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Justas Pankauskas: „Man svarbus Lazdijų žmonių išreikštas pasitikėjimas“

N

ors šis žmogus
nardo didžiosios
politikos vandenyse, tačiau dalį
savo brangaus
laiko skiria ir
Lazdijų kraštui, kurio žentu tapo
prieš 15 metų. Jaunas, profesionalus politikas, užėmęs viceministro
pareigas, dirbęs valstybės tarnybos postuose, dabar tapo vienos
iš pagrindinių šalies partijų –
socialdemokratų – atsakinguoju
sekretoriumi. Tai – Lazdijų rajono
savivaldybės tarybos narys Justas
Pankauskas.
Su šiuo perspektyviu ir politine
korekcija pasižyminčiu politiku
šiandien kalbamės apie jo karjeros
vingius, apie pasibaigusių Seimo
rinkimų rezultatus, apie tai, kodėl jis nepalieka Lazdijų politinės
padangės, nors tampa vis įtakingesniu socialdemokratu, taip pat
apie Lazdijų krašto problemas ir
galimus jų sprendimų būdus.
– Šiek tiek daugiau nei prieš
mėnesį baigėsi Seimo rinkimai.
Jūs kandidatavote Jotvingių
vienmandatėje. Kaip vertinate
rinkimų kampaniją ir savo pasiektą rezultatą – trečią poziciją?
Kaip vertinate socialdemokratų
pozicijas Lazdijuose?
– Pirmiausia, dar kartą dėkoju
visiems, pasitikėjusiems manimi

»

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narys Justas Pankauskas. (Nuotr. iš www.lsdp.lt tinklalapio)
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SERVIRAVIMO INDAI
BEI ĮRANKIAI

ĮRANKIŲ DĖŽĖS

BENZININIAI
PJŪKLAI HITACHI

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

Kalėdiniai kėniai
ir eglutės
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

Artėja
Kalėdos!
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.
SEINŲ G. 12, LAZDIJAI.

Antspaudų gamyba
pagal užsakymą
Seinų g. 12, Lazdijai.
Tel. (8 318) 53085.

Įsijunk naujienas! PIGIAU už ELEKTRą.
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

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.

Lazdijų krašto naujienų savaitraštis
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Savaitės komentaras

Gitanas žaidžia slėpynes su Ingrida, arba abejotinas Prezidento filtras

Algimantas Mikelionis
Jau kelios savaitės visa Lietuva
stebi įdomų žaidimą, kurį žaidžia
prezidentas G. Nausėda ir premjerė I. Šimonytė. Pastaroji pasiūlė
tuziną kandidatų, pretenduojančių
vadovauti konkrečioms ministerijoms, kandidatai į ministrus po
vieną pradėjo eiti į Prezidentūrą,
kur jų laukia prezidentas ir jo komanda, kurie savo ruožtu vertina
siūlomus kandidatus. Jeigu premjerė šiame žaidime vadovaujasi
šūkiu „siūlome geriausius“ iš visų
trijų koaliciją sudarančių partijų,
tai prezidentas savo ruožtu vadovaujasi šūkiu „kad ir geriausius,
bet visų tikrai nepaskirsiu“.
Gaila, kad prezidentas, dar net
nežinodamas kandidatų į ministrus, iš karto nusiteikė visų pasiūlytų asmenų neskirti ir būtinai ką
nors atmesti. Juk bent teoriškai,
pripažinkime, egzistuoja tikimybė, kad net visi kandidatai gali būti
labai geri ir tinkami. Tik ponas
Gitanas išpūtė krūtinę ir pagalvojo: kaipgi čia be mano trigrašio
apsieis. Juk nebūčiau prezidentas, jeigu ko nors nepraspirčiau

iš kandidatų į ministrus sąrašo.
O kaip gerai žinoma, kai nori ką
nors mušti, lazdą rasti yra vienas
juokas. O kur dar ištikimieji prezidento patarėjai, kurie vienas po
kito kaišiodami galvas į prezidento
kabinetą vis klausinėja: prezidente, gal reikia ką sumušt?
Pirmiausia buvo galima nuspėti, kad ponas Gitanas ir jo
komanda mažiau galės nuveikti
norėdami atmesti konservatorių kandidatus į ministrus, nes
ši partija Seimo rinkimuose
pelnė pusšimtį mandatų ir tapo
valdančiosios koalicijos vyresniuoju broliu. Kadangi Lietuvos
Respublikos liberalų sąjūdžio ir
Laisvės partijos vaidmuo valdančiojoje koalicijoje yra svarbus,
bet menkesnis nei konservatorių,
tai prezidentas su chebra gerai suprato, kad lengviausia ir paprasčiausia bus kabinėtis prie abiejų
liberalių partijų kandidatų į ministrus, nes nuo konservatorių
gali gauti tokį atkirtį, kad maža
nepasirodys. Bet prezidentas, pasipraktikavęs su liberalių jėgų
kandidatais į ministrus, nutarė
pabandyti prisikabinti prie konservatorių kandidatų. Iš pradžių
bandė kažką neaiškaus palementi
apie konservatorių kandidatę į
finansų ministrus G. Skaistę. Bet
juk šiai konservatorių politikei
patirties tikrai netrūksta, ji yra
39 metų amžiaus, be to, mokslų

daktarė, o tarp kandidatų į ministrus tokių yra net keturi.
Bene labiausiai prezidentas ir
jo sėbrai įsismagino vertindami
Laisvės partijos kandidatės į teisingumo ministrus kandidatūrą.
32 metų amžiaus E. Dobrovolska
yra tikrai labai gabus žmogus, bet
visa bėda, nutarė prezidentas ir
jo kompanija, yra ta, kad ji neturi vadovaujamo darbo patirties
ir autoriteto. Bet jeigu vien taip
mąstysi, kandidato kompetencija,
sugebėjimai ir šiuolaikiškumas
liks trečioje vietoje ir tai, vargu, ar
yra teisinga ir naudinga valstybei.
Be to, E. Dobrovolska nuostabiai
ir neįtikėtinai gerai kalba. Kaip
teigia rimti mokslininkai: kalba
ir kalbėjimas yra žymiai svarbiau
už įgūdžius. Galima pridėti, ir
už vadovaujamo darbo patirtį ir
autoritetą, kuriuos gabus žmogus
įgis mikliai.
Neabejotinai pati rimčiausia
ir solidžiausia yra kandidato į
sveikatos apsaugos ministrus
A. Dulkio kandidatūra. Jis turi
kelių dešimčių metų vadovavimo valstybinėms įstaigoms patirtį, yra tikras valstybininkas,
turi milžinišką autoritetą ir yra
labai gabus ir talentingas. Tokių
žmonių Lietuvoje yra mažai ir
jais nesimėtoma, nes tai per didelė prabanga mūsų šaliai. Tai
tiesiog ideali kandidatūra būti
sveikatos apsaugos ministru to-

Adomo Žilinsko piešinys.
kiu sudėtingu pandemijos metu.
Tik, mielieji, viena smulkmena
– jis kažkodėl dėl nepaaiškinamų
priežasčių kliūva prezidentui, nes
kažkada šis nepaskyrė A. Dulkio
antrai valstybės kontrolieriaus
kadencijai. Šiaip sau, be jokių
rimtų argumentų. A. Dulkys, kaip
kandidatas į sveikatos apsaugos
ministrus, atsinešė 130 punktų
pandemijos suvaldymo planą!
Kaip rašė apžvalgininkas R. Valatka, A. Dulkys savo pasiūlymais
uždulkino prezidentą. Jeigu šis
žmogus nebus paskirtas sveikatos
apsaugos ministru, G. Nausėda
parodys savo, kaip valstybės prezidento, aukščiausio lygio kompetencijos trūkumą. Juokai juokais, bet gal iš tiesų buvo teisus

vienas pilietis feisbuke parašęs,
kad ne G. Nausėda turėjo egzaminuoti A. Dulkį, o pastarasis turėjo
egzaminuoti prezidentą.
Reikia pridurti, kad šiuo atveju
ne tik ir ne tiek premjerė I. Šimonytė ir jos kandidatai į ministrus
laiko savo sugebėjimų ir kompetencijos egzaminą, bet ir pati
Prezidentūra su ponu prezidentu
tautai viešai rodo savo kompetencijos lygį. Jeigu ponui prezidentui yra tokia svarbi vadovaujamo
darbo patirtis, tai jam reikėtų priminti, kad jis irgi tapo prezidentu
neturėdamas tokio lygio darbo
patirties, tad, prieš reikalaujant iš
kitų ir keliant jiems absurdiškus
reikalavimus, reikėtų pasižiūrėti
į save patį.

•

Dzūkijos savivaldybes suvienijo Alytaus regiono plėtros taryba
ir dar daugiau bendradarbiauti.
Neabejoju, kad susitelkę sėkmingai įgyvendinsime visus ateities
planus“, – apie įsteigtą regiono
plėtros tarybą kalbėjo savivaldybės merė Ausma Miškinienė.
Kiekvienos savivaldybės steigėjams atstovaujančios savivaldybių institucijos yra savivaldybių tarybos.
Regiono plėtros tarybą sudarančios savivaldybės per 10 darbo
dienų nuo tarybos įregistravimo
Juridinių asmenų registre dienos
turi perduoti Regiono plėtros tarybai stojamąjį įnašą pinigais,

kurio dydis – po 2000 eurų.
Steigėjų savivaldybių tarybos
ne vėliau kaip per 20 darbo dienų
nuo sutarties įsigaliojimo dienos
deleguoja į Regiono plėtros tarybos kolegijos sudėtį po du savivaldybių tarybų narius, iš kurių
vienas – savivaldybės meras.
Lazdijams, be merės A. Miškinienės, atstovauja vicemeras
Audrius Klėjus.
Alytaus regiono plėtros tarybos buveinė bus Alytaus miesto
savivaldybėje.

•

„Dzūkų žinių“ informacija

Auksinės mintys
Alytaus regiono merai pasirašė Alytaus regiono plėtros tarybos steigimo sutartį. (AMS nuotr.)
Praėjusią savaitę Alytaus
miesto savivaldybės meras
Nerijus Cesiulis, Alytaus
rajono savivaldybės meras
Algirdas Vrubliauskas,
Druskininkų savivaldybės
meras Ričardas Malinauskas, Lazdijų rajono savivaldybės merė Ausma Miškinienė ir Varėnos rajono
savivaldybės meras Algis
Kašėta pasirašė Alytaus
regiono plėtros tarybos
steigimo sutartį.

Regiono plėtros tarybos veiklos tikslai:
• planuoti, koordinuoti nacionalinės regioninės politikos
įgyvendinimą Alytaus regione ir
bendrai su kitomis regionų plėtros
tarybomis, savivaldybių institucijomis ir įstaigomis įgyvendinamas regioninės plėtros skatinimo
priemones;
• skatinti socialinę, ekonominę Alytaus regiono plėtrą, darnų
urbanizuotų teritorijų vystymą,
socialinių ir ekonominių skirtu-

mų tarp Alytaus regiono ir kitų
regionų bei šių skirtumų tarp
Alytaus regiono savivaldybių
mažinimą;
• skatinti savivaldybių bendradarbiavimą siekiant padidinti
funkcinių zonų vystymo ir viešųjų paslaugų teikimo organizavimo
efektyvumą;
• atstovauti Alytaus regionui.
„Tai tikrai išskirtinė diena.
Mūsų regiono merai savo parašais dar kartą patvirtino savo
pasiryžimą bei norą dirbti kartu
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Direktorė savo problemas bando spręsti naudodama psichologinį spaudimą
Jau senokai visi Lazdijai
kalba apie psichologinio
klimato ir vadovavimo
problemas Socialinių paslaugų centre. Pagaliau ši
problema pasiekė ir rajono
merę, kuri pareikalavo
įstaigos direktorės Jolantos Marcinkienės pateikti
jai atsakymus į skunduose
keliamus klausimus.

Direktorė, bandydama išnešti
sveiką kailį, nusprendė prisidengti
darbuotojais, kad jie gražiai apie
ją atsilieptų, o šiuos atsiliepimus
pateiktų merei: „pažiūrėkit, pas
mus viskas puiku, netikėkite
skundikais“.
J. Marcinkienė pateikė dar-

buotojams septynis klausimus,
į kuriuos jie turėjo iki šiandien
atsakyti. Klausimai sudėlioti
taip, kad jų atsakymai turėtų suformuoti merei gerą vaizdą apie
psichologinę ir vadybinę situaciją
šioje įstaigoje.
Įdomu tai, jog atsakymai nėra
anonimiški, direktorė žinos kiekvieno darbuotojo atsakymus.
Todėl kyla natūralus klausimas:
ar kas nors išdrįs pateikti atsakymus, kurie nepatiktų įstaigos direktorei? Nebent tas, kas nebenori
dirbti Socialinių paslaugų centre.
Tai – akivaizdus psichologinis
spaudimas darbuotojams, dar kartą įrodantis, jog šioje įstaigoje yra
nemažai problemų.
„Dzūkų žinių“ informacija

•

VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centro direktorė J. Marcinkienė.

Knygrišystės menas. 2020-ieji – UNESCO Justas Pankauskas: „Man
pasaulio paveldo Lietuvoje minėjimo metai svarbus Lazdijų žmonių
išreikštas pasitikėjimas“
»Atkelta iš 1 psl.

ir patikėjusiems man savo balsą.
Nors bendrame rezultate likau trečias, tačiau Lazdijų rajone gavau
daugiausia balsų iš visų 11 kandidatų. Manau, tai labai didelis pasitikėjimas, kurį sieksiu išlaikyti
ir pateisinti dirbdamas Lazdijų
rajono savivaldybės taryboje. Socialdemokratų pozicijas rajone
vertinu kaip tvirtas, džiaugiuosi,
kad atsakingose pareigose turime
ir rajono socialdemokratų lyderį
Saulių Petrauską, kuris daug ir
kruopščiai dirba spręsdamas rajono gyventojų klausimus.

Europos paveldo dienų minėjimo metu Veisiejų bibliotekoje vyko knygrišystės edukaciniai užsiėmimai.
Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka,
siekdama populiarinti
knygrišystės amatą, saugoti istorinę atmintį, skatindama bendradarbiavimą su
vietos bendruomenėmis,
parengė ir įvykdė projektą „Knygrišystės menas. 2020-ieji – UNESCO
pasaulio paveldo Lietuvoje
minėjimo metai“. Projektą finansavo Lietuvos
kultūros taryba ir Lazdijų
rajono savivaldybė.

Projekto veiklomis siekiama supažindinti su Lazdijų rajono kultūros paveldo dalimi – knygrišyste.
Knygrišystės amatas yra išskirtinis. Knygų įrišimo tradicija gana
sena Lietuvoje. Projekto privalumas – Veisiejų biblioteka iš kitų
Lietuvos bibliotekų išsiskiria tuo,
kad joje yra įrengta gilias tradicijas
turinčio knygrišystės amato edukacijų erdvė. Europos paveldo dienų
minėjimo metu Veisiejų bibliote-

koje vyko knygrišystės edukaciniai
užsiėmimai, dalyviai galėjo praktiškai prisiliesti prie knygų įrišimo rankomis proceso. Tradicinių
knygrišystės priemonių pagalba
edukacinių užsiėmimų dalyviai iš
natūralių medžiagų – popieriaus,
drobės, lino, odos – pasigamino
LDK XVI – XVII a. rankraštinių
teismo aktų įrišų interpretacijas,
papuošė jas vienetiniais įspaudais.
Projekto metu įsigytose ekspozicinėse stiklo vitrinose buvo eksponuojami pagaminti darbai.
Užsiėmimus vedė Vilniaus universiteto knygrišys-restauratorius,
asociacijos „Vilniaus knygrišių
gildija“ vadovas Rimas Supranavičius.
Virtualioje erdvėje visuomenė
pamatė unikalią asociacijos „Vil-

niaus knygrišių gildija“ parodą
„Archyvinių Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės įrišų interpretacijos“. Parodoje pristatomi per
beveik 18 metų sukurti gildijos
narių darbai, žymintys nueitą kelią
nuo amato meistrystės iki knygos
įrišų meno ir eksperimentų: įrišų
rekonstrukcijos, įrišai, būdingi
istoriniams laikotarpiams, meniniai ir eksperimentiniai įrišai bei
restauravimo darbai.
Organizuotos veiklos skatino
krašto gyventojų domėjimąsi etnine kultūra bei knygrišystės amato
tradicijomis, jos pritaikymo ir interpretacijos galimybėmis, gausino žmonių, besidominčių etnine
kultūra, bendruomenę.
Projekto vadovė
Gita Lukoševičienė

•

– Neseniai buvote paskirtas
LSDP atsakinguoju sekretoriumi. Realiai, tai antroji pagal
svarbą pozicija (po partijos pirmininko). Kokie iššūkiai laukia
partijos? Kaip keisis Jūsų gyvenimas, pradėjus eiti šias svarbias
pareigas?
– Iššūkių tikrai padaugėja, nes
reikės tęsti mūsų politinės jėgos
atsinaujinimą, išlaikyti ir auginti
visų žmonių pasitikėjimą mumis,
ruoštis artėjantiems savivaldos
rinkimams. Asmeninis gyvenimas
išliks toks pats intensyvus, prie
didelio tempo ir atsakomybės esu
pripratęs.
– Jūs esate nacionalinio lygio politikas. Kodėl dalyvaujate
Lazdijų taryboje, kas Jus sieja su
Lazdijais? Kokios patirties gaunate dirbdamas Lazdijų rajono
savivaldybės taryboje?
– Galbūt yra tokių, kurie tikėjosi, jog nepatekęs į LR Seimą, atsisakysiu Lazdijų rajono savivaldybės tarybos nario mandato. Galiu
patikinti, kad taip tikrai nebus,
man svarbus žmonių išreikštas
pasitikėjimas ir darbai, kuriuos
esame įsipareigoję įgyvendinti
mūsų savivaldybėje. LR Seimo
nario mandatas būtų leidęs įtakingiau ir aktyviau jas spręsti, nes
kaip ir anksčiau ne kartą sakiau,
taip ir dabar galiu pakartoti, kad

dabartinis Seimo narys neišnaudoja LR Seimo nariui suteikto
mandato galimybių. Su Lazdijų
rajonu mane sieja pirmiausia tai,
kad mano žmona kilusi iš Veisiejų. Prieš 15 metų nusišypsojo
laimė tapti šio nuostabaus krašto
žentu. Tuomet įsiliejau ir į aktyvų
viešąjį rajono gyvenimą.
– Kaip Jums atrodo Lazdijų
taryboje vykstančios diskusijos ir
priimami sprendimai didžiosios
politikos kontekste?
– Man atrodo, kad tikrai vyksta konstruktyvios demokratiškos
diskusijos, aktyviai dirba komitetai, kur sprendimų projektai
apsvarstomi ir išdiskutuojami,
dažnai ir LR Seimas galėtų pasimokyti konstruktyvių diskusijų
kultūros iš Lazdijų rajono savivaldybės tarybos.
– Kokios didžiausios Lazdijų
rajono problemos? Kaip jas būtų
galima išspręsti?
– Pirmiausia, sparčiai senstanti
bendruomenė, nedarbas ir jaunų
žmonių nutekėjimas. Situaciją
reikia spręsti klasikinėmis priemonėmis, t. y. išnaudojant patogią
geografinę situaciją, infrastruktūros patrauklumą, kalbantis ir
pritraukiant investuotojus. Net
ir vienos didesnės gamybinės
įmonės atidarymas paskatintų
aplinkui kurtis papildomus, vadinamuosius aptarnaujančiuosius,
verslus.
– Esate naujosios kartos profesionalus politikas. Kokių savybių
reikia šių dienų politikui, kad jis
taptų matomas ir įtakingas?
– Manau, tai labai paprastos
savybės. Sąžiningumas, atsakomybė ir aktyvi veikla sprendžiant
įvairius žmonėms kylančius iššūkius.
– Ačiū už pokalbį. Laukiame
Jūsų Lazdijuose.
„Dzūkų žinių“ informacija

•
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Ūkį kuria investuodami užsienyje uždirbtus pinigus
tik telyčaites. Per tą laiką gal du
buliukus buvome pardavę.“

Vita ir Tadas Petkevičiai po dešimties metų
gyvenimo emigracijoje
ėmė ūkininkauti Kelmės rajone. Ūkį plėtoja
investuodami Anglijoje
uždirbtas lėšas ir jauniesiems ūkininkams
įsikurti skirtą paramą.
Trenerio karjerą pakeitė
darbas užsienyje
„Kai buvau mažas, tėvukai
šiek tiek ūkininkavo, bet
paskui ūkio atsisakė. Mama
– mokytoja, tėvas dirba kelių
valdyboje, tad ir mano sprendimui kurti ūkį jie nelabai pritarė“, – sako Kelmės rajone,
Kražiuose, ūkininkaujantis T.
Petkevičius.
Tiesa, Tadas ir pats apie
ūkininkavimą anksčiau negalvojo. Baigęs vidurinę
mokyklą, įstojo į Šiaulių universitetą. „Kadangi aktyviai
sportavau, baigęs studijas,
buvau pradėjęs siekti krepšinio teisėjo karjeros ir jau
teisėjavau varžyboms. Tačiau
užsimaniau užsidirbti ir išvažiavau į Angliją. Dirbau įvairius darbus. Per pirmuosius
dvejus metus apie 20 darbų
pakeičiau, – apie įsitvirtinimą
svetimoje šalyje pasakoja Tadas ir nusijuokęs priduria, kad
savo karjerą Anglijoje pradėjo
dirbdamas svogūnų ir bulvių
laukuose.
Apie savo karjerą šioje šalyje Tadas toliau pasakoja:
„Per metus gerai išmokau
anglų kalbą. Pradėjau teisėjauti Kembridžo universiteto
ir aplinkinių miestų krepšinio
rungtynėms. Dienomis dirbdavau, o vakarais teisėjaudavau. Žinoma, kartu ieškojau
ir normalesnio darbo. Ir 2013
metais tokią darbovietę radau. Tai buvo parkas-ūkis. Į
jį žmonės ateina pasižiūrėti,
kaip ūkininkaujama, kaip šeriami ir prižiūrimi gyvuliai
ir naminiai paukščiai, ir už
tai susimoka. Pradėjau nuo
paprasto darbuotojo ir pakilau
iki parko-ūkio vadovo pareigų
– buvau pirmas po boso. Ketverius metus vadovavau.“
Traukė gimtieji kraštai
Ir nors nei uždarbiu, nei darbo

Kurtis padėjo ir parama
„Įsikūrimą palengvino ir pagal Lietuvos kaimo plėtros
2014–2020 metų programos
priemonės „Ūkio ir verslo
plėtra“ veiklos sritį „Parama
jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“
skirta parama – 40 tūkst. eurų.
Šias lėšas panaudojome ūkininkavimui reikalingai technikai
įsigyti. Nusipirkome traktorių
su frontaliniu keltuvu, skutiką,
sėjamąją, volą“, – už paramą
įsigytą techniką vardija ūkininkas.
Taigi, parama Petkevičių
ūkiui buvo didelė paspirtis.
Tadas pasakoja, kad šiuo metu
laiko apie pusšimtį galvijų.
„Šiek tiek gyvulių jau esame
pardavę, taigi ne tik investuojame, bet jau ir grąžos iš
ūkio sulaukiame. Turime 27 ha
nuosavos žemės. Dar šiek tiek
žemės nuomojamės. Nuomojamės nedidelius sklypelius, nes
aplink Kražius labai sunku su
žeme, bet po truputį atsiranda“,
– savo ūkio plėtra džiaugiasi
pašnekovas.
Nors pradėti ūkininkauti buvo nelengva, Tadas Petkevičius džiaugiasi, kad
jo šeimos ūkis plečiasi. (Karolinos Baltmiškės nuotr.)

sąlygomis Tadas nesiskundė,
bet vis labiau kirbėjo mintis pačiam imtis ūkininkavimo Lietuvoje. „Kadangi iki išvykimo
į užsienį jau buvau tapęs miestiečiu ir ūkininkavimas atrodė
kažkas labai sunkaus, dirbdamas Anglijoje, pamačiau, kad
tai nėra toks itin sunkus darbas,
kokį įsivaizdavau. Labai nesunkiai susitvarkydavome su
keliais šimtais galvijų, avių,
ožkų ir paukščių. Taigi Anglijoje įgyta patirtis paskatino
kurti savo šeimos ūkį“, – sako
pašnekovas.
2015 metais Tadas įregistravo
savo ūkį Kražiuose. „Ten dar
buvo likę pora hektarų senelių
žemės, – apie ūkininkavimo
pradžią kalba pašnekovas. –
Nusprendžiau imtis gyvulininkystės. Nusipirkau šešias Šarolė ir angusų veislių telyčaites.
Kadangi kurį laiką ūkininkavimą derinau su darbu Anglijoje,

nusisamdžiau vieną darbuotoją
ūkiui prižiūrėti. Pats kiekvieną
mėnesį savaitei sugrįždavau į
Lietuvą. Padarau visus svarbiausius darbus ir išskrendu
atgal, ten vėl įtemptai dirbu,
kad galėčiau kitą mėnesį į savo
ūkį sugrįžti. Trejus metus taip
gyvenau. Vienu pagrindinių
oro linijų kompanijų keleivių
buvau tapęs. Didžiausias nuolaidas skrydžiams gaudavau.
Iki pat atsisveikinimo bosas
netikėjo, kad paliksiu gerai
apmokamą darbą jo kompanijoje, mūsų šeimai suteiktą
puikų namą prie Londono. Abu
vaikai gimę Anglijoje. Dukrytė
– Kembridže, sūnus – Londone. Tačiau tvirtai apsisprendėme ir 2018 metais visa šeima
grįžome į Lietuvą. Tada jau
mūsų ūkyje buvo 18 telyčaičių.
Visą bandą pats užsiauginau.
Matyt, pati gamta man padėjo
kurtis, nes karvės atsivesdavo

Pritaiko Anglijoje įgytą
patirtį
Kai Tadas pradėjo ūkininkauti,
jam buvo 25 metai. „Nors buvau užaugęs Kražiuose, bet sugrįžęs pasijutau kaip bjaurusis
ančiukas. Kiti nedviprasmiškai
užsimindavo: ir kur tu lendi,
kam tau ta žemė. O dar gyvulius laikau ne taip, kaip įprasta.
Tad ne sykį aplinkiniai kvietė
veterinarijos tarnybą, skųsdami, kad gyvuliai mano ūkyje
prastai prižiūrimi. Veterinarijos
specialistai atvažiuoja, pasižiūri ir išvažiuoja, – apie ne
pačią šviesiausią ūkininkavimo pradžią užsimena jaunasis
ūkininkas.
Vis dėlto patirties ir išmanymo, kaip laikyti gyvulius,
Tadas turi – šios patirties jis įgijo dirbdamas Anglijoje. „Visą

gyvulių laikymo ir auginimo
sistemą perėmiau iš Anglijos
ir pritaikiau savo ūkyje. Mano
gyvuliai laisvai gali vaikščioti
po aptvarą. Jiems pastatyta
pašiūrė, kada nori, gali į ją
sugrįžti. Jiems nuolat padėta
pašaro, kad jie galėtų ėsti kada
nori ir kiek nori. Penimus galvijus laikau suremontuotoje
senoje daržinėje. Beveik vienas pats ją susiremontavau.
Tad daržinė man ne šimtus
tūkstančių kainavo ir manau,
kad joje gyvuliai nėra mažiau
laimingi už tuos, kurie laikomi fermoje, pastatytoje už
pusę milijono.“
Nors ūkininkai kol kas nėra
įteisinę ekologinio ūkio, bet
eina to link. Gyvulius šeria
šienu ir šienainiu, nenaudoja
jokių chemikalų.
Rinkos dairosi užsienyje
„Vienas kaimynas manęs vis
paklausia: ar nepraradai ūpo?
Išties ūpo nepraradau ir nesigailiu, kad ryžausi kurti savo
ūkį, nors tenka įveikti nemažai išbandymų“, – mintimis
dalijasi Tadas ir priduri, kad
vienas didžiausių sunkumų
– užaugintų gyvulių realizavimas, nes Lietuvos supirkėjai
moka gerokai mažiau negu
kitose ES šalyse. „Kadangi
puikiai kalbu angliškai, ieškau galimybių gyvulius realizuoti ten, kur brangiau
moka. Prancūzijoje ar Vokietijoje mėsinių galvijų kilogramo mėsos kaina 1,90–2,10
euro, o Lietuvoje supirkėjai
tik 1,30–1,50 euro temoka.
Parduodant gyvulį, susidaro
labai didelis skirtumas, bet,
norint dirbti su užsienio valstybėmis, reikalingas gyvulių
kiekis, o kiekiui reikia laiko ir
žemės“, – svarsto ūkininkas ir
pasidalija lūkesčiu, kad galbūt
ir Lietuvoje atsiras gyvulių
pardavimo biržos, kokios yra
daugelyje Europos šalių.
Užs. Nr. 32

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.
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Lazdijiečiams teks gerti brangesnį vandenį
mo kaina sumažėja. Kaimiškose
vietovėse kainos panašios kaip
ir mūsų rajone. Įranga kainuoja
vienodai, sąnaudos vienodos, o
vartotojų skaičius skiriasi, todėl
kainos skirtingose vietovėse skiriasi.

UAB „Lazdijų vanduo“ direkorius Eimantas Zaburas.
Nors šalies valdžia labai
mėgsta girtis vedanti
žmones į gerovės valstybę, tačiau iki šio tikslo
dar labai toli – auga pirmos būtinybės paslaugų
kainos. Lazdijų rajono
savivaldybės taryba
praėjusią savaitę patvirtino naujas vandens
kainas, o tai reiškia, kad
mūsų krašto žmonėms už
vandenį ir nuotekas teks
mokėti brangiau. Nors
kainas realiai nustato ne
savivaldybės taryba, bet
Valstybinė energetikos
reguliavimo taryba, tačiau paprastam sodiečiui
svarbiausia, kad už tai, be
ko žmogus negali gyventi,
už vandenį – teks mokėti
brangiau.

Apie tai, kodėl pakilo vandens
kaina, ar lazdijiečiai už vandenį
moka brangiau nei kiti Dzūkijos regiono žmonės, kas turės
galimybę prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo sistemos, „Dzūkų žinios“ kalbasi
su vandens tiekimo bendrovės
„Lazdijų vanduo“ direkoriumi
Eimantu Zaburu.

– Dėl kokių priežasčių buvo
keliami vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įkainiai?
– Geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų valymo kainos nežymiai
didėjo Valstybinės energetikos
reguliavimo tarybos įpareigojimu. Kainos pokytis rajono gyventojus palies beveik nejuntamai:
geriamojo vandens tiekimo kaina
nuo kitų metų kils 0,06 Eur/m3, o
nuotekų valymo kaina didės vos
0,02 Eur/m3. Sprendimas keisti
vandens kainą nepriklauso nuo
UAB „Lazdijų vanduo“ ar savivaldybės tarybos narių. Savivaldybės tarybos pritarimas tokiam
sprendimui – labiau formalumas,
net jei tarybos nariai posėdžio
metu nebūtų pritarę, Valstybinės
energetikos reguliavimo tarybos
siūlomam kainos pakeitimui,
įstatymų suteikta galia minėta
institucija galėjo nustatyti kainą
vienašališku sprendimu.
– Lyginant su regiono situacija, kaip atrodo Lazdijų kainos?
Ar jos aukštesnės, ar žemesnės?  
– Didesniuose miestuose vandens ir nuotekų kainos mažesnės,
kadangi miestuose yra žymiai
daugiau vartotojų, todėl ir tieki-

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!

– Kokius projektus šiemet vykdė „Lazdijų vanduo“?
– Sutvarkytas Verstaminų
gyvenvietės vandentiekis. Įdiegus modernią bebokštę vandens
tiekimo sistemą, suremontavus
tinklus, vanduo pasiekia 54 šioje gyvenvietėje esančius namus.
Darbų metu naujai paklotas 460
metrų vandentiekio vamzdynas.
Pagaliau baigtas vandentiekio
tiesimas Lazdijų miesto Kauno
gatvėje – šiuo metu tvarkomi
tik įvadai į namus Kauno gatvės gale gyvenantiems lazdijiečiams. Visus darbus Kauno
gatvėje užbaigsime dar šiemet.
Labai operatyviai vandentiekio
trasa nutiesta Lazdijų miesto Kalnų gatvėje: rugsėjo mėnesį čia

dar vyko projektavimo darbai, o
šiuo metu jau baigiamas tinklų
tiesimas – vandentiekį turės dalis
šios gatvės gyventojų, kurie buvo
pateikę prašymus. Ką tik baigtas
ir vandens trasų tiesimas į Seirijų miestelio kapines su atšaka į
Kęstučio gatvę. Šioje gatvėje prie
vandentiekio kol kas prijungtas tik
vienas namas, bet turėsime galimybę prijungti ir kitų, gyvenančių
Kęstučio gatvėje ir norinčių turėti
centralizuotai tiekiamą vandenį,
gyventojų namus. Barčių kaimo
(Šventežerio sen.) vandens vartotojams spalio mėnesį įrengtas
naujas vandens siurblys – vandens tiekimo problema išspręsta
12 šios gyvenvietės namų.
– Kaip sekasi prijungti rajono abonentus prie centralizuotų
tinklų?
– Net 107 privatūs gyventojų
būstai prijungti prie centralizuotų
nuotekų tinklų, iš jų 83 būstai
Lazdijuose ir 24 būstai Veisiejų
mieste. Šiuo metu Lazdijų rajono

savivaldybės administracija yra
pateikusi paraišką papildomų 47
privačių namų Lazdijų aglomeracijoje prijungimo finansavimui
gauti.
– Ar Lazdijų rajono vartotojai
tvarkingai atsiskaito už „Lazdijų
vandens“ paslaugas? Ar daug
turite skolininkų? Kokios skolų
sumos?
– Kaip ir visur, pasitaiko ir
nemokių vartotojų. Nesumokėtos skolos išieškomos teisiniu
keliu.
Šiuo metu vartotojai įmonei
skolingi apie 18 000 Eur.
– Kokie iššūkiai laukia „Lazdijų vandens“ 2021 metais?
– Mūsų tikslas, kad visi rajono
gyventojai, kurie naudojasi UAB
„Lazdijų vanduo" paslaugomis,
būtų patenkinti, kad prie centralizuotų tinklų prisijungusius
gyventojus pasiektų kokybiškas
geriamasis vanduo.
„Dzūkų žinių“ informacija

•

Bendrovės „Lazdijų vanduo“ vadovas teigė, kad vanduo Lazdijuose pabrango nežymiai,
pateikiame kainų lentelę, kurioje galėsite palyginti buvusias ir naujas kainas bei padaryti
savo išvadas.

Rodiklis

Šiuo
metu
galiojanti
bazinė
kaina

Perskaičiuota
bazinė
kaina

Padidėjimas /
sumažėjimas (-),
Eur

Padidėjimas /
sumažėjimas (-),
proc.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos vartotojams, perkantiems paslaugas bute,
Eur/m3:

2,63

2,71

0,08

3,04

Eil.
Nr.
1
1.1.

Geriamojo vandens tiekimo

0,80

0,86

0,06

7,5

1.2.

Nuotekų tvarkymo:

1,83

1,85

0,02

1,09

1.2.1.

nuotekų surinkimo

0,53

0,53

nesikeičia

nesikeičia

1.2.2.

nuotekų valymo

1,21

1,23

0,02

1,65

1.2.3.

nuotekų dumblo tvarkymo

0,09

0,09

nesikeičia

nesikeičia

2.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų
kainos vartotojams, perkantiems paslaugas individualių
gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms,
šeimos ar namų reikmėms, įvaduose, Eur/m3:

2,54

2,62

0,08

3,15

2.1.

Geriamojo vandens tiekimo

0,77

0,83

0,06

7,79

2.2.

Nuotekų tvarkymo:

1,77

1,79

0,06

1,13

2.2.1.

nuotekų surinkimo

0,51

0,51

nesikeičia

nesikeičia

2.2.2.

nuotekų valymo

1,17

1,19

0,02

1,71

2.2.3.

nuotekų dumblo tvarkymo

0,09

0,09

nesikeičia

nesikeičia

3.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekųtvarkymo paslaugų kainos abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir
komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį
vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą
abonentams Eur/m3:

2,63

2,71

0,08

3,04

Geriamojo vandens tiekimo

0,86

0,92

0,06

6,98

3.2.

Nuotekų tvarkymo:

1,77

1,79

0,02

1,13

3.2.1.

nuotekų surinkimo

0,51

0,51

nesikeičia

nesikeičia

3.1.

3.2.2.

nuotekų valymo

1,17

1,19

0,02

1,71

3.2.3.

nuotekų dumblo tvarkymo

0,09

0,09

nesikeičia

nesikeičia

4.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos abonentams, perkantiems vandenį patalpoms
šildyti ir karštam vandeniui ruošti ir vartotojų grupei,
atsiskaitančiai daugiabučio namo įvade, Eur/m3:

2,54

2,62

0,08

3,15

4.1.

Geriamojo vandens tiekimo

0,77

0,83

0,06

7,79

4.2.

Nuotekų tvarkymo:

1,77

1,79

0,02

1,13

4.2.1.

nuotekų surinkimo

0,51

0,51

nesikeičia

nesikeičia

4.2.2.

nuotekų valymo

1,17

1,19

0,02

1,17

4.2.3.

nuotekų dumblo tvarkymo

0,09

0,09

nesikeičia

nesikeičia

5.

Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kaina abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas

0,07

0,07

nesikeičia nesikeičia
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Regiono ligoninės keičia darbo profilį ir dalijasi pacientais
Alytaus apskrityje sparčiau
daugėjant susirgimų COVID-19 atvejų, regiono ligoninės pagal sostinės medikų
nurodymus pertvarko savo
veiklą.

Dėl susiklosčiusios situacijos Alytaus ligoninėje kai kurios medicininės paslaugos jau nutrauktos
ir jas perima kaimyninės gydymo
įstaigos. Alytuje lieka neatidėliotina pagalba, ginekologijos ir
akušerijos bei vaikų ligų paslaugos. Insultų klasterines paslaugas
perima Santaros klinikos, vidaus
ligų, kardiologijos, neurologijos,
planinės chirurgijos ir kt. pacientus
priima kaimyninės Druskininkų,
Varėnos, Lazdijų ligoninės, taip pat
sostinės gydymo įstaigos.
Pirmadienį buvo nuspręsta, jog
kitoms ligoninėms perduodamų
paslaugų sąskaita Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje dar 40čia lovų bus plečiamas COVID-19

skyrius.
Druskininkų ligoninėje veikia
30 lovų COVID-19 skyrius, jame
jau užimtos 26 lovos. Šiame skyriuje gydomi ligoniai iš Lazdijų,
Varėnos, Druskininkų, Alytaus ir
net Vilniaus. Nors Druskininkų ligoninėje gydomi ir koronaviruso
ligoniai, tačiau ligoninė neatsisakė
teikti ir kitų paslaugų. Darbas organizuotas taip, jog suspėjama gydyti
ir COVID-19 ligonius, ir kitų negalavimų turinčius pacientus.
Gruodžio 1 dienos duomenimis,
Alytaus apskrityje per parą nustatyti 86 nauji COVID-19 atvejai,
konstatuotos dvi mirtys. Fiksuotas ligos protrūkis Lazdijų globos
namuose.
Gruodžio 1 dieną Alytaus mieste COVID-19 sirgo 1196 žmonės,
Alytaus rajone – 427, Varėnos rajone – 234, Druskininkų savivaldybėje – 218, Lazdijų rajone – 93
žmonės.
„Dzūkų žinių“ informacija

•

Vidaus ligų, kardiologijos, neurologijos, planinės chirurgijos ir kt. pacientus priima kaimyninės Druskininkų,
Varėnos, Lazdijų ligoninės, taip pat sostinės gydymo įstaigos.

Kai nejauti simptomų, tačiau sergi liga, galinčia sukelti vėžį
Klaidingai manoma, kad,
sergant lytiškai plintančia
liga, visuomet turi jausti tam
tikrus simptomus – perštėjimą, deginimo jausmą ar nemalonų kvapą. Deja, dažnai
infekcijos, neturinčios visiškai
jokių požymių, būna pačios
pavojingiausios ir gali sukelti mirtiną grėsmę arba ilgalaikius ir nepranykstančius
sveikatos pakitimus.
Apie pagrindines lytiškai
plintančias ligas, apsisaugojimo ir profilaktinių patikrinimų svarbą ir lytinį švietimą
pasakoja Vilniaus gimdymo
namų vyr. rezidentė-gydytoja
akušerė ginekologė Patricija
Kasilovska.

Į ką atkreipti dėmesį?
Kasdien pasaulyje diagnozuojama daugiau nei milijonas
lytiniu keliu plintančių infekcinių susirgimų. Dažniausiai
užsikrečiama nesaugaus lytinio
kontakto metu, dažnai keičiant
partnerius.
Netinkamai gydomos arba visiškai nepastebimos ligos gali
sukelti nevaisingumą, impotenciją, o nėštumo ir gimdymo
metu gali užkrėsti dar negimusį
kūdikį.
Dažnas šlapinimasis, atsiradęs
dirginimo ar deginimo jausmas,
neįprastos išskyros iš lytinių organų, skausmas lytinių santykių
metu, žaizdelės ar pūslelinės ant
lytinių organų gleivinių signalizuoja apie infekcijos atsiradimą,
todėl vertėtų sunerimti ir tinkamai išsitirti.
Tokiais atvejais, jei pastebėjote bėrimą lyties organų srityje,
jaučiate skausmą pilvo apačioje
ar kapšelyje, padidėja kirkšnies
limfmazgiai, iš lyties ir šlapinimosi organų itin pagausėja
neįprastų išskyrų ar jaučiate kitus itin nemalonius simptomus,
reikėtų suskubti ir nedelsiant
kreiptis į specialistus.

Viena rimčiausių lytiškai plintančių
ligų, galinčių
turėti mirtinų
padarinių, yra
gonorėja. Anot
P. Kasilovskos,
dauguma vyrų ir
moterų visiškai
nieko nejaučia,
tačiau kitus kankina dažnesnis
šlapinimasis nei
įprastai, niežėjimas aplink lytinius organus,
gelsvų išskyrų
pagausėjimas ir
kiti simptomai,
kaip ir užsikrėtus
chlamidioze.
Negydoma
Patricija Kasilovska teigia, kad dažnu atveju pačios
chlamidiozė ir
baisiausios ligos neturi visiškai jokių simptomų.
gonorėja gali
(Jevgenijaus Misevič nuotr.)
komplikuotis,
pakenkti prosDažniausios ligos
tatai, sėklidės prielipui, sukelti
Lietuvoje viena populiariausių ly- moterų ir vyrų nevaisingumą,
tiškai plintančių ligų yra chlamidi- pasireikšti ektopiniu (už gimdos
ozė, sukeliama chlamidinės bak- ribų) nėštumu ir kitais reprodukterijos. Užsikrėsti įmanoma visų cinės sveikatos sutrikimais.
rūšių – vaginalinių, analinių bei
oralinių – lytinių santykių metu.
ŽPV – tylus ir grėsmingas
Dauguma žmonių neturi jokių Lytinių santykių metu lengvai
pastebimų simptomų, tačiau kai ir dažnai užsikrečiama itin pokuriems vėliau atsiranda skaus- puliaria žmogaus papilomos vimas pilvo apačioje, diskomfor- ruso (ŽPV) infekcija. Daugelis
tas lytinio akto ar šlapinimosi užsikrėtusių ŽPV nejaučia vimetu, makšties išskyrų spalvos ir siškai nieko, tačiau ši infekcija,
kvapo pasikeitimas, kraujavimas pasilikusi organizme, gali virsti
tarp menstruacijų, kraujavimas į lėtinę ligą ir negrįžtamai papo lytinių santykių, gausesnis veikti lytinių organų gleivines,
kraujavimas mėnesinių metu. sukelti ikivėžinius ir vėžinius suTaip pat gali pasireikšti išangės sirgimus. Ne veltui net 99 proc.
skausmai ir išskyros, sąnarių gimdos kaklelio vėžio atvejų yra
uždegimai.
susiję su didelės rizikos ŽPV in„Negydoma chlamidiozė vy- fekcija.
rams gali sukelti rimtą šlaplės,
Kitos lengvesnės formos sveiprostatos arba sėklidžių infekciją, katos problemos, kurias sukelia
o moterims – dubens uždegiminę skirtingi ŽPV tipai, – tai odos
ligą ar net nevaisingumą“, – at- ir genitalijų karpos, pavyzdžiui,
kreipia dėmesį gydytoja P. Ka- makšties, varpos, išangės, tarsilovska.
pvietės ar gerklės, gerklų papi-

lomatozė.
„ŽPV įmanoma užsikrėsti ir
bet kokio kontakto su užsikrėtusio žmogaus lyties organais metu
ar kontaktiniu būdu per odą bei
gleivinių mikrotraumas. Be to, ši
infekcija plinta tiek per heteroseksualius, tiek per homoseksualius santykius“, – teigia gydytoja,
primindama, kad ir berniukai, ir
mergaitės jau nuo 9 metų gali
būti paskiepyti nuo šio viruso.

Apsisaugojimo ir
patikrinimų svarba
Patikimiausias būdas išvengti
lytiškai plintančių infekcijų –
susilaikyti nuo lytinių santykių
ar turėti ilgalaikius abipusiškai
monogaminius lytinius santykius su asmeniu, kuris žino, kad
nėra infekuotas. Riziką užsikrėsti
sumažina taisyklingas prezervatyvų naudojimas lytinių santykių
metu.
Gydytoja P. Kasilovska taip
pat pabrėžia ir kasmetinių profilaktinių vizitų pas specialistus
svarbą: „Nevenkite reguliariai
tikrintis, nes tokie apsilankymai gali padėti anksti nustatyti
sveikatos problemas ir išvengti
galimos grėsmės. Kiekvienas
asmuo turėtų žinoti, kas vyksta
su jų kūnu.“
Jei norite pasitikrinti profilaktiškai arba įtariate problemą, patariama kreiptis į šeimos gydytoją
arba tiesiai į gydytoją specialistą
(ginekologą, urologą, dermatovenerologą). Atsižvelgiant į tai, kad

užsikrėtęs asmuo gali nejausti
visiškai jokių simptomų, būtina
pasitikrinti profilaktiškai turėjus
rizikingus lytinius santykius, o
gavus teigiamą rezultatą – apie
tai informuoti ir partnerį.

Tėvai ir lytinis švietimas
Vidutiniškai Lietuvoje paauglių
brendimas prasideda sulaukus
13,5–14 metų. Svarbu, kad ne
tik mokytojai supažindintų jaunimą su artėjančiais jų kūno ir
organizmo pokyčiais. Ir tėvams
yra būtina apie tai kalbėtis su
savo vaikais, nes tėvų vaidmuo
čia labai svarbus.
„Tikrai neužtenka vien mokykloje išgirstos teorijos, todėl
tėvai turėtų asmeniškai pakalbėti su vaikais apie brendimą ir
artėjančius fiziologinius pokyčius, o kai ateis laikas – ir apie
nesaugaus lytinio sekso grėsmes sveikatai. Dažniausiai mamos pasakoja dukroms, o tėvai
– sūnums, tačiau, žinoma, gali
būti ir atvirkščiai. Visų svarbiausia iš pradžių neišgąsdinti
vaiko ir pernelyg nespausti, kad
palaipsniui įgautumėte didesnį
jo pasitikėjimą“, – teigia P. Kasilovska.
Gydytoja pažymi, kad neretai pasitaiko ir tokių atvejų, kai
tėvai atveda savo vaikus pas
specialistus, kad jie tinkamai
paaiškintų ir atsakytų į visus
kylančius klausimus.
Užs. Nr. 33
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Efektyviai su peršalimu ir virusais kovojantys natūralūs augalų junginiai
Vaistininkė ir žolininkė Vida Jokimienė pajutusiems
pirmuosius peršalimo simptomus visų pirma rekomenduoja ieškoti natūralių augalų junginių, kurių gydomosios savybės yra patikrintos laiko. Vienų ar kitų
augalų derinių poveikį pacientams žolininkė stebi
daugiau nei 40 metų: „Gamtoje turime labai daug
augalų, kuriuos apjungus, galime gauti puikių sveikatą
stiprinančių preparatų“.
Peršalus, ieškokite žilojo
švitrūno
„Kaip vieną svarbiausių ir efektyviausių gydančių slogą ir gerklės skausmą slopinančių augalų
išskirčiau žiląjį švitrūną (Cistus
creticus), kurio gydomosios savybės žinomos dar nuo senovės
Graikijos laikų. Dėl didelio polifenolių kiekio šis augalas netgi tituluojamas polifenolių karaliumi.
Ieškantiems efektyvios pagalbos,
vaistinėse rekomenduočiau pasidomėti tokiu natūralių veikliųjų
medžiagų deriniu, kuriame yra
kuo didesnė polifenolių koncentracija. Jeigu norite stipresnio
poveikio, rinkitės 60 proc. polifenolių koncentraciją“, – pataria
žolininkė.
Pasak V. Jokimienės, polifenoliai suteikia cheminę ir fizinę
apsaugą, padengdami gleivinę
apsaugine plėvele, sukurdami
taip vadinamą skydą, neleidžiantį bakterijoms ir virusams patekti
į ląsteles. Ypač svarbus jau minėtas blokuojamasis viruso enzimo neuraminidazės efektas, kurį
patvirtina atitinkami gamintojo
atlikti laboratoriniai testai. Be šio
antivirusinio ir antibakterinio polifenolių poveikio, švitrūnas taip
pat pasižymi pastebima savybe
stiprinti imunitetą, šalinti toksinus
iš žmogaus organizmo, suteikia
antigrybelinį ir dezinfekuojamąjį
poveikį, padedantį slopinti uždegimą ir skausmą. Jis ypač padeda
gydant kosulį, peršalimą ir gripą.
Be to, tinka ne tik pačiam gydymui, bet ir ligų prevencijai arba
profilaktikai.
„Kalbant konkrečiai apie slogą,

norėčiau akcentuoti, kad žilasis
švitrūnas itin veiksmingai valo nosies ertmę, drėkina nosies gleivinę
ir saugo nuo išsausėjimo, padeda
atkurti nosies funkcijas ir gerina
kvėpavimą pro nosį. Slogai gydyti puikiai tinka kartu su alavijų
ekstraktu, pipirmėčių aliejumi, Negyvosios jūros druska, natrio hialuronatu“, – pataria vaistininkė.

Ežiuolės, vaistinis šalavijas
ir malpigijų uogos
Norint veiksmingai kovoti su
peršalinimo ligomis, žolininkė
kviečia atkreipti dėmesį ir į rausvažiedę ežiuolę, kurios sudėtyje
gausu vertingų medžiagų: flavonoidų, eterinių aliejų, alkaloidų,
inulino, polisacharido echinacino. „Polisacharidai yra atsakingi už imuniteto stimuliuojamąjį
poveikį. Visos šios medžiagos
didina organizmo gynybines galias, vadinamąjį natūralų, arba
nespeficinį, imunitetą, štai kodėl
ežiuolė priskiriama prie augalinės
kilmės imuniteto stimuliatorių.
Ežiuolių ekstraktai naudojami norint išvengti ir gydyti virusines,
infekcines ir uždegimines ligas,
gripą ir peršalimą“, – pastebi
V. Jokimienė.
Žolininkė taip pat rekomenduoja
preparatų sudėtyje ieškoti vaistinio šalavijo, kurio sudėtyje yra
eterinių aliejų, saponinų, taninų
ir karčiųjų medžiagų: „Šis augalas
turi labai įvairių naudojimo būdų.
Išskiriamas ypač stiprus antibakterinis ir uždegimo slopinamasis
poveikis. Šis poveikis naudojamas
gydant anginą, burnos ir gerklės
uždegimą. Šis augalas taip pat nau-

dojamas gydant šlapimo ir virškinamojo trakto uždegimą.“
Imuninės sistemos funkciją
palaiko ir vitamino C šaltinis –
malpigijų uogos, kurios išties naudingos gydant peršalimą ir gripą,
patiriant fizinį ar protinį stresą,
po traumų, operacijų ir sveikimo
periodu. „Uogose gausu vitaminų
A ir B6, bioflavonoidų ir mineralų,
ypač geležies, kalcio bei magnio ir
daugiau nei 150 fitomedžiagų. Jos
ne tik pasižymi antioksiduojamuoju poveikiu, stiprina imunitetą,
saugo nuo virusinių ir bakterinių
infeksijų, bet ir mažina nuovargį“,
– gerąsias uogų savybes vardina
žolininkė.
Paminėtinas ir citrusinių vaisių
bioflavonoidų kompleksas, kuris
padeda slopinti bakterijų, virusų
ir grybelio dauginimąsi. Natūralūs flavonoidai valo organizmą,
stiprina imunitetą, padeda išvengti
infekcijų ir uždegimo, palengvina
virškinimą, gerina kraujotaką ir
didina gleivinės membranos atsparumą.

Rinkitės purškalus
V. Jokimienė sako, kad kelią peršalimo ligoms galima užkirsti,
tačiau tai reikia daryti nelaukiant,
kol liga įsivešės: „Pajutus pirmuosius simptomus, siūlyčiau gydytis
natūraliais augalais, atsirenkant jų
derinius, kad poveikis būtų kuo
efektyvesnis. Renkantis patį produktą, reikia atkreipti dėmesį, kad
jo sudėtyje būtų natūralių veikliųjų medžiagų derinys, pasižymintis antibakteriniu ir antivirusiniu
poveikiu.“
Žolininkės labai dažnai klausia,
kokia preparatų forma yra efektyviausia naudoti su pirmaisiais
peršalimo simptomais. „Vieną iš
patikimų ir veiksmingų formų paminėčiau purškalus, užtikrinančius
lengvą naudojimą ir tolygų priemonės pasiskirstymą ant gerklės
ir ryklės gleivinės. Norint, kad
purškalas padėtų, pasidomėkite
jo sudėtimi. Rinkoje šiuo metu
yra tokių gerklės ir nosies purškalų, į kurių sudėtį įeina mano
minėti natūralūs, seniai liaudies
medicinoje naudojami sveikatos

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.

stiprinimui augalai. Jei rinksitės
gerklės purškalą, žiūrėkite, kad į
sudėtį įeitų žilasis švitrūnas, vaistinis šalavijas, ežiuolių ekstraktas
ir malpigijų uogos. Kovojantiems
su sloga patarčiau ieškoti purškalo, kuriame yra ne tik žilojo
švitrūno, bet ir alavijų ekstrakto,
pipirmėčių aliejaus, Negyvosios
jūros druskos, natrio hialuronato,
pantenolio. Visi šie natūralūs deriniai išties veiksmingi“, – pataria
vaistininkė.
V. Jokimienė primena, kad
tokias ligas, kaip peršalimas ir
gripas, įskaitant ir karščiavimą,
sukelia virusai, perduodami oro
lašeliniu būdu, jie per kvėpavimo
takus patenka į organizmą, kur
pradeda labai greitai daugintis:
„Ligos pasireiškia kvėpavimo su-

trikimais ir reikšmingais bendraisiais simptomais, užklumpančiais
staiga, tad vos juos pajutus reikia
kuo skubiau gydytis. O tiems, kurie nori išvengti peršalimo ligų
bei sustiprinti organizmą, ne tik
patarčiau kompleksinius natūralių
augalų derinius naudoti prevenciškai, bet ir propaguoti sveiką
gyvenseną, subalansuoti savo
mitybą, daugiau būti gryname
ore, mankštintis, vengti stresinių
situacijų. Atsparumą ligoms itin
sustiprina kokybiškas poilsis, todėl kai tik galite, nueikite miegoti
anksčiau. Subalansavus visa tai,
pastebimai sustiprinsite savo organizmą, tad ligos nebeturės prie
ko prikibti.“
Straipsnio autorė
Vaiva Arnašė

•

Atliekų reikalai: klausiate – atsakome
Karantino metu apribojus
maitinimo įmonių veiklą, daugiau maisto užsisakoma išsinešimui. Kur mesti vienkartinius indus maisto išsinešimui,
popierines dėžes nuo picų,
vienkartinius plastikinius padėklus?
Vienkartiniai indai, kuriuose pakuojamas maistas išsinešimui, popierinės
dėžutės, vienkartiniai
padėklai yra pakuotės, kurias reikia mesti
į plastiko arba popieriaus konteinerį – priklausomai nuo to, iš ko
jos pagamintos. Visas
pakuotes į konteine-

Knygas įsigysite Lazdijų „Knygynėlyje“, Seinų g. 12
Tel. (8 318) 53085

rius reikia mesti be maisto ir
gėrimų likučių, o jei prie jūsų
namų yra konteineris maisto
atliekoms, riebalais, padažais
ar kitais maisto produktų likučiais suteptas popierines dėžes
nuo picų, konditerijos gaminių
meskite į maisto atliekų konteinerį. Į šį konteinerį meskite ir
panaudotas popierines servetėles, rankšluosčius.
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Lietuviškos tapatybės išsaugojimas
Lenkijos paribio kaimuose

Sigitas Birgelis. Berznyke

Berznyko bažnyčia ir jos vidus.
Per pastaruosius keliolika
metų Berznykas buvo lietuvių visuomenės dėmesio
centre. Prie istorinio kelio
Seinai–Gardinas nusidriekęs nedidelis miestelis
yra viena seniausių šio
krašto gyvenviečių. Tik 3,5
km jį skiria nuo Lietuvos
sienos, 10 km nuo Seinų.
Miestelio centrą sudaro
XVI a. suformuota aikštė,
kurioje stovi medinė Švč.
Mergelės Marijos Ėmimo
į dangų bažnyčia. Berznyko pakraštyje yra Romos
katalikų kapinės. Apie jas
ir ten atgulusius Lietuvos
savanorius kiek vėliau.

Berznyko pavadinimas yra labai
senas, atėjęs iš jotvingių laikų.
Pasak Punske gyvenančio kalbininko Algio Uzdilos, ši gyvenvietė vardą gavo nuo tarp beržynų
tyvuliuojančio Berznyko ežero.
Jotvingiai vietoj š, ž tardavę s, z,
tad ir ežerą, o vėliau gyvenvietę
pavadino Berznyku. Lietuvoje
neretai dar ir šiais laikais vienas
kitas Berznyką bando „sulietuvinti“, rašydami jį Beržnyku ar net
Beržininku. Net nepagalvoja, kad
taip elgdamiesi daro didelę žalą
šios vietos istorinei atminčiai.
XV a. viduryje (1447 m.) buvo
įkurta Berznyko parapija. Taigi
ji yra viena iš seniausių šiame
krašte. Tolesnė Berznyko rai-

da susijusi su Perlomos girios
vietininku Mykolu Pacu. Jam
valdant, vyko sparti šio krašto
kolonizacija. Pacas įkūrė dvarą,
kurio pamatų likučiai, akmenys ir
plytos dar atsekami ir šiandieną.
Vėliau karalienė Bona išsirūpino
Berznykui Magdeburgo teises (jas
miestelis turėjo iki 1805 m.). Prie
Paco dvaro iškilo bažnyčia, buvo
pastatyta spirito varykla, malūnas,
plytinė.
1560 m. Berznyke buvo 60
namų. Čia gyveno nemažai amatininkų: 10 mėsininkų, 5 kirpėjai,
5 kurpiai, 2 siuvėjai, 1 kalvis, 1
kailiadirbis ir 1 puodžius. Miestelis gerokai nukentėjo nuo karo su
Švedija. Liko tik pusė gyventojų.

Vėliau čia pradėjo kurtis lietuviai,
mozūrai bei rusai, o nuo XVIII
a. vidurio ir žydai. Iš pradžių jų
buvo 8 šeimos, o po keliolikos
metų jau 38 (Berznyke yra išlikusios žydų kapinaitės). 1797 m.
Prūsijos miestų surašyme Berznykas minimas kaip karališkasis
miestas, kuriame stovi 69 namai,
yra 304 gyventojai. Valdininkas
pažymėjo: „skurdi vietovė“.
Berznyke gyveno ir mirė garsusis pamokslininkas, pirmasis
Vygrių vyskupas Mykolas Pranciškus Karpavičius (palaidotas
Vygrių bažnyčios požemiuose).
Berznyko puošmena – 1833 m.
pastatyta medinė bažnyčia. Jos
išvaizda būdinga visai Užnemunei: platus fasadas, kampuose du
bokštai. Bažnyčia turi nemažai
apskritų langų bokštuose ir sienose. Kiti langai su smailiomis
arkomis mena gotiką. Barokiški
yra ažūriniai geležiniai kryžiai
ant frontono ir ant bokštų. Priešais bažnyčią stovi graži medinė
varpinė.

**

Jaunimas prie savanorių kapų.

Iki 1795 m. Berznykas priklausė Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei, vėliau Prūsijai, o nuo 1816
m. Rusijos imperijai. Dar XX a.
pradžioje Berznyko apylinkėse
daugiausia būta lietuvių. Ilgainiui
jų gyvenamasis plotas siaurėjo.
Kelerius metus čia sėkmingai
mokytojavo rašytojas Ksaveras
Sakalauskas-Vanagėlis, kuris
bandė skleisti lietuvybę, tačiau
lenkų spaudžiamas turėjo išsikelti
į Lomžą.
XX a. pradžioje Berznyko parapijiečiai pareikalavo lietuviškų pamaldų. Seinų vyskupijos
sprendimu lietuviškos ir lenkiškos
pamaldos nuo 1904 m. vyko pakaitomis (kas antrą sekmadienį).

Tai suerzino lenkus, kurie buvo
linkę iš viršaus žiūrėti į lietuvius.
Jie užpuldavo besimeldžiančius
lietuvius, mušė juos lazdomis.
Kartą lenkai pakėlė ranką ir prieš
kunigą T. Banaitį, kuris procesijos metu nešė Švč. Sakramentą.
Tuomet buvo sužeista 18 lietuvių,
4 iš jų sunkiai.
Lenkai ypač nekentė lietuviams palankaus Berznyko klebono Adomo Lastausko. 1919
metų pabaigoje jį suėmė ir kaip
didžiausią piktadarį su durtuvais
nuvarė į Seinus. Po šio įvykio
jis buvo iškeldintas į Lietuvą ir
paskirtas Šilavoto klebonu. Čia
ir mirė.
Po kraujo praliejimo Berznyko bažnyčia buvo uždaryta, o
jos kunigai iškelti į kitas parapijas. Lenkai nenorėjo nusileisti.
Jiems geriau buvo visai neturėti
bažnyčios, nei kad joje melstųsi
lietuviai. Tuomet vyskupijos valdytojas priėmė sprendimą atskirti
parapijos dalį ir ten, kur buvo lietuvių dauguma, įsteigti parapiją
Kučiūnuose.
Nepriklausomybės kovų laikais
Berznykas virto kautynių vieta.
1920 IX 22 lenkų I brigada puolė
Berznyką. Jį gynė karininko K.
Skirpos vadovaujamas Lietuvos
kariuomenės 5-asis pėstininkų
pulkas. Kautynės vyko į pietus
nuo miestelio. Lietuviai pirmuosius lenkų puolimus atrėmė.
Narsiai kovėsi lietuvių šarvuotis,
kuriam vadovavo kapitonas Kazys Musteikis (vėliau generolas,
krašto apsaugos ministras). Tačiau lenkų pajėgos buvo stipresnės. Jie apsupo Berznyką ir galop
jį užėmė.
Berznyko parapijos kapinėse
buvo palaidota apie 10 lietuvių karių. Čia ilsisi leitenantas
Petras Saldukas iš Kalvarijos,
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Lietuviškos tapatybės išsaugojimas
Lenkijos paribio kaimuose

istorija mėgsta kartotis
Tadas Geležinis, Kazys Liutinskas, Silvestras Petkevičius, Abraomas Zibermanas… Daug karių
palaidota mūšio lauke. Lietuvos
savanorių palaidojimo vietos ilgą
laiką buvo užmirštos. Lietuviai
bijojo prie jų prieiti. Nors dar
septintajame dešimtmetyje Visų
šventųjų išvakarėse laukuose sužibdavo daugybė žiburių.
Pasikeitė laikai. Seinų lietuviai
įsidrąsino, pradėjo rinkti aukas
Seinų savanorių kapams sutvarkyti. Savo aukomis daug prisidėjo
Punsko krašte gimęs Vytautas Pečiulis iš Kanados. Darbu talkino
vietiniai lietuviai.
2005 m. Berznyko kapinėse
pradėta restauruoti Lietuvos savanorių kapus. Suvalkų skyriaus
vyr. architektas J. Mackievič už
duotą leidimą buvo įskųstas prokuratūrai. Skundą dėl įvykdyto
„nusikaltimo“ Suvalkų rajono
prokuratūrai įteikė Suvalkų regione veikiančios karo veteranų
organizacijos. Greta lietuvių karių
palaidojimo vietos per vieną naktį
iškilo Panerių žudynėms skirtas
obeliskas, ant kurio parašyta:
„Tūkstančiams lenkų, nužudytų 1941–1944 metais Paneriuo-

Panerių žudynėms skirtas obeliskas.

se netoli Vilniaus, atminti. (…)
Egzekucijos vykdytojas buvo
lietuvių specialusis savanorių
būrys – „Panerių šauliai“, tarnaujantis hitlerininkų saugumo
tarnyboje…“
Panerių monumentas nuo pat
pradžių turėjo įžeidinėti lietuvius
bei niekinti ten palaidotus lietuvių karius. Greta Lietuvos karių
palaidojimo vietos kaip grybai po
lietaus dygo nauji paminklai bei
atminimo lentos, buvo statomos
akmeninės plokštės – įvairios
formos, spalvos ir dydžio. Naujai pastatytų monumentų įrašai
skelbia, kad „negalint įamžinti
1920 m. Lenkijos karių žygdarbio Baltarusijoje ir Lietuvoje, čia
supilama žemė iš Druskininkų,
Gardino, Lydos, Vosyliškių, Volkovysko, Slonimo, Baranovičių
kovos laukų“. Kiekvienai vietovei
pagaminta atskira akmeninė lenta
su jos pavadinimu ir kovų data.
To buvo negana. Po metų kitų
kapinių patvoryje buvo pastatytas
paminklas, skirtas „užpuolikams“
(suprask, Lietuvos kariams). Paminkliniame akmenyje įrašyta:
„Įamžiname Lietuvos karių, kurie
1920 metais kartu su Raudonąja

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius bei Lietuvos Respublikos konsulato Seinuose
vadovas ambasadorius Remigijus Motuzas deda gėles prie Lietuvos savanorių kapų Berznyke.
armija įsiveržė į Lenkijos teritoriją, poilsio vietą. Klebonas“.
Lietuvos Seimo narys Vytautas
Juozapaitis, apsilankęs Berznyko
kapinėse, rašė:
„Bent sykį ten (Berznyke –
aut.) pabuvoję akimirksniu supras
mano nerimą ir nusivylimą dėl
Lenkijos valstybės toleruojamos
veikos, kurios pavadinti kitaip
nei nesantaikos tarp mūsų tautų
ir valstybių kurstymu neišeina.
Kaip ir nepavadinsi atsitiktinumu
obeliskų, ant kurių iškalti lietuvių
tautą niekinantys ir žeminantys
tekstai, atsiradimo: net neprofesionalui akivaizdi architektūrinė
koncepcija nebūtų įmanoma be
vietos valdžios palaiminimo. Na,
o vietos parapijos klebono iniciatyva kapinių kampe pastatytas
kryžius ir piktžolėmis apaugęs paminklinis akmuo, kuriame lietuvių
savanoriai pavadinti „raudonosios
armijos padaliniu“, parodo ne tik
oficialios valdžios, bet ir bažnyčios tarnų požiūrį į katalikus, kuriuos, nepaisant krikščioniškojo
mokymo, skirsto pagal tautybę ne
tik gyvuosius, bet ir amžinybėn
išėjusius, kurių negerbti galėtų
nebent šėtono tarnai...“
Lietuvos savanorių kapų Berznyko kapinėse paminklinio antkapio autorė, skulptorė Dalia Matulaitė tikino: „Man nesuprantamas
toks dalykas: Lietuvos savanorių
kapai apstatyti paminklais žmonėms, kurie ten nėra palaidoti. Tai

buvo daroma, matyt, norint visą
laiką mums trukdyti. Laimei, aš
nedalyvavau visame mūsų paminklo derinimo procese, tik iš
derybininkų žinau, kokie buvo
daromi sunkumai, kiek būta problemų.“
Vygaudas Ušackas, Lietuvos
užsienio reikalų ministras, duodamas interviu interneto portalui
punskas.pl, kalbėjo: „Man keistai
atrodo Panerių paminklas greta
Lietuvos savanorių kapų. Šis monumentas meta šešėlį ant mūsų
istorijos. Kiek žinau, iš Seinų
nebuvo išsiųsti lenkai į Panerius
ir jie ten nebuvo kankinami ir žudomi. Panerių paminklas turėtų
būti pačios lenkų bendruomenės
sąmoningumo klausimas. Patys
lenkai turėtų susivokti ir kritiškai
įvertinti jo buvimą toje vietoje.“
Lenkijos lietuviai Berznyko kapinių reikalu kreipėsi ir į apaštalinį nuncijų Lenkijoje, informuodami jį, kad Berznyko kapinėse
niekinamas čia palaidotų lietuvių
karių atminimas bei skatinama
tautinė nesantaika. Pasak laiško
signatarų, kiekvienas karys, atidavęs gyvybę dėl savo tėvynės,
yra vertas katalikiškos atjautos ir
dvasios ramybės.
Prie laiško buvo pridėta 11 nuotraukų (su aprašymais), kuriose
įamžinti lietuvių karių kapai ir
paminklas bei visi juos supantys
paminklai.
Lietuviams priešiškų veiksmų

Seinų krašte būta nemažai. Prieš
30 metų ant Seinų namų sienų
„puikavosi“ užrašai: „Litwini
do gazu“ („Lietuviai į dujų kameras“), Seinų mieste įsikūrus
konsulatui, buvo suplėšyta Lietuvos vėliava ir išniekintas Lietuvos herbas, o pastačius „Žiburio“ mokyklą – išdaužyti langai.
Seinų vyskupų rūmuose, kur yra
gyvenęs vysk. Antanas Baranauskas, veikia muziejus, pavadintas
antilietuviškumu pagarsėjusio
vyskupo Romualdo Jalbžykovskio vardu, Seinų bazilikoje kabo
priešiškos lietuviams lentos: vadinamajam Seinų sukilimui bei
kun. S. Rogovskiui – atkakliam
lietuviškų pamaldų Seinų bazilikoje priešininkui.
Per pastaruosius keletą metų
emocijos dėl „Panerių“ obelisko
ir kitų monumentų gerokai aprimo. Lenkų visuomenė pradėjo
nepritarti neapykantą skatinantiems veiksmams, o jų skelbėjams
savivaldybės rinkimuose parodė
raudoną kortelę. Tie poslinkiai
džiugina. Tačiau Berznyko kapinėse – viskas kaip ir buvę.
Reikia bent kartą gyvenime,
būtinai reikia užsukti į Berznyką
pagerbti čia palaidotų Lietuvos
karių atminimą, pajusti savyje
susipynusius jausmus: meilę,
neapykantą, nostalgiją, bejėgiškumą, tikėjimą Dievu ir amžinuoju gyvenimu, pasididžiavimą
ir pagiežą.
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KETVIRTADIENIO AIDAS

Aidas Kelionis
Jau dvidešimt metų iš eilės vasario
antroje pusėje Vilniuje vyksta užkietėjusių knygų mėgėjų itin laukiamas
renginys – Tarptautinė Vilniaus knygų
mugė. Drąsiai galima teigti, kad tai
vienas didžiausių kultūrinių renginių
per metus ir didžiausias renginys knygų mylėtojams ir skaitytojams. Ir ne
veltui, nes po vienu stogu susiburia
dešimtys Lietuvos leidyklų – nuo pačių
didžiausių ir žinomiausių iki visai mažų
ir nelabai girdėtų. Knygų mugės metu
galima po vienu stogu pamatyti daug
rašytojų, literatūros kritikų, muzikantų,
įvairių menininkų ir intelektualų bei
šiaip žinomų žmonių.
Knygų mugė – tai ne vien galimybė
įsigyti knygų, bet ir galimybė dalyvauti naujų knygų pristatymuose, pasiklausyti koncertų, gauti mėgstamų
autorių autografus ir su jais šnektelėti
bei paklausti rūpimų dalykų, dalyvauti
įvairiose viktorinose. Mugės metu ne
tik suaugusieji gali atrasti ką veikti.
Didelis dėmesys skiriamas ir vaikams,
kuriems sukurtos įvairios erdvės, kuriose jie gali pailsėti, pažaisti ar net
dalyvauti knygų kūrybos procese.
Nuo knygos sukūrimo prabėgo
daug metų, bet iki šiol ją galima laikyti didžiausiu žmonijos išradimu. Dar
daugiau – knyga yra šventa. Ar kokį
nors kitą žmonijos išradimą galima
pavadinti šventu? Ar kompiuterį, internetą, išmanųjį telefoną galima pavadinti šventais? Jokiu būdu. Galima
neabejoti, kad knyga yra amžina ir jos
nepakeis net moderniausios ir patogiausios knygų skaityklės ar knygų
skaitymo programėlės išmaniuosiuose
telefonuose. Daugeliui žmonių knygą
patinka skaityti dėl jos skleidžiamo
kvapo, verčiamų puslapių šnarėjimo,
nugarėlės traškėjimo, jos svorio juti-

mo rankose. Apskritai, knyga yra ne tik
turinys, t. y. tai, kas joje parašyta, bet ir
meno kūrinys su dailininko ir maketuotojo darbu, įdėtu į jos apipavidalinimą.
Kaip malonu būti savo buto kambaryje, kuriame stovi lentynose išrikiuotos
knygos, priėjus prie lentynų skaityti autorių pavardes ir knygų pavadinimus jų
nugarėlėse, išsiimti norimą knygą, ją
atidžiai apžiūrėti, pavartyti, paskaityti
ir padėti atgal į vietą, paskui išsiimti
antrą, trečią...
Žinoma, kai kas pasakys, kad pirkti knygas savo asmeninei bibliotekai
namuose šiais laikais yra per didelė
prabanga, nes knygos daug kainuoja.
Tačiau niekas ir nesiūlo pirkti visų
knygų iš eilės. Taip elgiantis neužtektų
net didžiausių namų joms sutalpinti.
Knygas namų bibliotekai reikia rinktis
atidžiai ir neskubant. Šiame procese ir
glūdi knygų įsigijimo malonumas. Kiekvienas žmogus mėgsta įvairių žanrų
knygas: detektyvus, knygas apie keliones, karą ir įvairius karinius konfliktus,
meną ar istorines asmenybes. Tad ir
savo namų biblioteką kaupia remdamasis tam tikra tvarka. Turėti namuose
biblioteką yra kiekvieno išsilavinusio
žmogaus priedermė. Turi būti tam tikras
kiekis knygų, kurias teks skaityti ne
kartą ir jų vis prireiks. Neretai knygų
pirkimas tampa rimta priklausomybe,
kai jos perkamos už paskutinius pinigus
ar net jų beveik neturint, bet tai pati
prasmingiausia priklausomybė kokia
gali būti pasaulyje.
Dar vienas argumentas įsigyti nuosavų
knygų yra leidyklų knygynėlių kainos.
Juose knygų galima nusipirkti be knygynų užsidedamų nemažų antkainių.
Pats idealiausias variantas nusipirkti
knygų yra apsilankymas Vilniaus knygų mugėje, kur visos leidyklos suteikia
galimybę jų išleistas knygas įsigyti pigiau. Tik, prieš eidami į knygų mugę,
pasidarykite norimų įsigyti knygų sąrašą
su jas išleidusių leidyklų pavadinimais.
Antraip net nepajusite, kaip išleisite
milžinišką sumą ir nusipirksite ne vien
būtinai reikalingų knygų. Prieš einant į
mugę, vertėtų pasidomėti, kokios šiais
ar ankstesniais metais išleistos vertesnės
dėmesio knygos, paskaityti, ką apie jas
rašo leidyklos ar literatūros kritikai. Ir
jokiu būdu nesineškite į knygų mugę
degtukų, nes galite sukelti itin įspūdingą
gaisrą.
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Seinų g. 12, Lazdijai,

tel.: 8 646 71 901, (8 318) 53 085,
el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt

Eteris
Ketvirtadienis
, gruodžio 3 d. Saulė teka 8.20, leidžiasi 15.56, dienos
ilgumas 7.36. Pilnatis. Vardadieniai: Pranciškus, Gailintas, Audinga, Ksaveras.
LRT TV
2020. 12.0
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 Gimę tą pačią
dieną.
13.00 Pasaulio puodai.
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 Daiktų istorijos.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Nematoma
Lietuvos istorija.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Premjera. „Kai
nusėda dulkės“.
24.00 „Alpių detektyvai“.
0.45 Klausimėlis.lt.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Klauskite daktaro.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Daiktų istorijos.
3.00 Panorama.
3.30 Dienos tema.
3.50 Sportas. Orai.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Nematoma
Lietuvos istorija.
5.00 „Ponių rojus“.

6.55 „Ančiukų istorijos“.
7.25 „Galingasis 6“.
7.55 Gero vakaro šou.
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“.
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 Farai.
20.30 „Moterys meluoja

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

kraujas“.
22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
22.18 „Rembo. Pirmasis

kraujas“.
0.05 „Kaulai“.
1.05 „CSI kriminalistai“.
2.05 „Pasitikėjimas“.
3.05 „Ką mes veikiame

šešėliuose“.
3.35 „Kaulai“.
4.35 Visi mes žmonės.
5.20 „Gyvenimo

išdaigos“.
BTV
6.00 „Strėlė“.
7.00 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.15 „Kvapų detek-

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 Bučiuoju. Rūta.
21.00 „Rimti reikalai 3“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 „Apgaulės meistrai
2“.
1.00 „Antrininkas“.
2.05 „Stokholmas“.
3.35 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
4.20 Alchemija. Švietimo amžius.
4.45 RETROSPEKTYVA.

tyvas“.
9.25 „Pėdsakas“.
10.20 „Rozenheimo

policija“.
11.25 „Privatus detek-

tyvas Magnumas“.
12.30 „CSI. Majamis“.
13.25 „Mano virtuvė

geriausia“.
14.55 „Kvapų detek-

tyvas“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Rozenheimo

policija“.
18.30 „Strėlė“.
19.30 „Privatus detek-

tyvas Magnumas“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Pasmerktas

būrys“.
22.55 „Kaulų kolekcininkas“.
1.10 „Fortitudas“.
2.05 „CSI. Majamis“.
Dzūkijos TV
5.29 Programa.
5.30 Nauja diena.
6.30 Alfa taškas.
7.00 #NeSpaudai.
8.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
9.00 Deutsche Welle

TV3
6.25 „Bakuganas. Kovos

planeta“.

pristato. Keliautojo
dienoraštis.
9.30 Kaimo akademija.

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 Oponentai.
18.00 „Dainuok,
Dzūkija“.
18.20 „Pozicija“.
19.00 Žinios.
19.15 Sportas.
19.18 Orai.
19.20 „Norim žinoti“.
19.50 „Skinsiu raudoną
rožę“.
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 Oponentai.
0.30 „Reali mistika“.
1.30 „Dvaro rūmai“.
2.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.20 Oponentai.
4.00 Alfa taškas.
4.25 Kaimo akademija.
4.45 „Reali mistika“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Klaipėdos pilies
džiazo festivalis
2019.
7.00 „Mija ir aš“.
7.25 „Sardinė kosmose“.
7.35 „Bitė Maja“.
7.50 LRT pamokėlės.
8.45 Tėčio reikalai.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
11.45 Klausimėlis.lt.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
12.40 Literatūros pėdsekys.
13.10 Kultūringai su
Nomeda.
14.00 Euromaxx.
14.30 Į sveikatą!
14.55 „Mokslo ir
terorizmo akistata.
Robotika“.
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 Laisvė ir kūryba. 30
nepriklausomybės
metų. Drama.
19.05 Veranda.
19.35 Pirmą kartą.
19.40 EHF rankinio Čempionų lyga. Zaporožės „Motor“–„RK
Celje“.

21.30 3 minutės iki kino.
21.33 Premjera. „Nuti-

kimas „Nilo Hiltono“ viešbutyje“.
23.20 Laisvė ir kūryba. 30
nepriklausomybės
metų. Kinas.
23.30 Euromaxx.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Klaipėdos pilies
džiazo festivalis
2019.
1.40 Duokim garo!
3.05 Klausimėlis.
3.20 Literatūros pėdsekys.
3.45 Mokslo sriuba.
4.10 Pasivaikščiojimai.
4.40 Veranda.
5.05 Skambantys pasauliai su Nomeda
Kazlaus. Svečias
operos žvaigždė
Ian Bostridge
(tenoras, Jungtinė
Karalystė).
TV1
6.55 „Tėvas Motiejus“.
8.10 „Dvi širdys“.
10.10 „Akloji“.
12.25 „Mentalistas“.
13.20 „Nusivylusios namų

šeimininkės“.
14.20 „Tėvas Motiejus“.
15.30 „Naujokai“.
16.30 „Bjaurusis ančiukas

Niujorke“.
17.30 „Mano

vienintelė“.
19.00 „Tėvas Motiejus“.
20.05 „Naujokai“.
21.00 „Prancūziška

žmogžudystė.
Juodosios Uolos“.
22.55 „Paskolinta meilė“.
0.55 „Mano likimas“.
2.35 „Aš gyvas“.
3.50 „Tėvas Motiejus“.
TV6
6.05 „Uošvių nepasi-

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

bendrikas“.
9.00 Praeities žvalgas.
9.30 „Atsargiai! Mer-

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

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

ninkas“.
14.30 „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 „Erelis Edis“.
23.10 „Pasitikėjimas“.
0.25 „Pasitikėjimas“.
1.35 Išlikimas.
3.35 Nuogi ir įbauginti.
4.35 „Moterų lyga.

Vyrai, pinigai ir
meilė“.
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Eteris
Penktadienis
, gruodžio 4 d. Saulė teka 8.22, leidžiasi 15.55, dienos ilgumas 7.33.
Pilnatis. Vardadieniai: Barbora, Osmundas, Vainotas, Liugailė.
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,

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

nalinė policija“.
10.35 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Stilius.
13.00 Daiktų istorijos.
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 Vartotojų kontrolė.
19.30 Eurolyga per LRT.
19.45 Eurolygos krepšinio
turnyras. Kauno
„Žalgiris“–
„Barcelona“.
21.45 Auksinis protas.
23.10 „Gladiatorius“.
1.40 „Pasiklydę vertime“.
3.20 Vartotojų kontrolė.
4.15 Istorijos detektyvai.
5.00 LRT radijo žinios.
5.05 „Ponių rojus“.
LNK
6.15 „Svaragini. Amžina

draugystė“.
reindžeris“.
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 penktadienis.
21.00 PREMJERA. „Nusikaltėlis“.
23.15 „Rokis 2“.
1.35 „Apgaulės meistrai
2“.
3.40 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
TV3
6.25 „Bakuganas. Kovos

planeta“.
6.55 „Ančiukų istorijos“.
7.25 „Galingasis 6“.
7.55 Farai.
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“.
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.

blikos himnas.
6.02 Daiktų

istorijos.

loto“.

6.55 Išpažinimai.
7.25 „Šrekenštaino

22.18 „Kapitonė Marvel“.
0.15 „Deadpool“.
2.30 „Peržengta riba“.
4.15 „Auklė pagal

pilis“.
9.00 Ryto suktinis su

iškvietimą“.

geriausia“.
8.15 „Kvapų detektyvas“.
9.25 „Pėdsakas“.
10.20 „Rozenheimo
policija“.
11.25 „Privatus detektyvas Magnumas“.
12.30 „CSI. Majamis“.
13.25 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.55 „Kvapų detektyvas“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Rozenheimo
policija“.
18.30 „Strėlė“.
19.30 „Amerikietiškos
imtynės“.
21.30 „Snaiperis. Tobulas
šūvis“.
23.25 „Pasmerktas
būrys“.
1.20 „Fortitudas“.
2.15 „CSI. Majamis“.

8.00 „Volkeris, Teksaso
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Tūkstantis ir viena

LRT TV
2020. 12.05
6.00 Lietuvos Respu-

19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 „Zootropolis“.
21.45 „Kapitonė Marvel“.
22.15 „Jėga“ ir „Keno-

BTV
6.00 „Strėlė“.
7.00 „Mano virtuvė

„Zootropolis“, 19.30, TV3
22.58 Orai.
23.00 Bušido ringas.
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 Bušido ringas.
4.25 Vantos lapas.
4.45 „Reali mistika“.
5.35 „Pagaliau savait-

galis“.
6.00 Deutsche Welle
pristato. Keliautojo
dienoraštis.
6.30 Deutsche Welle
pristato. Greitis.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Klaipėdos pilies

Dzūkijos TV
5.29 Programa.
5.30 Nauja diena.
6.30 Alfa taškas.
7.00 Oponentai.
8.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
9.00 Deutsche Welle
pristato. Greitis.
9.30 Vantos lapas.
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 Mūsų gyvūnai.
17.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
17.40 Mokslo ritmu.
18.00 „Valkauskas“.
18.13 „Skinsiu raudoną
rožę“.
18.30 „Laisvės keliu“.
19.00 Žinios.
19.15 Sportas.
19.18 Orai.
19.20 „Svečiuose pas
Marceliutę“.
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.

šeštadienis

, gruodžio 5 d. Saulė teka 8.23, leidžiasi 15.55, dienos ilgumas 7.32.
Pilnatis. Vardadieniai: Eimintas, Geisvilė, Gratas, Gracija.

džiazo festivalis
2019.
7.00 „Mija ir aš“.
7.25 „Sardinė kosmose“.
7.35 „Bitė Maja“.
7.50 LRT pamokėlės.
8.45 Ekologiška.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
11.45 Klausimėlis.lt.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė.
12.40 Stop juosta.
13.10 Stambiu planu.
14.00 Pasivaikščiojimai.
14.30 Smalsumo genas.
15.00 „Nepaprastas
žmonių ir gyvūnų
ryšys. Laukinės
gamtos apsauga
Indijoje“.
15.30 Muzikinis intarpas.
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 Laisvė ir kūryba. 30
nepriklausomybės
metų. Literatūra.
19.05 Stop juosta.
19.35 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Premjera. „Laisvės
kaina“.
23.05 „Chopin Jazz Inn“
su Evelina Sašenko.
0.15 DW naujienos rusų
kalba.

0.30 Dabar pasaulyje.
0.55 Klaipėdos pilies

džiazo festivalis
2019.
1.50 „Gauguinas Taityje.
Prarastasis rojus“.
3.15 „Nutikimas „Nilo
Hiltono“ viešbutyje“.
5.05 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per
Ukrainą“.
TV1
6.55 „Tėvas Motiejus“.
8.10 „Dvi širdys“.
10.10 „Akloji“.
12.25 „Mentalistas“.
13.20 „Nusivylusios namų

šeimininkės“.
14.20 „Tėvas Motiejus“.
15.30 „Naujokai“.
16.30 „Bjaurusis ančiukas

Niujorke“.
17.30 „Mano vienintelė“.
19.00 „Maljorkos bylos“.
20.05 „Naujokai“.
21.00 PREMJERA.

„Komisaras van
der Valkas. Mirtis
Amsterdame“.
22.55 „Tabula Rasa“.
0.05 „Mano likimas“.
2.00 „Prancūziška
žmogžudystė.
Juodosios Uolos“.
3.35 „Tėvas Motiejus“.
TV6
6.00 „Uošvių nepasi-

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

bendrikas“.
9.30 „Atsargiai! Merginos“.
10.30 „Simpsonai“.
11.25 „Vedęs ir turi
vaikų“.
12.25 „Pasmerkti“.
13.25 „Blogas policininkas“.
14.30 „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 Farai.
21.00 TV3 žinios.
21.55 TV3 sportas.
21.58 TV3 orai.
22.00 „Brėkštanti aušra. 2
dalis“.
0.20 „Deadpool“.
2.30 Išlikimas.
5.40 Kietuoliai.

Zita Kelmickaite.
9.30 Gyventi kaime
gera.
9.55 Veranda.
10.25 Beatos virtuvė.
11.20 „Kylantis
potvynis“.
12.15 Pasaulio dokumentika. Premjera.
„Odos paslaptys“.
13.10 Pasaulio dokumentika. Premjera.
„Pumų trikampyje“.
14.00 „Frenki Dreik
paslaptys“.
15.30 Žinios. Orai.
15.45 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Keliai. Mašinos.
Žmonės.
18.30 Vakaras su Edita.
19.30 Stilius.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Šok su žvaigžde.
23.10 „Ponas Bynas“.
0.40 „Gladiatorius“.
3.10 Piniginės
reikalai.
3.40 „Frenki Dreik
paslaptys“.
5.05 „Ponių rojus“.
LNK
6.55 „Stivenas

Visata“.
7.10 „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.
10.30 „Tomas ir Džeris
svečiuose pas Ozo
šalies burtininką“.
11.35 „Žaidimų kūrėjas“.
13.50 „Melagių
melagis“.
15.30 „Pelės medžioklė“.
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. „Dora
ir dingęs aukso
miestas“.
21.35 „Šeimynėlė“.
0.00 „Kaimynai 2“.
1.50 „Nusikaltėlis“.
TV3
6.00 „Gyvenimo

išdaigos“.

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 „Žmogus, ge-

pardas, gamta“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Žmogus, ge-

pardas, gamta“.
12.30 „Normas, lokys iš

Šiaurės: raktai į
karalystę“.
14.10 „Keistas penktadienis“.
16.10 „Vienas namuose“.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 „Vienas namuose“.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 galvOK.
19.35 „Eurojackpot“.
19.40 galvOK.
21.30 „Gaujų karai.
Smaugliai“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Gaujų karai.
Smaugliai“.
22.40 „Žalioji knyga“.
1.15 „Rembo. Pirmasis
kraujas“.
3.10 „Vedybų planuotoja“.
5.10 „Gyvenimo
išdaigos“.
BTV
6.30 „Kvailiai šėlsta“.
7.00 „Pričiupom!“.
7.30 „Snaiperis“.
8.30 „Kvailiai šėlsta“.
9.00 Sveikatos kodas.
9.30 Sveikatos kodas,

televitrina.
10.05 Lietuvos Hipo-

kratas.
10.35 „Laukinė karalystė“.
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.
„Neptūnas“–
„Lietkabelis“.
19.30 „Akloji zona“.
20.30 „Snaiperis“.
21.30 „Bornas. Absoliutus
pranašumas“.
23.45 „Šmėklos“.
1.55 „Snaiperis. Tobulas
šūvis“.
Dzūkijos TV
6.59 Programa.
7.00 Skonio reikalas.
7.20 „TV Europa

pristato. Vyrų
šešėlyje. Julija
Beniuševičiūtė
Žymantienė-Žemaitė“.
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.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Lietuvos miestai.
17.30 Vantos lapas.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Pagaliau savaitgalis.
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.
Pokalbiai.
0.00 „Netikėtas teisingumas“.
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.
6.02 Auksinis protas.
7.20 Laisvė ir kūryba. 30

nepriklausomybės
metų. Literatūra.
7.30 Vilniečiai. Kęstutis
Makariūnas.
8.00 Premjera. „Nepaprastas žmonių
ir gyvūnų ryšys.
Meilė dėmėtiesiems žirgams“.
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
operos žvaigždė
Ian Bostridge
(tenoras, Jungtinė
Karalystė).
18.25 Pirmą kartą.

18.30 2 Eilė: teatro

žmonės. Dalia
Žakytė ir Almantas
Bučius.
19.00 „Aš žinau tą
smoką“.
20.00 Čia – kinas.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 „Riešutų duona“.
22.10 Grupės „Skamp“
20-mečio koncertas.
24.00 Klausimėlis.lt
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 „Pasiklydę vertime“.
2.20 2 Eilė: teatro
žmonės. Dalia
Žakytė ir Almantas
Bučius.
2.45 Tėčio reikalai.
3.15 Kelias į namus.
3.40 Mūšio laukas.
4.10 Euromaxx.
4.40 Auksinis protas.
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 „Mirties įšalas“.
23.15 „Vilkų žemė.
Žaltvykslė“.
1.10 „Tabula Rasa“.
2.15 „Komisaras van
der Valkas. Mirtis
Amsterdame“.
TV6
6.10 Pragaro kelias.
7.00 Jukono vyrai.
8.00 „Atšiaurioji

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

sugrįžimas“.
11.30 Vieniši tėvai.
12.55 „Pavojingiausios

Pietų Afrikos
gyvatės“.
14.00 Išlikimas.
16.00 Jukono vyrai.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 „Vienas“.
19.00 Kaukės.
20.00 „Kobra 11“.
21.00 Žinios.
21.55 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 „Iksmenai. Apokalipsė“.
0.55 „Erelis Edis“.
3.00 „Deadpool“.
5.55 Jukono vyrai.
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LRT TV

2.00 „Šeimynėlė“.
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. „Batuotas
katinas“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.30 Gamina vaikai.
12.00 LMŽ.
12.30 „Maistas: tiesa
ar pramanas?
Riestainio skylė“.
12.55 Pasaulio dokumentika. Premjera.
„Tolimųjų Rytų
gamtos kontrastai“.
13.50 „Mis Marp. Rugiai
kišenėje“.
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. „Kita
tylos pusė“.
23.50 „Laisvės kaina“.
1.25 Euromaxx.
2.00 „Ponas Bynas“.
3.30 „Mis Marp. Rugiai
kišenėje“.
5.05 „Ponių rojus“.
LNK
6.45 „Stivenas Visata“.
7.10 „Nepaprastas

Gumuliuko gyvenimas“.
7.40 „Ogis ir tarakonai“.
8.00 „Padūkėlių lenktynės“.
8.30 „Tomo ir Džerio
pasakos“.
8.55 „Kung Fu triušis.
Ugnies valdovas“.
10.50 „Polis“.
12.40 „Užkandinė ant
ratų“.
14.55 „Indiana Džounsas
ir lemties šventykla“.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.20 Dakaras 2021.
19.25 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 Kaukės. SUPERFINALAS.
22.00 PREMJERA.
„Dvynys“.
0.15 PREMJERA.
„Plėšrūnai“.

6.00 Lietuvos Respu-

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

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,

moteris.
11.00 Svajonių sodai.
12.00 Žalioji byla.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 Žalioji byla.
12.30 „Grufas“.
13.00 „Užkerėtoji“.
15.05 „Planas tėčiui“.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 „Planas tėčiui“.
17.25 „Bravo!“.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 „Klo(u)nai“.
22.00 „Žudiko asmens

sargybinis“.
22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
22.18 „Žudiko asmens
sargybinis“.
0.25 „Deadpool“.
2.35 „Žalioji knyga“.
BTV
6.00 „Pričiupom!“.
6.30 Lietuvos galiūnų

čempionato finalas.
Mažeikiai.
7.30 „Snaiperis“.
8.30 Tauro ragas.
9.00 STIHL Savickas
Classic 2020.
Panevėžys.
10.05 „Kvailiai šėlsta“.
10.35 „Laukinė karalystė“.
11.40 „Velniški Stivo Ostino 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.
„Žalgiris“–„Rytas“.
19.30 „Akloji zona“.
20.30 „Snaiperis“.
21.30 Dakaras 2021.
22.00 „Legendų biuras“.
23.10 „Okupuoti“.
0.10 „Bornas. Absoliutus
pranašumas“.
2.15 „Šmėklos“.
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 Partizanų keliais.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 „Netikėtas teisingumas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.

pirmadienis
, gruodžio 7 d. Saulė teka 8.26, leidžiasi 15.54, dienos ilgumas 7.28.
Delčia. Vardadieniai: Ambraziejus, Daugardas, Tautė, Jekaterina.

„Dvynys“, 22.00, LNK
15.55 Dideli maži ekranai.
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 Partizanų keliais.
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. Drama.
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 (Kalvarijų) Šv.
Kryžiaus Atradimo
bažnyčios.
13.40 Šventadienio
mintys.
14.10 Klausimėlis.
14.25 „Šrekenštaino
pilis“.
16.00 XIX respublikinis
vaikų ir jaunimo
muzikos festivalis
„Mes – Pasaulis“.
17.30 Kultūringai su
Nomeda.
18.30 Stambiu planu.
19.25 Pirmą kartą.
19.30 Kultūros diena.
20.30 Panorama.

20.52 Sportas. Orai.
21.00 Kostas ir Kostas

Smoriginai.
Koncertas iš XXV
Pažaislio muzikos
festivalio.
22.15 Festivalis „Naujasis
Baltijos šokis“.
Baletas „Žizel“.
0.10 „Kita tylos pusė“.
2.00 Savaitė.
2.50 Klausimėlis.
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 „Viešpatavimas“.
23.25 „Mailso kelias“.
1.25 „Vilkų žemė.
Žaltvykslė“.
3.05 „Mirties
įšalas“.
TV6
7.00 „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.
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 „Potvynis“.
0.05 X Faktorius.

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 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite.
13.30 Piniginės reikalai.
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“.
24.00 „Alpių detektyvai“.
0.45 Klausimėlis.lt.
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 „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 „Snaiperis“.
1.00 „Antrininkas“.
2.05 „Dvynys“.
3.50 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
TV3
6.25 „Bakuganas. Kovos

planeta“.
6.55 „Ilgo plauko

istorija“.
7.25 „Galingasis 6“.
7.55 Svajonių sodai.
8.55 „Meilės sūkuryje“.

10.00 „Sužeisti paukš-

čiai“.
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 „Paliktieji“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Paliktieji“.
0.20 „Kaulai“.
1.20 „CSI kriminalistai“.
2.20 „Kobra 11“.
3.25 „Ką mes veikiame
šešėliuose“.
3.55 „Kaulai“.
4.55 Visi mes žmonės.
5.40 „Gyvenimo
išdaigos“.
BTV
6.00 „Strėlė“.
7.00 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.15 „Kvapų detektyvas“.
9.25 „Pėdsakas“.
10.20 „Rozenheimo
policija“.
11.25 „Vanity Fair. Visiškai
slaptai“.
12.30 „CSI. Majamis“.
13.30 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.55 „Kvapų detektyvas“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Rozenheimo
policija“.
18.30 „Strėlė“.
19.30 „Privatus detektyvas Magnumas“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Ištroškę greičio“.
23.35 „Akloji zona“.
1.30 „Legendų biuras“.
2.30 „Okupuoti“.
3.15 „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

16.00 Reporteris.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Alfa taškas.
17.00 Laikykitės ten su

Andriumi Tapinu.
18.00 Paskutinė instancija.
18.30 „Svečiuose pas
Marceliutę“.
19.00 Žinios.
19.15 Sportas.
19.18 Orai.
19.20 „Tai – sportas“.
19.45 „Pasakadienis“.
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 pa-

sauliai su Nomeda
Kazlaus. Svečias
operos žvaigždė
Ian Bostridge
(tenoras, Jungtinė
Karalystė).
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. Vizualieji
menai.
13.10 Kultūros diena.
14.05 XIX respublikinis
vaikų ir jaunimo
muzikos festivalis
„Mes – Pasaulis“.
15.30 Muzikinis intarpas.
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.

„Gyvenimas su
ugnikalniais. Šventieji ugnikalniai“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Festivalis „Naujasis
Baltijos šokis“.
Premjera. „Didieji
vaiduokliai“.
22.30 „Aš žinau tą
smoką“.
23.30 Pasivaikščiojimai.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Šok su žvaigžde.
2.40 „Chopin Jazz Inn“
su Evelina Sašenko.
3.50 Muzikinis intarpas.
4.10 Smalsumo genas.
4.40 Mokslo sriuba.
5.05 Pasaulio Lietuva.
TV1
6.55 „Tėvas Motiejus“.
8.10 „Dvi širdys“.
10.10 „Akloji“.
12.25 „Mentalistas“.
13.20 „Nusivylusios namų

šeimininkės“.
14.20 „Maljorkos bylos“.
15.30 „Naujokai“.
16.30 „Bjaurusis ančiukas

Niujorke“.
17.30 „Mano vienintelė“.
19.00 „Tėvas Motiejus“.
20.05 „Naujokai“.
21.00 „Šokis hip-hopo

ritmu. Revoliucija“.
23.00 „Paskolinta meilė“.
1.00 „Mano likimas“.
2.45 „Viešpatavimas“.
4.35 „Tėvas Motiejus“.
TV6
6.05 „Uošvių nepasi-

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

bendrikas“.
9.00 Autopilotas.
9.30 „Simpsonai“.
11.30 „Vedęs ir turi

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

ninkas“.
14.30 „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 „Komando“.
23.00 „Pjūklas 6“.
0.50 Išlikimas.
2.50 Nuogi ir įbauginti.

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“.

„Ištroškę greičio“, 21.00, BTV
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Eteris
Antradienis, gruodžio 8 d. Saulė teka 8.27, leidžiasi 15.53, dienos ilgumas 7.26.
Delčia. Vardadieniai: Zenonas, Vaidginas, Gedmintė, Guntilda.

Trečiadienis
, gruodžio 9 d. Saulė teka 8.29, leidžiasi 15.53, dienos ilgumas
7.24. Delčia. Vardadieniai: Delfina, Leokadija, Vakaris, Gedenė, Valerija.

LRT TV
2020. 12.0
6.00 Lietuvos Respu-

LRT TV
2020. 12.0
6.00 Lietuvos Respu-

8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Sužeisti paukš-

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.
4.55 „Ponių rojus“.

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

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 LRT radijo žinios.
5.05 „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 Bus visko.
21.00 „Rimti reikalai 3“.
21.30 Žinios.
22.30 „Vagių irštva“.
1.15 „Antrininkas“.
2.25 „Snaiperis“.
4.25 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
TV3
6.20 „Bakuganas. Kovos

planeta“.
6.50 „Ilgo plauko
istorija“.
7.25 „Galingasis 6“.
7.55 Karštai su tv3.lt.
8.55 „Meilės sūkuryje“.

10.00 „Sužeisti paukš-

čiai“.
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 „Ties riba“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Ties riba“.
0.10 „Kaulai“.
1.10 „CSI kriminalistai“.
2.05 „Kobra 11“.
3.10 „Ką mes veikiame
šešėliuose“.
3.40 „Kaulai“.
4.40 Visi mes žmonės.
5.30 „Gyvenimo
išdaigos“.
BTV
6.00 „Strėlė“.
7.00 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.15 „Kvapų detek-

tyvas“.
9.25 „Pėdsakas“.
10.20 „Rozenheimo

policija“.
11.25 „Privatus detektyvas Magnumas“.
12.30 „CSI. Majamis“.
13.25 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.55 „Kvapų detektyvas“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Rozenheimo
policija“.
18.30 „Strėlė“.
19.30 „Privatus detektyvas Magnumas“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Išminuotojų
būrys“.
23.45 „Ištroškę greičio“.
2.10 „Fortitudas“.
3.00 „CSI. Majamis“.
Dzūkijos TV
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 „Tai – sportas“.
18.30 „Jaunimo banga“.
19.00 Žinios.
19.15 Sportas.
19.18 Orai.
19.20 „Dzūkiška pynė“.
19.45 „Pasakadienis“.
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.

21.30 „Dingę be žinios“.
23.00 Istorijos detektyvai.
23.45 Klausimėlis.
24.00 DW naujienos rusų

kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Klaipėdos pilies

džiazo festivalis
2019.
1.30 Laisvė ir kūryba. 30
nepriklausomybės
metų. Kinas.
1.40 Auksinis protas.
2.55 Kultūringai su
Nomeda.
3.50 Muzikinis intarpas.
4.10 Į sveikatą!
4.40 Stop juosta.
5.05 Stambiu planu.
TV1
6.55 „Tėvas Motiejus“.
8.10 „Dvi širdys“.
10.10 „Akloji“.
12.25 „Mentalistas“.
13.20 „Nusivylusios namų

šeimininkės“.
14.20 „Tėvas Motiejus“.
15.30 „Naujokai“.
16.30 „Bjaurusis ančiukas

Niujorke“.
17.30 „Mano vienintelė“.
18.55 „Tėvas Motiejus“.
20.05 „Naujokai“.
21.00 „Aš gyvas“.
22.35 „Paskolinta meilė“.
0.35 „Mano likimas“.
2.25 „Šokis hip-hopo

ritmu. Revoliucija“.
4.00 „Tėvas Motiejus“.

6.02 Klaipėdos pilies

džiazo festivalis
2019.
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
operos žvaigždė
Ian Bostridge
(tenoras, Jungtinė
Karalystė).
14.00 7 Kauno dienos.
14.30 Mokslo sriuba.
14.55 „Gyvenimas su
ugnikalniais. Šventieji ugnikalniai“.
15.50 „Sardinė kosmose“.
16.00 „Bitė Maja“.
16.15 „Mija ir aš“.
16.40 Gustavo enciklopedija.
17.10 „Dvynukės“.
18.05 „Kostiumuotieji“.
18.50 Laisvė ir kūryba. 30
nepriklausomybės
metų. Literatūra.
19.00 Ekologiška.
19.30 Premjera.
„Charlesas ir Diana.
Visa tiesa apie jų
vestuves“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.

TV6
6.05 „Uošvių nepasi-

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

bendrikas“.
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 „Simpsonai“.
11.30 „Vedęs ir turi
vaikų“.
12.30 „Pasmerkti“.
13.30 „Blogas policininkas“.
14.30 „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“.
19.30 FIBA čempionų
lygos rungtynės.
Vilniaus „Rytas“–
Rygos „VEF“.
20.10 Juodai balti
raudoni.
20.20 FIBA čempionų
lygos rungtynės.
Vilniaus „Rytas“–
Rygos „VEF“.
21.30 Tikslo link.
21.45 UEFA čempionų
lygos rungtynės. „Paris
Saint-Germain“–
„İstanbul Basaksehir FK“.
23.50 „Pasitikėjimas“.
1.55 Išlikimas.
3.55 „Moterų lyga.
Vyrai, pinigai ir
meilė“.

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 VIDO VIDeO.
21.00 „Rimti reikalai 3“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 „Dingusi“.
1.25 „Narkotikų prekeiviai“.
2.30 „Vagių irštva“.
4.40 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
TV3
6.20 „Bakuganas. Kovos

planeta“.
6.50 „Ilgo plauko
istorija“.
7.25 „Galingasis 6“.
7.55 Prieš srovę.

čiai“.

nimas“.
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 Gero vakaro šou.
20.30 „Moterys meluoja

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

storos graikiškos
vestuvės 2“.
22.25 Vikinglotto.
22.30 „Mano didelės
storos graikiškos
vestuvės 2“.
23.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
23.18 „Mano didelės
storos graikiškos
vestuvės 2“.
0.05 „Kaulai“.
1.05 „CSI kriminalistai“.
2.05 „Kobra 11“.
3.05 „Ką mes veikiame
šešėliuose“.
3.35 „Kaulai“.
4.35 Visi mes žmonės.
5.25 „Gyvenimo
išdaigos“.

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 #NeSpaudai.
18.00 „Vanagai“.
18.35 „Laisvės keliu“.
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 Klaipėdos pilies

BTV
6.00 „Strėlė“.
6.55 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.15 „Kvapų detektyvas“.
9.25 „Pėdsakas“.
10.20 „Rozenheimo
policija“.
11.25 „Privatus detektyvas Magnumas“.
12.30 „CSI. Majamis“.
13.30 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.55 „Kvapų detektyvas“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Rozenheimo
policija“.
18.30 „Strėlė“.
19.30 „Privatus detektyvas Magnumas“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Šakalas“.
23.30 „Išminuotojų
būrys“.
2.10 „Fortitudas“.
3.00 „CSI. Majamis“.
Dzūkijos TV
5.29 Programa.
5.30 Nauja diena.
6.30 Alfa taškas.
7.00 Laikykitės ten.

Pokalbiai.
8.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
9.00 Pagaliau savait-

galis.
9.30 Mūsų gyvūnai.

džiazo festivalis
2019.
6.50 Šoka Lietuva.
7.00 „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 Šoka Lietuva.
14.40 Laisvė ir kūryba. 30
nepriklausomybės
metų. Drama.
14.50 „Charlesas ir Diana.
Visa tiesa apie jų
vestuves“.
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 Klausimėlis.lt.
19.05 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
19.35 Premjera. „Mokslo
ir terorizmo akistata. Skaitmeniniai
duomenys“.

20.25 7 Kauno dienos.
20.55 Krepšinis. Europos

taurė. Antverpeno „Telenet
Giants“–Panevėžio
„Lietkabelis“.
23.00 „Nepaprastas
žmonių ir gyvūnų
ryšys. Meilė dėmėtiesiems žirgams“.
23.30 Kelias į namus.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Klaipėdos pilies
džiazo festivalis
2019.
1.30 Šoka Lietuva.
1.40 Vasaros festivaliai.
3.10 Stambiu planu.
4.05 Pirmą kartą.
4.10 Ekologiška.
4.35 Vilniečiai. Kęstutis
Makariūnas.
5.05 Kultūringai su
Nomeda.
TV1
6.55 „Tėvas Motiejus“.
8.10 „Dvi širdys“.
10.10 „Akloji“.
12.25 „Mentalistas“.
13.20 „Nusivylusios namų

šeimininkės“.
14.20 „Tėvas Motiejus“.
15.30 „Naujokai“.
16.30 „Bjaurusis ančiukas

Niujorke“.
17.30 „Mano vienintelė“.
18.30 „Tėvas Motiejus“.
20.00 „Naujokai“.
21.00 „Aš gyvas“.
22.50 „Paskolinta meilė“.
0.50 „Mano likimas“.
2.40 „Aš gyvas“.
3.55 „Tėvas Motiejus“.
TV6
6.05 „Uošvių nepasi-

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

bendrikas“.
9.00 Vienam gale

kablys.
9.30 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
10.25 „Simpsonai“.
11.55 „Vedęs ir turi

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

ninkas“.
14.25 „Sara iš ano

pasaulio“.
14.55 „Kobra 11“.
17.00 „Univeras. Naujas

bendrikas“.
18.00 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
19.00 „Vedęs ir turi

vaikų“.
20.00 Nuogi ir

įbauginti.
21.00 Tikslo link.
21.45 UEFA čempionų

lygos rungtynės.
„Olympiacos
FC“–„FC Porto“.
23.50 „Pasitikėjimas“.
0.55 Išlikimas.
2.55 Nuogi ir
įbauginti.
3.55 „Moterų lyga.
Vyrai, pinigai ir
meilė“.
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Savaitės horoskopas
(gruodžio 7—13 d.)

Avinas (03.21–04.20)
Šią savaitę atrodys, jog Visata kloja
jums pasaulį po kojomis. Nesunkiai
gausite viską, ko užsigeisite, tad
svajokite atsakingai. Prasidedant
savaitgaliui, būsite nusiteikę savo
sėkme pasidalinti su artimiausiais
žmonėmis, tad suplanuokite bendrą
laisvalaikį, nuveikite ką nors nekasdieniško. Jeigu šiuo metu negalite
apkabinti mylimų žmonių, pasinaudokite vaizdo skambučių galimybe
– pabūkite kartu būdami atskirai.
Jautis (04.21–05.21)
Visata lems, jog šią savaitę jausitės
ypač patogiai kalbėdami prieš didelę
klausytojų auditoriją. Tai puikus metas pasidalinti savo profesinėmis iniciatyvomis su kolegomis arba aptarti
karjeros lūkesčius su autoritetingais
žmonėmis. Penktadienį–sekmadienį
išlaisvinkite savo vidinį vaiką ir net
kasdieniškiausias užduotis atlikite
šėliodami. Tai puikus metas praleisti
daugiau laiko su jauniausiais šeimos
nariais. Pagalvokite, ko galėtumėte
iš jų pasimokyti.
Dvyniai (05.22–06.21)
Šią savaitę planetos ragins jus praplėsti akiratį ir išmokti ko nors naujo.
Nesvarbu, ar nuspręstumėte užsirašyti į nuotolines piešimo pamokas,
ar imtumėtės naujos užsienio kalbos,
dabar ši veikla atrodys kaip tyro oro
gurkšnis dėl karantino sustojusiame
socialiniame gyvenime. Mėgausitės galėdami susipažinti su naujais
žmonėmis. Negana to, vis dažniau
susimąstysite apie beprasidedantį
žiemos švenčių laukimą. Pagalvokite, kaip galėtumėte pradžiuginti
mylimus žmones savo kurtomis dovanėlėmis.
Vėžys (06.22–07.22)
Šią savaitę planetos ragins jus įsileisti
meilę į širdį. Trokšite gilaus artimo
ryšio, tad praleisite valandų valandas
kalbėdamiesi su mylimu žmogumi,
drauge planuodami ateitį. Šiomis dienomis labiau nei bet kada anksčiau
jausite gyvenimo pilnatvę ir suvoksite
savo tikruosius siekius. Tai puikus
metas medituoti, užsirašinėti geriausius dienos įspūdžius ir padėkoti už
ligšiolinius pasiekimus. Savaitgalį
susidursite su keletu finansinių iššūkių. Laimei, turite nepriekaištingą
intuiciją, kuri lemiamu metu padės
nesuklysti.

kas įtrauktų kiekvieną šeimos narį.
Galbūt pažaiskite senus stalo žaidimus ar pasižiūrėkite mėgstamų filmų
kolekciją.

Svarstyklės (09.24–10.23)
Planetos perspėja, jog pirmoje savaitės pusėje rizikuojate susipykti su
kolegomis darbe. Tiesa ta, kad, šiuo
metu galvodami apie bendrus komandos tikslus, būsite nusiteikę pernelyg
optimistiškai. Taigi nusileiskite ant
žemės ir pažvelkite į viską realistiškiau. Savaitgalį turėsite puikią progą praleisti daugiau laiko su savimi:
medituoti, rašyti dienoraštį, planuoti
ateitį. Viena vertus, tai gana tykus ir
kupinas susikaupimo periodas, kita –
ypač vaisingas ir pateikiantis daugybę
svarbių atsakymų. Puiku!
Skorpionas (10.24–11.22)
Šią savaitę būsite kaip niekad jausmingi ir trokšite kuo daugiau laiko
praleisti su pačiais artimiausiais
žmonėmis. Nesidrovėkite pasakyti
garsiai, kokie jie jums svarbūs. Tai
neabejotinai sustiprins jūsų santykius
ir sukurs ypatingą harmoniją namuose. Antroje savaitės pusėje jūsų dėmesį patrauks įvairios su sveikesne
gyvensena susijusios veiklos. Galbūt
nuspręsite išmokti subalansuotos
mitybos principų arba užsirašysite į
nuotolinę treniruočių programą.
Šaulys (11.23–12.21)
Šią savaitę bus kur kas lengviau rasti
tinkamus žodžius išreikšti savo jausmus, tad laukia ramus ir harmoningas
laikotarpis namuose. Pasinaudokite
puikia galimybe aptarti su šeimos
nariais visus rūpimus klausimus ir
nesidrovėkite pasakyti, jeigu jus kas
nors neramina. Prisiminkite, kad aplinkiniai – ne ekstrasensai, mokantys
skaityti mintis, ir jeigu kažko tikrai norite, tiesiog paprašykite. Paprasta!
Ožiaragis (12.22–01.20)
Planetų padedami, šią savaitę pažvelgsite į savo gyvenimą iš šalies.
Trokšite suprasti, dėl ko jaučiatės
saugūs ir laimingi, todėl gana priekabiai vertinsite tiek savo profesinius pasirinkimus, tiek šeimyninius
santykius. Prasidedant savaitgaliui,
turėsite puikią galimybę užbaigti kai
kurias finansines iniciatyvas. Tikėtina,
kad pagaliau sulauksite apčiuopiamų
rezultatų, dėl kurių pastaruoju metu
taip sunkiai dirbote.

Liūtas (07.23–08.23)
Šią savaitę planetos ragins jus atverti
širdį pasauliui ir mėgautis paprastais žemiškais dalykais. Išlaisvinkite
savo kūrybišką prigimtį ir sukurkite
ką nors, kas primins jums šias laimės kupinas dienas. Tapykite, grokite,
rašykite eilėraščius – leiskite sielai
dainuoti! Savaitgalį praleiskite su
artimaisiais. Prisiminkite užmirštas,
tačiau vienijančias pramogas: drauge
klausykitės mėgstamiausių muzikos
albumų, gaminkite vakarienę ar žiūrėkite filmus.

Vandenis (01.21–02.19)
Iš prigimties būdami ypač ambicingi,
šią savaitę rizikuojate gerokai nusivilti. Tiesa ta, kad pastaruoju metu
įsitraukėte į daugybę skirtingų projektų ir dabar vargiai spėjate tvarkytis
su kasdienėmis užduotimis. Leiskitės
nešami svajonių – jos neabejotinai
nuspalvina gyvenimą – tačiau drauge
neužmirškite planuoti laiką ir skirti deramą dėmesį savo įsipareigojimams.
Savaitgalį nuveikite ką nors neatlygintino. Tai ne tik praplės jūsų akiratį, bet
ir padės įgyti naujų žinių.

Mergelė (08.24–09.23)
Šią savaitę jums puikiai seksis ieškoti bendraminčių savo naujausiems
sumanymams. Dirbdami drauge,
maksimaliai išnaudosite vienas kito
įgūdžius ir sumaniai pridengsite
padarytas klaidas. Toks betarpiškas
bendravimas netruks atsipirkti, tad
savaitei nepasibaigus jau galėsite
pasidžiaugti pirmaisiais savo darbo
vaisiais. Penktadienį–sekmadienį
skirkite šeimai. Nuveikite ką nors,

Žuvys (02.20–03.20)
Šią savaitę norėsis atverti širdį
draugams ir mylimiems žmonėms.
Trokšite įgyti naujų žinių. Kita vertus,
tai bus kupinas emocijų laikotarpis,
todėl greitai išryškės vidinis poreikis
atitrūkti nuo kasdienių rūpesčių ir
užsiimti artima sielai veikla. Šią savaitę jus gali kankinti abejonės dėl
to, ar einate teisinga kryptimi. Bene
vienintelis ir geriausias patarėjas šiuo
atveju – jūsų intuicija.

Asmeniniai skelbimai nemokamai !!!

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

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

Gretimus 0,27 ha ir 0,46
•ha•namų
••Sklypą namo statybai Lazvaldos žemės sklypus dijų mieste. Tel. 8 686 70841.
Panarvės k. Kaina 2200 Eur
sklypą Nemajūnų k.
ir 3000 Eur. Šalia – 1,23 ha ir
•(80•Žemės
a, žemės ūkio paskirtis, su
1,06 ha žemės ūkio paskirties
sklypus. Kaina – po 4200 Eur.
Visi sklypai tinkami namų statybai. Arti Lazdijų miestas bei
miškas. Tel. 8 679 08011.

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

•težerio
•3,25k.ha žemės sklypą Šven- ••
Tel. 8 645 74851.

Gervėnų k., Lazdijų
•r. sav.
•Sodybą
(70 a, medinis namas,

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

••

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

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

••

Žemės sklypus namų
statybai šalia 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.

••

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

sklypą namo
•statybai
•ŽemėsLazdijų
mieste (30 a,

gražioje vietoje, prie miško ir
vandens telkinio, atlikti geodeziniai matavimai, visos miesto
komunikacijos), kaina 550 Eur
už a.
Tel. 8 686 70841.

Nedidelį rekreacinės
paskirties žemės 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.

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

Tel. 8 657 88458.

III“ (1997 m.)
•skardinių
•„VW Golf
ratlankių R14 firmi-

nius VW plastikinius gaubtus,
4 vnt. po 2 Eur ir slenksčių
plastikines juostas po 8 Eur.
Druskininkai, tel. 8 654 87148.
automobilio prie•kabą.
•Lengvojo
Tel. 8 698 78040.

GYVULIAI

120 kg, kaina 3
•Eur/kg,
•Kiaulę,žąsųapieskerdieną
– 6 Eur/
kg, ančių skerdieną – 7 Eur/kg.
Tel. 8 656 47285.
avis.
•Tel.•Ėringas
8 642 07624.

AUGALAI

runkelius.
sandėlį
•Nemajūnų
•Grūdų pikiavimo
•Tel.•Pašarinius
k. (su grūdų pikia8 606 94580.
vimo malūnu arba atskirai),
avižų-žirnių
kaina sutartinė.
•mišinį.
•Kvietrugius,
Kaina 7 Eur/cnt. Galiu
Tel. 8 698 78040.
atvežti. Tel 8 645 49627.
3,73
ha
žemės
ūkio
pa•skirties
• sklypą Žeimių kaime, ••Šviežias ,,Vineta“ veislės
Varėnos r. sav.
Tel. 8 682 26525.

bulves. Pristatome į namus.
Tel. 8 614 56206.

baltarusiškais
ADMI•NISTRACINĖS
•PARDUODAMOS
•durpių
•Prekiaujame
(BIURO) /
briketais ir akmens
GYVENAMOS 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.

UAB „Rividė“
parduoda ir pristato.

MALKOS, MALKOS,
MALKOS,

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• 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.

anglimis. UAB „MARTAS“,
Gėlyno g. 17, Lazdijai.
Tel.: (8 318) 51721,
8 652 51721.

•Tel.•Bulves.
8 623 04363.
KITI

televizorių
•SAMSUNG
•Kineskopinį
SLIM (51 cm įstrižainė, plokščias ekranas) už
12 Eur, TV priedėlio TV STAR
ir TV distancinius pultelius,
SCART laidą, kaina nuo 2 Eur.
Druskininkai,
tel. 8 686 43600.

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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parduoda
kiti

dydžio akmenis,
•metalinius
•Įvairauslovius
kiaulėms

šerti, grėblį-vartytuvą „Saulutė“, 5 lankų.
Tel. 8 605 70200.

sendaikčius: moišnuomoja•netas,
•Įvairius
•mos•Nebrangiai
banknotus, ženkliukus,
salės-klubo patalpos
medalius, fotoaparatus, statulėles, paveikslus, peilius, laikrodžius, radijo imtuvus, patefonus
(gramofonus), karinius daiktus,
svarsčius (gyras), gintaro,
sidabro, aukso dirbinius, varpus,
prieškario nuotraukas. Atvykstu
pasiimti. Tel. 8 671 04381.

malkas.
•Atvežu.
•PušinesTel.sausuolių
8 624 71375.
laužo supirkimas:
•juodojo
•Metalometalo
laužas – 180–
Ąžuolines,
beržines,
alks200
Eur/t,
skarda
150–170
•nines,
• drebulines ir pušines Eur/t. Didesnį kiekį– pasiimame
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.

PER K A
NEKILNOJAMASIS TURTAS

patys. Ežero g. 39, Lazdijai.
Svėrimo paslaugos iki 60 t.
Darbo laikas I–V – 8.00–16.00
val., VI – 8.00–12.00 val.
Tel. 8 698 30902.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

••

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

••Žemę. Tel. 8 688 80688. ••Superkame visų markių auūkio paskirties
tomobilius: „Mazda“, „Audi“,
•žemę.
•Žemės
Tel.: 8 615 94920,
BMW, „Mitsubishi“, „Renault“,
8 614 56206.

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

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

Lazdijų miesto centre („Holivudas“). Tel. 8 698 78040.

ADMINIS•TRACINĖS
•NUOMOJAMOS
(BIURO), KO-

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.

Atsiskaitau iš karto. ••Visų markių automobilių
•Tel.•Žemę.
8 614 80988.
supirkimas. Gali būti nevažiuoNuomojamos administracijantys, be techninės apžiūros,
•
•
Turite
nereikalingo
ar
nės
biuro, komercinės patalpos
po
autoįvykio.
Atsiskaitome
•nuostolingo
• nekilnojamojo vietoje, pasiimame, sutvarko- Vilniaus
g. 94, Lazdijai (pasturto? Paskambinkite ir mes
jį paimsime arba minimaliai
sumokėsime.
Tel. 8 663 18900.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

žemės ūkio
•techniką:
•Bet kokiątraktorių,
priekabą,

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

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.

me dokumentus.
Tel. 8 686 94982.

PASLAUGOS

automatines skal•bimo
•Taisome
mašinas. Atvykstame į
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
•Patyręs,dirbantis
meistras

siūlo atlikti įvairius statybos ir
remonto darbus.
Tel. +370 658 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,
•bulius
•Įmonėir telyčias
AB „Kreke-

navos agrofirma“ supirkimo
kainomis. Atsiskaito iš karto.
Tel.: 8 685 86131, 8 698 28063.

KITI

pianiną.
•Tel.•Naudotą
8 659 60507.

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

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

NU O MA

Amžiams užsimerkė Tavo akys,
Lūpos neprabils jau niekada.
Liko tuštuma, liepsnelės žvakių
Ir prisiminimas – lyg negyjanti žaizda.
Nuoširdžiai užjaučiame Juozą Adomaitį su šeima dėl mylimo
tėvelio mirties.
Nijolė, Aurelija, Jolita, Vytautas,
Ernestas Juškauskai ir Adolis
Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties
valandą. Nuoširdžiai užjaučiame Juozą Adomaitį dėl mylimo tėvelio mirties.
Lina ir Artūras Margeliai
Nuoširdžiai užjaučiame Juozą Adomaitį bei artimuosius dėl
mylimo tėvelio netekties.
Visuomeninio judėjimo „Pirmyn! Kartu mes galime“ nariai
nestandar•tinio•Išnuomojamas
••Išsinuomočiau žemės
išplanavimo butas Lazdijų Šventežerio sen. Laiku moku
miesto centre (autonominis
šildymas). Tel. 8 698 78040.

sutartą nuomos mokestį.
Tel. 8 671 50589.

komercines admi- ••Išsinuomočiau žemės ūkio
•nistracines
•Nuomojupatalpas,
15 kv. m, I paskirties žemės. Gali būti
aukštas, Lazdijuose.
Tel. 8 698 78040.

••

IEŠKO

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

apleista. Apleistą žemę sutvarkyčiau.
Tel. 8 680 77728.
išsinuomočiau
•žemės
•Brangiai
ūkio paskirties žemės.
Gali būti apleista.
Tel. 8 614 80988.

Asmeniniai skelbimai nemokamai!

Tel.: (8 318) 53085, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
Parduodamas
antikvarinis
traktoriukas
„McCormick
D-326“, puikiai
veikiantis. Padargai
— kultivatorius,
vartomas dviejų
korpusų plūgas.
Jei domina,
skambinkite tel.
8 615 39794.

tatas 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.

betono maišyklę.
•Tel.•Nuomoju
8 614 56206.

Darbo knygos ir kalendoriai
me telefonu

8 318 53085

Konsultuoja

SIŪLO

Išnuomoju arba parduo•du•gamybines
sandėliavimo
patalpas Radvilų g., Veisiejuose. Tel. 8 698 78040.

ijai
Seinų g. 12, Lazd

Dirbame nuo pirmadienio iki penktadienio 8.30–17.30

S

KNYGYNA
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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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