiais mus jungė ir suteikė jėgų. Te ši
močiučių juostos motyvais išausta, Tautodailės metams paminėti skirta Lazdijų
miesto eglė bus žiburys į viltį, bendrystę ir tikėjimą, kad viskas bus gerai.
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Apsispręskime: savo imunitetą kurti ar naikinti?
Imunitetas – tai organizmo gebėjimas neutralizuoti ir iš organizmo pašalinti
svetimomis identifikuotas
medžiagas, vadinamas antigenais, susiformuojantis
dviem būdais. Organizmo
apsauga atsiranda natūraliai persirgus kokia nors
infekcija arba yra dirbtinai sukuriama vakcinacijos
būdu.
Skiepijimas – vienas didžiausių laimėjimų sveikatos priežiūros srityje ir
vienas svarbiausių žmonijos išradimų, apsaugantis
žmonių gyvybes ir likviduojantis ligas. Nepaisant to,
visuomenėje į vakcinaciją
vis dar žiūrima dviprasmiškai.
Saugiausi preparatai
naudojami medicinoje
Vakcina – tai vaistinis imuninis preparatas, kurio sudėtyje
yra susilpninti gyvi ar negyvi
tokie mikroorganizmai, kaip
bakterijos ir virusai ar jų dalys. Vakcinacija mokslininkų
pripažįstama kaip veiksmingiausia priemonė mažinant
sergamumą, kovojant su užkrečiamosiomis ligomis, jų
komplikacijomis ir mirtimis,
kurią įskiepijus žmogaus organizme susidaro apsauginiai imuniniai mechanizmai
ir imuninė atmintis.
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS
centro visuomenės sveikatos
specialistė Eglė Savickienė
akcentuoja, kad galima naudoti tik saugias, kokybiškas
ir tarptautinius standartus
atitinkančias vakcinas, laikomas saugiausiais preparatais
medicinoje. „Kadangi vakcina yra vaistinis preparatas, tad, kaip ir vartojant bet
kokius vaistus, pasiskiepijus
gali pasireikšti nepageidaujamos reakcijos ir šalutinis po-

Specialistė Eglė Savickienė
ragina suprasti, kad vakcinos
yra vaistinis preparatas, tad gali
pasireikšti šalutinis poveikis,
tačiau tai nėra pavojinga gyvybei ir
padeda išvengti tikrai sunkių ligų.
(Asmeninio archyvo nuotr.)

veikis, bet tai nėra pavojinga
gyvybei. Nepageidaujama reakcija į skiepus yra normalus
organizmo atsakas į vakcinose
esančius antigenus ir rodo, jog
vakcina yra veiksminga ir formuojasi imunitetas. Dažniausiai pasireiškiančios reakcijos
po vakcinos skiepijimo yra
skausmas, paraudimas ar patinimas injekcijos vietoje, gali
pasireikšti ir karščiavimas.
Pastebėjus bet kokią reakciją
į skiepus, reikėtų nedelsiant
informuoti gydytoją“, – aiškina specialistė.
Toksinių vakcinų nebūtų
leidžiama naudoti
Visame pasaulyje skiepais
kasmet nuo tymų apsaugoma
2,7 mln. žmonių, 2 mln. – nuo
naujagimių stabligės ir 1 mln.
– nuo kokliušo.
Žmogus, kuriam yra suteikta teisinga informacija apie

Vakcinomis yra apsaugomas ne tik pasiskiepijęs žmogus, tačiau sukuriama
saugi aplinka ir kitiems, sustabdomas tam tikrų ligų plitimas. („Santarvės“
redakcijos archyvo (Eltos) nuotr.)

skiepus, neturi pagrindo nerimauti dėl vakcinacijos. Vis
dėlto visuomenėje sparčiai
plintanti dezinformacija atgraso gyventojus nuo vaikus
ir suaugusiuosius apsaugančio
skiepijimosi. Tokiu būdu jie
prisiima ligos užsikrėtimo,
platinimo ar net mirties rizikas.
Dažniausiai dezinformacijos
sraute pasitaikantis teiginys,
kad skiepai sukelia infekcines
ligas, – neteisingas. Specialistė
E. Savickienė, kalbėdama apie
sukeliamos ligos ir šalutinio
poveikio skirtumus, teigia, jog
skiepai infekcinių ligų nesukelia, tačiau, naudojant gyvas
vakcinas, kurių sudėtyje yra
gyvas susilpnintas virusas, kai
kuriems asmenims gali pasireikšti šalutinis vaistinio preparato poveikis ir konkrečios
infekcijos, nuo kurios buvo
skiepyti, simptomai, bet toks
susirgimas pasireiškia labai
lengva ligos forma ir didesnės
rizikos sveikatai nesukelia.
Mitas yra ir tai, jog nuo
visuomenės slepiama, kad

skiepuose yra gyvsidabrio,
aliuminio ir formaldehido.
Vakcinų klinikinių tyrimų
metu yra užtikrinamas preparatų saugumas ir efektyvumas ir tik tokias vakcinas
leidžiama naudoti. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos
vaikų profilaktinių skiepijimų
kalendorių bei vadovaujantis
imuninių vaistinių preparatų
charakteristikų santraukomis,
minėtuose preparatuose pagalbinių cheminių medžiagų
– gyvsidabrio, konservanto
tiomersalio – nėra.
Aliuminio bei formaldehido
cheminių medžiagų fragmentai įeina į imuninių vaistinių

preparatų sudėtį. Vakcinų sudėtyje esantys aliuminio junginiai yra naudojami daugelį
dešimtmečių ir nėra jokių
mokslinių įrodymų apie jų
sukeliamą neigiamą poveikį
sveikatai. Šie junginiai naudojami kaip adjuvantai tam,
kad vakcina sukeltų imuninį
atsaką ir būtų imunogeniška.
Dėl adjuvantų vakcinose galima naudoti mažus antigenų
kiekius, o tai sukelia mažiau
nepageidaujamų reakcijų.
Jei vakcinų sudėtyje būtų
toksinės, kancerogeninės
medžiagos ir vakcinos galėtų lemti neigiamą poveikį
sveikatai, jos tiesiog negalėtų būti registruotos ir leistos
naudoti.
Vakcinos sukuria saugią
aplinką visuomenei
Vakcina yra laikoma saugiausia ir patikimiausia natūralia
sukurta apsauga nuo gyvybei pavojingų užkrečiamųjų
ligų. Pasitelkiant skiepus, pasaulyje prieš 40 metų buvo
eradikuoti raupai, kasmet
nusinešdavę po kelis milijonus aukų, Europos regione
eliminuoti tymai ir gerokai
sumažėjęs sergamumas kitomis vakcinomis valdomomis
infekcijomis.
„Svarbiausia suvokti, jog
vakcinomis yra apsaugomas
ne tik kiekvienas individualus žmogus, tačiau ir sukuriama saugi aplinka šeimoms
ir visuomenei“, – atkreipia
dėmesį E. Savickienė.
Užs Nr. 34

Turite naujieną, nuotrauką –
siųskite dzukuzinios@gmail.com

Visos savaitės

NAUJIENŲ
BANKAS

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

Mano maisto atliekų konteineris visai tuščias,
tai aš jo ir neištraukiu. Bet vežėjai vis tiek atvažiuoja! Negi ir tuščią konteinerį privalau
ištraukti?

T

aip, ištraukti maisto atliekų konteinerį privalu, nes šiuo metu jie visi yra
numeruojami, tad vežėjai ant konteinerio užklijuoja numerį. Kita vertus,
rūšiuojant atliekas, maisto atliekų konteineris
negali būti tuščias, nes šios rūšies atliekų, kurias sudaro ne tik maisto likučiai, bet ir kavos,
arbatos tirščiai, vienkartiniai popieriniai rankšluosčiai, bulvių lupenos, vaisių žievelės ir kt., yra visuose
namuose. Tik daugelis jas
vis dar meta į mišrių atliekų
konteinerius, o jie tikrinami
ir aptikus netinkamų atliekų
netuštinami. Tad kam jums
tos problemos?

Rūšiuokite!
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Dėvėtus rūbus atiduodam nemokamai — tik pasakykite, ko reikia
„Turime daug ir visokių
dėvėtų drabužių, avalynės,
kitų naudojimui tinkamų
tekstilės atliekų. Kviečiame
labdaros organizacijas, socialines įstaigas, ne pelno
organizacijas kreiptis į
mus – pagal jūsų poreikius
paruošime ir naudojimui
paruoštą tekstilę atiduosime nemokamai“, – kviečia
Agnė Jučienė, Alytaus
regiono atliekų tvarkymo
centro (ARATC) Aplinkosauginio ugdymo ir pakartotinio naudojimo padalinio vadovė.

Į šį padalinį kone kasdien atvežami didžiuliai kiekiai tekstilės
atliekų. Jos gabenamos iš Alytuje
pastatytų atliekų konteinerių –
per pirmąsias pora savaičių juose
surinkta jau daugiau kaip penkios
tonos tekstilės atliekų.
„Viską, kas atvežama, rūšiuojame. Atskirai sudedame gerus,
tinkamus toliau dėvėti drabužius,
pramoninėms šluostėms tinkamą tekstilę, rankdarbiams tinkamus audinius, vintažinius rūbus,
avalynę ir aksesuarus – šalikus,
pirštines, diržus“, – pasakojo A.
Jučienė.
Jis pasidžiaugė, kad alytiškiai
į tekstilės konteinerius neprimeta
bet kokių daiktų – juose randamos
tik tekstilės atliekos. Tiesa, ne
viskas, kas surenkama, tinkama
tolesniam naudojimui – pasitaiko
ir labai stipriai sudėvėtų, nekokybiškų daiktų, kuriuos tenka
išmesti.
O tie, kuriuos dar galima panaudoti, tvarkomi, skalbiami ir
siūlomi labdaros organizacijoms

pasiimti.
„Jau pradėjome bendradarbiauti su Alytaus nakvynės namais
– pagal jų išsakytą poreikį paruošėme ir atidavėme drabužių
bei avalynės. Labai kviečiame
šia galimybe pasinaudoti ir kitas
įstaigas – tikrai nebūtina laukti
labdaros siuntų iš užsienio: padėti
vieni kitiems galime patys“, –
kalbėjo A. Jučienė, primindama,
kad pagrindinis tekstilės atliekų
rinkimo atskirai tikslas ir yra tolesnis jų naudojimas.
Alytuje šiuo metu yra pastatyti
8 konteineriai tekstilės atliekoms.
Jų planuojama pastatyti gerokai
daugiau, apie 20. Kitiems šiuo
metu ieškoma tinkamų vietų,
kad juos būtų patogu pasiekti
gyventojams ir prie jų galėtų
privažiuoti atliekas surenkantys
automobiliai. Visos į tekstilės
konteinerius patekusios atliekos
yra išimamos, kraunamos į didmaišius ir vežamos į „TikoTiks“
centrą.
„Atskiro tekstilės atliekų surinkimo pradžia nuteikia pozityviai.
Žmonės labai noriai naudojasi
šiais konteineriais, tinkamai rūšiuoja. Žinoma, mums, kaip
atliekų tvarkytojams, suformavus naują atliekų srautą, iškyla
ir naujų klausimų. Esminis jų:
ką su atskirai surinkta tekstile
daryti toliau, kaip kuo pigiau ją
sutvarkyti?
Pakartotinis naudojimas – puikus pasirinkimas, bet ne visos
tekstilės atliekos tam yra tinkamos, o sisteminių sprendimų
šiuo klausimu Lietuvoje kol kas
nėra“, – sakė ARATC direktorius
Algirdas Reipas.
Pagal Europos Sąjungos iškel-

Tekstilės konteineriuose surenkama daug dar gerų drabužių bei avalynės – sutvarkytus šiuos daiktus galima toliau
naudoti.
tus reikalavimus nuo 2025-ųjų
metų visos tekstilės atliekos:
drabužiai, pliušiniai žaislai, medžiaginė avalynė – turės būti surenkamos atskirai.
Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos savivaldybių
miestuose tokius konteinerius
planuojama pastatyti iki kitų metų
vasario. Pagal pirminius skaičiavimus, dešimtyje šiuo metu
veikiančių konteinerių aikštelių
numatoma pastatyti po vieną

tekstilės atliekų konteinerį. Tačiau viskas priklausys nuo realaus
poreikio – jeigu jis bus, konteinerių bus pastatyta ir daugiau.
Tekstilės atliekų konteineriai
yra skirti dar tinkamai naudoti
tekstilei surinkti. Todėl į juos
reikia mesti tuos drabužius ir
avalynę, kurie žmonėms jau
nebereikalingi, bet yra dar tinkami naudoti. Sudėvėtus drabužius, apatinį trikotažą, virtuvės
rankšluosčius ir kitas tolesniam

naudojimui netinkamas tekstilės atliekas reikia mesti į mišrių
atliekų konteinerius arba vežti į
rūšiavimo centrus.
Labdaros organizacijas, socialines įstaigas ir kitas ne pelno
įmones dėl drabužių, avalynės ir
kitokios naudotos tekstilės poreikio prašome kreiptis tel. +370
643 35634, el. p. tikotiks@alytausratc.lt.

•

ARATC inf.

Į ligoninę įsėlino koronavirusas — sušauktas
Ekstremalių situacijų komisijos posėdis
įstaigų?
– VšĮ Lazdijų ligoninė bendradarbiauja su visomis regiono ligoninėmis. Pandemijos akivaizdoje
būtina susitelkti ir dirbti tam, kad
reikiamos medicininės paslaugos
būtų suteiktos visiems sergantiems asmenis, nes žmonių sveikata yra svarbiausia. Šiuo metu
daugiausiai pacientų atkeliauja
iš Alytaus. Per dieną iš Alytaus
atvežama 2–3 pacientai, kurie
nukreipiami į skirtingus ligoninės skyrius.
Šiuo metu VšĮ Lazdijų ligoninėje sega 9 darbuotojai: 1 – Vaikų ligų
poskyryje, 6 – Terapijos-geriatrijos skyriuje, 2 – konsultacinėje poliklinikoje.

»Atkelta iš 3 psl.

teikia ligoninė?
– Šiuo metu VšĮ Lazdijų ligoninė teikia visas antrinio lygio
asmens sveikatos priežiūros paslaugas, išskyrus fizinės medicinos reabilitacijos. Šio skyriaus
veikla sustabdyta gruodžio 4 d.,
paslaugas planuojama atnaujinti gruodžio 15 d. Savivaldybės

ekstremalių situacijų komisijos
posėdžio metu nuspręsta laikinai stabdyti Terapijos-geriatrijos
skyriaus veiklą. Skyriaus veikla
stabdoma nuo trečiadienio, gruodžio 9 dienos.
– Kiek ir kokių ligonių į Lazdijų ligoninę atkeliauja iš kitų
apskrities sveikatos priežiūros

– Ar yra numatyta galimybė
ligoninėje parengti lovas COVID-19 pacientams?
– VšĮ Lazdijų ligoninė veikia
pagal nustatytą tvarką – joje
gydomi sergantys asmenys, kuriems būtina medicininė pagalba,
išskyrus COVID-19 pacientus.
Minėta liga sergantys pacientai
išvežami į Alytaus ir Druskininkų ligonines. Šiuo metu Lazdijų
ligoninėje įrengtos izoliacinės
palatos, kuriose guli pacientai
iki COVID-19 tyrimo rezultato

gavimo. Gavus neigiamą COVID-19 tyrimo rezultatą, pacientai gydomi įprastine tvarka, o
paaiškėjus teigiamam atsakymui
pacientai išvežami į jau minėtas
ligonines, kuriose gydomi COVID-19 liga sergantys pacientai.
Pasikeitus situacijai, VšĮ Lazdijų ligoninės teikiamų paslaugų
spektras gali didėti arba mažėti,
priklausomai nuo susidariusios

situacijos.
– Ar yra medikų, kurie atvyksta dirbti į Lazdijų ligoninę, susirgusių COVID-19?
– Medikai, sergantys COVID19 liga, į Lazdijų ligoninę neatvyksta. Šiuo metu yra medikų,
kurie dėl pacientų ir personalo
saugumo yra saviizoliacijoje.
„Dzūkų žinių“ informacija

Auksinės mintys

•
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Šventiniai „Tele2“ pasiūlymai: dovanos, eSIM
laikrodžiai ir dvigubai daugiau duomenų
Alytaus profesinio rengimo centras baigė įgyvendinti Lietuvos
kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama profesiniam
mokymui ir įgūdžiams įgyti“ projektą „Asmenų, užsiimančių žemės
ūkio veikla, mokymai pagal verslumo ugdymo bei saugos ir sveikatos mokymo programas“ Nr.14PM-KA-19-1-08545-PR001.
Šiuo projektu Alytaus PRC siekė ugdyti ūkininkų, žemdirbių ir
kaimo gyventojų, kurių veikla yra susijusi su žemės, miškų ūkio
ar alternatyvia žemės ūkiui veikla, verslumo įgūdžius, reikalingus
norint prisitaikyti prie kokybinių ir kiekybinių pokyčių, vykstančių
žemės ūkio bei kaimo plėtros sektoriuje, suteikti verslumo įgūdžius
pažangaus ūkininkavimo srityje.
Projekto metu buvo apmokyti 56 asmenys pagal šias neformalaus profesinio mokymo programas: Verslumo ugdymas (kodas
396134006), Žemės ūkio rinkodaros ir pardavimų vadyba (kodas
396131414), Mokesčių ir įmokų naujovės (ūkininkams) (kodas
296134403), Saugos ir sveikatos užtikrinimas ūkininko ūkyje
(kodas 296186202). Mokymai vyko nuotoliniu būdu.
Projekto metu kursų dalyviai įgijo žinių apie darbų ir darbo priemonių įvairovę žemės ūkyje, išmoko vertinti ūkyje esamą darbo
saugos padėtį, numatyti galimus pavojus, kuriuos kelia nesaugi
darbo aplinka, susipažino su cheminių medžiagų pavojingumu ir
įgijo žinių, kaip šias medžiagas naudoti nekeliant pavojaus nei
žmogui, nei gamtai, suprato, kokią svarbą turi žemės ūkio mechanizmai ir jų techninė būklė, kad vykdant darbus su techniškai
netvarkingais žemės ūkio paskirties įrengimais ne tik teršiama
aplinka, bet ir keliamas pavojus darbuotojų saugumui.
Manome, kad įgytos žinios ir įgūdžiai skatins dalyvavusius mokymuose ūkininkus modernizuoti savo ūkius, plėsti ūkinę veiklą,
taip pat kurti naujas darbo vietas ir mažinti nedarbą kaime.
Vilija Simonaitienė,
projekto vadovė

Artėjant Kalėdoms verta
pasinaudoti išskirtiniais
„Tele2“ pasiūlymais. Juos
rasite operatoriaus salonuose ir internetinėje parduotuvėje www.tele2.lt.

„Visuomet atsižvelgiame į klientų poreikius ir siekiame pasiūlyti
naujas paslaugas bei planus, kurie
užtikrina mobilumą ir nevaržomą
bendravimą su artimaisiais“, – sakė
Petras Masiulis, „Tele2“ generalinis direktorius Lietuvai ir Baltijos
šalims.

Nauja „Vieno numerio
paslauga“ išmaniesiems
įrenginiams
Vieno numerio paslauga susieja
telefoną ir laikrodį – skambučius,
telefone esančių programėlių
pranešimus ir SMS gausite į abu
įrenginius tuo pačiu metu. Paslauga galima naudotis net tada, kai
telefonas yra toli, nes laikrodis
palaiko eSIM technologiją. Šiuo
metu ją galima išbandyti su laikrodžiais „Samsung Galaxy Watch
2“ ir „Samsung Galaxy Watch 3“,
palaikančiais eSIM.
Paslaugą „Vienas numeris“ aktyvuosite įsigiję planą „Neriboti GB
laikrodžiui“. Plano su neribotais
duomenimis, pokalbiais ir SMS
kaina – vos 4,90 Eur/mėn. Jis bus
pridėtas prie jūsų jau turimo telefono abonemento.
Pasiūlymas galioja pasirinkus bet
kurį laikrodį ir mokant visą sumą iš
karto arba sudarant 24 mėn. sutartį
su pradine įmoka ir kas mėnesį
mokant sumą, kuri nurodyta www.
tele2.lt prie konkretaus laikrodžio
modelio. „Samsung Galaxy“ išmaniųjų laikrodžių su eSIM kaina
prasideda vos nuo 8,81 Eur/mėn.
Dvigubai daugiau GB už tą
pačią plano kainą
Puiki naujiena mėgstantiems naršyti internete. Šiuo metu pratęsus
sutartį arba išsirinkus naują pokalbių planą suteikiama dvigubai
daugiau gigabaitų už tą pačią plano
kainą.
Pasiūlymas galioja renkantis pla-

ną arba įrangą su mokėjimo planu.
Visą sutarties laikotarpį nurodyti
plano GB dvigubinami, netaikant
jokio papildomo mokesčio. Pasiūlymu galima pasinaudoti iki šių
metų gruodžio 30 d. imtinai.
Pokalbių planų su dvigubai daugiau GB, neribotais pokalbiais ir
neribotais SMS kaina prasideda
nuo 8,50 Eur/mėn., pasirašant 18
arba 24 mėn. sutartį.

Kalėdinės nuolaidos ir
dovanos
Šiuo metu „Tele2“ turi ypač daug
patrauklių šventinių pasiūlymų.
Perkantiems „Samsung S20“,
„Samsung S20+“, „Samsung S20
Ultra“, „Samsung Note 20 Ultra“
arba „Samsung Fold 2“ telefonus
dovanojamos „Samsung Galaxy
Buds Live“ ausinės. Dovanos
vertė – 199 Eur. Dovanų kiekis
ribotas.
Už specialią, vos 249 Eur, kainą
šiuo metu galite įsigyti net du patvarius ir ryškius telefonus „Fonos
03“ su 5,7 colio įstrižaine ir 4000
mAh talpos baterija. Abu telefonus galima įsigyti sumokėjus visą
minėtą sumą iš karto arba nurodytomis įmokomis su bet kuriuo iš
www.tele2.lt skelbiamų pokalbių
planų ir 24 mėn. sutartimi.
Taip pat šiuo metu gausu nuolaidų ausinėms ir garso kolonė-

lėms, išmaniesiems laikrodžiams,
televizoriams, kompiuteriams ir
planšetėms bei kitiems išmaniesiems įrenginiams.

Rekomenduok draugą – gauk
25 Eur nuolaidą paslaugų
sąskaitai
Dabar kiekvienam, pakvietusiam
draugus ar artimuosius naudotis
„Tele2“ paslaugomis, operatorius
siūlo 25 Eur nuolaidą paslaugų sąskaitai, o jo draugui dovanoja 100
GB duomenų metams. Akcijoje
„Rekomenduok draugą“ dalyvauti
gali visi privatūs „Tele2“ klientai.
Pasiūlymas galioja pakviestam
draugui sudarius bent 12 mėn.
terminuotą sutartį.
Daugiau informacijos apie
pasiūlymus ir akcijas sužinosite
www.tele2.lt, „Tele2“ salonuose
arba paskambinę telefonu 117.
Įrenginiams papildomai taikomas
vienkartinis laikmenos mokestis.
Pasiūlymų laikas ir įrenginių skaičius ribotas.
Operatorius rekomenduoja paslaugas užsisakyti nuotoliniu būdu.
Jei to padaryti nėra galimybės,
atvykus į saloną ragina laikytis
visų saugumo taisyklių: bent 2
m atstumo nuo aplinkinių, dėvėti apsaugines kaukes, pasirūpinti
rankų higiena ir laikytis čiaudėjimo
etiketo.

•

Atliekų reikalai: klausiate – atsakome
Artėjant Kalėdoms, puošiame namus
ir neretai aptinkame, kad turimos girliandos bei dekoracijos yra sugedusios,
sudužusios ar tiesiog... atsibodusios. Kur
jas dėti?

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

Antspaudų gamyba
pagal užsakymą
Prenumeruokite visuose
Lietuvos pašto
skyriuose,
telefonu 8 700 55 400,
ir redakcijoje.

Jei kalėdiniai papuošimai tik atsibodę,
neskubėkite išmesti – juk juos bus galima panaudoti kitąmet ar kitoje vietoje
puošiamai eglutei. Sudužusias, sulūžusias,
naudojimui nebetinkamas dekoracijas, blizgius žaisliukus reikia mesti į mišrių atliekų
konteinerius – perdirbimui jie netinkami.
Sugedusias elektrines girliandas reikia vežti
į rūšiavimo centrus, dar tinkamas naudojimui – palikti daiktų mainų punktuose
„Mainukas“. Bet kuriuo atveju ruošiantis
šventėms nereikia skubėti pirkti naujų daiktų – madingas spindesys niekada neatstos
šilumos, kurią sukuriame savo rankomis,
išsaugodami tai, ką jau turime.
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Adventas: sustokime, įsiklausykime, padėkime
Ramunė Tarandė
Prasidėjo adventas – susikaupimo, susilaikymo,
apmąstymų ir ramybės
metas. Ir didžiųjų žiemos
švenčių laukimas. Laikas
sau, namams ir šeimai.
Kai turime apsivalyti ir
atgimti iš naujo, atradę
naujas vertes. Ir visai
nesvarbu, ar kalbame apie
archajines mūsų protėvių
tradicijas, ar laikomės
krikščioniško požiūrio
– advento prasmė abiem
atvejais labai panaši.

Advento prasmė
Lotyniškas žodis „adventus“
reiškia atėjimą. Krikščioniškoje
tradicijoje tai 4 savaičių dvasinio
susikaupimo laikotarpis, prasidedantis likus 4 sekmadieniams
iki šv. Kalėdų, šįmet – lapkričio
29-ąją. Laikas laukiant Jėzaus
gimimo, kuris švenčiamas per
šv. Kalėdas, ypač sakralus ir išskirtinis. Atsisakoma triukšmingų
linksmybių, skiriama daugiau laiko geriems darbams, atjautai, pasninkaujama. Prasidedant adventui uždegama pirmoji iš keturių
advento vainiko žvakių – Pranašo
arba Vilties žvakė.
Liaudiškoje tradicijoje adventas prasideda Šv. Andriejaus dieną, lapkričio 30-ąją. Buvo tikima, kad šią dieną meška gulanti
žiemos miego. „Jei per adventą
pradeda „sniegti“, oi, bus geri
ir turtingi metai“, – porina Stasė Kvaraciejienė, Druskininkų
kultūros centro folkloro ansamblio „Stadałėłė“ narė, geriausia
Lietuvos pasakotoja. Kaip žinia,
pirmadienį smagiai pasnigo.
Pasak Druskininkų kultūros
centro etnografės Linos Balčiūnienės, anuomet tamsiuoju
laikotarpiu senoliai stengdavosi
gyventi ramiai ir taikiai, netrukdydavo vėlėms jokiais pokšėjimais ar triukšmingais darbais,
supykę kuo greičiau taikydavosi
ir atleisdavo, kad, sugrįžus saulei
ir prasidėjus naujam metų ratui,
galėtų jį pradėti švarūs ir teisūs.
Norėdami likti saugūs, atlikdavo
įvairias apeigas, turėjusias prišaukti saulę, užtikrinti žmogaus,
jo turto apsaugą bei ateinančių
metų sėkmę.
Ankstyvą sekmadienio rytą
žmonės važiuodavo į rarotus
– ankstyvąsias, dar prieš aušrą
laikomas šv. Mišias. Rarotai –
ypatinga advento puošmena.
Bažnyčioje renkamasi prie Mergelės Marijos altoriaus, kur iškelta aukštai virš kitų ir gražiai
papuošta degdavo Rarotų arba
Rasotoji žvakė. Į šias Mišias būtinai ateidavo bent vienas žmogus
iš kiekvienų namų, nes nedalyvavimas jose buvo laikomas dideliu
apsileidimu. Tikėta, kad jei einant
į rarotus nuraudonuos dangus, bus
neramūs metai. Lijundra, gausus
šerkšnas reiškė taikius, ramius
laikus. Sutiktas vilkas ar jo pėdsakai – ženklas, kad kaime bus
sušoktos vestuvės.
Draudimai tam, kad
neapleistų sėkmė
Tamsusis advento laikotarpis

gausiai apipintas visokiais draudimais, ribojančiais ūkinę veiklą ir dvasinį gyvenimą, kad tik
nepakriktų visa pasaulio tvarka.
Žmonėms rūpėjo, kad ir su gyvuliais sektųsi, ir javai bei kitos
kultūros gerai užderėtų, nes tai
nešdavo šeimai gerovę.
Šiuo metu laikomasi rimties, atsisakoma linksmų pramogų, pasninkaujama bent tris dienas per
savaitę. Bažnyčioje netuokdavo ir
į piršlius nevažiuodavo. Ilgai nedirbama, nes po vidurnakčio piktosios dvasios beldžiasi į langą,
o kas pažiūri, tas neišvengia mirties. Negalima kirsti miško, nes
ateinančią vasarą miškas blogai
augsiąs, medžiai būsią gumbuoti.
Tų, kurie draudimo nepaisydavo
ir važiuodavo kirsti malkų, pakurtos krosnys imdavo staugti ir
poškėti. Jei iš rąstų, nukirstų per
adventą, pastatysi trobą, joje ims
girgždėti ir vaidentis. Šiuo metu
nepildavo pagalvių, kad žąsyčių
ir kitų naminių paukščių varnos
neišnešiotų, nekirpdavo avių, kad
kito kirpimo vilnos netaptų kietos ir šiurkščios. Šis draudimas
sietinas ir su senuoju lietuvių tikėjimu, kad po mirties žmogaus
vėlė apsigyvena gyvuliukuose
ir žvėreliuose, taigi, nevalia jų
skriausti. Adventas – taikus metas.

Vakarojimai, dainos ir
žaidimai
„Kai tik prasidėdavo adventas,
– dalijasi prisiminimais Stasė, –
nors didieji ūkio darbai būdavo
baigti, pirmąją savaitę reikėdavo
apsitvarkyt namuose, atlikti visus
adventinius darbus, pasiruošt ateinančiom Kalėdom, o jaunimas
rengdavo talkas.“
Jaunimas ir senimas rinkdavosi į didesnę pirkią, vakarodavo,
giedodami giesmes ir drauge
dirbdami įvairius smulkius darbus: moterys verpdavo, ausdavo,
jaunimas padėdavo ištekančiai
merginai ruošti kraitį – plėšydavo plunksnas pagalvėms, siūdavo marškinius, ausdavo juostas,
vyrai vijo virves, pančius, drožė
grėbliadančius. Pagiedoję Rožančių, mindavo mįsles, aptardavo
praėjusios dienos ir būsimus
darbus, dalydavosi naujienomis.
Vaišindavosi ir bulvių koše. „Mėsos nebuvo galima valgyt, todėl
bulvinę košę „apspirgydavo“ linų
sėmenų aliejumi, ojėtau, iki šiol
tą skanų kvapą jaučiu, – pasakoja
Stasė. – Valgydavom mediniais
šaukštais iš vieno puodo visi, su
raugintais kopūstais.“
„Tik Dzūkijoje iki mūsų dienų
išliko labai senoviškų ir ypač gražių advento dainų, kurias nesunku
atkirti iš būdingų priedainių žodžių leliumoj, aleliuma, aleliuma
rūta, aleliuma loda“, – pasakoja
L. Balčiūnienė. Jose gausu mitinių vaizdinių: dainuojama, kad
pasaulį sukūrė trys kibirkštėlės,
iškritusios iš stebuklingo kriaušės medžio, o saulę ant savo devyniašakių ragų atnešė elnias.
Advento dainos, liaudyje dažnai
vadintos giesmėmis – lėto tempo, iškilmingos, pasižyminčios
ramumu, santūrumu. Šokdami
advento ratelius vaikinai ir mer-

ginos laikosi vieni nuo kitų atokiau, vengia vieni kitus paimti
už rankų, sustoti į porą. Toks šokimas veikiau primena apeiginį
veiksmą nei pasilinksminimą.
Advento dainų, ratelių tematika
daugiausiai susijusi su jaunimo,
šeimos santykiais, ikivestuviniu
laikotarpiu, piršlybomis ar vestuvėmis. Neretai dainose apie
mergelę ir bernelį kalbama ne
tiesiogiai, o per gyvūnų, augalų
ar paukščių įvaizdį.
Jaunimui adventas visada
būdavo atokvėpis nuo darbų,
tačiau nusėdėti ramiai ilgą vakarą prie nuobodokų darbų būdavo sunku. „Tai jau nedėlion
visi į ratelius eidavo, žaidimus
varydavo, daugiausia žiedų dalydavo, pasodindavo kokį senų
bobų, pletkų jai pripasakodavo,
neteisybių, ale niekas nepykdavo“, – tęsia pasakojimą Stasė.
Jaunimas žaisdavo „Aklą vištą“,
„Voverėlę“, mušdavo žiužį, gaudydavo šešką. Beveik visiems
advento žaidimams būdinga
vaidyba arba teksto vaizdavimas judesiais.
„Pasilinksminimai buvo santūrūs, laikantis bažnyčios draudimų,
jaunimas juose atsargiai žvalgydavosi sau poros, bet piršliauti
pradėdavo tik po Trijų karalių“,
– sako L. Balčiūnienė.
Tuo tarpu Stasė pasakoja, kad
kartais jaunimas taip įsilinksmindavo, kad net lovos lūždavo:
„Būdavo, bernai užpučia lempų ir
grabija už mergų, kartais ir pabučiuoja, oi, tai spiegia tada visos!
Bet didžiausias striokas būdavo,
kai bernai sakydavo, kad dabar
pažiūrės, iš kur papai dygsta.“

Burtai ir orų spėjimai
Advento laikas palankus ateities
spėjimams ir burtams. Tikėta, jog
Šv. Andriejaus nakties sapnai yra
pranašiški – galima tikėtis susapnuoti būsimą sutuoktinį. Kad
sapnai pildytųsi, reikėdavo laikytis tam tikrų sąlygų: visą vakarą
su niekuo nesikalbėti, sukalbėti
rožančių, po galva pasidėti vyriškas kelnes, po lova pasikišti
dubenį vandens ir rankšluostį.
Jei tąnakt nuskinta ir pamerkta
vyšnios šakelė pražysdavo iki šv.
Kalėdų, mergina galėjo tikėtis tais
metais ištekėti.
Būrimais kliovėsi ir tie, kurie
norėjo nuspėti būsimą metų derlių, klimato sąlygas. Gruodžio
4-ąją, Šv. Barboros arba Avelių
dieną, šukuodavo aveles, nes jos
reiškė šeimos gerovę. Gruodžio
6-ąją, Šv. Mikalojaus arba Arklių dieną, jiems nešdavo daug
avižų, sočiai pamaitindavo, nes
arklys buvo pagrindinė darbo
jėga. Gruodžio 13-oji – Šv. Liucija, dar – Šviesos diena. Nuo šios
dienos žmonės stebėjo, kokie bus
kitų metų orai. Kokia gruodžio
13-oji – toks bus sausis, kokia
gruodžio 14-oji – toks vasaris, ir
taip toliau iki pat Kūčių.
Šventiniai turgūs
Anuomet advento metą paįvairindavo prieššventiniai turgūs:
prekiauta šiltais drabužiais, kailinukais, megztomis pirštinėmis ir
šalikais. Vykdavo dovanų mugė:

bernas savo išrinktajai pirkdavo skarelę, karolius, kaspinus, o
sau – kepurę, žiebtuvėlį, lenktinį
peiliuką. Paskutinysis turgus prieš
didžiąsias šventes – saldaturgis.
Jame buvo įmanoma rasti visa,
ko prireiks šventiniam stalui: medaus, spanguolių, aguonų, džiovintų grybų, gabalinio cukraus.

Advento pabaiga — Kūčios
Advento laikotarpis tęsiasi iki
pat ilgiausios ir tamsiausios

metų nakties – Kūčių. Šis laikas
turi sulėtinti mūsų žingsnį, o ne
išvesti iš proto nuo karštligiško
niekniekių pirkimo. Šeimoje
dalinkimės vidiniais dalykais,
svajonėmis ramiai, be skubos.
Pasirūpinkime tais, kurie kažko
stokoja; parašykime laišką, paskambinkime žmogui, kuris mums
brangus, atsiprašykime. Advento
laikotarpis – saulėgrįžos laukimo
metas. Vadinasi, ir naujų vilčių
metas.

•

Rinkinį sudaro: 1. Virostop burnos purškalas, 30 ml (medicinos priemonė); 2. Virostop
nosies purškalas, 20 ml (medicinos priemonė); 3. Aquaselin Extreme antibakterinis gelis
rankoms, 120 ml; 4. Aquaselin Extreme rankų plovimo gelis su antibakterine medžiaga, 200
ml; 5. Compagnie de provence kvapusis muilas, laukinių rožių kvapo, 25 g; 6. Daugkartinė
veido kaukė iš natūralaus audinio (5 sluoksnių), L dydis.
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Eteris
Ketvirtadienis
, gruodžio 10 d. Saulė teka 8.30, leidžiasi 15.53, dienos
ilgumas 7.23. Delčia. Vardadieniai: Eidimtas, Ilma, Eularija, Loreta.

KETVIRTADIENIO AIDAS

Aidas Kelionis
Dabar, kai nuotaiką slegia niūri karantino kasdienybė ir trumpų dienų bei
ilgų naktų bliuzas, prisimenu šiltas ir
saulėtas dienas. Vieną tokį nuostabų
pirmadienį išsiruošiau į Druskininkus.
Bet nuo pat pradžių mintys pakrypo kita
linkme: pradėjau galvoti, kiek žmonių
turėjo pasistengti, kad šią išvyką galėčiau pavadinti vykusia.
Ryte nuėjęs į Veisiejų autobusų stotį
pradėjau laukti dešimt minučių po pusės dešimtos pasirodysiančio autobuso.
Pagalvojau, kad pirmadienį vairuotojas
turėjo keltis gana anksti, kad spėtų iš Suvalkijos atriedėti į mano gimtąjį miestą
dar prieš dešimt. Sulaukęs keleivinės ir
įlipęs į ją pasilabinau su vairuotoju ir
padaviau jam į delną porą eurų ir keturiasdešimt centų bei paprašiau bilieto į
kurortą. Gavęs bilietą sulanksčiau jį ir
įsidėjau į piniginę. Važiuodamas autobusu labiausiai mėgstu tylėti ir neskubėdamas žvalgytis per autobuso langus
į plytintį peizažą. Šį sykį to padaryti nepavyko, nes dar stotyje sutikau kaimynę,
tad autobuse atsisėdome vienas šalia
kito ir gerą pusvalandį (kol atsidūrėme
Druskininkų autobusų stotyje) praleidome kalbėdamiesi. Pagaliau vienas
patraukiau link prancūziškų bandelių
kepyklėlės „Boulangerie“, kur būdamas kurorte dažnai užsuku puodelio
kito kavos. Pagalvojau, kad kepėjos
į šią kepyklėlę ateina penktą valandą
ryto, kad čia užsukę klientai prie puikios kavos gautų šviežutėlių ir burnoje

tirpstančių bandelių ir kitų skanumynų
tiesiai iš krosnies. Padavėja, kuri padavė
man rytinę bandelę ir įpylė du puodelius
juodos kavos, irgi anksti atsikėlusi atėjo
į darbą. Begurkšnodamas kavą mąsčiau,
kokioje valstybėje ir į kokią pasaulio pusę
atsuktame Andų šlaite įstabi indėnė skynė
kavos pupeles, iš kurių buvo pagamintas
mano pirmadienio ryto gėrimas.
Pabaigę gurkšnoti kavą patraukiau į
netoliese esantį „Vagos“ knygyną. Maloni bibliotekininkė buvo rekomendavusi
vieną knygą, tad be galo suintriguotas
panorau ją įsigyti. Tai buvo japonų rašytojo Harukio Murakamio knyga „Ką
aš kalbu, kai kalbu apie bėgimą“. Nors
niekada nemėgau bėgioti ir tikrai nesiruošiu dabar pradėti, bet tokio meistro
knygoje bus rašoma ne tik apie tai. Į kuprinukę įsidėjęs šią knygą, pasišnekėjau
su maloniomis knygyno darbuotojomis,
pasidairiau po knygų lentynas ir likus
dešimčiai minučių iki vienuoliktos ryto
patraukiau pas savo barzdaskutį, nes lygiai vienuoliktą buvome sutarę susitikti.
Paskutinį kartą mano barzdą jis buvo
tvarkęs prieš mėnesį. Keliolika įgudusių
rankos mostų, ir mano barzdelė, puošianti smakrą, iš netvarkingos šluotos
įgavo pailgos juostelės formą.
Traukiu link „Druskonio“ redakcijos,
kur dirba mano bičiulis Augis. Seniai
matėmės, tad yra apie ką pakalbėti.
Gaunu nemenką krūvelę šio laikraščio
egzempliorių, dedu juos į kuprinukę ir
pėdinu link „Širdelės“ kavinės. Pietų
metas, tad legendinės šios kavinės barmenės Raselės paprašau atnešti dienos
pietus: po įprastos žirnių sriubos pasigardžiuodamas kertu vištienos maltinukus
su sūriu, keptomis bulvytėmis ir morkų
salotomis, pagardintomis česnakais. Pavalgęs neskubėdamas gurkšnoju girą ir
laukiu pasirodant savo bičiulio Virgio.
Pastarasis pasirodo lyg Kalėdų senelis,
nors dar tik ankstyvas ruduo, nes atveža man kepurę su stilizuota M raide ir
lenkišką žurnalą apie šių metų UEFA
Čempionų lygos sezoną. Pirmadienis
persirita į antrą pusę...

•

LRT TV
2020. 12.10
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,

Lietuva.
9.00 „Alpių detektyvai“.
9.45 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.

istorija“.

istorija“.

20.20 Laisvė ir kūryba. 30

7.25 „Galingasis 6“.
7.55 Gero vakaro

11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Dvaro rūmai“.
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bendrikas“.
18.00 „Atsargiai! Merginos“.
19.00 „Vedęs ir turi
vaikų“.
20.00 Farai.
21.00 Žinios.
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7.15 „Nepaprastas

Gumuliuko gyvenimas“.
7.40 „Ogis ir tarakonai“.
8.00 „Padūkėlių lenktynės“.
8.30 „Tomo ir Džerio
pasakos“.
9.00 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
9.30 „Saugokis meškinų“.
10.00 Sėkmės tandemas.
10.25 „Sujudimas džiunglėse“.
12.00 „Jau atvažiavom?“.
13.50 „Marmadukas“.
15.30 „Išprotėjęs profesorius“.
17.25 XXI amžiaus laida.
17.55 Gyvūnų pasaulis.
18.30 Žinios.
19.20 Dakaras 2021.
19.25 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 PREMJERA.
„Robinzono Kruzo
sala“.
21.20 „Atrastoji žemė“.
23.25 „Tempk jį čia!“.
1.30 „Globalinė audra“.
TV3
6.30 „Galingasis 6“.
7.00 „Vėžliukai nindzės“.
7.30 „Supermergaitės“.
8.00 „Galingasis 6“.
8.30 Virtuvės istorijos.
9.00 Gardu Gardu.
10.00 Tėvų darželis.
10.30 Būk sveikas!
11.00 Penkių žvaigždučių

būstas.

11.30 „Pelkių liūtai“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Pelkių liūtai“.
12.30 „Karalienės korgis“.
14.10 „Didžiosios

vestuvės“.
15.55 „Vienas namuose

2. Pasiklydęs
Niujorke“.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 „Vienas namuose
2. Pasiklydęs
Niujorke“.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 galvOK 2.
19.35 Eurojackpot.
19.40 galvOK 2.
21.30 „Gaujų karai.
Smaugliai“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Gaujų karai.
Smaugliai“.
22.40 „Drugelis“.
1.05 „Rembo. Pirmasis
kraujas 2“.
2.55 „Paliktieji“.
5.05 „Gyvenimo
išdaigos“.

16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Lietuvos miestai.
17.30 Vantos lapas.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Pagaliau savait-

galis.
19.00 Lietuvos kūrėjai.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 #NeSpaudai.
21.30 Oponentai.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten.

televitrina.
10.05 „Kvailiai šėlsta“.
10.35 „Gyvenimas.

Pirmieji žingsniai“.
11.40 „Velniški Stivo Os-

tino išbandymai“.
12.40 „Gordono Ramzio

virtuvės košmarai“.
13.50 „Pragaro virtuvė“.
14.50 „Vanity Fair. Visiškai

slaptai“.
15.50 „Nusikaltimų

tyrėjai“.
17.00 Betsafe–LKL

čempionatas.
„Juventus“–
„Neptūnas“.
19.30 „Akloji zona“.
20.30 „Snaiperis“.
21.30 „Bornas. Galutinis
tikslas“.
23.50 „Stebėtojų lyga“.
2.45 „Priešprieša“.
Dzūkijos TV
6.59 Programa.
7.00 Skonio reikalas.
7.20 „TV Europa

pristato. Vyrų šešėlyje. Archeologė
Marija Gimbutienė“.
8.00 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
9.00 Bušido ringas.
9.30 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Deutsche Welle
pristato. Keliautojo
dienoraštis.
11.00 Gyvenimas.
12.00 „Netikėtas teisingumas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
15.55 Dideli maži ekranai.

apdovanojimai
2020“.
23.00 Premjera. „Sibilės
vilionės“.
0.40 Dabar pasaulyje.
1.05 „Lemtinga dvikova“.
2.35 Šoka Lietuva.
2.45 Tėčio reikalai.
3.15 Kelias į namus.
3.40 Mūšio laukas.
4.10 Euromaxx.
4.40 Auksinis protas.

Pokalbiai.
0.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
2.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.35 Gyvenimas.
4.20 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
5.00 Lietuvos kūrėjai.
5.40 Vantos lapas.
6.00 Šauliai. Tėvynės
labui.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
BTV
6.30 „Kvailiai šėlsta“.
7.00 „Pričiupom!“.
7.30 „Snaiperis“.
8.30 „Pričiupom!“.
9.00 Sveikatos kodas.
9.30 Sveikatos kodas,

20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 „Europos kino

6.02 Auksinis protas.
7.20 Laisvė ir kūryba. 30

nepriklausomybės
metų. Vizualieji
menai.
7.30 Vilniečiai. Roza
Bieliauskienė.
8.00 Premjera. „Nepaprastas žmonių ir
gyvūnų ryšys. Per
lėti šiam pasauliui.
Tinginių gyvenimas
Kosta Rikoje“.
8.30 Smalsumo genas.
9.00 Į sveikatą!
9.30 Ekologiška.
10.00 Čia – kinas.
10.30 Pasivaikščiojimai.
11.00 Kas geresnio,
kaimyne?
11.30 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
12.00 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
12.30 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė.
13.00 Išpažinimai.
13.30 Mūšio laukas.
14.00 Euromaxx.
14.30 Vasaros festivaliai.
16.00 Kelias į namus.
16.30 Tėčio reikalai.
17.00 Veranda.
17.30 Skambantys pasauliai su Nomeda
Kazlaus. Svečias
pasaulinio garso
smuikininkas ir
dirigentas Vladimir
Spivakov (JAV,
Rusija).
18.25 Laisvė ir kūryba. 30
nepriklausomybės
metų. Kinas.
18.40 „Gyvieji didvyriai“.
20.00 Čia – kinas.

TV1
6.20 „Akloji“.
7.50 „Anthonis Bour-

dainas. Nepažįstami kraštai“.
8.45 „Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.40 „Tėvas Motiejus“.
11.00 „Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson
receptai“.
12.00 „Džino viešnagė
Italijoje. Saulėtos
salos“.
13.00 „Akloji“.
14.45 „Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson
receptai“.
15.45 „Širdele mano“.
17.45 „Baudžiauninkė“.
18.50 „Akloji“.
19.50 „Būrėja“.
21.00 „Kapitonė Marlo.
Filipas Miuiras“.
22.55 „Vilkų žemė.
Kristaus kapas“.
0.50 „Paryžiaus
paslaptys. Eifelio
bokšto paslaptis“.
2.30 „Purpurinės upės“.
TV6
6.55 „Atšiaurioji

Aliaska“.
9.00 Nematoma pusė.
9.30 Statybų gidas.
10.00 Autopilotas.
10.30 „Pavojingiausios

Pietų Afrikos
gyvatės“.
11.30 Vieniši tėvai.
13.00 „Pavojingiausios
Pietų Afrikos
gyvatės“.
14.00 Išlikimas.
15.00 Pragaro kelias.
16.00 Jukono vyrai.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 „Vienas“.
19.00 „Žaidimų žaidimas
su Ellen“.
20.00 „Kobra 11“.
21.00 Žinios.
21.55 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 „Kapitonas Amerika. Žiemos karys“.
0.50 „Keršytojai“.
3.45 „Transporteris 3“.
5.55 Jukono vyrai.

„Gaujų karai. Smaugliai“, 21.30, TV3
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Eteris
Sekmadienis, gruodžio 13 d. Saulė teka 8.33, leidžiasi 15.52, dienos ilgumas
7.19. Delčia. Vardadieniai: Liucija, Odilija, Kastautas, Eiviltė, Otilija, Kastytis.
19.30 Kaukės. Geriausieji.
22.00 „Pašėlęs Maksas.
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių
Europa.
7.00 Šventadienio
mintys.
7.30 Klausimėlis.
8.00 Gyventi kaime
gera.
8.30 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite.
9.00 Brolių Grimų pasakos. „Žąsiaganė“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.30 Gamina vaikai.
12.00 LMŽ.
12.30 „Maistas: tiesa
ar pramanas? Iš
elgetos – į turčius“.
12.55 Pasaulio dokumentika. „Madagaskaro
gamtos slėpiniai.
Lemūrų salos
legendos“.
13.50 „Mis Marpl. Žudyti
lengva“.
15.30 Žinios. Orai.
15.45 Istorijos
detektyvai.
16.30 Bloga mergaitė.
17.00 Piniginės
reikalai.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Duokim garo!
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
21.30 Langas į valdžią.
22.00 Premjera. „Nematoma“.
23.35 „Laisvės kaina“.
1.20 Pasaulio dokumentika. „Madagaskaro
gamtos slėpiniai.
Lemūrų salos
legendos“.
2.15 „Pono Byno
atostogos“.
3.40 „Mis Marpl. Žudyti
lengva“.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.20 „Stivenas

Visata“.
7.05 „Nepaprastas

Gumuliuko gyvenimas“.
7.30 „Ogis ir
tarakonai“.
7.50 „Padūkėlių lenktynės“.
8.20 „Tomo ir Džerio
pasakos“.
8.45 „Pūkuota šnipė“.
10.30 „Septynios minutės
po vidurnakčio“.
12.40 „Karalius Drakonas“.
14.50 „Indiana Džounsas
ir paskutinis
Kryžiaus žygis“.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.20 Dakaras 2021.
19.25 Sportas.
19.27 Orai.

Įtūžio kelias“.
0.20 PREMJERA.

„Naminių gyvūnėlių
kapinės“.
2.20 „Atrastoji žemė“.
TV3
6.00 Sveikatos medis.
7.00 „Vėžliukai

nindzės“.
7.30 „Supermergaitės“.
8.00 „Galingasis 6“.
8.30 Svajonių ūkis.
9.00 Sveikata.lt.
9.30 La Maistas.
10.00 Pasaulis pagal
moteris.
11.00 Svajonių sodai.
12.00 Žalioji byla.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 Žalioji byla.
12.30 „Operacija „Riešutai“ 2.
14.15 „Armagedonas“.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 „Armagedonas“.
17.25 Bravo!
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 „Klo(u)nai“.
22.00 „Džonas Vikas 3“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Džonas Vikas 3“.
0.45 „Svetimas. Covenant“.
3.05 „Didžiosios
vestuvės“.
4.50 „Ką mes veikiame
šešėliuose“.
BTV
6.00 „Pričiupom!“.
6.30 STIHL Savickas

Classic 2020.
Panevėžys.
7.30 „Snaiperis“.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Galiūnų pasaulio
taurė 2020.
Kaunas.
10.05 „Kvailiai
šėlsta“.
10.35 „Gyvenimas.
Pirmieji žingsniai“.
11.40 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.
12.40 „Gordono Ramzio
virtuvės košmarai“.
13.50 „Pragaro virtuvė“.
14.50 „Nepaaiškinami
įvykiai su Viljamu
Šatneriu“.
15.50 „Nusikaltimų
tyrėjai“.
17.00 Betsafe–LKL čempionatas. „CBet“–
„Lietkabelis“.
19.30 „Akloji zona“.
20.30 „Snaiperis“.
21.30 Dakaras 2021.
22.00 „Legendų
biuras“.
23.15 „Okupuoti“.
0.20 „Bornas. Galutinis
tikslas“.
2.30 „Stebėtojų lyga“.
Dzūkijos TV
6.59 Programa.
7.00 Lietuvos miestai.
8.00 Vantos lapas.
8.30 Kaimo

akademija.
9.00 Pagaliau savait-

galis.
9.30 Mokslo ritmu.
10.00 Krepšinio pasaulyje

su V. Mačiuliu.
10.30 Deutsche Welle
pristato. Greitis.
11.00 Lietuvos ženklai
prie Laptevų jūros.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 „Netikėtas teisingumas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 „24/7“.
17.30 Nauja diena.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Mūsų gyvūnai.
19.00 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
0.00 „Netikėtas teisingumas“.
2.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.35 Lietuvos ženklai
prie Laptevų jūros.
3.55 Mūsų gyvūnai.
4.20 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
5.00 Kaimo
akademija.
5.20 Mažos Mūsų
Pergalės.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Duokim garo!
7.30 Laisvė ir kūryba. 30
nepriklausomybės
metų. Kinas.
7.45 Krikščionio žodis.
8.00 Kelias.
8.30 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
9.00 Pasaulio
Lietuva.
9.55 Pirmą kartą.
10.00 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
10.30 Literatūros pėdsekys.
11.00 Stop juosta.
11.30 7 Kauno
dienos.
12.00 Mokslo sriuba.
12.30 Šv. Mišios iš Vilniaus Šv. Juozapo
bažnyčios.
13.40 Šventadienio
mintys.
14.10 Klausimėlis.
14.30 „Diena, kai mano
tėtis virto krūmu“.
16.00 XVII vaikų ir
jaunimo muzikos
festivalis „Mes –
Pasaulis“. Ar žinai,
kad...
17.15 Laisvė ir kūryba. 30
nepriklausomybės
metų. Vizualieji
menai.

17.30 Kultūringai su

Nomeda.
18.30 Stambiu planu.
19.25 Pirmą kartą.
19.30 Žiemojimas su
opera. „Užkeiktas
laukimas“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Žiemojimas su
opera. Samuelis
Barberis. Opera
„Vanesa“.
23.10 Festivalis „Naujasis
Baltijos šokis“. „Didieji vaiduokliai“.
0.05 Nematoma.
1.35 Savaitė.
2.30 Pirmą kartą.
2.35 „Nepaprastas
žmonių ir gyvūnų
ryšys. Per lėti šiam
pasauliui. Tinginių
gyvenimas Kosta
Rikoje“.
3.05 7 Kauno
dienos.
3.30 Literatūros pėdsekys.
4.00 Kelias.
4.30 Duokim garo!
TV1
6.20 „Akloji“.
7.50 „Anthonis Bour-

dainas. Nepažįstami kraštai“.
8.45 „Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.40 „Tėvas Motiejus“.
11.00 „Džeimio Oliverio
daržovių patiekalai“.
12.00 Vaikystės langas.
12.30 Sveikinimai.
15.45 „Širdele mano“.
17.45 „Baudžiauninkė“.
18.50 „Akloji“.
19.50 „Būrėja“.
21.00 „Šimtametis, kuris
išlipo pro langą ir
dingo“.
23.20 „Super 8“.
1.35 „Vilkų žemė.
Kristaus kapas“.
3.10 „Kapitonė Marlo.
Filipas Miuiras“.
TV6
6.55 „Atšiaurioji

Aliaska“.
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 Vienam gale
kablys.
10.00 Praeities žvalgas.
10.30 „Pavojingiausios
Pietų Afrikos
gyvatės“.
11.30 Vieniši tėvai.
12.55 „Šunys: nepaprastų
gyvūnų šeima“.
14.00 Išlikimas.
15.00 Pragaro
kelias.
16.00 Jukono vyrai.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 „Vienas“.
19.00 „Žaidimų žaidimas
su Ellen“.
20.00 „Kobra 11“.
21.00 Žinios.
21.55 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 „Potvynis“.
0.05 X Faktorius.

pirmadienis
, gruodžio 14 d. Saulė teka 8.34, leidžiasi 15.52, dienos ilgumas 7.18.
Delčia. Vardadieniai: Alfredas, Fortunatas, Tarvainas, Kintvilė.
LRT TV
6.00 Lietuvos Respu-

3.30 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
5.00 „Kalnietis“.

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,

Lietuva.
9.00 „Alpių detektyvai“.
9.45 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.35 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Savaitė.
13.00 Beatos virtuvė.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
15.45 Įdomiosios
pamokos. Būkim
drauge.
16.40 „Seselė Beti“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite
daktaro.
19.30 Zachor. Atsimink.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 LRT forumas.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Komanda“.
0.05 „Alpių
detektyvai“.
0.50 Laisvė ir kūryba. 30
nepriklausomybės
metų. Muzika.
1.00 LRT radijo
žinios.
1.05 Klauskite
daktaro.
2.00 LRT radijo
žinios.
2.05 Zachor. Atsimink.
3.00 Panorama.
3.30 Dienos tema.
3.50 Sportas. Orai.
4.00 LRT radijo
žinios.
4.05 LRT forumas.
5.00 Klausimėlis.lt.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.15 „Svaragini. Amžina

draugystė“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Tūkstantis ir viena

naktis“.
12.45 „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė

varguolė“.
14.20 „Širdele mano“.
15.30 „Juodvarnis“.
16.35 Labas vakaras,

Lietuva.
18.30 Žinios.
19.20 Dakaras 2021.
19.25 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Nuo... Iki...
21.00 „Rimti reikalai 3“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.28 Telefoninė loterija
1634.
22.30 PREMJERA. „Arktis.
Įkalinti ledynuose“.
0.35 „Narkotikų prekeiviai“.
1.35 „Pašėlęs Maksas.
Įtūžio kelias“.

TV3
6.25 „Bakuganas. Kovos

planeta“.
6.55 „Ilgo plauko
istorija“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.55 Svajonių sodai.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Sužeisti paukščiai“.
12.00 „Gražuolė Lialia“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Gražuolė Lialia“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Karštai su tv3.lt.
20.30 „Moterys meluoja
geriau“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Karalius Artūras“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 Karalius Artūras.
0.35 „Kaulai 11“.
1.35 „CSI kriminalistai“.
2.35 „Kobra 11“.
3.40 „Ką mes veikiame
šešėliuose“.
4.10 „Kaulai 11“.
5.10 „Legendinės
meilės“.
BTV
6.00 „Strėlė“.
6.55 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.20 „Žiurkių medžiotojas“.
9.25 „Pėdsakas“.
10.20 „Rozenheimo
policija“.
11.25 „Nepaaiškinami
įvykiai su Viljamu
Šatneriu“.
12.30 „CSI. Majamis“.
13.25 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.55 „Žiurkių medžiotojas“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Rozenheimo
policija“.
18.30 „Strėlė“.
19.30 „Privatus detektyvas Magnumas“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Prieš įstatymą“.
23.05 „Akloji zona“.
1.00 „Legendų biuras“.
2.05 „Okupuoti“.
2.55 „CSI. Majamis“.
Dzūkijos TV
5.29 Programa.
5.30 Krepšinio pasaulyje

su V. Mačiuliu.
6.00 Bušido ringas.
6.30 Vantos lapas.
7.00 Laikykitės ten su

Andriumi Tapinu.
8.00 „24/7“.
9.00 Mūsų gyvūnai.
9.30 Partizanų keliais.
10.00 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mokslo ritmu.
12.30 Kaimo akademija.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Dvaro rūmai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Alfa taškas.
17.00 Laikykitės ten su

Andriumi Tapinu.
18.00 Paskutinė instan-

cija.
18.30 „Laisvės keliu“.
19.00 Žinios.
19.15 Sportas.
19.18 Orai.
19.20 „Tai – sportas“.
19.45 „Leliumoj“.
20.00 Žinos.
20.15 Sportas.
20.18 Orai.
20.20 „Dainuok, Dzūkja“.
21.00 Transliacijos

pabaiga.
21.30 „Dvaro rūmai“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laikykitės ten su

Andriumi Tapinu.
0.30 „Reali mistika“.
1.30 „Dvaro rūmai“.
2.30 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
3.20 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.
4.00 Alfa taškas.
4.25 Partizanų keliais.
4.45 „Reali mistika“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Skambantys pasauliai su Nomeda
Kazlaus. Svečias
pasaulinio garso
smuikininkas ir
dirigentas Vladimir
Spivakov (JAV,
Rusija).
7.00 „Mija ir aš“.
7.25 „Sardinė kosmose“.
7.35 „Bitė Maja“.
7.50 LRT pamokėlės.
8.45 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
11.45 Klausimėlis.lt.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kas geresnio,
kaimyne?
12.40 Krikščionio žodis.
12.55 Laisvė ir kūryba. 30
nepriklausomybės
metų. Muzika.
13.10 Kultūros
diena.
14.05 Kelias į namus.
14.30 XVII vaikų ir
jaunimo muzikos
festivalis „Mes –
Pasaulis“. Ar žinai,
kad...

15.45 Pirmą kartą.
15.50 „Sardinė kosmose“.
16.00 „Bitė Maja“.
16.15 „Mija ir aš“.
16.40 Gamina vaikai.
17.10 „Dvynukės“.
18.05 „Kostiumuotieji“.
18.50 Klausimėlis.lt.
19.05 Išpažinimai.
19.35 Premjera. „Gyve-

nimas su ugnikalniais. Ugnikalniai
geradariai“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Herman Melville.
„Raštininkas
Bartlbis“.
23.30 Pasivaikščiojimai.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Šok su žvaigžde.
2.40 Vasaros festivaliai.
4.05 Pirmą kartą.
4.10 Smalsumo genas.
4.40 Mokslo sriuba.
5.05 Pasaulio Lietuva.
TV1
7.00 „Tėvas Motiejus“.
8.20 „Dvi širdys“.
10.20 „Akloji“.
12.40 „Mentalistas“.
13.40 „Nusivylusios namų

šeimininkės“.
14.40 „Maljorkos bylos“.
15.40 „Naujokai“.
16.40 „Bjaurusis ančiukas

Niujorke“.
17.40 „Mano

vienintelė“.
19.10 „Karūna Kalė-

doms“.
21.00 „Mergišiaus praei-

ties vaiduokliai“.
23.05 „Paskolinta

meilė“.
1.05 „Našlaitės“.
2.45 „Šimtametis, kuris

išlipo pro langą ir
dingo“.
4.35 „Tėvas Motiejus“.
TV6
6.05 „Uošvių nepasi-

rinksi“.
7.25 „Kobra 11“.
8.30 „Univeras. Naujas

bendrikas“.
9.00 Autopilotas.
9.30 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
10.30 „Simpsonai“.
11.25 „Vedęs ir turi

vaikų“.
12.25 „Pasmerkti“.
13.25 „Blogas polici-

ninkas“.
14.25 „Sara iš ano

pasaulio“.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Univeras. Naujas

bendrikas“.
18.00 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
19.00 „Vedęs ir turi

vaikų“.
20.00 Nuogi ir

įbauginti.
21.00 „Loganas“.
23.55 „Įsikūnijęs

blogis“.
1.35 Gero vakaro šou.
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Eteris
Antradienis, gruodžio 15 d. Saulė teka 8.35, leidžiasi 15.52, dienos ilgumas 7.17.
Jaunatis. Vardadieniai: Justas, Kristijonas, Kristijona, Nina, Ona, Gaudenis, Gaudenė.

Trečiadienis
, gruodžio 16 d. Saulė teka 8.36, leidžiasi 15.52, dienos ilgumas
7.16. Jaunatis. Vardadieniai: Albina, Vygaudas, Audronė, Algina, Alina, Adas.

LRT TV
2020. 12.15
6.00 Lietuvos Respu-

LRT TV
2020. 12.16
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,
Lietuva.
9.00 „Alpių detektyvai“.
9.45 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.35 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Vartotojų kontrolė.
13.00 Zachor. Atsimink.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
15.45 Įdomiosios
pamokos. Būkim
drauge.
16.40 „Seselė Beti“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 (Ne)emigrantai.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių
Europa.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Užverbuotas“.
23.45 „Alpių detektyvai“.
0.30 Šventadienio
mintys.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Klauskite daktaro.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 (Ne)emigrantai.
3.00 Panorama.
3.30 Dienos tema.
3.50 Sportas. Orai.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių
Europa.
5.00 Klausimėlis.lt.
5.15 „Ponių rojus“.

6.55 „Ilgo plauko

istorija“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.55 Karštai su tv3.lt.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Sužeisti paukščiai“.
12.00 „Gražuolė Lialia“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Gražuolė Lialia“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Prieš srovę.
20.30 „Moterys meluoja
geriau“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 Pagrobtas gyvenimas.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 Pagrobtas gyvenimas.
0.15 „Kaulai 11“.
1.20 „CSI kriminalistai“.
2.20 „Kobra 11“.
3.25 „Ką mes veikiame
šešėliuose“.
3.55 „Kaulai 11“.
4.55 „Legendinės
meilės“.
5.45 „Gyvenimo
išdaigos“.
BTV
6.00 „Strėlė“.
6.55 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.20 „Žiurkių medžio-

LNK
6.15 „Svaragini. Amžina

draugystė“.
8.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Tūkstantis ir viena
naktis“.
12.45 „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.20 „Širdele mano“.
15.30 „Juodvarnis“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30 Žinios.
19.20 Dakaras 2021.
19.25 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Bus visko.
21.00 „Rimti reikalai 3“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 „Sąjungininkai“.
0.50 „Narkotikų prekeiviai“.
1.45 „Arktis. Įkalinti
ledynuose“.
3.25 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
4.55 „Kalnietis“.
TV3
6.25 „Bakuganas. Kovos

planeta“.

tojas“.
9.25 „Pėdsakas“.
10.20 „Rozenheimo
policija“.
11.25 „Privatus detektyvas Magnumas“.
12.30 „CSI. Majamis“.
13.25 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.55 „Žiurkių medžiotojas“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Rozenheimo
policija“.
18.30 „Strėlė“.
19.30 „Privatus detektyvas Magnumas“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Aukštesnis
lygis“.
22.45 „Prieš
įstatymą“.
0.55 „Fortitudas“.
1.50 „CSI. Majamis“.
Dzūkijos TV
5.29 Programa.
5.30 Nauja diena.
6.30 Alfa taškas.
7.00 Laikykitės ten su

Andriumi Tapinu.
8.00 „Netikėtas teisingumas“.
9.00 Lietuvos
miestai.

10.00 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Dvaro rūmai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Alfa taškas.
17.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
17.40 Mokslo ritmu.
18.00 „Vanagai“.
19.00 Žinios.
19.15 Sportas
19.18 Orai.
19.20 „Dzūkiška pynė“.
20.00 Žinos.
20.15 Sportas.
20.18 Orai.
20.20 „Jaunimo banga“.
21.00 Transliacijos
pabaiga.
21.30 „Dvaro rūmai“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
0.10 Mokslo ritmu.
0.30 „Reali mistika“.
1.30 „Dvaro rūmai“.
2.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.20 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
3.50 Mokslo ritmu.
4.00 Alfa taškas.
4.25 Pagaliau savaitgalis.
4.45 „Reali mistika“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.

17.10 „Dvynukės“.
18.05 „Kostiumuotieji“.
18.50 Klausimėlis.lt.
19.05 Ekologiška.
19.30 Eurolyga per LRT.
19.45 Eurolygos krepšinio

turnyras. Kauno
„Žalgiris“–Vitorijos
„Baskonia“.
22.00 „Dingę be žinios“.
23.20 Istorijos detektyvai.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 XXVI Klaipėdos
pilies džiazo
festivalis.
1.45 Auksinis protas.
3.00 Kultūringai su
Nomeda.
3.55 Klausimėlis.lt.
4.10 Į sveikatą!
4.40 Stop juosta.
5.05 Stambiu planu.
TV1
6.50 „Tėvas Motiejus“.
8.10 „Dvi širdys“.
10.10 „Akloji“.
12.25 „Mentalistas“.
13.20 „Nusivylusios namų

šeimininkės“.
14.20 „Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson
receptai“.
14.50 „Karūna Kalėdoms“.
16.40 „Bjaurusis ančiukas
Niujorke“.
17.40 „Mano
vienintelė“.
19.10 „Kalėdų melodija“.
21.00 „Aš gyvas“.
22.35 „Paskolinta
meilė“.
0.35 „Našlaitės“.
2.20 „Mergišiaus praeities vaiduokliai“.
3.55 „Tėvas
Motiejus“.

6.02 Klaipėdos pilies

džiazo festivalis
2019.
6.55 Pirmą kartą.
7.00 „Mija ir aš“.
7.25 „Sardinė kosmose“.
7.35 „Bitė Maja“.
7.50 LRT pamokėlės.
8.45 Smalsumo genas.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
11.45 Klausimėlis.lt.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
12.40 Kelias.
13.10 Skambantys pasauliai su Nomeda
Kazlaus. Svečias
pasaulinio garso
smuikininkas ir
dirigentas Vladimir
Spivakov (JAV,
Rusija).
14.00 7 Kauno dienos.
14.30 Mokslo sriuba.
14.55 „Gyvenimas su
ugnikalniais. Ugnikalniai geradariai“.
15.50 „Sardinė
kosmose“.
16.00 „Bitė Maja“.
16.15 „Mija ir aš“.
16.40 Gustavo enciklopedija.

TV6
6.05 „Uošvių nepasi-

rinksi“.
7.25 „Kobra 11“.
8.30 „Univeras. Naujas

bendrikas“.
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
10.30 „Simpsonai“.
11.25 „Vedęs ir turi

vaikų“.
12.20 „Pasmerkti“.
13.30 „Havajai 5.0“.
14.25 „Sara iš ano
pasaulio“.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Univeras. Naujas
bendrikas“.
18.00 „Atsargiai! Merginos“.
19.00 „Vedęs ir turi
vaikų“.
20.00 Nuogi ir
įbauginti.
21.00 „Persis Džeksonas
ir Olimpo dievai:
žaibo vagis“.
23.30 „Gelbėtojai“.
1.30 Gero vakaro
šou.
4.25 „Moterų lyga.
Vyrai, pinigai ir
meilė“.

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,
Lietuva.
9.00 „Alpių detektyvai“.
9.45 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.35 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių
Europa.
13.00 (Ne)emigrantai.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
15.45 Įdomiosios
pamokos. Būkim
drauge.
16.40 „Seselė Beti“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Pasaulio puodai.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Gimę tą pačią
dieną.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Rožės vardas“.
23.55 „Alpių detektyvai“.
0.45 Klausimėlis.lt.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Klauskite daktaro.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Pasaulio puodai.
3.00 Panorama.
3.30 Dienos tema.
3.50 Sportas. Orai.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Gimę tą pačią
dieną.
5.00 Klausimėlis.lt.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.15 „Svaragini. Amžina

draugystė“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Tūkstantis ir viena

naktis“.
12.45 „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.20 „Širdele mano“.
15.30 PREMJERA. „Mano

namai – mano
likimas“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30 Žinios.
19.20 Dakaras 2021.
19.25 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 VIDO VIDeO.
21.00 „Rimti reikalai 3“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 „Šaulys“.
0.50 „Narkotikų prekeiviai“.
1.55 „Sąjungininkai“.
3.50 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.

istorija“.
7.25 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
7.55 Prieš srovę.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Sužeisti paukš-

čiai“.
12.00 „Gražuolė Lialia“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Gražuolė Lialia“.
13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
14.30 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Gero vakaro šou.
20.30 „Moterys meluoja

geriau“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Žudikas“.
22.25 Vikinglotto.
22.30 „Žudikas“.
23.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
23.18 „Žudikas“.
0.25 „Kaulai 11“.
1.30 „CSI kriminalistai“.
2.25 „Kobra 11“.
3.30 „Ką mes veikiame
šešėliuose“.
3.55 „Kaulai 11“.
4.55 „Legendinės
meilės“.
5.45 „Gyvenimo
išdaigos“.
BTV
6.00 „Strėlė“.
6.55 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.20 „Žiurkių medžiotojas“.
9.25 „Pėdsakas“.
10.20 „Rozenheimo
policija“.
11.25 „Privatus detektyvas Magnumas“.
12.30 „CSI. Majamis“.
13.25 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.55 „Žiurkių medžiotojas“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Rozenheimo
policija“.
18.30 „Strėlė“.
19.30 „Privatus detektyvas Magnumas“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Saldus kerštas“.
22.55 „Aukštesnis lygis“.
0.40 „Fortitudas“.
1.40 „CSI. Majamis“.
Dzūkijos TV
5.29 Programa.
5.30 Nauja diena.
6.30 Alfa taškas.
7.00 Laikykitės ten.

11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Dvaro rūmai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Alfa taškas.
17.00 #NeSpaudai.
18.00 „Dzūkiška pynė“.
18.30 „Jaunimo banga“.
19.00 Žinios.
19.15 Sportas.
19.18 Orai.
19.20 „Pozicija“.
20.00 Žinos.
20.15 Sportas.
20.18 Orai.
20.20 „Dainuok, Dzūkija“.
21.00 Transliacijos

pabaiga.
21.30 „Dvaro rūmai“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Alfa taškas.
23.30 #NeSpaudai.
0.30 „Reali mistika“.
1.30 „Dvaro rūmai“.
2.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.20 #NeSpaudai.
4.00 Alfa taškas.
4.25 Mūsų gyvūnai.
4.45 „Reali mistika“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 XXVI Klaipėdos

pilies džiazo
festivalis.
7.05 „Mija ir aš“.
7.25 „Sardinė kosmose“.
7.35 „Bitė Maja“.
7.50 LRT pamokėlės.
8.45 Į sveikatą!
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
11.45 Klausimėlis.lt.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
12.40 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
13.10 Pasaulio Lietuva.
14.00 Čia – kinas.
14.30 Vilniečiai. Roza
Bieliauskienė.
14.55 „Aš žinau tą
smoką“.
15.50 „Sardinė kosmose“.
16.00 „Bitė Maja“.
16.15 „Mija ir aš“.
16.40 Mūsų gyvūnai.
17.10 „Dvynukės“.
18.05 „Kostiumuotieji“.
18.50 Pirmą kartą.
18.55 Krepšinis. Europos
taurė. Panevėžio
„Lietkabelis“–Andoros „Morabanc“.

Pokalbiai.
8.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
9.00 Pagaliau savait-

TV3
6.25 „Bakuganas. Kovos

planeta“.
6.55 „Ilgo plauko

galis.
9.30 Mūsų gyvūnai.
10.00 „Vieno nusikaltimo

istorija“.

„Šaulys“, 22.30, LNK

21.00 7 Kauno dienos.
21.30 Premjera. „Johnas

ir Yoko. Virš mūsų
tik dangus“.
23.00 Veranda.
23.30 Kelias į namus.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 XXVI Klaipėdos
pilies džiazo
festivalis.
1.30 Dūšelės. Grupės
„Skylė“ koncertas.
3.10 Stambiu planu.
4.05 Pirmą kartą.
4.10 Mes nugalėjom.
4.35 Vilniečiai. Roza
Bieliauskienė.
5.05 Kultūringai su
Nomeda.
TV1
6.55 „Tėvas Motiejus“.
8.10 „Dvi širdys“.
10.10 „Akloji“.
12.20 „Mentalistas“.
13.15 „Nusivylusios namų

šeimininkės“.
14.10 „Klasikiniai kepiniai.

Anos Olson
receptai“.
14.40 „Kalėdų melodija“.
16.25 „Bjaurusis ančiukas
Niujorke“.
17.25 „Mano vienintelė“.
18.55 „Kaip tik laiku
Kalėdoms“.
21.00 „Aš gyvas“.
22.35 „Paskolinta meilė“.
0.35 „Našlaitės“.
2.20 „Aš gyvas“.
3.40 „Tėvas Motiejus“.
TV6
6.05 „Uošvių nepasi-

rinksi“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Univeras. Naujas

bendrikas“.
9.00 Vienam gale

kablys.
9.30 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Vedęs ir turi

vaikų“.
12.30 „Pasmerkti“.
13.30 „Havajai 5.0“.
14.30 „Mikė“.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Univeras. Naujas

bendrikas“.
18.00 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
19.00 „Vedęs ir turi

vaikų“.
20.00 Nuogi ir įbauginti.
21.00 „Persis Džeksonas.

Monstrų jūra“.
23.10 „Gelbėtojai“.
1.10 Gero vakaro šou.
4.00 „Moterų lyga.

Vyrai, pinigai ir
meilė“.
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Savaitės horoskopas
(gruodžio 14—20 d.)

Avinas (03.21–04.20)
Visata lems, kad šią savaitę pajusite
ženklų pagerėjimą bendraudami su
artimaisiais bei kolegomis darbe. Tai
žinodami, išdrįskite atvirai aptarti su
jais pagrindinius jums ramybės neduodančius aspektus. Labai tikėtina, kad
keletas nemalonaus pokalbio minučių
amžiams išsklaidys jūsų širdį kausčiusią
įtampą. Prasidedant savaitgaliui, žaismingoji Venera įkvėps jus atsipalaiduoti
ir paprasčiausiai pasimėgauti gyvenimu.
Planuodami laisvalaikį, neužmirškite šeimos narių!
Jautis (04.21–05.21)
Savaitės pradžioje pasigesite artimo
žmogaus palaikymo, todėl bus sunku susikaupti paskutiniams metų darbams. Vis
dažniau susimąstysite apie asmeninius
santykius ir taip trokštamą šeimyninio
gyvenimo jaukumą. Savaitgalį planetos
ragins ieškoti naujų saviraiškos būdų.
Pasinaudokite proga nustebinti mylimą
žmogų ir taip praskaidrinti kasdienybę
naujais romantiškais atspalviais.
Dvyniai (05.22–06.21)
Savaitę pradėję nuo karštų jausmų savo
simpatijų objektui, vėliau trokšite supurtyti savo kasdienę rutiną intelektą
stimuliuojančiomis ir sielą praturtinančiomis patirtimis. Paprastai esate labai
žingeidūs, tad turėsite daug galimybių
išmokti kažko naujo. Iš esmės visi jūsų
veiksmai bus tikslingai nukreipti tam,
kad įgyvendintumėte savo seną svajonę. Savaitgalis turėtų būti dedikuotas
intymioms akimirkoms su artimiausiais
žmonėmis. Nevenkite kalbėti apie savo
emocinius poreikius. Galbūt taip tapsite pažeidžiami, tačiau tikrai būsite
išgirsti.
Vėžys (06.22–07.22)
Šią savaitę planetos skatins jus labiau
pasirūpinti savo asmeniniais interesais,
taigi profesiniai reikalai kuriam laikui
nugrims į antrąjį planą. Puikiai jausitės
planuodami romantiškus pasimatymus
su mylimu žmogumi ar bičiuliškus pasisėdėjimus žiūrint išsvajotą kino filmą.
Tai puikus metas sustiprinti santykiams
su jus supančiais žmonėmis ir dar kartą
parodyti jiems geriausias savo asmenybės puses. Savaitgalį skirkite dvasios bei
kūno sveikatai. Pasportuokite, sveikiau
maitinkitės, medituokite.
Liūtas (07.23–08.23)
Siekdami profesinių tikslų, šią savaitę
turėsite ypač bendradarbiauti su kolegomis. Išsikelkite aiškius uždavinius,
pasidalinkite atsakomybe ir netrukus
pamatysite pirmuosius rezultatus. Artėjant savaitgaliui, norėsis daugiau laiko
skirti seniai matytiems bičiuliams. Pasidarykite konferencinį „Skype“ pokalbį.
Juk tam, kad maloniai pabendrautumėte,
visai nebūtinai susiburti viename kambaryje.
Mergelė (08.24–09.23)
Savaitės pradžioje palankiausia laiką
praleisti su geriausiu draugu, kolega ar
mylimu asmeniu. Tai suveiks geriau nei
dirbant grupėje ar vieniems. Tiesiog, likę
dviese, aiškiau ir nuoširdžiau pasikalbėsite apie bendrus tikslus ir išsiaiškinsite,
ar jūsų vizijos sutampa. Jei taip – nedelsdami nerkite į veiklą. Savaitgalį skirkite
puoselėti artimiems ryšiams su jums
brangiais žmonėmis.
Svarstyklės (09.24–10.23)
Savaitės pradžioje jums bus svarbu
suprasti, kaip į jus žvelgia vadovybė ir
kolegos. Jūsų prioritetas – pakelti profesinę reputaciją ir atkreipti dėmesį į
jūsų pastangas. Savaitei įpusėjus, atsiras

Asmeniniai skelbimai nemokamai !!!

Tel.: (8 318) 53085, 8 670 38882
PA RD UODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

Gervėnų k., Lazdijų
•r. sav.
•Sodybą
(70 a, medinis namas,
gera galimybė gauti daugiau teisių ir
veiksmų laisvės, dėl kurių jau senokai
kovojate. Galbūt tai bus tiesiog palankių
aplinkybių lydimas susitikimas su savo
vadovais ar kitais įtakingais asmenimis,
kurio metu galėsite pristatyti savo verslo
pasiūlymus. Galbūt tai skamba kaip lengvas kelias į sėkmę, tačiau pasiruoškite
įvairiems netikėtumams.
Skorpionas (10.24–11.22)
Šią savaitę planetos ragins jus elgtis
nepatogiai. Panašu, kad pagaliau išdrįsite padaryti tai, ką vis atidėliodavote.
Galbūt stosite į savanorių, padedančių
tvarkytis su sveikatos krize, gretas? O gal
sudalyvausite naujuose profesiniuose
mokymuose? Kad ir kas tai būtų, tikėkite
savimi, o visa kita sėkmingai susiklostys
savaime. Nuo ketvirtadienio daugiau
skaitysite, medituosite. Tai padės apvalyti sielą nuo nepageidaujamų jausmų ir
sustiprins ryžtą imtis naujų iššūkių.
Šaulys (11.23–12.21)
Šią savaitę Visata skatins jus net į pačias kasdieniškiausias užduotis pažiūrėti
netradiciniu kampu. Taigi išlaisvinkite
vaizduotę ir nebijokite pasirodyti nepritapėliais! Užsirašykite pačius beprotiškiausius savo sumanymus, nes, jeigu kol
kas ir nežinote, kaip juos įgyvendinsite,
netrukus detalės ims stoti į savas vietas
pačios. Artėjant savaitgaliui, planetų
padedami sugebėsite pergalvoti savo
prioritetus ir atsisakysite planų, kurie
ligi šiol nedavė norimų rezultatų. Palikite
praeities šleifą užnugaryje, kad galėtumėte drąsiai pasitikti rytojų!
Ožiaragis (12.22–01.20)
Šią savaitę jūsų profesinės ambicijos
sieks dangų. Trokšite kolegų pripažinimo bei finansinio paskatinimo, todėl
kiekvieną laisvą valandą išnaudosite kurdami darbines strategijas bei ieškodami
galimybių jas įgyvendinti. Prasidedant
savaitgaliui, vis dažniau pagalvosite
apie seniai matytus draugus. Surenkite
konferencinį „Zoom“ pokalbį ir aptarkite
pastaruosius įvykius.
Vandenis (01.21–02.19)
Šią savaitę puikiai sutarsite su svarbiais
savo profesijos žmonėmis, galinčiais
padėti įgyvendinti keletą pelningų
projektų. Negana to, tai puikus metas
pagalvoti, kaip galėtumėte išnaudoti
savo talentus ir užsidirbti papildomai.
Nuo ketvirtadienio planetos apdovanos
jus papildoma kūrybiškumo doze, tad
užsirašykite kiekvieną į galvą šovusią
idėją. Jeigu kai kurioms iš jų įgyvendinti kol kas neturite reikiamų priemonių,
situacija netruks pasikeisti.
Žuvys (02.20–03.20)
Savaitės pradžioje Visata ragins jus labiau įsiklausyti į save. Nors tai gana neįprasta jūsų judriai asmenybei, padaryti
atliktų darbų bei planų reviziją – visada
sveika. Drąsiai atsisakykite sumanymų,
kurie iki šiol nedavė trokštamų rezultatų.
Pagalvokite, su kokiais žmonėmis praleidžiate daugiausia laiko. Ko galėtumėte
iš jų pasimokyti? Trečiadienį pajusite
ypatingą įkvėpimą kurti bei dalintis
šiuo gėriu su kitais žmonėmis. Kodėl
gi nesuorganizavus kūrybinių dirbtuvių
internetu?

ūkinis pastatas, svirnas, du garažai, galima papildomai pirkti
10 ha žemės).
Tel. 8 614 04094.

rekreacinės
•paskirties
•Nedidelįžemės
sklypą šalia

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

AUGALAI

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

baltarusiškais
•durpių
•Prekiaujame
briketais ir akmens
anglimis. UAB „MARTAS“,
Gėlyno g. 17, Lazdijai.
Tel.: (8 318) 51721,
8 652 51721.

pievos
•Kamorūnų
•0,72 ha k.,kultūrinės
Leipalingio sen.
sandėlį
•Nemajūnų
•Grūdų pikiavimo
k. (su grūdų pikiaTel. 8 614 04094.
•Tel.•Bulves.
8 623 04363.
vimo malūnu arba atskirai),
Sklypą
namo
statybai
Lazkaina
sutartinė.
•dijų• mieste.
Tel. 8 698 78040.
KITI
Tel. 8 686 70841.
PARDUODAMOS ADMITelevizorių „Samsung Slim“
•
•
•
•
NISTRACINĖS
(BIURO)
/
(kineskopinis,
51 cm įstrižaiSodo
namelį
bendrijoje
••
„Baltasis“ (11 a žemės).
Tel. 8 656 12800.

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

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

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

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

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

GYVENAMOSIOS PATALPOS
LAZDIJŲ MIESTE. Konstruktyvas – mūras; sienos – silikatinių plytų; grindys – betonas,
keraminės plytelės, linoleumas, kita; langai – stiklo paketai; patalpos įrengtos iki galo.
Bendras patalpų plotas 265,00
kv. m (7 atskiros zonos). Elektra – yra (trifazio jungtis); vandentiekis – miesto; kanalizacija
– miesto; šildymas – vietinis
(kietojo kuro katilas / galimybė šildytis elektra); telefono,
ryšio įvadas – yra. Patalpos
yra miesto centre, aptvertoje
teritorijoje (aikštelės plotas
1370 kv. m) su automatiniais
įvažiavimo vartais, teritorijoje
yra garažas bei pagalbiniai statiniai, kurie gali būti naudojami
sandėliavimo ar kitiems poreikiams. Patalpose yra įrengta
SPA zona (pirtis, baseinas
su masažine srove, židinys).
Galimi įvairūs variantai.
Tel. 8 698 33553.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

nė, plokščias ekranas), kaina
12 Eur. TV priedėlio TV STAR
ir TV distancinius pultelius,
SCART laidą, „Nokia“ įkroviklį
ir ausinukus, kaina nuo 2 Eur.
Druskininkai.
Tel. 8 686 43600.  

•Atvežu.
•Pušines sausuolių malkas.
Tel. 8 624 71375.

beržines, alks•nines,
•Ąžuolines,
drebulines ir pušines
malkas. Atvežu į vietą.
Tel. 8 675 24422.

neapdirbtas labrado•rito•Pigiai
akmens plokštes Lazdijuose.
Tel. 8 686 70841.

– kioską.
•Tel.•Pigiai
8 698 78040.

PE R K A
NEKILNOJAMASIS TURTAS

Žemę.
sklypą namo
•statybai
•ŽemėsLazdijų
•
•
mieste (30 a,
„VW
Golf
III“
(1997
m.)
Tel.
8 688 80688.
•skardinių
• R14 ratlankių origigražioje vietoje, prie miško ir
vandens telkinio, atlikti geode- nalius plastikinius gaubtus (4
•žemę.
•Žemės ūkio paskirties
vnt.), kaina 2 Eur už vnt. Plasziniai matavimai, visos miesto
komunikacijos), kaina 550 Eur
už a.
Tel. 8 686 70841.

tikine slenksčių juostas, kaina
po 8 Eur. Druskininkai.
Tel. 8 654 87148.

••

••

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

Lengvojo automobilio
priekabą.
Tel. 8 698 78040.

GYVULIAI

avis.
•Tel.•Ėringas
8 642 07624.
paršelius.
•Tel.•78savaičių
604 66095.

UAB „Rividė“
parduoda ir pristato.

MALKOS, MALKOS,
MALKOS,

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

Tel. 8 657 88458.

• Medžio briketus.
• Medžio granules (sertifikuotos).
• Durpių briketus didmaišiuose po 500 kg.
• Plautas aukščiausios rūšies akmens anglis (palaidos arba fasuotos po 25 kg).
• Granulines akmens anglis.

Tel. 8 652 71212.

Tel.: 8 615 94920,
8 614 56206.

Brangiai perkame
miškus visoje Lietuvoje!
Tel. 8 656 65053
miskupirkimai@gmail.com
UAB „Arbolina“
Norgaudas Pilvinis atlieka
geodezinius (kadastrinius)
matavimus
Tel. 8 680 83000.
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Tel.: (8 318) 53085, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
PER K A
NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

Atsiskaitau iš karto.
•Tel.•Žemę.
8 614 80988.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

žemės ūkio
•techniką:
•Bet kokiątraktorių,
priekabą,

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

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

visų markių au•tomobilius:
•Superkame„Mazda“,
„Audi“,

BMW, „Mitsubishi“, „Renault“,
„Volkswagen“, kemperius ir
kt. Pasiimame patys, sutvarkome reikiamus dokumentus,
atsiskaitome iš karto. Dirbame savaitgaliais ir šventinėmis
dienomis. Tel. 8 681 20546.

mis. Atsiskaito iš karto.
Tel.: 8 685 86131,
8 698 28063.

••

KITI

Įvairius sendaikčius:
monetas, banknotus, ženkliukus, medalius, fotoaparatus,
statulėles, paveikslus, peilius,
laikrodžius, radijo imtuvus,
patefonus (gramofonus),
karinius daiktus, svarsčius, gintaro, sidabro, aukso dirbinius,
varpus, prieškario nuotraukas.
Atvykstu pasiimti.
Tel. 8 671 04381.

GYVULIAI

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

Svėrimo paslaugos iki 60 t.
Darbo laikas I–V – 8.00–16.00
val., VI – 8.00–12.00 val.
Tel. 8 698 30902.

••

PASLAUGOS

Atvežame geriamojo vandens iš artezinio šulinio, užpildome šulinius, kubilus. Skambinti ryte. Tel. 8 623 93738.

namus. Tel. 8 615 73404.

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

dažau bei galiu
•dirbti
•Glaistau,
kitus statybos darbus.
Tel. 8 622 60230.

su profesionaliais
•įrankiais
•Patyręsdirbantis
meistras

siūlo atlikti įvairius statybos ir
remonto darbus.
Tel. 8 658 77117.

– galvijus
•aukščiausiomis
•Įmonė tiesiogiai
ŽŪKB „Kreke- ••Gaminame duris gyvenamiesiems namams, ūkiniams
navos mėsa“ kainomis. Moka
iš karto. Tel. 8 613 79515.

arba telyčią nuo 6
•mėn.•Veršelį
iki 3 metų auginti. Taip

pat pienines melžiamas karves
arba visą bandą.
Tel. 8 625 93679.

superka karves, bu•lius•Įmonė
ir telyčias AB „Krekenavos
agrofirma“ supirkimo kaino-

Dėmesio!!!

Gruodžio 10, 11 ir 12
dienomis gyvo karpio
kilogramas tik 2 Eur 95 ct
2020 metų gruodžio 10–12
dienomis (ketvirtadienį, penktadienį ir šeštadienį) nuo 9 iki
13 val. UAB „Karpis“ gyvos
žuvies sandėliuose, esančiuose
Bebruliškės k., Kazlų Rūdos
sav., bus prekiaujama gyvais
karpiais, kaina 2,95 Eur už kg.

Tel. pasiteiravimui:
8 687 83267.

gamyba ir montavimas.
Tel. 8 678 29667.

N UOMA
SIŪLO

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

arba parduodu
•gamybines
•Išnuomojusandėliavimo
patalpas Radvilų g., Veisiejuose.
Tel. 8 698 78040.

Vilniaus g. 94, Lazdijai (pastatas lengvai randamas, gerai
matomas nuo gatvės, puikus
susisiekimas įvairiu transportu.
Patalpose sumontuoti kompiuteriniai tinklai, internetas
(serverinė), telefoninio ryšio
įvadas, apsaugos ir priešgaisrinė signalizacija, centrinis
šildymas, didelė kiemo teritorija, kurioje yra daug parkavimo
vietos. Tamsiu paros metu bei
laisvadieniais vykdoma fizinė
teritorijos apsauga. Teritorijoje
yra rampos bei sandėliavimo
patalpos, kuriomis galima
pasinaudoti prekių iškrovimui
/ pakrovimui, saugojimui (sandėliavimui) pagal poreikius.
Tel. 8 698 33553.

miesto centre (autonominis
šildymas). Tel. 8 698 78040.

IEŠKO

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

žemės ūkio
•paskirties
•Išsinuomočiau
žemės. Gali būti

apleista. Apleistą žemę sutvarkyčiau. Tel. 8 680 77728.
išsinuomočiau
•žemės
•Brangiai
Krosnos, Šeštokų sen.

••
Tel. 8 688 80688.
komercines admi•nistracines
•Nuomojupatalpas
Lazdijuolaužo supirkimas:
žemės
se (15 kv. m, 1 aukštas).
•juodojo
•Metalometalo
•Šventežerio
•Išsinuomočiau
laužas – 180–
sen. Laiku moku
Tel. 8 698 78040.
200 Eur/t, skarda – 150–170
nuomos mokestį.
••Nuomoju betono maišyklę. sutartą
Eur/t. Didesnį kiekį pasiimame ••NUOMOJAMOS ADMINIS- Tel. 8 614 56206.
Tel. 8 671 50589.
TRACINĖS (BIURO), KOpatys. Ežero g. 39, Lazdijai.
Naudotą pianiną.
Tel. 8 659 60507.

automobilių
•supirkimas.
•Visų markių
••Taisome automatines skalGali būti nevažiuo- bimo mašinas. Atvykstame į
jantys, be techninės apžiūros,
po autoįvykio. Atsiskaitome
vietoje, pasiimame, sutvarkome dokumentus.
Tel. 8 686 94982.

stogus iš savo ir
•užsakovo
•Dengiame
••Nuomojamos administraci- ••Išnuomojamas nestandarmedžiagų. Lankstinių nės biuro, komercinės patalpos tinio išplanavimo butas Lazdijų

pastatams, laiptus, 28 m.
gamybos patirtis.
Tel. 8 682 62195.

MERCINĖS, KITŲ PASLAUGŲ
PATALPOS LAZDIJŲ MIESTE,
GEGUŽĖS G. 5. PATALPŲ
ĮRANGA IR APDAILA: konstruktyvas – mūras; sienos
– silikatinių plytų; grindys –
betonas, keraminės plytelės,
linoleumas, kita; langai – stiklo paketai; patalpos visiškai
įrengtos. Bendras patalpų
plotas 265,00 kv. m (7 atskiros
zonos). KOMUNIKACIJOS:
elektra – yra (trifazio jungtis);
vandentiekis – miesto; kanalizacija – miesto; šildymas
– vietinis (kietojo kuro katilas
/ galimybė šildytis elektra); telefono, ryšio įvadas – yra. PRIVALUMAI: patalpos yra miesto
centre, aptvertoje teritorijoje
(aikštelės plotas 1370 kv. m) su
automatiniais įvažiavimo vartais, teritorijoje yra garažas bei
pagalbiniai statiniai, kurie gali
būti naudojami sandėliavimo ar
kitiems poreikiams. Patalpose
yra įrengta SPA zona (pirtis,
baseinas su masažine srove,
židinys). Pastato lokacija užtikrina puikų susisiekimą ir kartu
itin ramią darbo aplinką, šalia
yra bankai, valstybinės įstaigos,
gyvenamieji namai. Galimi
įvairūs variantai.
Tel. 8 686 79343.

BENDRAUKIME
Tel. 8 670 38882.
Parduodamas
antikvarinis
traktoriukas
„McCormick
D-326“, puikiai
veikiantis. Padargai
— kultivatorius,
vartomas dviejų
korpusų plūgas.
Jei domina,
skambinkite tel.
8 615 39794.

Darbo knygos ir kalendoriai
me telefonu
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Seinų g. 12, Lazd

Dirbame nuo pirmadienio iki penktadienio 8.30–17.30 val.
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Dėmesio!
Kalvarijoje organizuojami
mokymai
TR1, TR2, SZ kategorijų traktorininkų
mokymo kursai;
A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų mokymo kursai.
Keičiami seno pavyzdžio
traktorininkų pažymėjimai į naujus.

Virtuvės baldai, sofos, lovos,
kampai, lentynos, komodos,
kėdės, prieškambariai, šaldytuvai, šaldikliai, trimeriai.
Atvežame. Galima išsimokėtinai.

Ulonų g. 16 ir
Naujoji g. 50, Alytus.
Telefonas 8 674 05844

Kviečiame registruotis į
vairavimo kursus

Kviečiame apsilankyti

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

Reikia knygos, biuro popieriaus, spaudo,

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
El. p. leipalingio.giria@gmail.com

PERKA žemę.
Tel. 8 688 80688.
ose

alp
pat

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

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

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

užpildyti tonerį? Susisiekite:

Tel. 8 646 71901.
E. p. knygynelis@dzukuzinios.lt

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

FACEBOOK, MESSENGER
.
Lazdiju, knygynelis

Tel. 8 612 34503.

Laukiame Jūsų!

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
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.

„Sūduvos galvijai“

Parduoda 13 a namų
valdos sklypą Margirio g. 3,
Miklusėnų k., Alytaus r.

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.

(gyvatvorė, veja, visos
komunikacijos šalia,
kaina 1 500 Eur/a).

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

Tel. 8 682 60899.
PARDUODA

Brangiai perka
įvairų mišką.
Gali būti bendraturčių,
neatidalytas, su skolomis.
Sutvarkau dokumentus.
Tel. 8 644 55355.

• knygos
• kanceliarinės prekės
• spaudai
• tonerių pildymas
• kompiuteriai ir jų priedai
KNYGYNĖLIS, Seinų g. 12, Lazdijai
Tel.: 8 646 71901, (8 318) 53 085, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt

beržines ir juodalksnio
malkas.
Atvežame.
Užsakymai priimami

8 688 80175.

Tel. GALVIJŲ
8 684 95050.

SUPIRKIMAS.
Tel.: 8 682 49384,
8 686 98223.

Antspaudų gamyba pagal užsakymą
Seinų g. 12, Lazdijai. Tel. 8 646 71901.
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