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Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos 

A
ktyvūs ir patri-
otiški Lazdijų 
krašto žmonės 
prisidėjo prie 
nacionalinės ini-
ciatyvos „Milijo-

nas ąžuolų Lietuvai“ ir praėjusį 
savaitgalį Veisiejuose pasodino 
ąžuolų giraitę.  

Judėjimo „Pirmyn! Kartu mes 
galime“ nariai, apsiginklavę kas-
tuvais ir grėbliais, Veisiejų Lietu-
vos Sąjūdžio 25-mečio ąžuolyne 
pasodino 9 ąžuoliukus.

Laukė tInkamo LaIko
Lazdijų rajono savivaldybės me-

ras Artūras Margelis teigė, jog 
apie šią jau trečius metus trun-
kančią iniciatyvą žinojęs seniai, 
tik vis laukęs tinkamo metų laiko 
ąžuoliukams sodinti. 

„Žinau, kad ąžuolai labai sunkiai 
prigyja, todėl jų sodinimui tinkamą 
vietą ir laiką reikia labai kruopščiai 
parinkti“, – sakė meras. 

Judėjimo nariai konsultavosi 
su žinomu rajono dendrologu, 
kuris pastebėjo, jog spalio pabai-
ga, jei nėra šalnų, yra tinkamas 
laikas ąžuoliukams sodinti. 

„Kadangi esame savo krašto 
patriotai, nusprendėme, jog labai 
simboliška būtų tuos ąžuoliukus 

pasodinti Veisiejuose, Lietuvos 
Sąjūdžio 25-mečio parke“, – sakė 
vienas iš akcijos dalyvių, admi-
nistracijos direktoriaus pavaduo-
tojas Jonas Stankevičius. 

Judėjimo nariai ąžuoliukų 
sodinimui gavo iš vieno rajono 
miškininko, kuris patikino, jog 
jie sveiki ir išaugę mūsų krašto 
žemėje. 

kvIečIa prIsIjungtI 
Meras A. Margelis pastebėjo, jog 
iniciatyva „Milijonas ąžuolų Lie-
tuvai“ vyksta palyginti lėtai, per 
pustrečių metų visoje Lietuvoje 

Judėjimo nariai įsitikinę, kad ąžuolus sodinti — šventas darbas, kuris turi panaikinti tarpusavio rietenas, pyktį ir nesusikalbėjimą.
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Prie Dusios — valdžios dovana vandens pramogų mėgėjams
Nors vasaros ir turizmo se-
zonas šiais metais oficialiai 
jau baigėsi, tačiau darbai ir 
pasiruošimas kitam šil-
tajam metų laikui vis dar 
vyksta. Šiuo metu įgyven-
dinamas projektas, skirtas 
turizmo infrastruktūros 
gerinimui šalia Dusios eže-
ro, rekreacinio pobūdžio 
teritorijoje, pietrytinėje 
Dusios ežero pakrantėje, 
Metelių regioninio parko 
zonoje.

Lazdijų rajono savivaldybės me-
ras Artūras Margelis kartu su 
Lazdijų turizmo centro direkto-
riumi Mantu Sabaliausku, spe-
cialiste turizmui Vaiva Čepano-
niene bei Vietinio ūkio skyriaus 
vedėjo pavaduotoju Egidijumi 
Maculevičiumi apžiūrėjo prie 
Dusios vykdomus darbus. 

projektuI – DešImtys 
tūkstančIų eurų
Prieš pradedant darbus, pasi-
rinkto sklypo dalis link ežero 
buvo išvažinėta valtis vežančių 
poilsiautojų, dalis sklypo apau-
gusi krūmais, teritorija tik dalinai 
nusausinta grioviais.  Be to, vieta 
mėgstama poilsiautojų, žvejų, ta-

čiau čia nebuvo įrengtas priva-
žiavimas, automobilių stovėjimo 
aikštelė, nebuvo galimybės leisti 
ir iškelti valtis. O sėkmingai įgy-
vendinus projektą bus įrengtas 
pontoninis lieptas-prieplauka, 
gelžbetoninė valčių nuleidimo ir 
iškėlimo vieta (laivų slipas), ilgis 
– apie 20 m, žvyro mišinio dangos 
privažiavimo kelias ir automobi-
lių stovėjimo ir apsisukimo vieta 
su kelio ženklais, numatant sąly-
gas autotransportui su priekaba 
saugiai apsisukti.

Minėtieji darbai vykdomi įgy-
vendinant projektą „Vandens 
transporto nuleidimo vietos įren-
gimas prie Dusios ežero Lazdijų 
rajono savivaldybėje“, kurio vertė 
– 42 857,14 Eur. Lietuvos Respu-
blikos aplinkos ministerijos lėšos 
– 30 000 Eur, Lazdijų rajono savi-
valdybės biudžeto lėšos – 12 857,14 
Eur. Šio projekto pagrindiniai pri-
oritetai: darnaus verslo, kaimo 
ir turizmo plėtros skatinimas, 
turistų srautų Lazdijų rajono sa-
vivaldybėje didinimas, turizmo 
infrastruktūros plėtojimas. 

jau įrengtas tILtas
Šiuo metu pontoninis lieptas-
prieplauka jau yra įrengtas, 
tačiau prieš žiemos sezoną bus 

išmontuotas ir iškeltas į krantą 
tam, kad būtų apsaugotas nuo 
ledų sangrūdos poveikio pava-
sarį. Be to, dabar vykdomi pri-
važiavimo kelio ir automobilių 
stovėjimo aikštelės įrengimo 
darbai, baigiamos gaminti gelž-
betoninės plokštės, kurios bus 
montuojamos Dusios ežere. 

Įgyvendinus šį projektą prie 
Dusios ežero Lazdijų rajono sa-
vivaldybėje bus išspręsta kie-
kvienais metais šiame ežere 

žvejojančių, įžuvinimo darbus 
atliekančių, buriuojančių ir ka-
tamaranais turistus plukdančių 
žmonių problema – nepatogus, il-
gai užtrunkantis, nesaugus ir žalą 
gamtai bei aplinkai darantis laivų 
nuleidimas. Jau nuo kito pavasa-
rio vandens pramogų ir poilsio 
mėgėjai, Dusios ežero mylėtojai 
bus laukiami dar labiau atsinau-
jinusioje Lazdijų rajono savival-
dybės ežero pakrantėje.•
Lazdijų r. sav. 

Kaip 10 metų išsilaikyti konkurencingoje 
rinkoje? Kur slypi paslaptis?
Jau dešimt metų UAB Egreda 
„Mano namukas“ kartu su par-
tneriais gamina ir tiekia plas-
tikinius gaminius Lietuvos ir 
užsienio rinkoms. Savo veiklą 
įmonė pradėjo 2008 metais ir nuo 
to laiko pamažu didino siūlomų 
gaminių asortimentą bei paslau-
gas. Veikla plėtėsi, keitėsi deri-
nantis prie rinkos poreikių, su 
partneriais imtasi naujų darbų 
– langų ir durų gamybos, taip pat 
jų montavimo ir apdailos darbų, 
kurie yra atliekami visoje Lietu-
voje. Pamažu „Mano namukas“ 
komanda augo, sukurta nemažai 
darbo vietų. Šiuo metu galima 
didžiuotis, jog net 10 metų yra 
išsilaikyta rinkoje,  pradedant 
tokiu sunkiu laikotarpiu kaip 
didžioji ekonomikos krizė. Tai 
beprotiškai svarbus „Mano na-
mukui“ jubiliejus, nes savaime 
įmonei suteikia naują patikimu-
mo statusą. 

Egidijus Paulauskas yra vienas 
seniausių šios įmonės darbuoto-
jų. Daug darbo patirties turintis 
vyras pasidalino su mumis ke-
letu patarimų, kur slypi tikroji 
paslaptis norint išsilaikyti kon-
kurencingoje aplinkoje tiek daug 
metų.

– Ar lengva konkuruoti su ki-
tomis rinkoje esančiomis langų 
gamyba ir tiekimu užsiimančio-
mis įmonėmis?

– Ne, nėra lengva, tačiau kon-
kurencija yra labai gerai, tai 
verčia mus tobulėti. Ieškoti iš-
skirtinumo, niekuomet negalime 
atsipalaiduoti, visada domimės 

naujienomis, stengiamės tobu-
linti savo gaminius, kad klientą 
pasiektų geriausias variantas, 
išpildantis žmogaus lūkesčius.

– Ar konkurencija didelė? 
– Taip, konkurencija žvėriš-

ka! Šiuo metu Lietuvoje yra labai 
daug tiekėjų, galinčių pasiūlyti 
plastikinius gaminius, tačiau kli-
entui vertėtų pasidomėti įmonės 
patirtimi, kad pakliūtų į patiki-
mas rankas.

– Kas padeda išsiskirti?
– Mums padeda išsiskirti puiki 

darbo kokybė, geras kainos ir 
kokybės santykis. Išsiskiriame 
plačiu produkcijos asortimentu, 
esame labai lankstūs tuo atžvil-
giu. Žinoma, yra labai svarbu 
puikiai parengtas personalas. 
Daug dėmesio yra skiriama dar-
buotojų tobulėjimui, jie siunčia-
mi į įvairius kursus ir mokymus, 
todėl mūsų darbuotojai yra tikri 
profesonalai savo srityje, galintys 
patarti ir atsakyti į visus klientui 
rūpimus klausimus.

– Ar pasikeitė klientų požiūris ir 
poreikiai per ilgą darbo patirtį?

– Taip, labai pasikeitė. Mūsų 
klientai tampa vis „išmanesni“, 
žengia koja kojon su naujovė-
mis ir pradeda ieškoti patiki-
mų partnerių įsigydami tokius 
ilgamečius gaminius kaip lan-
gai, todėl ieškant langų tiekėjų 
pastebima, jog daugelis tiekėjų, 
rinką užvaldžiusių pigiausio-
mis medžiagomis ir prekėmis, 
neišgyvena nei vienos žiemos, 

palikdami klientus be langų ir 
be jų sumokėtų pinigų. Klientai 
dažniausiai nebeieško pigiausio 
varianto, jiems reikia kokybiško, 
patikimo, ilgaamžiško, šilto ga-
minio iš patikimo tiekėjo. Visa 
tai mes ir galime pasiūlyti.

– Kokių gebėjimų reikia turėti 
šiandieniniam darbdaviui, kad 
rinkoje paklausos ir klientų ne-
trūktų?

– Šiandien sėkmingas bus 
tas darbdavys, kuris mokės 
pritraukti ir sudominti klien-
tą, gebės jį pasiekti ir suprasti, 
manau, abipusis supratimas 
yra labai svarbus kriterijus šiuo 
klausimu.

– Kokių gebėjimų reikės sėkmin-
gai veiklai ateityje?

– Kad darbai vyktų sklandžiai, 
reikia nepamiršti visada tobulin-
ti savo žinias, stengtis įgyven-
dindi klientų poreikius, nebijoti 
naujų iššūkių, juk tai mus ir daro 
stipresnius. 

apibendrinant galim saky-
ti, kad kuo įmonė turi didesnę 
patirtį savo srityje, tuo didesnį 
pasitikėjimą ji teikia klientui, 
šiuo atveju UAB Egreda „Mano 
namukas“ išlieka lyderė plas-
tikinių langų bei durų rinkoje. 
Tai puikus pavyzdys, kaip rei-
kia sėkmingai 10 metų išsilaiky-
ti konkurencingoje aplinkoje ir 
toliau puikiai plėtoti savo verslo 
idėjas.•

Visada šalia jūsų!
Mano namukas

Parengė: Gintarė Utkaitė

 Šio projekto pagrindiniai prioritetai: darnaus verslo, kaimo ir turizmo plėtros skatinimas, turistų srautų Lazdijų rajono 
savivaldybėje didinimas, turizmo infrastruktūros plėtojimas.
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Prenumeruokite internetu! 
www.prenumerata.lt

Mano mylimas Žmogau, kiekvieną rytą pabudęs šlovinu 
Dangų ir lenkiuosi Likimui, kad ir šiandien esu su Tavimi... 
Net ir praėjus šitiek metų, aš nepaliauju Tavimi žavėtis, mano 
Žmogau...“

2018 m. lapkričio 10 d. organizuojama šventė „Mūsų vedybų 
jubiliejus“.

Maloniai kviečiame atsiliepti poras, šiemet švenčiančias 
sidabrines, auksines, deimantines vestuves. 

Į šventę kviečiame ir jaunas poras, santuokoje pragyvenusias 
5, 10, 15 ir 20 metų.

Įsitikinkime – meilė nesensta!
Prašome kreiptis į Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 

Civilinės metrikacijos skyrių (Vilniaus g. 1, I aukštas, 112 kab.) 
arba skambinti telefonu (8 318) 66 102. 

Civilinės metrikacijos skyrius

Judėjimo nariai sutvarkė apleistus kapus
Su pagarba stebėdami akci-
jos „Misija Sibiras“ dalyvių 
tvarkomus kapus lietuvių 
tremties vietose Sibire, 
nepagalvojame, jog ir mūsų 
kaimų, miestų kapinėse 
yra daug apleistų, nepri-
žiūrėtų kapų? 

Visuomeninis judėjimas „Pir-
myn! Kartum mes galime“ ėmė-
si misijos „Atminties ugnelė“. 
Artėjant Vėlinėms, nusprendė 
sutvarkyti neprižiūrėtus kapus  
Seirijų ir Kapčiamiesčio kapi-
nėse. 

 Judėjimo komanda išrovė žoles 
nuo užmirštų kapų, iškarpė šalia 
esančius krūmokšnius, sutvarkė 
kapų aplinką, pasodino gėlių. Ir, 
žinoma, uždegė aminties ugne-
les. Juk Amžinybėn išėję  žmonės 
gyvi ir svarbūs mums tiek, kiek 
mes juos atsimename.

Judėjimo narys, savivaldybės 
administracijos direktoriaus pa-
vaduotojas Jonas Stankevičius 
sakė, kad jį nustebino toks dide-
lis neprižiūrėtų kapų skaičius. 

„Manau, kad tokia situacija 
susiklostė dėl objektyvių prie-
žasčių – nėra kam prižiūrėti tų 
kapų. Arba visi artimieji iškelia-
vo Anapilin, arba gyvena ir dirba 
emigracijoje. Tikiu, kad vakar ir 
šiandien artimųjų kapus lankan-
tys lazdijiškiai uždegs atminties 
žvakutes ir ant apleistų kapų“, – 
sakė J. Stankevičius.• Judėjimo nariai sutvarkė kapus ir ant jų uždegė žvakutes.

Pristatytas 2019 m. Dzūkų kalendorus
Veisiejų regioninio parko 
lankytojų centre prista-
tytas naujasis 2019 metų 
Dzūkų kalendorus. jo 
sudarytojas ir idėjos au-
torius – didelis Dzūkijos 
krašto vertybių, taip pat 
ir dainingosios jo šnektos  
puoselėtojas ir propa-
guotojas Kapčiamiestyje 
gimęs ir augęs juozas 
Žitkauskas.

Dzūkų kalendorai šiemet buvo 
išleisti ir  pristatyti net du: sta-
linis, puoštas unikaliomis viso 
Dzūkijos regiono gyvenamųjų 
vietovių nuotraukomis, daryto-
mis iki 1990 metų, ir kabinamasis 
kalendorus, puoštas žymių Dzū-
kijos krašto žmonių portretais. 
Veisiejų regioninio parko direk-
torė Lina Žukauskienė pasisten-
gė, kad žinia apie šį renginį kuo 
plačiau pasklistų.

Kalendorai, kaip pristatymo 
metu sakė jų sudarytojas Juozas 
Žitkauskas, parašyti valstybine 

kapčiamiesčio kalba. Juose atei-
nančiais metais bus galima sekti 
ne tik sparčiai bėgantį laiką, bet 
ir pasiskaityti dzūkiškų frazeolo-
gizmų, kuriuos surinko dr. Asta 
Leskauskaitė, talkinusi Juozui 
Žitkauskui ir rengiant 2018 metų 
kalendorų. Taip pat rasti geriau-
sių dzūkiškų gėrimų gamybos 
receptų.

Renginį originalia dzūkų 
krašto šnekta vedė Veisiejų re-
gioninio parko lankytojų centro 
specialistė Ernesta Baliutienė, 
savo muzikavimu papuošė Laz-
dijų meno mokyklos akordeo-
nistai Tautvydas ir Vidmantas, 
vadovaujami mokytojos Irinos 
Gudebskienės.

Dzūkų kalendorai, kurių vie-
no viršelyje – senovinė Lazdijų 
centrinės aikštės nuotrauka, at-
keliaus ir į Lazdijus. Lapkričio 
7 dieną autorius juos pristatys 
Lazdijų krašto muziejuje, o lap-
kričio 8-ąją – Lazdijų viešojoje 
bibliotekoje  vyksiančio renginio 
„Prozos ruduo“ metu.•

Veisiejų regioninio parko lankytojų centre pristatytas naujasis 2019 metų Dzūkų kalendorus. Jo sudarytojas ir idėjos 
autorius – didelis Dzūkijos krašto vertybių, taip pat ir dainingosios jo šnektos puoselėtojas ir propaguotojas  Kapčiamiestyje 
gimęs ir augęs Juozas Žitkauskas. Šį kalendorių galite įsigyti Lazdijų „Knygynėlyje“, Seinų g. 12.
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Ne žemės ūkio verslui kurti — supaprastintos paramos sąlygos
pradėti verslą kaime 
nėra paprasta. Dažną 
riboja ne tik baimė sava-
rankiškai imtis veiklos, 
bet ir finansinių išteklių 
trūkumas, tačiau jau nuo 
lapkričio 2 dienos galima 
kreiptis paramos pagal 
Lietuvos kaimo plėtros 
2014–2020 m. programos 
(toliau – Kpp) priemonės 
„Ūkio ir verslo plėtra“ 
veiklos sritį „parama eko-
nominės veiklos pradžiai 
kaimo vietovėse“.

skatInamos įvaIrIos 
veIkLos kaImo vIetovėse
Pirmiausia šviežiai iškeptiems 
ar tik planuojantiems kurti ne 
žemės ūkio verslą asmenims 
svarbu žinoti, kad nuo lapkričio 
2 iki 30 d. pagal šią KPP veiklos 
sritį bus priimamos paraiškos 
paramai gauti. Paramos suma 
vienam projektui – iki 40 000 
Eur. Finansuojama 100 proc. 
visų tinkamų finansuoti išlaidų. 
Parama mokama dviem dalimis 
per ne ilgesnį kaip 3-ejų metų 
laikotarpį nuo verslo plano įgy-
vendinimo pradžios. Pirmoji 
dalis, sudaranti 50 proc. sumos, 
gavėjui mokama po paramos 
sutarties pasirašymo dienos per 
10 darbo dienų. Likusi 50 proc. 
paramos dalis išmokama, jei-
gu verslo planas tinkamai įgy-
vendintas ir paramos gavėjas 
pateikia mokėjimo prašymą ir 
galutinę projekto įgyvendinimo 
ataskaitą.

Šiam paraiškų priėmimui skir-
ta 3,4 mln. Eur iš Europos žemės 
ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietu-

Nuo šiol, be kitų remiamų ne žemės ūkio verslų, bus remiama ir mažmeninė 
prekyba. (Vytauto Ridiko nuotr.)

vos Respublikos biudžeto lėšų. 
Ši parama skirta ne žemės ūkio 

veiklos pradžiai kaimo vietovėse, 
ja siekiama įvairinti veiklą, kur-
ti labai mažas įmones ir darbo 
vietas. Parama gali pasinaudo-
ti fiziniai asmenys, nevykdę ne 
žemės ūkio ekonominės veiklos 
nuo 2017 m. gegužės 2 d. iki 2018 
m. gegužės 2 d., taip pat naujai 
įsteigti (registruoti ne anksčiau 
kaip prieš 6 mėn. iki paraiškos 
pateikimo) privatūs juridiniai 
asmenys.

Paraiškos ir papildomi doku-
mentai (popierine forma) turi 
būti pateikti Nacionalinei mo-
kėjimo agentūrai prie Žemės 
ūkio ministerijos. Kitais būdais 
(pvz., paštu, per kurjerį, faksu 
arba elektroniniu paštu ir kt.) 
paraiškos nepriimamos.

tInkamos IšLaIDos
Tinkamomis finansuoti pripa-

žįstamos išlaidos, būtinos pro-
jektui įgyvendinti ir susijusios 
su numatyta vykdyti veikla. Tai 
– remiamai veiklai vykdyti skirtų 
gamybinių ir kitų būtinų statinių 
rekonstravimas ir (arba) kapita-
linis remontas, taip pat nauja jų 
statyba (visus minėtuosius dar-
bus atliekant ūkio būdu, finan-
suojamas tik naujų statybinių 
medžiagų įsigijimas).

Taip pat tinkamos finansuoti 
išlaidos pagal veiklos sritį yra: 
nauja technika ir įranga (speci-
ali kompiuterinė ir programinė 
įranga, skirta įsigyjamai įrangai 
ar technologiniam procesui val-
dyti, projektui įgyvendinti ir pro-
jekte numatytai veiklai vykdyti 
būtina technika ir (arba) įranga); 
verslo infrastruktūros projekto 
įgyvendinimo vietoje kūrimas 
(privažiavimo sklypo, kuriame 
įgyvendinamas projektas, ribose, 
apšvietimo įrengimo, vandens 

tiekimo (įskaitant vandens gręži-
nį) ir nuotekų šalinimo sistemos 
įrengimo ir (arba) sutvarkymo ir 
kt.) bei bendrosios išlaidos (taip 
pat ir viešinimo išlaidos, kurios 
gali sudaryti ne daugiau kaip 
10 proc. kitų tinkamų finansuoti 
išlaidų sumos be PVM, o jų vertė 
negali viršyti 2 200 eurų).

svarbūs supaprastInImaI
Palyginus su 2017 m. ne žemės 
ūkio verslų pradžios finansavi-
mo sąlygomis, 2018 m. numatyti 
kai kurie pakeitimai.

Pirmiausia, buvo sumažintas 
neremiamų veiklų sąrašas. Nuo 
šiol, be kitų remiamų ne žemės 
ūkio verslų, bus remiama ir maž-
meninė prekyba, konsultavimas 
buhalterinės apskaitos ir mokes-
čių klausimais, taip pat stovykla-
viečių įkūrimas ir veikla.

Taip pat supaprastinti reika-
lavimai valdyti nekilnojamąjį 
turtą. Nuo šiol įrodymai, kad 
nekilnojamasis turtas, į kurį 
planuojama investuoti para-
mos lėšomis, valdomas teisėtai, 
galės būti pateikti ne kartu su 
paraiška, o vėliau – iki paramos 
sutarties pasirašymo dienos.

Dar vienas pakeitimas yra 
susijęs su patikslintais atran-
kos kriterijais. Pirmumo balai 
projektui teikiami, jeigu įsipar-
eigojama sukurti ir projekto 
kontrolės laikotarpiu išlaikyti 

daugiau negu 1 darbo vietą; 
jeigu projektas įgyvendinamas 
savivaldybėje, kurioje nedarbo 
lygis aukštesnis nei vidutinis 
Lietuvoje; jeigu pareiškėjas 
yra neseniai (ne anksčiau kaip 
1 m. iki paraiškos pateikimo) iš 
emigracijos grįžęs asmuo; jeigu 
pareiškėjas arba jo sutuokti-
nis yra gavęs subsidiją būstui 
kaimo vietovėje įsigyti pagal 
Finansinės paskatos pirmąjį 
būstą įsigyjančioms jaunoms 
šeimoms įstatymą; jeigu pareiš-
kėjas ne trumpiau kaip 1 metus 
yra registruotas kaimo vieto-
vėje; jeigu pareiškėjas yra iki 
40 m. arba vyresnis negu 54 m.; 
jeigu pareiškėja – moteris.

Gerokai supaprastintos pa-
ramos paraiškos ir verslo plano 
formos. Anot žemės ūkio mi-
nistro Giedriaus Surplio, verslo 
planas sutrumpėjo tris kartus, 
paraiška – du kartus.

„Dar vienas svarbus pakeiti-
mas, – atkreipia dėmesį G. Sur-
plys, – iki šiol, jei ūkininko 
sutuoktinis norėjo turėti savo 
verslą, pavyzdžiui, teikti kai-
me autoserviso, buhalterines 
paslaugas ar užsiimti mažme-
nine prekyba ir gauti paramą, 
jis to padaryti negalėjo. Dabar 
ir ūkininko sutuoktinis galės 
užsiimti savo verslu ir gauti 
KPP paramą.“ 

Užs. Nr. 11

Žemėj Lietuvos ąžuolai 
žaliuos
pasodinta tik 1382 ąžuoliukai. 

„Domėjomės, kaip ši iniciaty-
va įgyvendinama kituose šalies 
regionuose, nusprendėme, jog 
būtinai turime prie jos prisidėti 
ir norime pakviesti bendruome-
nes, politines partijas, visus savo 
kraštą mylinčius lazdijiškius pri-
sidėti prie mūsų iniciatyvos ir 
Veisiejuose pasodinti dar dau-
giau ąžuolų“, – sakė meras. 

Jo nuomone, visai nesvarbu, 
kas yra iniciatyvos autorius, kas 
pirmas ar antras pasodino ąžuo-
lą, svarbiausia pati šios inicia-
tyvos idėja – stiprinti kiekvieno 
tautiečio ryšį su savo gimtuoju 
kraštu bei skatinti tarpusavio 
bendrystę. 

„Esu tikras, kad ąžuolus so-
dinti – šventas darbas, kuris turi 
panaikinti tarpusavio rietenas, 
pyktį ir nesusikalbėjimą“, – sakė 
A. Margelis.  

užregIstruos žemėLapyje
Kaip teigia šio patriotinio projekto 
autoriai, trečius metus veikianti 
iniciatyva „Milijonas ąžuolų Lie-
tuvai“ skleidžia ąžuolų sodinimo 

idėją, skirtą stiprinti kiekvieno 
lietuvio ryšį su savim, gimtuoju 
kraštu, skatinti bendrystę. 

Prie idėjos prisijungė ir iš-
maniųjų technologijų atstovai, 
tad nuo šiol kiekvieną Lietu-
voje pasodintą ąžuolą galima 
priregistruoti skaitmeniniame 
žemėlapyje. Jame matome pa-
sodinimo vietas, bendrą užre-
gistruotų ąžuoliukų skaičių ir 
jiems suteiktus vardus.

Judėjimo „Pirmyn! Kartu mes 
galime“ nariai artimiausiu metu 
planuoja šiame žemėlapyje užre-
gistruoti Veisiejuose pasodintus 
ąžuoliukus. 

„Tapk vienos stiprios, milijoną 
lietuvių jungiančios idėjos dalimi. 
Milijonas – daugeliui lietuvių la-
bai simboliška: M. Mikutavičiaus 
„Trys milijonai“, milijonas emi-
gravusių, milijonas šeimų… Mi-
lijono ąžuolų pasodinimas jungia 
bendrai veiklai, sutelkia kūrimui. 
Mes galime susiburti ir kiekvie-
nas, sodindamas po ąžuolą, iš 
esmės pakeisti situaciją šalyje“, 
– taip „Milijonas ąžuolų Lietuvai“ 
organizatoriai kviečia visus prisi-
dėti prie šios iniciatyvos.•

»Atkelta iš 1 psl. 

KNYGYNĖLIS, Seinų g. 12, Lazdijai 
Tel.: 8 646 71901, (8 318) 53 085, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt

Didelis biuro popieriaus 
pasirinkimas.
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DzūkaI kaLba, kaD...

g Vienas rajono politikas, 
priklausantis „paksistams“, 
pasikeitus partijos valdžiai 
sostinėje, planuoja politinį 
pabėgimą. Jis intensyviai ieško 
partijos, kuri jį galėtų priglaus-
ti. Įdomu, ar atsiras norinčiųjų 
savo gretose matyti praeityje 
nacionaliniu mastu liūdnai 
išgarsėjusį veikėją, kuris Kau-
no viešbutyje „Nakties magi-
ja“ su prieštaringai vertinama 
odontologe R. S. vieną naktį 
užpatentavo legendinį gėrimą 
„Renatos kava ir brendis“?
g Viena Lazdijų rajono 

sodietė ketina merui skųsti... 
vėją. Pasirodo, siaučiant vėjui, 
į jos kiemą nuo kaimynų pu-
sėje augančio medžio buvo 
prinešta gausybė lapų. „Jei 
meras negali sutramdyti vėjo, 
tegul leidžia nukirsti už tvo-
ros augantį kaimynų medį“, 
– svarstė moteriškė. Kaimynai 
buvo kitos nuomonės.
g Sekmadienį įvyko Veisiejų 

Janės gimtadienis. Sukaktuvi-
ninkės svečiai sumanė didingai 
pasveikinti moterį ir bažnyčioje 
– Viešpaties akivaizdoje  sugie-
doti  užstalės sveikinimo me-

liodiją „Ilgiausių metų“. Ir aidėjo 
didinga meliodija bažnyčios 
skliautais. Šventei suteikiant 
daugiau prasmės, buvo nu-
spręsta pasodinti parke ąžuo-
liukų.  O stebukle, žmonės, at-
ėję sodinti ąžuolų, pamatė, jog 
šie jau pasodinti. Teko pasiten-
kinti prie ąžuolų padarytomis 
nuotraukomis. Žemėj Lietuvos 
ąžuolai žaliuos... 
g Lazdijų ligoninėje dirba 

skundų rašymo profesionalė, 
rašanti skundus visiems ir apie 
visus. Kas galėtų paneigti, jog 
paskutinis FNTT pareigūnų vi-
zitas į rajono ligoninę buvo ne 
šios akylos „Kastyčio meilės – 
Jūratės“? Gaila, kad skundas 
nepasitvirtino, pareigūnai 
veltui gaišo laiką. Profesionali 
skundikė nesnaudžia, kurpia 
naujus skundus, Įdomu, kas 
dabar jos akiratyje? Galime 
būti bet kuris iš mūsų.•

Žinutes galite siųsti el. 
paštu dzukuzinios@gmail.
com, pranešti telefonais: 
(8 318) 52260, 8 670 38882, 
arba atnešti į redakciją adre-
su Nepriklausomybės a. 4, 
Lazdijai.

Gyventojai išgirsti — greitai jie galės gerti švarų vandenį
rajono valdžiai rūpi, kad 
kuo didesnį skaičių Lazdi-
jų krašto žmonių pasiektų 
vanduo, tiekiamas centrali-
zuotu būdu.  Ypač svarbu, 
kad jis būtų kokybiškas 
ir pasiekiamas gyvento-
jams. Dėl šių priežasčių 
Lazdijų rajono savivaldybė 
vandens tiekimo ir koky-
bės klausimams skiria vis 
daugiau dėmesio, siekia 
užtikrinti gyventojų aprū-
pinimą geriamuoju vande-
niu, kontroliuoti higienos 
normų laikymąsi ir įsiklau-
so į gyventojų prašymus.

Artimiausiu metu vandentie-
kio ir nuotekų tinklų įrengimo 
darbai planuojami atlikti Kauno 
gatvėje. Lazdijų rajono savival-
dybės administracija, atsižvelg-
dama į šios gatvės gyventojų pra-
šymą, įpareigojo UAB „Lazdijų 
vanduo“ įvertinti esamą situaciją 
ir galimybes norinčių gyventojų 
namus prijungti prie centralizuo-
tų vandens tiekimo ir nuotekų 
šalinimo tinklų, šių darbų ap-
imtis ir preliminarų lėšų poreikį 
minėtiems tinklams įrengti. 

Atlikus gyventojų, kurie pa-
geidauja jungtis prie centralizuo-
tų vandens tiekimo ir buitinių 
nuotekų tinklų, apklausą bei 
įvertinus situaciją, buvo nusta-
tyta, kad, norint prijungti prie 
centralizuotų vandens tiekimo ir 
buitinių nuotekų tinklų, būtina 
parengti techninį projektą, įreng-
ti apie 240 m magistralinių van-
dentiekio ir 240 m magistralinių 
nuotekų tinklų. Skaičiuojama, 
kad šių darbų preliminari kaina 
turėtų būtų apie 35 tūkst. eurų.

Mero staigmena Kučiūnų mokyklai

Spalio 27 d., paskutinį spalio mėnesio šeštadienį, Kučiūnuose įvyko jau tradicinė „Padėkos gamtai“ šventė, kurios metu 
buvo paskelbtas rudens ir medžioklės sezono atidarymas. 
Savivaldybės mero staigmena buvo skirta Kučiūnų mokyklai, kuri 2018 m. Mokyklų edukacinių erdvių konkurse buvo 
paskelbta viena iš nugalėtojų tarp 82 Lietuvos mokyklų. Artūras Margelis Lazdijų rajono savivaldybės vardu sveikino 
mokyklos bendruomenę ir direktorę Alvyrą Bakšienę su šiuo puikiu pasiekimu ir padovanojo traktoriuką žolei pjauti, kuris 
padės daug lengviau puoselėti mokyklos aplinką. 

Šiuo metu UAB „Lazdijų van-
duo“ jau pasirašė susitarimus 
su Kauno gatvės gyventojais dėl 
vandentiekio ir nuotekų tinklų iki 
sklypo ribos įrengimo. Paslaugos 
teikėjas (UAB „Lazdijų vanduo“) 
įsipareigoja įrengti vandentiekio 
ir nuotekų tinklus iki gyventojui 
nuosavybės teise priklausančio 
sklypo ribos, o gyventojai įsiparei-

goja nuo pranešimo apie įrengtus 
vandentiekio ir nuotekų tinklus 
gavimo dienos per vienerių metų 
laikotarpį prisijungti  prie van-
dentiekio ir nuotekų tinklų.  

Be to, jau šiais metais planuo-
jamas pirmasis darbų etapas, ku-
rio metu bus rengiamas minėtų 
vandens tiekimo ir buitinių nuo-
tekų tinklų techninis projektas, 

o jame bus nustatytos tikslios 
darbų apimtys, trukmė, reika-
lingi resursai. 

Lazdijų rajono savivaldybės 
administracijos vadovai džiau-
giasi, kad gyventojai, rodydami 
iniciatyvą, skatina nuolat tobu-
linti vandentiekio ir nuotekų tin-
klų įrengimą bei infrastruktūros 
plėtrą, taip išvengiant geriamo-

jo vandens taršos, hidrologinės 
sausros problemų. Įvykdžius 
minėtuosius darbus, savivaldy-
bėje bus užtikrinamas tinkamas 
vandentiekio funkcionavimas, il-
galaikis socialiai būtinų vandens 
tiekimo paslaugų, kurių kokybė 
atitinka nustatytus reikalavimus, 
teikimas.•
Lazdijų r. sav. inf. 

Administracijos direktorius G. Salatka (viduryje) su komanda aptarė vandentiekio įrengimo sąlygas Kauno g.
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Sėkmingai įgyvendinus vietos 
verslo projektą Veisiejuose jau 
gaminamos statybinės plokštės

Kęstas Sukackas
Įgyvendinant Lazdijų rajono kai-
mo plėtros strategiją 2016–2023 
metams užbaigtas vykdyti pirma-
sis rajone vietos verslo projektas 
„SIP plokščių gamybos įdiegi-
mas“ pagal VPS priemonę „Ūkio 
ir verslo plėtra“ LEADER-19.2-6 
/ veiklos sritis „Parama ne že-
mės ūkio verslui kaimo vietovėse 
plėtoti“ „LEADER-19.2-6.4.“. Šį 
projektą įvykdė UAB „Sprendi-
mai verslo plėtrai“, projekto va-
dovas Edvardas Bartnykas. Šio 
projekto įgyvendinimui skirta 79 
994,00 eurų parama, bendra pro-
jekto vertė yra 116 000 eurų. Pro-
jekto įgyvendinimo metu UAB 
„Sprendimai verslo plėtrai“ už 
paramai gautas lėšas įsigijo SIP 
plokščių gamybos įrangos liniją. 
Įmonė Veisiejų verslo ir techno-
logijos mokykloje išsinuomojo 
gamybines patalpas, čia pastatė 
įsigytus įrenginius ir jau gamina 
plokštes. Įgyvendinus šį projektą 
sukurtos 4 darbo vietos.

Projekto aprašyme pažymima, 
kad SIP (struktūrinių izoliazinių 
plokščių) gamybos technologija 
turi tam tikrų privalumų. Plokš-
čių skydus sudaro trys sluoks-
niai – dvi patvarios OSB plokštės 
ir tarp jų presuojant įklijuota itin 
efektyvi šiltinamoji putų polis-
tirolo plokštė. Šis šiltinamasis 
sluoksnis pagal techninius ši-
lumos rodiklius yra pranašes-
nis už daugelį kitų medžiagų. 
OSB plokštės suteikia skydams 
išskirtinio patvarumo, o putų 
polistirolas – puikių šilumos ir 
garso izoliacinių savybių. Naudo-
jant šias plokštes namo statyba 
„iki raktų“ trunka 3–6 mėnesius, 
pastato konstrukcija nenusėda, 
todėl išorinę ir vidinę apdailą 
galima pradėti vos sumontavus 
pagrindines konstrukcijas – tai 
šiai technologijai suteikia reikš-
mingo pranašumo, palyginti su 
pastatais iš tašo, putų betono ar 
plytų, kuriems nusėsti reikia 
nuo 6 mėnesių iki metų.

Užkalbintas projekto vadovas 
Edvardas Bartnykas teigė, kad 
projekto vykdymą Lazdijų ra-
jone lėmė tai, kad jis pats kilęs 
iš Lazdijų rajono, yra Gegutės 
kaimo bendruomenės pirminin-
kas, čia turi sodybą, čia šeimos 
verslas registruotas, žmonos 
ūkis. Taip pat geografiškai ši 
vietovė tiko, nes tenka kai ką im-
portuoti iš Lenkijos, Vokietijos. 
„Pati idėja gaminti SIP plokš-
tes ir elementus iš jų kilo po to, 
kai kolega Arvydas Niedvaras 
Vilniuje pradėjo statyti namą iš 
SIP plokščių. Neplanuotai su-
sidarė visa reikiama komanda. 
SIP technologiją išmanantis 
projekto bendrasavininkas Oleg 
Kaušinis, procesų organizavimo 
meistras Arvydas Niedvaras ir 
šį tą apie verslo finansavimą ir 
paramos lėšų gavimo klausimus 
suprantantis aš“, – sakė versli-
ninkas. 

E. Bartnykas kalbėdamas 
apie įmonės įsikūrimo pradžią 
teigė, kad patalpų paieška ne-
užtruko, jas  anksčiau buvo 
nusižiūrėjęs, įrangos paieškas 
pradėjo tik nusprendę vykdyti 
projektą. Dzūkijos vietos vei-
klos grupei paskelbus kvietimą 
pirmieji užregistravo paraišką 
paramai gauti. „Po paramos 
skyrimo sprendimo projektą iš 
dalies finansavo UAB „Medici-
nos banko“ Lazdijų filialas, kurie 
patikėjo mūsų idėja, nors šiame 
sektoriuje buvome pakankamai 
žali. Ačiū Dzūkijos VVG ir ban-
ko filialo komandoms. Kol kas 
mes jų pasitikėjimo negriauna-
me. Manome, kad pasiruošimo 
procesas pavyko gana sėkmin-
gai, nors, aišku, visada gali būti 
ir geriau, ir greičiau“, – sakė 
aktyvus mūsų kraštietis.

Kalbintas verslininkas tvir-
tino, kad pirma SIP plokštė 
pagaminta 2018 metų birželio 
mėnesį.

Jis džiaugėsi, kad užsakymai 
nevėluoja. „Vienam vidutiniam 

gyvenamajam namui reikiamus 
elementus ceche pagaminame 
per 3–4 darbo dienas. Produkcija 
parduodama Lietuvoje. Vykdo-
me žvalgymus užsienio rinkose. 
Dabar prioritetas yra užtikrinti 
reikiamą paklausą. Lietuvoje 
SIP technologija yra gana naujas 
dalykas ir lietuvius, pripratusius 
prie plytų, cemento, gelžbetonio 
plokščių, yra pakankamai sunku 
įtikinti, kad namas gali būti pui-
kus ne tik mūrinis“, – apie verslo 
planus pasakojo E. Bartnykas. 
Jis kvietė visus verslininkus iš-
drįsti ir pradėti verslą, tada ir 
pasitikėjimas atsiras.

Dzūkijos kaimo plėtros par-
tnerių asociacija (Dzūkijos VVG) 
kviečia ir toliau verslininkus, 
ūkininkus, nevyriausybines or-
ganizacijas ir kaimo bendruo-
menes teikti paraiškas paramai 
gauti pagal šias priemones:

VpS priemonės, kuriančios 
darbo vietas (VpS – vietos 
plėtros strategija):

1. Atsinaujinančių energijos iš-

teklių tiekimas, šalutinių produk-
tų perdirbimas ir naudojimas

LEADER-19.2-SAVA-5.
2. Ūkio ir verslo plėtra LEA-

DER-19.2-6:
a) parama ne žemės ūkio vers-

lui kaimo vietovėse pradėti LE-
ADER-19.2-6.2.

b) parama ne žemės ūkio vers-
lui kaimo vietovėse plėtoti LEA-
DER-19.2-6.4.

3. Socialinio ir bendruomeni-
nio verslo kūrimas ir plėtra LE-
ADER-19.2-SAVA-1, šios priemo-
nės tikslas mažinti skurdo riziką 
kaimo vietovėse skatinant nevy-
riausybinio sektoriaus ekonomi-
nį ir socialinį užimtumą:

a) socialinio verslo kūrimas ir 
plėtra LEADER-19.2-SAVA- 1.1.

b) bendruomeninių ir kitų 
pelno nesiekiančių organizacijų 
verslų kūrimas ir plėtra LEA-
DER-19.2-SAVA- 1.2.

4. Investicijos į materialųjį tur-
tą LEADER-19.2-4.

5. Bendradarbiavimas LEA-
DER-19.2-16- Bendradarbiavi-

mas įgyvendinant vietos lygio 
populiarinimo veiklą, skirtą 
trumpoms tiekimo grandinėms 
bei vietos rinkoms plėtoti LEA-
DER-19.2-16-16.4.

VpS priemonės, nekurian-
čios darbo vietų:

1. Parama vietos projektų pa-
reiškėjų ir vykdytojų mokymams 
konkurencingumo didinimo, 
įgūdžių įgijimo, inovatyvumo 
vystymo srityse LEADER-19.2-
SAVA-3.

2. Parama kaimo gyventojų ak-
tyvumo ir pilietiškumo skatini-
mui, bendrų iniciatyvų rėmimui 
LEADER-19.2-SAVA-6.

3. „Pagrindinės paslaugos ir 
kaimų atnaujinimas kaimo vie-
tovėse“ LEADER-19.2-7, šios 
priemonės tikslas gerinti gy-
venimo kokybę Dzūkijos VVG 
teritorijoje, kurti gyvenimui ir 
laisvalaikiui patrauklią ir patogią 
aplinką.  

Plačiau apie tai galima sužino-
ti tinklapyje http://www.dzuki-
josvvg.lt/.•

Plokščių gamyba Veisiejuose vyksta visu pajėgumu.

Požeminiame tunelyje originalūs moksleivių piešiniai 
Daina Baranauskaitė
Seirijų antano Žmui-
dzinavičiaus gimnazijos 
požeminis tunelis-perėja 
daugelį dešimtmečių buvo 
pilkas ir neišvaizdus. 
Tačiau įstaigos dailės mo-
kytoja ir moksleiviai jau 
baigia jį papuošti origina-
liais piešiniais. 

Taigi, Seirijų gimnazija didžiuo-
jasi ne tik erdvioje aplinkoje 
esančiais abiturientų suoleliais 
ar valstybės šimtmečiui skir-
tu Lietuvos žemėlapio formos 
gėlynu. Daugelį dešimtmečių 
buvęs pilkas, neišvaizdus ir 
niūrus tunelis-perėja, iš kurios 

moksleiviai patenka į sporto 
aikštelę, pamažu gausėja ryš-
kiais, originaliais vaikų pieši-
niais.

„Čia yra mūsų požeminė 
perėja. Vaikai eina į stadioną 
sportuoti. Jie eina saugiai, tačiau 
tunelio aplinka nebuvo graži. 
Praėjusių mokslo metų pabai-
goje dailės būrelio mokytoja ir 
mokiniai sugalvojo šią perėją 
papuošti savo darbais. Jie ant 
sienų pasiruošė projektą, kad 
čia sutilptų visos disciplinos – ir 
matematika, ir kalbos, ir gamtos 
mokslai, istorija, muzika. Džiau-
giuosi aktyviais mokiniais, mo-
kytoja“, – kalbėjo gimnazijos 

Nukelta į 9 psl. » Seirijų gimnazijos požeminį tunelį puošia originalūs moksleivių piešiniai.
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Dūmų detektorius tik 7,80 eur.

Šiuolaikiškas ir 
paprastas būdas 
užtikrinti savo, 

turto ir artimųjų 
saugumą! 

Nepraleisk 
progos ir būk 

užtikrintas jau 
dabar!

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

Asta Škarnulienė: „Pasirūpinti 
žmogumi namuose — mūsų pareiga“ 

Vaidotas Morkūnas 
Yra darbuotojų, kurios nėra itin 
matomos visuomenėje, tačiau at-
lieka labai reikalingą ir kruopštų 
darbą – prižiūri senelius ir ligo-
nius namuose, padeda jiems in-
tegruotis visuomenėje ir mažina 
socialinę atskirtį. Ypač tai aktua-
lu mūsų rajone, kuriame gyvena 
nemažai pagyvenusių, vienišų, 
pasiligojusių senelių, kuriems 
pagalba namuose itin reikalinga. 
Mūsų rajone jau kelerius metus 
vykdomas projektas „Integrali 
pagalba į namus Lazdijų rajono 
savivaldybėje“. Integrali pagal-
ba – tai visuma slaugos ir soci-
alinių paslaugų, kurias teikiant 
asmeniui tenkinami slaugos ir 
socialinių paslaugų poreikiai, 
teikiama kompleksinė specia-
listų pagalba ir priežiūra. Tokia 
pagalba asmens namuose teikia-
ma komandos principu, kurią 
sudaro socialinis darbuotojas, jo 
padėjėjai, slaugytojas su padėjė-
jais bei masažo specialistas. Šioje 
komandoje bendrosios pagalbos 
slaugytoja dirba ir Asta Škarnu-
lienė, kuri sutiko papasakoti apie 
jos teikiamas paslaugas gyvento-
jų namuose. 

Moteris teigė, kad rajone yra 
35 žmonės, kuriems teikiama 
integrali pagalba į namus. „Tai 
pagyvenę žmonės, kuriuos 
kankina įvairios ligos, jie daž-
niausiai būna vieniši, sunkiai 
judantys, o kai kurie visą laiką 
gulintys lovoje. Jiems labai su-
dėtinga nuvykti pas medikus, 
nes dažnai neturi, kas jais pa-
sirūpina, todėl mūsų komanda 
vyksta į namus. Mano pareiga 
jiems suteikti medicininę pa-
galbą, tai, ko kiekvienam reikia, 
suleisti vaistų, sulašinti lašinę, 
aptvarstyti žaizdas ir t. t. Dar-
bas nėra lengvas, reikia nemažai 
kantrybės ir pasišventimo, ta-
čiau įdomus. Labai dažnai toks 
vienišas žmogus nori paben-

drauti, pasišnekėti, tad tenka 
jį išklausyti ir paguosti. Būna 
įvairių situacijų. Supranti, kad 
mažai jis sulaukia savo namuose 
svečių, artimųjų neturi arba jie 
išvykę ir labai retai grįžta aplan-
kyti. Pavyzdžiui, viena močiutė, 
pas kurią lankomės, žino, kad 
turi dukterį, tačiau nežino, kur 
ji gyvena. Labai skaudu, kad 
visuomenėje vyksta susvetimė-
jimo procesas ir vaikai tolsta 
nuo tėvų. Gaila, bet turime to-
kių pavyzdžių. Kai nuvykstame 
pas tokius žmones į namus, iš 
jų išgirstame įvairių prašymų. 
Pavyzdžiui, prašo mūsų nuvežti 
juos aplankyti artimųjų kapus 
arba prašo nupirkti maisto pro-
duktų. Įvairių prašymų būna. 
Bet mes tokių prašymų nega-
lime tenkinti, nes mūsų laukia 
kiti paslaugų gavėjai. Per dieną 
tenka aplankyti tris keturis ir 
daugiau tokių vienišų žmonių 
Viktarine,  Kapčiamiestyje, 
Veisiejuose, Lazdijuose ir ki-
tur. Kaip bebūtų gaila, bet tokių 
žmonių, kuriems reikia pagal-
bą suteikti namuose, daugėja. 
Mūsų rajonas sensta“, – sakė 
Lazdijų socialinių paslaugų cen-
tre dirbanti A.  Škarnulienė.

Dirbanti tokį reikalingą darbą 
moteris pasakojo apie atvejį, kai 
teko lankyti močiutę, pas kurią 
buvo ką tik užėję sukčiai, norėję 
iš jos išvilioti pinigų. „Mums mo-
čiutė pasakojo, kad pas ją užėjo 
dvi ponios, siūlė kažkokią pa-
galbą ir vis žvalgėsi po namus. 
Tačiau močiutė nesutriko, pa-
sakė, kad pas ją tuoj atvažiuos 
medicinos sesutės ir jai pagelbės. 
Tai išgirdusios dvi nepažįstamos 
greitai išsinešdino pamiršusios 
visus norus. Aš tik po to išgirdau, 
kad tas dvi moteris, kurios nege-
rų norų vedamos apsilankė pas 
mūsų paslaugų gavėją, policijos 
buvo sulaikytos Kalvarijos mies-
telyje“, – sakė A. Škarnulienė.

Kalbinta bendrosios pagalbos 
slaugytoja sakė, kad pradėjus 
dirbti tokį darbą buvo nelengva, 
naktimis sunku būdavo užmigti, 
slegiančios mintys su vaizdiniais 
sukosi galvoje. „Bet paskui tokias 
mintis nuvijau, nes svarbiausia 
rūpintis tais, kuriems to rūpesčio 
labai reikia. Man patinka dirbti 
tokį darbą ir padėti žmonėms. 
Juk turime jiems suteikti pagal-
bą, kad senatvė būtų lengvesnė, 
kad nesijaustų vieniši ir apleisti, 
kad suprastų, jog jie yra mūsų vi-
suomenės dalis“, – sakė A. Škar-
nulienė.

A. Škarnulienė šiuo metu gy-
vena Nemajūnų kaime, vyras 
Romas dirba plytelių klojėju 
Vilniuje. „Aš kartais juokais jį 
vadinu dėstytoju, nes jis plyte-
les dėsto“, – juokavo pašnekovė. 
Dukra sukūrusi šeimą gyvena 
Alytuje, sūnus studijuoja ir dirba 
Vilniuje, tik mažoji trylikametė 
dukra Laura gyvena su mama. Ji 
mokosi dainavimo Alytaus jau-
nimo centre, jau kelerius metus 
dainavo konkurse „Dainų dai-
nelė“, pasirodė Slovakijoje ir 
Lenkijoje.

 A. Škarnulienė mėgsta laisva-
laikį leisti turiningai – šoka Teizų 
laisvalaikio salės šokių kolektyve 
„Trepsiukas“. „Vyras nepyksta, 
leidžia šokti su svetimais vyrais“, 
– vėl juokavo aktyvi Nemajūnų 
kaimo gyventoja.

Kalbinta A. Škarnulienė tei-
gė, kad jai gera gyventi rajone, 
rūpintis žmonėmis, jiems pa-
dėti. Sakosi dirbanti prasmingą 
darbą. „Manau, kad kiekvienas 
tai turėtų daryti: paguosti ir už-
jausti silpnesnį, ligotą. Parodyti 
rūpestį juo yra labai svarbu. Gal 
tuomet liks mažiau visų užmirš-
tų, vienišų žmonių. O tai dary-
dami ir patys jausime, kad gy-
venimas tampa prasmingesnis“, 
– sakė gera energija trykštanti 
moteris.•

Gražiausios A. Škarnulienei šventės yra artimųjų rate.

Pirmadienį eidamas iš parduo-
tuvės netoli namų, kur auga 
klevai, pamačiau kaimynę, 
spalvotus lapus kraunančią į 
didelį juodą krepšį. Pastarasis 
buvo jau beveik pilnas. Pasi-
sveikinęs tariau, kad taip mai-
šas būtų pilnas eurų bankno-
tų. Ką ten eurų, paimtume ir 
dolerius, svarus ar net zlotus... 
Kaimynė atsakė, kad tuomet 
išprotėtume. Bet aš pagalvo-
jau, kad jeigu pasidalintume 
perpus, gal tuomet ir su mūsų 
protais daugmaž viskas liktų 
tvarkoj. Dar didysis kombina-
torius Ostapas Benderis savo 
kompanionui Kisai Vorobja-
ninovui kažkada sakė: „Kisa, 
kam jums reikalingi pinigai? 
Juk jūs neturite fantazijos.“

Galiu lažintis iš riestainio ar 
barankos skylės, kad didžioji 
dalis žmonių, laimėję ar šiaip iš 
kur nors gavę milžinišką sumą 
pinigų, nežinotų, ką su ja da-
ryti. Kuo didesnė būtų suma, 
tuo sunkiau būtų sugalvoti, ką 
su ja daryti. Čia kalbu ne apie 
kelis, keliolika, keliasdešimt ar 
kelis šimtus tūkstančių eurų. 
Siūlau svajoti gerokai plačiau ir 
dosniau. Kalbėkime apie kelis, 
keliolika ar net keliasdešimt 
milijonų eurų. O kas, jeigu apie 
kelis šimtus milijonų ar net ke-
lis milijardus eurų? Jaučiu, kad 
beskaitant šias eilutes dauge-
liui iš jūsų pasidarė šilta ar net-
gi karšta. Man užteko vien tik 
užsiminti apie tokias sumas, 
o jūs jau sušilote. Kas tuomet 
būtų, jeigu sužinotumėte apie 
60 milijonų eurų laimėjimą ar 
palikimą?

Lietuvos ir pasaulio isto-
rijoje jau yra buvę atvejų, 
kai loterijoje buvo laimėtos 
įspūdingos sumos pinigų. 
Praėjus keleriems ar kelio-
likai metų žurnalistai rašė, 
kaip susiklostė šių laimin-
gųjų likimas. Lietuvos atveju 
vienos loterijos laimėtojai, 
kurie išlošė 400 000 litų, po 

praeIvIo užrašaI
gana neilgo laiko finansiškai 
ir kitomis prasmėmis atsidūrė 
daug prastesnėje situacijoje 
nei buvo iki tol. Pasaulio mas-
tu tokiu atvejų irgi nemažai. 
Reiškia, 90 procentų žmonių 
geriau nežaisti loterijose ar 
nesitikėti itin dosnaus pali-
kimo, nes tuomet gyvenimas 
tik pakryptų blogyn, kaip pa-
radoksaliai ir neįtikėtinai tai 
beskambėtų.

Na, bet jeigu taip kartu, 
bendromis jėgomis imtume ir 
pagalvotume, ką veiktume su 
trimis šimtais milijonų eurų? 
Žinoma, dauguma mestų dar-
bą, nes kokia prasmė kasdien 
nuo aštuonių ryto iki penk-
tos valandos vakaro lenkti 
nugarą, pakęsti nuobodžius 
kolegas ir klausyti mulkio šefo 
kvailų nurodymų ir patyčių. 
Tuomet būtų gerai nusipirkti 
savo darbovietę ir joje tapti 
bosu. Savo buvusio viršinin-
ko jokiu būdu neatleiskite, 
o palikite jį dirbti, tik dabar 
patys jam nurodinėkite ir iš 
jo tyčiokitės. Nusipirkite fut-
bolo arba krepšinio klubą. 
Nusipirkite nuostabią salą 
su balto smėlio pliažais, kur 
nors Okeanijoje ar Karibuo-
se. Įsigykite kavinę ar visą jų 
tinklą, arba dar geriau pra-
bangų restoraną ar viešbutį. 
Net jeigu jūs šiems tikslams 
išleisite krūvą pinigų, vis tiek 
dar liks didelė krūva. Nežino-
dami, ką su ja daryti, tiesiog 
išdalinkite ją skurstantiems ir 
vargstantiems. Arba geriau tai 
padarykite tik gavę milžinišką 
sumą, nes kam jums rūpesčiai 
su visokiais pavaldiniais, fut-
bolo klubais, egzotiškomis sa-
lomis? Geriau gyventi iš algos, 
nes kai išsipildo svajonės ir jų 
nebelieka, gyvenimas tampa 
labai nuobodus ar net sunkiai 
pakeliamas. Tad iš tiesų, mie-
los ponios ir gerbiami ponai, 
kam jums 300 milijonų eurų, 
juk jūs neturite fantazijos!•
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Kataraktos operacija — vienintelis būdas pagyti
Šiandieninis gyvenimo 
būdas ypač vargina mūsų 
akis. Vis daugiau žmonių 
skundžiasi silpstančiu 
regėjimu: darosi sunku 
skaityti, vairuoti automo-
bilį, užsiimti mėgstamais 
pomėgiais. Dauguma 
mūsų į specialistą kreiptis 
neskuba, tačiau silpstantis 
regėjimas yra pagrindinis 
vienos dažniausių akių ligų 
– kataraktos – simptomas. 
Kokia tai liga, kada reiktų 
susirūpinti ir kaip gydy-
ti kataraktą, klausiame 
a. Klinikos „akių chi-
rurgijos centro“ gydytojo 
Saulius ačo.

– Katarakta – kokia tai liga?
– Katarakta – akių liga, kai 

lęšiukas pamažu netenka skai-
drumo, formuojasi drumstys, 
kurios trukdo šviesai patekti į 
akį. Su metais drumstys ryškėja, 
plečiasi, kas lemia palaipsniui 
silpstantį regėjimą. Didžiąją ka-
tarakta sergančių žmonių dalį 
sudaro vyresni žmonės, kadangi 
lęšiuko drumstėjimas – dažnas 
senatvinis procesas. 

– Kokie pagrindiniai katarak-
tos požymiai? 

– Sergant katarakta silpnė-
ja matymo ryškumas, vaizdai 
tampa išplaukę, matomi tarsi 
žiūrint per rūką. Drumstėda-
mas lęšiukas iškraipo spalvas, 
dingsta kontrastinis matymas. 
Kad ir kokius akinius žmogus 
užsidėtų, matymas nepagerė-
ja. Sergant katarakta darosi 
sunku skaityti, sudėtinga vai-
ruoti automobilį, atsiranda 
trukdžiai dirbant kasdienius 
darbus. Kai lęšiuko drumstis 
pradeda kliudyti pilnaverčiam 
gyvenimui, darbinei veiklai, 
reikėtų nedelsiant kreiptis į 
specialistą. 

– Kaip gydoma katarakta?
– Vienintelis kataraktos gy-

dymo būdas – operacija: su-
drumstėjusį lęšiuką pakeičiant 
dirbtiniu. Vaistų kataraktai gy-
dyti nėra. Naudojant šiuolaikišką 
mikrochirurginę įrangą – fako-
emulsifikatorių – akyje pro 2–3 
mm dydžio pjūvį išsiurbiamas 
sudrumstėjęs lęšiukas ir vietoj jo 
implantuojamas dirbtinis. Dau-
geliu atvejų kataraktos opera-
cijos atliekamos taikant vietinį 
nuskausminimą, netaikant ben-
drosios anestezijos. Todėl opera-
cijos metu žmogus išlieka sąmo-
ningas, tačiau visiškai nejaučia 
skausmo. Kataraktos operacija 
yra neskausminga procedūra, 
dažniausiai trunka apie 30 minu-
čių, po operacijos nereikalingas 

stacionarus gydymas, pacientai 
gali vykti namo.

– Ar gali būti komplikacijų?
– Negydant kataraktos re-

gėjimas nusilpsta iki šviesos 
jutimo – žmogus gali skirti tik 
šviesą nuo tamsos. Padidėjus 
akispūdžiui  kyla rizika susirg-
ti glaukoma – liga, nuo kurios 
apakus regėjimo sugrąžinti ne-
beįmanoma. Todėl pastebėjus 
pirmuosius ligos požymius re-
komenduojama iškart kreiptis 
į gydytoją. Katarakta gydoma 
daug sėkmingiau jos pradinėje 
stadijoje, kol dar nėra ryškių 
pakitimų.

– Kaip pasikeičia regėjimas po 
operacijos?

– Kataraktos operacija labai 
efektyvi – dauguma žmonių iš-
kart po operacijos pastebi staigų 
regėjimo pagerėjimą, tačiau vi-
siškas atsistatymo periodas gali 
užtrukti keletą savaičių. Per kiek 
laiko regėjimas pacientui atsista-
tys, tiksliai pasakyti negalima, 
kadangi operacijos rezultatas 
priklauso nuo daugelio veiksnių: 
kitų regėjimo sutrikimų, kata-
raktos stadijos, gydytojo meis-
triškumo, naudojamos įrangos 
ir kt. Labai svarbu nelaukti kol 
liga komplikuosis, operacijai pa-
siryžti laiku. 

moDernIos Ir saugIos 
operacIjos
Akių chirurgijos centre opera-
cijos atliekamos pasitelkiant gy-
dytojų meistriškumą bei naujas 
technologijas. Operacijas atlieka 
savo srities profesionalai – gydy-
tojai Saulius Ačas, Algirdas Ši-
dlauskas ir Vytautas Jašinskas. 
Tai aukščiausios kvalifikacijos 
specialistai, kurie atliko šim-
tus kataraktos operacijų. Akių 
chirurgijos centre dirbantys 
gydytojai aprūpinti modernia 
diagnostine ir operacine įranga, 
kokybiškomis priemonėmis. Jei 
katarakta vargina jus ar jūsų 
artimuosius, patikėkite savo 
regos problemas šios srities 
profesionalams. 

Visus, ku-
riems gy-
dy to j a i 
diagno-

zavo kata-
raktą ir reikia atlikti operaciją, 
kviečiame į „akių chirurgijos 
centrą“, esantį Savanorių pr. 
66, Kaune. Šiuolaikinė mikro-
chirurginė įranga, kokybiškos 
priemonės, profesionali paty-
rusių specialistų komanda pa-
dės pasiekti puikių rezultatų. 
registruokitės telefonu (8 37) 
750 805. www.akiuchirurgija.
lt.•

Knygos, raštinės ir kompiuterinės prekės
Spausdintuvų kasečių pildymas

Seinų g. 12, Lazdijai 
Tel.: 8 646 71901, (8 318) 53 085, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt
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Lietuvos vietovardžių duomenų 
bazėje ir vakarinių pietų 
aukštaičių (Užnemunės dzūkų) 
vietovardžiai 
2016–2018 metais mokslinin-
kai iš Lietuvių kalbos instituto, 
Saksonijos mokslų akademijos 
ir Vilniaus universiteto Kauno fa-
kulteto ištyrė ir sukėlė į Lietuvos 
vietovardžių geometrinę bazę vie-
no kultūriniu ir kalbiniu aspek-
tu svarbaus regiono – vakarinių 
pietų aukštaičių, dar vadinamų 
Užnemunės dzūkais, vietovar-
džius. Šiam moksliniam projektui 
vadovavo profesorė habilituota 
daktarė Grasilda Blažienė, o fi-
nansavimą skyrė Lietuvos mokslo 
taryba. Šių tyrimų rezultatai bus 
paskelbti vokiečių kalba kolekty-
vinėje monografijoje Regioniniai 
lietuvių vietovardžių tyrimai Eu-
ropos toponimikos kontekste.

Šis darbas pirmiausia naujo-
viškas tuo, kad Lietuvos vietovar-
džių geoinformacinėje duomenų 
bazėje iš karto galima pamatyti 
koordinatėmis pažymėtų ir su 

vietovardžiais susietų geogra-
finių objektų vietas žemėlapyje. 
Tokios sąsajos padeda tiksliau 
paaiškinti vietovardžių kilmę.

Visi Užnemunės dzūkų vieto-
vardžiai buvo sukelti į Lietuvių 
kalbos institute saugomą Lietu-
vos vietovardžių geoinformacinę 
duomenų bazę (prieiga: www.
lkiis.lki.lt). Ši duomenų bazė ap-
ima ne tik dabar egzistuojančius 
gyvenviečių, upių, ežerų pava-
dinimus, bet ir jau išnykusius 
šio tipo vietovardžius taip pat 
žemių vardus (žemėvardžius), 
kurie buvo iš vietinių gyventojų 
užrašyti dar tarpukariu (1935–
1940 metais) ir pokariu. 

Užnemunės dzūkų plotui dar 
priskiriamas Lazdijų rajonas ir 
dalis Alytaus rajono – Miroslavo, 
Simno ir iš dalies Alytaus seniū-
nijos. Į Lietuvos vietovardžių ge-
oinformacinę duomenų bazę buvo 

sukelti Alytaus, Miroslavo, 
Simno (Alytaus rajonas) ir 
Kapčiamiesčio, Kučiūnų, Laz-
dijų, Noragėlių, Seirijų, Šeš-
tokų, Šlavantų, Šventežerio, 
Teizų, Veisiejų (Lazdijų rajo-
nas) seniūnijų vietovardžiai 
(iš viso 10600 vietovardžių 
ir 10600 geografinių objek-
tų). Čia sukaupti duomenys 
yra svarbi Užnemunės dzū-
kų kultūrinio paveldo dalis, 
turinti didelę mokslinę vertę 
ir padedanti susidaryti api-
bendrintą šio regiono vieto-
vardyno vaizdą.

Ištirti Užnemunės dzūkų 
regioną buvo svarbu dar ir 
dėl to, kad jis iš dalies apima 
mums labai artimų išnykusių 
baltų – jotvingių ir sūduvių 
– teritorijas. Čia aptinkama 
su jotvingiais ir sūduviais 
siejamų vietovardžių.

Atliktas darbas turėtų 
paskatinti tolesnius regio-
ninius vietovardžių tyrimus 
ir prisidėti prie lituanistinio, 
o platesne prasme – ir kultū-
rinio mūsų tautos paveldo iš-
saugojimo. Vietovardžiai yra 
labai svarbi to paveldo dalis. 
Jie, būdami visuomenės isto-
rijos liudininkai, gali padėti 
rekonstruoti tiriamo regiono 
kalbos ir istorijos bruožus. 
Įgyvendinus šį projektą, Lie-
tuvos vietovardžių geoinfor-
macinė duomenų bazė tapo 
lengviau pasiekiamama, 
patikimesnė.

Prie šio projekto dirbusių 
mokslininkų atlikti Užne-
munės dzūkų vietovardžių 
tyrimai atskleidė naujus tik 
šiam regionui būdingus vie-
tovardžių kalbinius bruožus, 
išryškino jotvingių paliki-
mo (substraro) elementus, 
regiono socialinės ir fizinės 
aplinkos savitumus.•
Vilniaus universiteto 
Kauno fakulteto docentė dr. 
Ilona Mickienė

Požeminiame tunelyje originalūs 
moksleivių piešiniai

direktorė Zita Ščerbetkienė.
Anot mokyklos vadovės, pil-

kam tuneliui virtus ryškiais 
piešiniais ir patys moksleiviai 

praeidami pasigėri, pasidžiau-
gia gražėjančia aplinka.

„Tai dar vienas pavyzdys, kaip 
su mažomis investicijomis gali-
ma susikurti puikią aplinką. Ši 

iniciatyva kilo tikrai ne iš manęs 
– patys mokiniai parodė inici-
atyvą realizuoti savo idėjas ant 
tunelio sienų“, – sakė pašne-
kovė.•

Šie piešiniai požeminę perėją pavertė tarsi „gyva“ paveikslų galerija. 

»Atkelta iš 6 psl. 
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Telefono ekrano draudimas: 
vos per kelias minutes ir tik 
nuo 1,50 Eur/mėn.

ekrano dužimas yra viena daž-
niausių išmaniųjų gedimo prie-
žasčių, o jo keitimas – ir viena 
brangiausių telefono remonto 
paslaugų. Šių išlaidų nepadengia 
garantija, todėl vienintelis už-
tikrintas būdas apsaugoti savo 
piniginę – iš anksto apdrausti 
ekraną.

Nuo šiol tai padaryti ir itin paprasta – 
užtenka vos kelių mygtukų paspaudimų 
nemokamoje „Mano Tele2“ programėlė-
je. Beje, joje apdrausti galima ne tik nau-
jo, bet ir jau naudoto telefono ekraną.

„Siekiame pasiūlyti tokius sprendi-
mus, kurių labiausiai reikia mūsų kli-
entams. Todėl programėlę papildėme 
funkcija, padedančia jiems iš anksto ap-
sisaugoti nuo išlaidų dėl ekrano dūžio 
– joje patogiai ir greitai galima apdrausti 
net ir ne naujo telefono stiklą, svarbiau-
sia, kad jis būtų nepažeistas“, – sakė 
Vaida Burnickienė, „Tele2“ prekybos 
vadovė.

Be to, ekrano draudimo paslauga pa-
sinaudoti gali visi „Tele2“ klientai, ne-
svarbu, ar telefoną įsigijo iš operatoriaus, 
ar kito įrenginio gamintojo autorizuoto 
pardavėjo.

ekrano DrauDImas – nuo 1,50 eur/
mėn.
Apdrausti telefono ekraną galima bet 
kuriuo metu – tereikia į išmanųjį atsi-
siųsti nemokamą savitarnos programėlę 
„Mano Tele2“. Be to, klientas, turintis 
prisijungimą prie šios aplikacijos, ap-
drausti gali neribotą kiekį įrenginių 
– tai ypač aktualu norintiems nuo ne-
pageidaujamų išlaidų apsaugoti ir savo 
artimuosius.

Programėlės meniu skiltyje pasirin-
kus paslaugą „Draudimas“ ir paspaudus 
mygtuką „Drausti šį įrenginį“, aplikacija 
patikrina, ar telefono modeliui gali būti 
teikiamos „Tele2“ ekrano draudimo ir 
autorizuoto remonto paslaugos, ar nėra 
susidariusi skola už ryšio paslaugas. Jei 
viskas gerai, toje pačioje programėlėje 
galima atlikti ekrano įvertinimo testą.

Dviejų etapų testas trunka tik keletą 
akimirkų. Iš pradžių, braukiant pirštu 
per telefono ekraną, reikia pažymėti 
visą jo plotą, o po to – atsukti ekraną 

į veidrodį ir stabiliai laikyti, kol siste-
ma jį nufotografuos. Kaip tiksliai abu 
šiuos veiksmus atlikti, yra paaiškina-
ma ir animuotuose programėlės vaizdo 
įrašuose. 

Jei po šio įvertinimo nustatoma, kad 
ekranas nėra pažeistas, klientui iš kar-
to yra pateikiamas ekrano draudimo 
pasiūlymas. Šiuo metu jie itin patrau-
klūs – vos nuo 1,5 Eur/mėn. Jie galioja 
visiems „Tele2“ (išskyrus „Pildyk“) kli-
entams, kurių įrenginys, atlikus testą, 
atitinka reikalavimus. Įrenginio ekranas 
yra draudžiamas nuo netyčinės žalos, 
kai pažeidimas turi įtakos įrenginio 
veikimui. 

Mėnesinė draudimo įmoka yra pride-
dama prie „Tele2“ paslaugų mėnesio sąs-
kaitos. Įvykus draudžiamajam įvykiui, 
taikoma išskaita nuo 15 Eur. Draudimo 
sutartį nutraukti galima bet kada, pa-
skambinus nemokamu numeriu 117.

„Tele2“ ekrano draudimu gali būti ap-
drausti visų telefonų gamintojų mode-
liai, kuriems „Tele2“ Telefonų priežiūros 
centras teikia autorizuoto remonto pas-
laugas: „Huawei“, „Samsung“, „Sony“, 
„Nokia“ bei „LG“. 

žaLos regIstravImas teLefone: 
greIta Ir patogu
Sudaužius ekraną, įvykį užregistruoti 
galima svetainėje draudimas.tele2.lt. 
Gavus patvirtinimą iš draudimo kompa-
nijos, apdraustasis savo telefoną turėtų 
atnešti į artimiausią, bet kuriame mieste 
esantį „Tele2“ saloną. Darbuotojai pasi-
rūpins, kad įrenginys pasiektų „Tele2“ 
Telefonų priežiūros centrą sostinėje.

Standartiniu atveju klientas atgauna 
savo telefoną per 3–5 darbo dienas nuo 
atidavimo taisymui, nesvarbu, kokioje 
vietovėje Lietuvoje begyventų.

Po pirmo atlyginto ekrano keitimo jo 
draudimo paslauga lieka galioti. Tiesa, 
per 12 mėnesių laikotarpį galima re-
gistruoti tik vieną draudžiamąjį įvykį. 
Pirmasis laikotarpis yra pradedamas 
skaičiuoti nuo sutarties pasirašymo 
dienos.

Draudimo paslaugos teikėjas –  „Cano-
pius Managing Agents Limited“. 

Daugiau apie „Mano Tele2“ programė-
lę sužinoti galima čia: https://tele2.lt/pri-
vatiems/programele-tavo-telefone.•

Lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Gyvenimas. 
 7.00 „Nykštukas Nosis“. 
 8.30 „Auklė Makfi ir 

didysis sprogimas“. 
 10.20 Stasio Povilaičio ju-

biliejinis koncertas 
„50 metų scenoje“.

 12.10 „Niekas nenorėjo 
mirti“.

 13.58 Loterija „Keno 
Loto“.

 14.00 „Audrys“.
 15.00 Visų Šventųjų 

diena. Šv. Mišių 
tiesioginė translia-
cija iš Antakalnio 
kapinių.

 16.00 Šventadienio 
mintys. 

 16.30 „Seserys“. 
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai. 
 18.00 TV žaidimas „Kas ir 

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

Loto“.
 20.30 Panorama. 
 20.52 Sportas. Orai.
 20.59 Loterija „Jėga“.
 21.00 Šiandien prieš 100 

metų. 
 21.30 Gražiausios poetų 

dainos.
 23.10 „Adelainos 

amžius“. 
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Vakaras su Edita.
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Klauskite daktaro.
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“. 
 3.30 Šiandien prieš 100 

metų. 
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 Specialus tyrimas. 
 5.00 „Seserys“. 

Lnk
 6.30 Dienos  

programa. 
 6.35 „Madagaskaro 

pingvinai“. 
 7.25 PREMJERA. 

„Skūbis Dū. Cirko 
palapinė“.

 9.05 PREMJERA. 
„Didysis skrydis“.

 10.55 „Monstrų vieš-
butis“.

 12.45 „Monstrų namai“.
 14.30 „Neįtikėtinos 

Lemoni Sniketo 
istorijos“.

 16.40 „Kelionė į Žemės 
centrą“.

 18.30 Žinios. 
 19.25 Sportas. 
 19.28 Orai. 
 19.30 PREMJERA. 

„Šiurpuliukai“.
 21.40 „San Andreas“.
 23.55 „Septynios 

velniškai ilgos 
dienos“.

 2.00 „Nakties šešėliai“.
 3.55 Alchemija XXXV. 

Fonozaurai. 
 4.25 RETROSPEKTYVA. 

Ciklas „Menininkų 
portretai“.

tv3
 6.45 Televitrina.
 7.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.30 „Gyvenimo knyga“.
 9.15 „Šuo, kuris išgel-

bėjo Heloviną“.
 11.05 PREMJERA. „Ma-

žasis vampyras“.
 12.45 PREMJERA. 

„Monstrų šeimy-
nėlė“.

 14.35 „Edvardas Žirklia-
rankis“.

 16.45 „Simpsonų filmas“.
 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 PREMJERA. „Pa-

nelės Peregrinės 
ypatingų vaikų 
namai“.

 22.00 PREMJERA. „Prezi-
dento medžioklė“.

 23.50 „Apsukrios kamba-
rinės“.

 0.40 „Melas ir pa-
slaptys“.

 1.35 „Gražuolė ir 
pabaisa“.

 2.25 Ekstrasensai tiria. 
 3.50 „Apsukrios kamba-

rinės“.
 4.40 „Melas ir pa-

slaptys“.
 5.25 „Naujokė“.

btv
 7.00 „Didžiojo sprogimo 

teorija“.
 7.30 „Žiniuonis“.
 8.30 „Paskutinis faras“.
 9.30 „Šuo“.
 10.35 „Kobra 11“.
 11.40 „Muchtaro 

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 12.45 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 13.45 „Žiniuonis“.
 14.45 „Paskutinis faras“.
 15.45 „Šuo“.
 16.50 „Kobra 11“.
 17.55 „Muchtaro 

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 18.55 „Dangus tikrai yra“.
 21.00 „Adamsų šeimy-

nėlė“.
 23.05 „Baubas“.
 0.45 „Ugnikalnis“.

Dzūkijos tv
 6.00 Programa.
 6.05 TV parduotuvė. 
 6.25 Lietuva tiesiogiai. 
 7.00 Kaimo akademija. 
 7.35 Kitoks pokalbis su 

D. Žeimyte. 
 8.05 „Ant bangos“. 
 9.05 „24 valandos 

Žemėje“.
11.24. „Ginkluota meilė“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 Lietuva tiesiogiai.
 16.57 Orai.
 17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
 18.00 Reporteris. 
 18.47 Orai.
 18.50 Rubrika „Verslo 

genas“.
 18.55 „Konsultantas“.
 20.00 Reporteris. 
 20.30 Lietuva tiesiogiai. 
 20.57 Orai.

 21.00 „Ant bangos“. 
 22.00 Reporteris. 
 22.52 Orai.
 22.55 Rubrika „Verslo 

genas“.
 23.00 „Ant bangos“. 
 0.00 „Gluchariovas“.
 1.05 „Bitininkas“.
 2.10 „Mentų karai: 

Kijevas. Operacija 
„Trojos arklys““.

 3.00 „Moterų daktaras“.
 3.50 „Pasirenkant 

likimą“.
 4.45 „Mentų karai: 

Kijevas. Operacija 
„Trojos arklys““.

 5.35 Kaimo akademija. 

Lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Lietuvos kapinės. 
 8.10 „Džeronimas“.
 8.35 „Auklė Mun“. 
 8.45 „Riteris Rūdžius“. 
 9.00 Kaunas Talent In 

memoriam. 
 11.00 Į sveikatą! 
 11.30 „Kaip atsiranda 

daiktai 12“. 
 12.00 DW naujienos  rusų 

kalba.
 12.15 Dokumentinė isto-

rinė laida „Lietuvos 
kolumbai“. 

 13.10 Stambiu planu. 
 13.55 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija.
 14.20 „Alė Rūta. Ilgesys“.
 15.15 „Kaip atsiranda 

daiktai 12“. 
 15.40 „Auklė Mun“. 
 15.50 „Riteris Rūdžius“. 
 16.05 „Džeronimas“.
 16.30 Vėlinės. 
 16.45 Mylėti ir atleisti. 

Monsinjoras 
Kazimieras Vasi-
liauskas. 

 17.30 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas. 

 17.45 „Jausmai“.
 19.10 Ludwig van 

Beethoven. „Missa 
solemnis“.

 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 „Audrys“.
 22.00 Lietuvių kino 

klasika. „Marius“. 
 23.10 Anapus čia ir  

dabar. 
 24.00 DW naujienos  rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.45 Džiazo muzikos 

vakaras. XXX 
tarptautinis džiazo 
festivalis „Vilnius 
Jazz 2017“. 

 1.50 „Taksiukas“. 
 3.15 Lietuvos kapinės. 
 3.40 Anapus čia ir dabar. 

 4.25 Mokslo sriuba. 
 4.50 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus albumas. 
 5.05 Alė Rūta. Ilgesys. 

tv1
 6.20 Teleparduotuvė. 
 6.50 „Alisa Never“.
 8.00 „Didingasis amžius. 

Jos didenybė 
Kiosem“.

 10.20 „Būrėja“. 
 11.00 „Akloji“. 
 11.35 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 12.35 „Savas žmogus“.
 13.35 „F. T. Budrioji akis“.
 14.40 „Džekio Čano 

nuotykiai“. 
 15.05 „Muča Luča“. 
 15.35 „Kas naujo, 

Skūbi-Dū?“.
 16.05 „Antinas Gu-

druolis“. 
 16.30 „Būk su manim“.
 18.00 „Mano meilės 

šviesa“.
 19.00 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 19.55 „Alisa Never“.
 21.00 PREMJERA. „Nusi-

kaltimas šiaurėje“.
 22.55 „Mano lemties 

diena“.
 0.50 „Komisaras 

Falkas. Valstybinė 
užduotis“.

 2.45 „F. T. Budrioji akis“.
 3.30 „Inspektorius 

Džordžas Džentlis. 
Šiaurietiškas 
soulas“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 „6 kadrai“. 
 7.00 Pavojingiausi 

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

kablys. 
 9.30 „CSI Majamis“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Kobra 11“.
 12.30 „Kaip aš susi-

pažinau su jūsų 
mama“.

 13.30 „Univeras“. 
 14.30 Televitrina.
 15.00 „Havajai 5.0“.
 16.00 „CSI Majamis“.
 17.00 „Kobra 11“.
 18.00 „Kaip aš susi-

pažinau su jūsų 
mama“.

 19.00 „Univeras“.
 20.00 „Saša ir Tania“. 
 20.30 „Knygų vagilė“.
 23.10 „Rezidentas“.
 0.10 „Pėdsakai“. 
 1.05 „Daktaras  

Hausas“.
 1.55 „Tironas“.
 2.50 „Naujakuriai“.

ketvIrtaDIenIs, lapkričio 1 d. Saulė teka 8.19, leidžiasi 17.45, dienos 
ilgumas 9.26. Delčia. Vardadieniai: Žygaudas, Milvydė, Andrius.

„San Andreas“,  21.40, LNK

Prenumeruokite internetu 
www.prenumerata.lt
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šeštaDIenIs, lapkričio 3 d. Saulė teka 7.23, leidžiasi 16.41, dienos ilgumas 9.18. 
Delčia. Vardadieniai: Hubertas, Martynas, Silvija, Vydmantas, Norvainė.

Lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Nacionalinė ekspe-

dicija „Dniepru per 
Ukrainą“.

 7.00 Gimtoji žemė. 
 7.30 Premjera. „Vendi“. 
 9.00 Labas rytas, 

Lietuva. 
 12.00 Pasaulio dokumen-

tika. „Tamsioji au-
galų pusė. Žudikai 
ir luošintojai“.  

 12.55 Pasaulio doku-
mentika. „Laukinės 
gamtos sekliai. 
Sumanumas“.  

 13.50 „Džesika Flečer 5“. 
 15.25 Klausimėlis.lt.
 15.43 Loterija „Keno 

Loto“.
 15.45 Žinios. Orai. 
 16.00 Sveikinimų kon-

certas.
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai. 
 18.00 Teisė žinoti. 
 18.30 Vakaras su Edita. 
 19.30 Stilius. 
 20.25 Loterijos „Keno 

Loto“ ir „Jėga“.
 20.30 Panorama. 
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Muzikinė pramo-

ginė programa 
„Du balsai – viena 
širdis“. 

 23.10 Premjera. „Mėne-
siena ir Valentinas“.  

 0.55 „Laivų mūšis“. 
 3.05 Pasaulio doku-

mentika. „Laukinės 
gamtos sekliai. 
Sumanumas“. 

 4.00 Teisė žinoti. 
 4.25 „Džesika Flečer 5“. 

Lnk
 6.15 Dienos  

programa. 
 6.20 „Madagaskaro 

pingvinai“. 
 6.45 „Įspūdingasis 

Žmogus-voras“. 
 7.10 „„Nickelodeon“ 

valanda. Kung Fu 
Panda“. 

 7.35 „Sveiki atvykę į 
„Veiną““. 

 8.05 „Riterių princesė 
Nela“. 

 8.35 „Tomo ir Džerio 
nuotykiai“. 

 9.00 „Ogis ir tarakonai“.
 9.30 Nebijok  

pažinti.
 10.00 „Tomas ir Džeris. 

Greiti ir plaukuoti“.
 11.30 „Troškimų akmuo“.
 13.15 „Ponas auklė“.
 15.00 „Gyvenimo 

užrašai“.
 17.30 Bus visko. 
 18.30 Žinios. 
 19.25 Sportas. 
 19.28 Orai. 
 19.30 PREMJERA. 

„Monstrų viešbutis 
2“.

 21.15 PREMJERA. 
„Naujokas“.

 23.45 „Kelyje po Europą“.
 1.35 „Kaukazo belaisvė, 

arba nauji Šuriko 
nuotykiai“.

tv3
 6.15 Televitrina.
 6.30 „Čipas ir Deilas 

skuba į pagalbą“.
 7.00 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 7.30 „Aladinas“.
 8.00 „Čipas ir Deilas 

skuba į pagalbą“.
 8.30 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 9.00 Virtuvės istorijos. 
 9.30 Gardu Gardu. 
 10.00 Svajonių ūkis. 
 10.30 Tavo supergalia. 
 11.00 Misija: dirbame 

sau. 
 11.30 Inoekspertai. 
 12.00 Kelionių panorama. 
 12.30 Renovacijos nauda. 
 13.00 „Kitame kūne“.
 14.50 „Lizės Magvair 

filmas“.
 16.45 Ekstrasensų mūšis. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.17 TV3 sportas.
 19.22 TV3 orai. 
 19.25 „Eurojackpot“. 
 19.30 „Seni vilkai“.
 21.15 „Kirtis dešine“.
 23.50 „Siuntėjas“.
 1.35 „Prezidento 

medžioklė“.
 3.05 „P2“. 
 4.50 „Gražuolė ir 

pabaisa“.
 5.35 „Naujokė“.

btv
 6.15 „Didžiojo sprogimo 

teorija“.
 8.45 Sveikatos ABC 

televitrina.
 9.00 Pasaulio rąsto kė-

limo čempionatas. 
 10.00 „Vaikai šėlsta“. 
 10.30 „Pašvaistė. Lieps-

nojanti padangė“. 
 11.40 „Velniški Stivo Os-

tino išbandymai“. 
 12.40 „Anthonis Bour-

dainas. Nepažįs-
tami kraštai“. 

 13.40 „Ekstrasensų 
mūšis“. 

 16.00 „Nusikaltimų 
miestas“. 

 16.30 Laisvės karžygiai. 
 17.00 Betsafe–LKL. 

„Rytas“–
„Neptūnas“.

 19.30 Muzikinė kaukė. 
 22.05 „Vienuolis nusilei-

džia nuo kalno“.
 0.25 „Nėra kur slėptis“.
 2.20 „Kerštas“.

Dzūkijos tv
 7.00 Programa.
 7.04 TV parduotuvė.
 7.20 „Pasaulis iš 

viršaus“.
 8.30 10 min. iki tobu-

lybės su Jurijumi. 
 8.45 Skinsiu raudoną 

rožę. 
 9.30 Vantos lapas. 
 10.00 Adomo obuolys. 
 11.00 „Pagrindinis 

įtariamasis“.
 13.15 „Širdies plakimas“.
 15.20 TV parduotuvė.
 15.50 Europos vartotojų 

centras pataria. 
 16.00 Žinios.

 16.18 Orai.
 16.20 Čempionai. 
 16.50 4 kampai. 
 17.25 „Neišsižadėk“.
 18.00 Žinios.
 18.27 Orai.
 18.30 „Neišsižadėk“.
 20.00 Žinios.
 20.22 Orai.
 20.25 „Šėtono me-

džioklė“.
 22.00 Žinios.
 22.27 Orai.
 22.30 „Šėtono me-

džioklė“.
 23.10 „Mentų karai: 

Kijevas. Užmušti 
blogį“.

 1.15 „Moterų daktaras“.
 3.05 „Baltoji vergė“.
 4.30 „Neprijaukinti. 

Naujoji Zelandija“. 
 4.50 „Iššūkis“.
 6.20 „Pasaulis iš 

viršaus“. 
 6.40 Kitoks pokalbis su 

D. Žeimyte. 

Lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Duokim garo! 
 7.30 Lietuva mūsų 

lūpose. 
 8.00 Misija: Vilnija. 
 8.30 ARTS21. 
 9.00 Mano mama 

gamina geriau! 
 10.00 Į sveikatą! 
 10.30 Garsiau. 
 11.00 Už kadro. 
 11.30 Mokslo sriuba. 
 11.55 Gintaras Sodeika. 

Opera „Post 
Futurum“.

 13.40 Valstybinio pučia-
mųjų instrumentų 
orkestro „Trimitas“ 
jubiliejinis 60-
mečio koncertas. 

 15.30 Kultūrų kryžkelė. 
Rusų gatvė. 

 16.00 Euromaxx. 
 16.30 Klauskite daktaro. 
 17.20 Stilius. 
 18.15 Daiktų istorijos. 
 19.00 „Žmonės, kurie 

sukūrė Lietuvą. 
Jonas Vailokaitis“. 

 19.45 Stambiu planu. 
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Premjera. „Marni“.  
 23.05 Ludwig van 

Beethoven. „Missa 
solemnis“. 

 0.25 Dabar pasaulyje. 
 0.55 „Tegyvuoja Italija“. 
 2.45 Mylėti ir atleisti. 

Monsinjoras 

Kazimieras Vasi-
liauskas. 

 3.25 „Žmonės, kurie 
sukūrė Lietuvą. 
Jonas Vailokaitis“.

 4.15 Klauskite daktaro. 
 5.05 Stilius. 

tv1
 6.20 Teleparduotuvė. 
 6.50 „Pragaro katytė“. 
 7.45 „Džekas Hana 

kviečia į gamtą“. 
 8.10 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.05 „Tėvas Motiejus“.
 10.25 „Būrėja“. 
 11.35 „Šviežias maistas. 

Anos Olson 
receptai“.

 12.35 „Akloji“. 
 13.45 „Nekviesta meilė 

3“.
 15.45 „Širdele mano“.
 17.45 „Akloji“. 
 18.55 „Būrėja“. 
 19.30 „Įsimylėjęs kara-

lius“.
 21.00 „Modus“.
 23.00 „Griausmingieji 

Čarlio angelai“.
 1.05 „Žmogžudystė“.
 2.45 „Midsomerio 

žmogžudytės XX. 
Kol mirtis mus 
iškirs“.

tv6
 6.10 Televitrina.
 6.25 Ledo kelias.
 7.25 „Didysis Igvasu 

krioklys“.
 8.30 Sandėlių karai.
 9.00 Vienam gale 

kablys. 
 9.30 Statybų gidas. 
 10.00 Gazas dugnas. 
 10.30 Autopilotas. 
 11.00 Lietuvos mokyklų 

žaidynės. 
 11.30 Sandėlių karai.
 12.00 Beveik neįmanoma 

misija.
 13.00 PREMJERA. „Žy-

drosios planetos 
stebuklai“.

 14.00 Pavojingiausi 
pasaulio keliai.

 15.00 Ledo kelias.
 16.00 Iš peties.
 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 „Skorpionas“.
 19.00 Amerikos  

talentai.
 20.00 Dainų dvikova.
 21.00 Žinios. 
  22.00 „Grotos gyve-

nimui“.
 1.05 „Knygų vagilė“.

„Monstrų viešbutis 2“,  19.30, LNK

penktaDIenIs, lapkričio 2 d. Saulė teka 7.21, leidžiasi 16.43, dienos ilgumas 
9.22. Delčia. Vardadieniai: Gedartas, Gedilė, Valentas, Valys.

Lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Labas rytas, 

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

linė policija 2“. 
 11.10 „Komisaras 

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

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai. 
 14.15 Laba diena, 

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

Orai. 
 18.00 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“. 
 18.30 Nacionalinė 

paieškų tarnyba.
 19.30 Beatos virtuvė. 
 20.25 Loterija „Keno 

Loto“.
 20.30 Panorama. 
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.29 Loterija „Jėga“.
 21.30 Auksinis protas. 
 22.50 „Laivų mūšis“. 
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.10 „Štutgarto krimina-

linė policija 2“. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Gyvenimas.
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“. 
 3.30 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite.
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 Nacionalinė 

paieškų tarnyba. 
 5.00 „Seserys“. 

Lnk
 6.00 Dienos programa. 
 6.05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 6.30 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.30 „Madagaskaro 

pingvinai“. 
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 9.05 „Rimti reikalai“.
 9.40 KK2.
 10.10 Nuo... Iki... 
 10.45 Dydžio (r)evoliu-

cija.
 11.15 „Meilės sparnai“.
 13.20 „Gyvenimo daina“.
 14.25 „Dvi širdys“.
 16.30 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.35 Gyvūnų policija. 
 18.30 Žinios. 
 19.25 Sportas. 
 19.28 Orai. 
 19.30 KK2 penktadienis. 
 21.00 „Kaukazo belaisvė, 

arba nauji Šuriko 
nuotykiai“.

 22.45 „Ledo kariai“.
 0.40 „Laukinės aistros“.
 2.40 „San Andreas“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 6.55 „Simpsonai“.

 7.55 Gero vakaro šou. 
 8.50 „Meilės sūkuryje“.
 9.55 „Tai – mano gyve-

nimas“.
 12.00 „Laukinė žemė“.
 13.00 „Pažadėtoji“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios. 
 16.28 TV3 orai. 
 16.30 TV Pagalba. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 „Princesė ir 

varlius“.
 21.20 „Geležinis žmogus 

2“.
 23.55 „Pavojingas susita-

rimas“.
 1.35 „Auklė nakčiai“.
 3.00 „Geležinis žmogus 

2“.
 5.10 „Gražuolė ir 

pabaisa“.

btv
 7.00 „Didžiojo sprogimo 

teorija“.
 7.30 „Žiniuonis“.
 8.30 „Paskutinis faras“.
 9.30 „Šuo“.
 10.35 „Kobra 11“.
 11.40 „Muchtaro 

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 12.45 „Reali mistika“. 
 13.50 „Žiniuonis“.
 14.50 „Paskutinis faras“.
 15.45 „Šuo“.
 16.50 „Kobra 11“.
 18.00 NKL čempionatas. 

Palangos „Kuršiai“–
Gargždų „SC“.

 20.00 @rimvydasvalatka. 
 20.30 Info diena. 
 21.00 „Kerštas“.
 23.15 „Adamsų šeimy-

nėlė“.
 1.10 „Baubas“.

Dzūkijos tv
 5.55 Programa.
 5.59 TV parduotuvė. 
 6.15 Lietuva tiesiogiai. 
 6.50 Gyvenimo sparnai.
 7.50 Nuoga tiesa. 
 9.20 Čempionai. 
 9.55 „Pasaulis iš 

viršaus“. 
 11.25 „Žolė po sniegu“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 Kitoks pokalbis su 

D. Žeimyte. 
 16.57 Orai.
 17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
 18.00 „Svečiuose pas 

Marceliutę“.
 19.00 Žinios.
 19.20 Orai.
 19.25 „Svečiuose pas 

Marceliutę“.
 20.00 Žinios.
 20.20 Orai. 
 20.30 Kitoks pokalbis su 

D. Žeimyte. 
 20.57 Orai.
 21.00 Adomo obuolys. 
 22.00 Reporteris. 
 22.55 Orai.
 23.00 „Ant bangos“.
 0.00 „Gluchariovas“.
 1.05 „Bitininkas“.
 2.10 „Mentų karai: 

Kijevas. Operacija 
„Trojos arklys““.

 3.00 „Moterų daktaras“.

 3.50 „Pasirenkant 
likimą“.

 4.45 „Mentų karai: 
Kijevas. Operacija 
„Trojos arklys““.

 5.35 Kitoks pokalbis su 
D. Žeimyte. 

 5.58 „Pasaulis iš 
viršaus“. 

 6.25 „Nuostabūs 
pojūčiai“. 

 6.50 10 min. iki tobu-
lybės su Jurijumi.

Lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Kaunas Talent In 

memoriam. 
 7.05 Už kadro. 
 7.30 „Auklė Mun“. 
 7.40 „Riteris Rūdžius“. 
 7.55 „Džeronimas“.
 8.20 Garsiau. 
 8.50 „Kaip atsiranda 

daiktai 12“. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva. 
 12.00 DW naujienos  rusų 

kalba.
 12.15 Istorijos detektyvai. 
 13.00 7 Kauno dienos.
 13.30 Stop juosta.
 13.55 „Jausmai“.
 15.20 „Kaip atsiranda 

daiktai 12“. 
 15.40 „Auklė Mun“. 
 15.55 „Riteris Rūdžius“. 
 16.10 „Detektyvė 

Miretė“. 
 16.20 „Aviukas Šonas 5“. 
 16.30 Laba diena, 

Lietuva. 
 18.00 Kelias. 
 18.20 Lietuvos tūkstan-

tmečio vaikai. 
 19.20 „Kiotas. Roman-

tiška pažintis su 
nacionalinėmis ver-
tybėmis. Nuostabi 
Kano ir Hasegavos 
mokyklų slankiųjų 
pertvarų tapyba“. 

 20.10 Kultūros diena.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Tegyvuoja Italija“. 
 23.20 Martynas Kuliavas 

ir draugai. Netikėti 
prisilietimai.

 0.25 DW naujienos  rusų 
kalba.

 0.40 Dabar pasaulyje. 
 1.10 Lietuvių kino 

klasika. „Marius“. 
 2.15 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija.
 2.40 Dainuoju Lietuvą. 
 5.05 Skambantys pa-

sauliai su Nomeda 
Kazlaus. Svečias 
– džiazo pianistas, 

kompozitorius 
Tord Gustavsen 
(Norvegija).

tv1
 6.20 Teleparduotuvė. 
 6.50 „Alisa Never“.
 7.45 „Svajonių princas“.
 10.00 „Būrėja“. 
 10.35 „Akloji“. 
 11.35 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 12.35 „Savas žmogus“.
 13.35 „F. T. Budrioji akis“.
 14.40 „Džekio Čano 

nuotykiai“. 
 15.05 „Muča Luča“. 
 15.35 „Kas naujo, 

Skūbi-Dū?“.
 16.05 „Antinas Gu-

druolis“. 
 16.30 „Būk su manim“.
 18.00 „Mano meilės 

šviesa“.
 19.00 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 19.55 „Alisa Never“.
 21.00 PREMJERA. 

„Midsomerio 
žmogžudytės XX. 
Kol mirtis mus 
iškirs“.

 23.05 „Žmogžudystė“.
 1.00 „Komisaras Falkas. 

Leo Gauto byla“.
 2.45 „F. T. Budrioji akis“.
 3.30 „Nusikaltimas 

šiaurėje“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 „Saša ir Tania“.
 7.00 Pavojingiausi 

pasaulio keliai.
 8.00 „Havajai 5.0“.
 9.00 Praeities žvalgas. 
 9.30 „CSI Majamis“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Kobra 11“.
 12.30 „Kaip aš susi-

pažinau su jūsų 
mama“.

 13.30 „Univeras“. 
 14.30 Televitrina.
 15.00 „Havajai 5.0“.
 16.00 „CSI Majamis“.
 17.00 „Kobra 11“.
 18.00 „Kaip aš susi-

pažinau su jūsų 
mama“.

 19.00 PREMJERA. „Gyve-
nimas susimetus“. 

 20.00 Farai. 
 21.00 Žinios. 
 21.53 Sportas.
 21.58 Orai. 
 22.00 Eurolygos 

rungtynės. Kauno 
„Žalgiris“–Madrido 
„Real“.

 0.00 „Loftas“.
 1.55 „Karklų  

žmogus“.

„Geležinis žmogus 2“,  21.20, TV3
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eterIs

pIrmaDIenIs, lapkričio 5 d. Saulė teka 7.27, leidžiasi 16.37, dienos ilgumas 9.10. 
Delčia. Vardadieniai: Elžbieta, Zacharijas, Audangas, Gedvydė, Florijonas, Elzė.

Lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Labas rytas, 

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

linė policija 2“. 
 11.10 „Komisaras 

Reksas“.
 12.00 Beatos virtuvė.
 13.00 Klauskite daktaro. 
 13.58 Loterija „Keno 

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai. 
 14.15 Laba diena, 

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

Orai. 
 18.00 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“. 
 18.30 Klauskite daktaro. 
 19.30 Vartotojų kontrolė.
 20.25 Loterija „Keno 

Loto“.
 20.30 Panorama. 
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.29 Loterija „Jėga“.
 21.30 LRT forumas. 
 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 „Genijus. Einš-

teinas“. 
 24.00 LRT radijo žinios.
 0.10 „Štutgarto krimina-

linė policija 2“. 
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Savaitė. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Klauskite daktaro. 
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“. 
 3.30 Dviračio žinios.
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 Vartotojų kontrolė. 
 5.00 „Seserys“. 

Lnk
 6.00 Dienos programa. 
 6.05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.35 „Madagaskaro 

pingvinai“. 
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 9.05 „Rimti reikalai“.
 9.40 KK2 penktadienis.
 11.15 „Meilės sparnai“.
 12.20 „Gyvenimo daina“.
 13.20 PREMJERA. „Aukš-

takulnių kerštas“.
 14.25 „Dvi širdys“.
 16.30 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.35 Yra, kaip yra. 
 18.30 Žinios. 
 19.25 Sportas. 
 19.28 Orai. 
 19.30 KK2. 
 20.00 Nuo... Iki...
 20.30 Dydžio (r)evoliu-

cija. 
 21.00 „Rimti reikalai“.
 21.30 Žinios. 
 22.24 Sportas. 
 22.28 Orai. 
 22.30 „Žmogus be 

praeities“.
 0.20 „Akloji zona“.
 1.20 „Žaibiškas kerštas“.

tv3
 6.10 Televitrina.

 6.25 Inoekspertai. 
 6.55 „Simpsonai“.
 7.55 Svajonių sodai. 
 8.50 „Meilės sūkuryje“.
 9.55 „Tai – mano gyve-

nimas“.
 12.00 „Laukinė žemė“.
 13.00 „Pažadėtoji“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios. 
 16.28 TV3 orai. 
 16.30 TV Pagalba. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 Visi mes žmonės. 
 20.30 „Moterys meluoja 

geriau“. 
 21.00 TV3 vakaro žinios. 
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai. 
 22.00 „Kobra 11“.
 23.00 „Blogas polici-

ninkas“.
 0.00 „Apsukrios kamba-

rinės“.
 1.00 „Melas ir pa-

slaptys“.
 1.50 „Gražuolė ir 

pabaisa“.
 2.40 Ekstrasensai tiria. 
 4.05 „Apsukrios kamba-

rinės“.
 4.55 „Melas ir pa-

slaptys“.

btv
 7.00 „Didžiojo sprogimo 

teorija.
 7.30 „Žiniuonis“.
 8.30 „Paskutinis faras“.
 9.30 „Šuo“.
 10.40 „Kobra 11“.
 11.45 „Reali mistika“. 
 13.45 „Žiniuonis“.
 14.45 „Paskutinis faras“.
 15.45 „Šuo“.
 16.50 „Kobra 11“.
 18.00 Info diena. 
 18.30 „Muchtaro 

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 19.30 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 20.30 „Varom!“.
 21.00 „Žmogus iš plieno“.
 23.50 „Likimo ironija, 

arba po pirties“.

Dzūkijos tv
 6.00 Programa.
 6.05 TV parduotuvė.
 6.25 Kitoks pokalbis su 

D. Žeimyte.
 7.00 Šiandien kimba. 
 8.00 „Pražūtingi sma-

ragdai“.
 9.00 „24/7“. 
 10.00 „Mentų karai: Ki-

jevas. Sugrįžimas“.
 11.10 „Albanas“.
 12.20 „Bitininkas“.
 13.30 TV parduotuvė.
 13.45 „Gluchariovas“.
 14.55 „Legenda apie 

pilotą“.
 16.00 Reporteris. 
 16.57 Orai.
 17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
 18.00 „Dzūkijos kultūros 

ir tradicijų aidai“.
 18.30 „Svečiuose pas 

Marceliutę“.
 19.00 Žinios.
 19.20 Orai.

 19.25 „Tai – sportas“. 
 19.45 „Kultūros langas“.
 20.00 Žinios.
 20.20 Orai.
 20.30 Nuoga tiesa. 
 22.00 Reporteris. 
 22.55 Orai.
 23.00 Adomo obuolys. 
 0.00 „Konsultantas“.
 1.05 „Bitininkas“.
 2.10 „Mentų karai: Ki-

jevas. Sugrįžimas“.
 3.00 „Moterų daktaras“.
 3.50 „Neišsižadėk“.
 4.45 „Mentų karai: Ki-

jevas. Sugrįžimas“.
 5.35 Vantos lapas.

Lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Kaunas Talent In 

memoriam. 
 7.05 Linija, spalva, 

forma. 
 7.30 „Auklė Mun“. 
 7.40 „Riteris Rūdžius“. 
 7.55 „Detektyvė 

Miretė“. 
 8.05 „Aviukas Šonas 5“. 
 8.15 Vienuolynų kelias 

Lietuvoje. 
 8.50 „Kaip atsiranda 

daiktai 12“. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva. 
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 Savaitė. 
 13.10 Daiktų istorijos. 
 13.55 Pasaulio lietuvių 

žinios. 
 14.20 „Alė Rūta. Ilgesys“.
 15.15 „Kaip atsiranda 

daiktai 12“. 
 15.40 „Auklė Mun“. 
 15.50 „Riteris Rūdžius“. 
 16.05 „Džeronimas“.
 16.30 Laba diena, 

Lietuva. 
 18.00 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus sąsiuvinis. 
 18.15 Mylėti ir atleisti. 

Monsinjoras 
Kazimieras Vasi-
liauskas. 

 18.55 „Teroro aktai 
Paryžiuje. Valdžios 
pozicija“. 

 20.10 Kultūros diena.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Pianinas“. 
 23.30 Istorijos detektyvai. 
 0.15 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.30 Dabar pasaulyje. 
 1.00 Džiazo muzikos 

vakaras. XXX 
tarptautinis džiazo 
festivalis „Vilnius 
Jazz 2017“.

 1.55 Dokumentinė isto-

rinė laida „Lietuvos 
kolumbai“. 

 2.50 Pradėk nuo savęs. 
 3.15 Stop juosta.
 3.45 Stambiu planu. 
 4.30 Į sveikatą! 
 4.55 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus sąsiuvinis. 
 5.10 Istorijos detektyvai. 

tv1
 6.20 Teleparduotuvė. 
 6.50 „Alisa Never“.
 7.55 „Svajonių princas“.
 9.55 „Būrėja“. 
 11.05 „Akloji“. 
 11.40 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 12.35 „Savas žmogus“.
 13.35 „F. T. Budrioji akis“.
 14.40 „Džekio Čano 

nuotykiai“. 
 15.05 „Muča Luča“. 
 15.35 „Kas naujo, 

Skūbi-Dū?“.
 16.05 „Antinas Gu-

druolis“. 
 16.30 „Būk su manim“.
 18.00 „Mano meilės 

šviesa“.
 19.00 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 19.55 „Alisa Never“.
 21.00 „Meilės punšas“.
 22.50 „Mano lemties 

diena“.
 0.45 „Komisaras Falkas. 

Operacija „Lakštin-
gala““.

 2.30 „F. T. Budrioji akis“.
 3.15 „Sicilijos mafija“.

tv6 
 6.15 Televitrina.
 6.30 „6 kadrai“. 
 7.00 Iš peties.
 8.00 „Havajai 5.0“.
 9.00 Autopilotas. 
 9.30 „CSI Majamis“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Kobra 11“.
 12.30 „Kaip aš susi-

pažinau su jūsų 
mama“.

 13.30 „Gyvenimas 
susimetus“.

 14.30 Televitrina.
 15.00 „Havajai 5.0“.
 16.00 „CSI Majamis“.
 17.00 „Kobra 11“.
 18.00 „Kaip aš susi-

pažinau su jūsų 
mama“.

 19.00 „Gyvenimas 
susimetus“. 

 20.00 „Saša ir Tania“. 
 20.30 Žinios. 
 20.58 Orai. 
 21.00 „Centurionas“.
 23.00 „Amitivilio siaubas. 

Pabudimas“.
 0.45 „Daktaras Hausas“.
 1.35 „Tironas“.
 2.35 „Naujakuriai“.

„Nusivylusios namų šeimininkės“,  19.00, TV1

Lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Beatos virtuvė. 
 7.00 Šventadienio 

mintys. 
 7.30 Klausimėlis.lt.
 8.00 Gyventi kaime 

gera. 
 8.30 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite.
 9.00 „Brolių Grimų 

pasakos. Velnias 
su trimis aukso 
plaukais“. 

 10.00 Gustavo enciklope-
dija. 

 10.30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 

 11.30 Mūsų gyvūnai. 
 12.00 Pasaulio doku-

mentika. „Laukiniai 
Vakarai. Beribiai 
krantai“.  

 12.55 Pasaulio dokumen-
tika. „Gibraltaras 
– laukinių gyvūnų 
namai“.  

 13.55 „Puaro“.
 15.43 Loterija „Keno 

Loto“.
 15.45 Žinios. Orai. 
 16.00 Istorijos detektyvai. 
 16.45 Savaitė su „Dvi-

račio žiniomis“. 
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai. 
 18.00 Duokim garo!
 19.30 Savaitė. 
 20.25 Loterijos „Keno 

Loto“ ir „Jėga“.
 20.30 Panorama. 
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Premjera. „Aš 

priglaudžiau prie 
žemės širdį“.

 22.20 Premjera. „Karštos 
gaudynės“. 

 23.50 „Šokantys arabai“. 
 1.30 Pasaulio doku-

mentika. „Laukiniai 
Vakarai. Beribiai 
krantai“. 

 2.20 Pasaulio dokumen-
tika. „Gibraltaras 
– laukinių gyvūnų 
namai“. 

 3.15 Klausimėlis.lt.
 3.30 Istorijos detektyvai. 
 4.15 „Puaro“.

Lnk
 6.25 Dienos programa. 
 6.30 „Madagaskaro 

pingvinai“. 
 7.00 „Įspūdingasis 

Žmogus-voras“. 
 7.25 „„Nickelodeon“ 

valanda. Kung Fu 
Panda“. 

 7.50 „Vėžliuko Semio 
nuotykiai 2“.

 9.35 „Medžioklės se-
zonas atidarytas“.

 11.15 „Mažosios lenk-
tynės“.

 13.00 „Žiedų valdovas. 
Dvi tvirtovės“.

 16.40 Ne vienas kelyje. 
 17.20 Teleloto. 
 18.30 Žinios. 
 19.25 Sportas. 
 19.28 Orai. 
 19.30 Lietuvos balsas. 

Nokautai. 
 22.05 „Žaibiškas kerštas“.

 0.05 „Akis“.
 1.55 „Naujokas“.

tv3
 6.15 Televitrina.
 6.30 „Čipas ir Deilas 

skuba į pagalbą“.
 7.00 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 7.30 „Aladinas“.
 8.00 „Čipas ir Deilas 

skuba į pagalbą“.
 8.30 Mamyčių klubas. 
 9.00 Kulinarinis detek-

tyvas. 
 9.30 Penkių žvaigždučių 

būstas. 
 10.00 Pasaulis pagal 

moteris. 
 10.30 Svajonių sodai. 
 11.30 Aplink Lietuvą. 

Miestai. 
 12.30 „Arlo – kalbantis 

paršelis“.
 14.00 „Drakonų kova. 

Evoliucija“.
 15.45 „Magiškoji nosis“.
 18.00 Raudonas kilimas.
 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 X Faktorius. 
 22.00 PREMJERA. „Sep-

tynios seserys“.
 0.35 „Kirtis dešine“.
 2.45 „Siuntėjas“.
 4.25 „Pavojingas susita-

rimas“.

btv
 6.20 Pasaulio rąsto kė-

limo čempionatas. 
 7.20 „Pašvaistė. Lieps-

nojanti padangė“. 
 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 Sveikatos kodas. 
 10.00 „Vaikai šėlsta“. 
 10.30 „Dramblių kara-

lius“.
 11.40 „Velniški Stivo Os-

tino išbandymai“. 
 12.40 „Anthonis Bour-

dainas. Nepažįs-
tami kraštai“. 

 13.40 „Ekstrasensų 
mūšis“. 

 16.30 „Nusikaltimų 
miestas“. 

 17.00 Betsafe–LKL. 
„Šiauliai“–
„Žalgiris“.

 19.30 „Likimo ironija, 
arba po pirties“.

 23.25 „Vienuolis nusilei-
džia nuo kalno“.

 1.45 „Nėra kur slėptis“.

Dzūkijos tv
 7.00 Programa.
 7.04 TV parduotuvė.
 7.20 „Pasaulis iš 

viršaus“. 
 8.30 Kaimo akademija. 
 9.00 Šiandien kimba. 
 10.00 „Nuostabūs gyvūnų 

pojūčiai“.
 11.10 Ekovizija. 
 11.20 4 kampai. 
 11.50 „Mentų karai: 

Kijevas. Užmušti 
blogį“.

 14.00 „Ant bangos“.
 16.00 Žinios.
 16.18 Orai.
16.20. Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 17.00 Gyvenimo sparnai.
 18.00 Žinios.
 18.27 Orai.
 18.30 „Vėjas į veidą“.
 20.00 Žinios.
 20.22 Orai.
 20.25 „Vėjas į veidą“.
 21.00 „24/7“. 
 22.00 Žinios.
 22.27 Orai.
 22.30 „Pagrindinis 

įtariamasis“.
 0.45 „Širdies plakimas“.
 2.45 „Merdoko 

paslaptys“.
 4.10 Skinsiu raudoną 

rožę. 
 4.40 „Juodosios katės“.
 5.30 „Neprijaukinti. 

Aliaska“. 

Lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Martynas Kuliavas 

ir draugai. Netikėti 
prisilietimai.

 7.10 ARTi. 
 7.30 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus sąsiuvinis. 
 7.45 Kultūrų kryžkelė. 

Menora.
 8.00 Kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 8.15 Kultūrų kryžkelė. 
 8.30 Kelias. 
 8.45 Krikščionio žodis. 
 9.00 Premjera. „Neri-

botos žmogaus 
galimybės“. 

 9.30 Euromaxx. 
 10.00 Pasaulio lietuvių 

žinios. 
 10.30 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija.
 11.00 7 Kauno dienos.
 11.30 Linija, spalva, 

forma. 
 12.00 Lietuva mūsų 

lūpose. 
 12.30 Pradėk nuo savęs. 
 13.00 Stop juosta.
 13.30 Dainuoju Lietuvą. 
 16.00 Kultmisijos. 
 16.45 Mokslo sriuba. 
 17.10 Nacionalinė 

paieškų tarnyba. 
 18.00 Jaunųjų konkursų 

laureatų ir Eurora-
dijo koncertas. 

 19.00 Atspindžiai. 
Paveldo kolekcija.

 19.30 Jaunųjų konkursų 
laureatų ir Eurora-
dijo koncertas. 

 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Skambantys pa-

sauliai su Nomeda 
Kazlaus. Svečias 
– operos žvaigždė 
Isabel Bayrakdarian 
(JAV).

 21.50 Šv. Jurgio meno 
sezonas 2018. 
Religinės muzikos 

koncertas „Jo 
valia“.

 23.00 Anapus čia ir dabar. 
 23.45 „Marni“. 
 1.50 Kultmisijos. 
 2.35 Garsiau. 
 3.00 ARTi. 
 3.15 Valstybinio pučia-

mųjų instrumentų 
orkestro „Trimitas“ 
jubiliejinis 60-
mečio koncertas. 

 5.05 Nacionalinė 
paieškų tarnyba. 

tv1
 6.20 Teleparduotuvė. 
 6.50 „Pragaro katytė“. 
 7.45 „Džekas Hana 

kviečia į gamtą“. 
 8.10 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.05 „Tėvas Motiejus“.
 10.30 „Būrėja“. 
 11.40 „Klasikiniai kepiniai. 

Anos Olson 
receptai“.

 12.10 „Didelės svajonės, 
mažos erdvės“. 

 13.30 Sveikinimai. 
 15.45 „Širdele mano“.
 17.45 „Akloji“. 
 18.55 „Būrėja“. 
 19.30 „Įsimylėjęs kara-

lius“.
 21.00 „Sicilijos mafija“.
 22.55 „Aeroplanas“.
 0.45 „Griausmingieji 

Čarlio angelai“.
 2.35 „Modus“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 Ledo kelias.
 7.30 „Žydrosios pla-

netos stebuklai“.
 8.30 Sandėlių karai.
 9.00 Gyvūnų manija. 
 9.30 Vienam gale 

kablys. 
 10.00 Praeities žvalgas. 
 10.30 Sekmadienis su 

Kauno „Žalgiriu“. 
 11.00 100% Dakaras.
 11.30 Sandėlių karai.
 12.00 Beveik neįmanoma 

misija.
 13.00 PREMJERA. „Žy-

drosios planetos 
stebuklai“.

 14.00 Pavojingiausi 
pasaulio keliai.

 15.00 Ledo kelias.
 16.00 Iš peties.
 17.00 Sandėlių  

karai.
 18.00 „Skorpionas“.
 19.00 Amerikos talentai.
 21.00 Žinios. 
 21.53 Sportas.
 21.58 Orai. 
 22.00 Nakties 
 22.30 Dainų dvikova.
 0.00 „Skorpionas“.
 1.45 Beveik neįmanoma 

misija.

sekmaDIenIs, lapkričio 4 d. Saulė teka 7.25, leidžiasi 16.39, dienos ilgumas 9.14. 
Delčia. Vardadieniai: Agrikola, Karolis, Modesta, Vitalis, Eibartas, Vaidmina, Vitalijus, Vitalius.

„Skorpionas“,  18.00, TV6
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trečIaDIenIs, lapkričio 7 d. Saulė teka 7.31, leidžiasi 16.33, dienos ilgumas 
9.02. Delčia. Vardadieniai: Ernestas, Rufas, Sirtautas, Gotautė, Karina.

Lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Labas rytas, 

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

linė policija 2“. 
 11.10 „Komisaras 

Reksas“.
 12.00 Nacionalinė 

paieškų tarnyba. 
 13.00 Klauskite daktaro. 
 13.58 „Keno Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai. 
 14.15 Laba diena, 

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

Orai. 
 18.00 „Kas ir kodėl?“. 
 18.30 Klauskite daktaro. 
 19.30 Gyvenimas. 
 20.25 Loterija „Keno 

Loto“.
 20.30 Panorama. 
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.29 Loterija „Jėga“.
 21.30 Mano mama 

gamina geriau! 
 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 Premjera. „Sma-

ragdo miestas“. 
 23.45 Klausimėlis.lt. 
 24.00 LRT radijo žinios.
 0.10 „Štutgarto krimina-

linė policija 2“. 
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Stilius. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Klauskite daktaro. 
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 „Kas ir kodėl?“. 
 3.30 Dviračio žinios. 
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 Nacionalinė ekspe-

dicija „Dniepru per 
Ukrainą“.

 5.00 „Seserys“. 

Lnk
 6.05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.35 „Madagaskaro 

pingvinai“. 
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 9.05 „Rimti reikalai“.
 9.40 KK2.
 10.10 Nuo... Iki... 
 10.45 Dydžio (r)evoliu-

cija.
 11.15 „Meilės sparnai“.
 12.20 „Gyvenimo daina“.
 13.20 „Aukštakulnių 

kerštas“.
 14.25 „Dvi širdys“.
 16.30 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.35 Yra, kaip yra. 
 18.30 Žinios. 
  19.30 KK2. 
 20.00 Nuo... Iki...
 20.30 Dydžio (r)evoliu-

cija. 
 21.00 „Rimti reikalai“.
 21.30 Žinios. 
  22.30 „Pabėgimas“.
 0.15 „Akloji zona“.
 1.20 „Degantis 

žmogus“.

tv3
 6.10 Televitrina.

 6.25 Tavo supergalia. 
 6.55 „Simpsonai“.
 7.55 Prieš srovę.
 8.50 „Meilės sūkuryje“.
 9.50 „Tai – mano gyve-

nimas“.
 12.00 „Laukinė žemė“.
 13.00 „Pažadėtoji“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios. 
 16.30 TV Pagalba. 
 18.30 TV3 žinios. 
  19.30 Gero vakaro šou. 
 20.30 „Moterys meluoja 

geriau“. 
 21.00 TV3 vakaro žinios. 
  22.00 PREMJERA. „Rytoj 

viskas prasideda iš 
naujo“.

 22.25 Filmo pertraukoje – 
Vikinglotto.

 22.30 TĘSINYS. „Rytoj 
viskas prasideda iš 
naujo“.

 0.30 „Apsukrios kamba-
rinės“.

 1.25 „Melas ir pa-
slaptys“.

 2.15 „Gražuolė ir 
pabaisa“.

 3.05 Ekstrasensai tiria. 
 4.35 „Apsukrios kamba-

rinės“.

btv
 7.00 „Didžiojo sprogimo 

teorija“.
 7.30 „Žiniuonis“.
 8.30 „Paskutinis faras“.
 9.30 „Šuo“.
 10.35 „Kobra 11“.
 11.40 „Muchtaro 

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 12.45 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 13.45 „Žiniuonis“.
 14.45 „Paskutinis faras“.
 15.45 „Šuo“.
 16.50 „Kobra 11“.
 18.00 Info diena. 
 18.30 „Muchtaro 

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 19.30 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 20.30 „Varom!“.
 21.00 „Atpildas“.
 22.50 „Slaptas planas“.
 0.45 „Kortų namelis“.
 1.50 „Velniški Stivo Os-

tino išbandymai“.

Dzūkijos tv
 6.00 Programa.
 6.05 TV parduotuvė.
 6.25 Lietuva tiesiogiai. 
 7.00 Vantos lapas. 
 7.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 8.00 „Pražūtingi sma-

ragdai“.
 9.00 „Patriotai“. 
 10.00 „Mentų karai: 

Kijevas. Laisva 
valia“.

 11.10 „Albanas“.
 12.20 „Bitininkas“.
 13.30 TV parduotuvė.
 13.45 „Gluchariovas“.
 14.55 „Legenda apie 

pilotą“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 Lietuva tiesiogiai. 

 16.57 Orai.
 17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
 18.00 „Politiko išpažintis“
 18.25 „Dzūkijos kultūros 

ir tradicijų aidai“. 
 19.00 Žinios.
 19.20 Orai.
 19.25 „Pozicija“.
 20.00 Žinios.
 20.20 Orai.
 20.30 Lietuva tiesiogiai. 
 20.57 Orai.
 21.00 „Ant bangos“. 
 22.00 Reporteris. 
 22.52 Orai.
 22.55 Rubrika „Renova-

cija. Tikrai verta“.
 23.00 „Patriotai“. 
 0.00 „Konsultantas“.
 1.05 „Bitininkas“.
 2.10 „Mentų karai: Ki-

jevas. Sugrįžimas“.
 3.00 „Moterų daktaras“.
 3.50 „Šėtono me-

džioklė“.
 4.45 „Mentų karai: Ki-

jevas. Sugrįžimas“.
 5.35 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 

Lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Džiazo muzikos 

vakaras. XXX 
tarptautinis džiazo 
festivalis „Vilnius 
Jazz 2017“. 

 7.05 Kultūrų kryžkelė. 
Rusų gatvė. 

 7.30 „Auklė Mun“. 
 7.40 „Riteris Rūdžius“. 
 7.55 „Džeronimas“.
 8.20 Pradėk nuo savęs. 
 8.50 „Kaip atsiranda 

daiktai 12“. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva. 
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 Šv. Jurgio meno 

sezonas 2018. 
Religinės muzikos 
koncertas „Jo 
valia“.

 13.25 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje. 

 13.55 Linija, spalva, 
forma. 

 14.20 Stilius. 
 15.15 „Kaip atsiranda 

daiktai 12“. 
 15.40 „Auklė Mun“. 
 15.50 „Riteris Rūdžius“. 
 16.05 „Džeronimas“.
 16.30 Laba diena, 

Lietuva. 
 18.00 Kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 18.15 „Giminės po 20 

metų“. 
 19.00 ARTi. 
 19.15 „Klimatas, žmonės 

ir jūra“. 
 20.10 Kultūros diena.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.25 FIBA Čempionų 

lyga. Liublianos 
„Petrol Olimpia“–
Klaipėdos 
„Neptūnas“.

 23.30 Premjera. „Rimti 
žaidimai“. 

 1.25 DW naujienos rusų 

kalba.
 1.45 Dabar pasaulyje. 
 2.15 „Komisaras ir jūra“.
 3.45 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija
 4.15 Už kadro. 
 4.40 Kultūrų kryžkelė. 

Menora.
 4.55 Kultūrų kryžkelė. 

Trembita.
 5.15 „Giminės po 20 

metų“.

tv1
 6.20 Teleparduotuvė. 
 6.50 „Alisa Never“.
 7.55 „Svajonių princas“.
 9.55 „Būrėja“. 
 10.30 „Akloji“. 
 11.40 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 12.35 „Savas žmogus“.
 13.35 „F. T. Budrioji akis“.
 14.40 „Džekio Čano 

nuotykiai“. 
 15.05 „Muča Luča“. 
 15.35 „Kas naujo, 

Skūbi-Dū?“.
 16.05 „Antinas Gu-

druolis“. 
 16.30 „Būk su manim“.
 18.00 „Mano meilės 

šviesa“.
 19.00 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 19.55 „Alisa Never“.
 21.00 „Inspektorius 

Džordžas Džentlis. 
Prarastas vaikas“.

 22.55 „Mano lemties 
diena“.

 0.50 „Komisaras Falkas. 
Žaidimo taisyklės“.

 2.40 „F. T. Budrioji akis“.
 3.25 „Inspektorius 

Džordžas Džentlis. 
Valdančioji klasė“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 „Saša ir Tania“.
 7.00 Pavojingiausi 

pasaulio keliai.
 8.00 „Havajai 5.0“.
 9.00 Statybų gidas.
 9.30 „CSI Majamis“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Kobra 11“.
 12.30 „Kaip aš susi-

pažinau su jūsų 
mama“.

 13.30 „Gyvenimas 
susimetus“. 

 14.30 Televitrina.
 15.00 „Havajai 5.0“.
 16.00 „CSI Majamis“.
 17.00 „Kobra 11“.
 18.00 „Kaip aš susi-

pažinau su jūsų 
mama“.

 19.00 „Gyvenimas 
susimetus“. 

 20.00 „Saša ir Tania“. 
 20.30 Žinios. 
 21.00 „Baradač'ius“. 
 21.30 „6 kadrai“.
 21.45 TIESIOGIAI. 

Europos taurės 
krepšinio rung-
tynės. Malagos 
„Unicaja“–Vilniaus 
„Rytas“.

 23.45 „Skubi pagalba“.
 0.45 „Daktaras Hausas“.
 1.35 „Tironas“.
 2.40 „Naujakuriai“.

Lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Labas rytas, 

Lietuva. 
 9.15 „Senis.
 10.20 „Štutgarto krimina-

linė policija 2“. 
 11.10 „Komisaras 

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

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai. 
 14.15 Laba diena, 

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

Orai. 
 18.00 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“. 
 18.30 Klauskite daktaro. 
 19.30 (Ne)emigrantai. 
 20.25 Loterija „Keno 

Loto“.
 20.30 Panorama. 
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.29 Loterija „Jėga“.
 21.30 Nacionalinė ekspe-

dicija „Dniepru per 
Ukrainą“.

 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 „12 beždžionių 1“. 
 23.45 Klausimėlis.lt.
 24.00 LRT radijo  

žinios.
 0.10 „Štutgarto krimina-

linė policija 2“. 
 1.00 LRT radijo  

žinios.
 1.10 Istorijos detektyvai. 
 2.00 LRT radijo  

žinios.
 2.05 Klauskite daktaro. 
 3.00 LRT radijo  

žinios.
 3.05 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“. 
 3.30 Dviračio žinios. 
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 (Ne)emigrantai. 
 5.00 „Seserys“. 

Lnk
 6.00 Dienos programa. 
 6.05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.35 „Madagaskaro 

pingvinai“. 
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 9.05 „Rimti reikalai“.
 9.40 KK2.
 10.10 Nuo... Iki... 
 10.45 Dydžio (r)evoliu-

cija.
 11.15 „Meilės sparnai“.
 12.20 „Gyvenimo daina“.
 13.20 „Aukštakulnių 

kerštas“.
 14.25 „Dvi širdys“.
 16.30 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.35 Yra, kaip yra. 
 18.30 Žinios. 
 19.25 Sportas. 
 19.28 Orai. 
 19.30 KK2. 
 20.00 Nuo... Iki...
 20.30 Dydžio (r)evoliu-

cija. 
 21.00 „Rimti reikalai“.
 21.30 Žinios. 

 22.24 Sportas. 
 22.28 Orai. 
 22.30 „Degantis 

žmogus“.
 1.35 „Akloji zona“.
 2.35 „Žmogus be 

praeities“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 6.55 „Simpsonai“.
 7.55 Visi mes žmonės. 
 8.50 „Meilės sūkuryje“.
 9.55 „Tai – mano gyve-

nimas“.
 12.00 „Laukinė žemė“.
 13.00 „Pažadėtoji“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios. 
 16.28 TV3 orai. 
 16.30 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 PREMJERA. „Pa-

skutiniai riteriai“.
 0.20 „Apsukrios kamba-

rinės“.
 1.20 „Melas ir pa-

slaptys“.
 2.10 „Gražuolė ir 

pabaisa“.
 2.55 Ekstrasensai tiria. 
 4.20 „Apsukrios kamba-

rinės“.
 5.10 „Melas ir pa-

slaptys“.

btv
 7.00 „Didžiojo sprogimo 

teorija“.
 7.30 „Žiniuonis“.
 8.30 „Paskutinis faras“.
 9.30 „Šuo“.
 10.35 „Kobra 11“.
 11.40 „Muchtaro 

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 12.45 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 13.45 „Žiniuonis“.
 14.45 „Paskutinis faras“.
 15.45 „Šuo“.
 16.50 „Kobra 11“.
 18.00 Info diena. 
 18.30 „Muchtaro 

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 19.30 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 20.30 „Varom!“.
 21.00 „Slaptas planas“.
 22.55 „Žmogus iš plieno“.
 1.35 „Velniški Stivo Os-

tino išbandymai“.

Dzūkijos tv
 6.00 Programa.
 6.05 TV parduotuvė.
 6.25 Čempionai. 
 7.00 10 min. iki tobu-

lybės su Jurijumi. 
 7.10 Skinsiu raudoną 

rožę. 
 8.00 „Pražūtingi sma-

ragdai“.

 9.00 Adomo obuolys. 
 10.00 „Mentų karai: Ki-

jevas. Sugrįžimas“.
 11.10 „Albanas“.
 12.20 „Bitininkas“.
 13.30 TV parduotuvė.
 13.45 „Gluchariovas“.
 14.55 „Legenda apie 

pilotą“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 Lietuva tiesiogiai. 
 16.57 Orai.
 17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
 18.00 „Dzūkijos kultūros 

ir tradicijų aidai“. 
 18.30 „Kultūros langas“.
 18.45 „Tai – sportas“.
 19.00 Žinios.
 19.20 Orai.
 19.25 „Politiko išpa-

žintis“. 
 20.00 Žinios.
 20.20 Orai.
 20.30 Lietuva tiesiogiai. 
 20.57 Orai.
 21.00 „Patriotai“. 
 22.00 Reporteris. 
 22.55 Orai.
 23.00 Nuoga tiesa. 
 0.30 Čempionai. 
 1.05 „Bitininkas“.
 2.10 „Mentų karai: Ki-

jevas. Sugrįžimas“.
 3.00 „Moterų daktaras“.
 3.50 „Šėtono me-

džioklė“.
 4.45 „Mentų karai: Ki-

jevas. Sugrįžimas“.
 5.35 Čempionai.

Lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Džiazo muzikos 

vakaras. XXX 
tarptautinis džiazo 
festivalis „Vilnius 
Jazz 2017“.

 7.05 Misija: Vilnija. 
 7.30 „Auklė Mun“. 
 7.40 „Riteris Rūdžius“. 
 7.55 „Džeronimas“.
 8.20 Mokslo sriuba. 
 8.50 „Kaip atsiranda 

daiktai 12“. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva. 
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 Gimę tą pačią 

dieną. 
 13.10 Anapus čia ir dabar. 
 14.00 „Teroro aktai 

Paryžiuje. Valdžios 
pozicija“. 

 15.15 „Kaip atsiranda 
daiktai 12“. 

 15.40 „Auklė Mun“. 
 15.50 „Riteris Rūdžius“. 
 16.05 „Džeronimas“.
 16.30 Laba diena, 

Lietuva. 
 18.00 Kultūrų kryžkelė. 

Menora.
 18.15 ARTi. 
 18.30 Garsiau.
 18.55 FIBA Čempionų 

lyga. Panevėžio 
„Lietkabelis“–Di-
žono „JDA“. 

 21.00 Kultūros  
diena.

 21.30 Premjera. „Komi-
saras ir jūra“.

 23.00 ARTi. 
 23.15 Daiktų istorijos. 

 24.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.45 Džiazo muzikos 

vakaras. XXX 
tarptautinis džiazo 
festivalis „Vilnius 
Jazz 2017“. 

 1.50 „Pianinas“. 
 3.45 Daiktų istorijos. 
 4.30 Garsiau. 
 4.55 Martynas Kuliavas 

ir draugai. Netikėti 
prisilietimai.

tv1
 6.20 Teleparduotuvė. 
 6.50 „Alisa Never“.
 7.55 „Svajonių princas“.
 9.55 „Būrėja“.
 11.05 „Akloji“. 
 11.40 „Nusivylusios 

namų šeimininkės“.
 12.35 „Savas žmogus“.
 13.35 „F. T. Budrioji akis“.
 14.40 „Džekio Čano 

nuotykiai“. 
 15.05 „Muča Luča“. 
 15.35 „Kas naujo, 

Skūbi-Dū?“.
 16.05 „Antinas Gu-

druolis“. 
 16.30 „Būk su manim“.
 18.00 „Mano meilės 

šviesa“.
 19.00 „Nusivylusios 

namų šeimininkės“.
 19.55 „Alisa Never“.
 21.00 „Inspektorius 

Džordžas Džentlis. 
Valdančioji klasė“.

 22.55 „Mano lemties 
diena“.

 0.50 „Komisaras Falkas. 
Už įstatymo ribų“.

 2.40 „F. T. Budrioji akis“.
 3.25 „Meilės punšas“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 „Saša ir Tania“. 
 7.00 Iš peties.
 8.00 „Havajai 5.0“.
 9.00 Gyvūnų manija. 
 9.30 „CSI Majamis“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Kobra 11“.
 12.30 „Kaip aš susi-

pažinau su jūsų 
mama“.

 13.30 „Gyvenimas 
susimetus“.

 14.30 Televitrina.
 15.00 „Havajai 5.0“.
 16.00 „CSI Majamis“.
 17.00 „Kobra 11“.
 18.00 „Kaip aš susi-

pažinau su jūsų 
mama“.

 19.00 „Gyvenimas 
susimetus“. 

 20.00 „Saša ir Tania“. 
 20.30 Žinios. 
 20.58 Orai. 
 21.00 „Baradač'ius“. 
 21.30 „6 kadrai“. 
 21.45 TIESIOGIAI. UEFA 

čempionų lygos 
rungtynės. „FC 
Internazionale 
Milano“–„FC Barce-
lona“.

 23.50 „Rezidentas“.
 0.50 „Daktaras Hausas“.
 1.40 „Tironas“.
 2.35 „Naujakuriai“.

antraDIenIs, lapkričio 6 d. Saulė teka 7.29, leidžiasi 16.35, dienos ilgumas 
9.06. Delčia. Vardadieniai: Leonardas, Melanijus, Ašmantas, Vygaudė, Armantas.
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VILNONĖS ANTKLODĖS
Š. m. lapkričio 6 d. (antradienį).

9.00 val. – Krosnoje,
10.00 val. – Šventežeryje,
10.20 val. – Avižieniuose,
10.40 val. – Veisiejuose (turguje),
11.00 val. – Viktarine,

11.15 val. – Kapčiamiestyje,
11.45 val. – Lazdijuose
(centriniame turguje),
12.20 val. – Rudaminoje,
12.35 val. – Šeštokuose.

Gamintojų kainomis parduosime vilnones viengules (54 EUR), dvigules 
(60 EUR), vaikiškas (35 EUR) antklodes, vilnonius čiužinius (paklotus, 
įvairių išmatavimų, 47–61 EUR), vilnones pagalves (19 EUR), patalynės 
komplektus (28–31 EUR), vilnonius suktus siūlus (19 EUR/kg). 

Iš natūralios avių vilnos pagaminta patalynė yra labai higieniška. Ji 
higroskopiška (gali sugerti ir išgarinti daug drėgmės), nesielektrina, lengva, 
šilta, gerai praleidžia orą ir ultravioletinius spindulius, sunkiai dega, pasižymi 
bakteriostatinėmis savybėmis. Tinka naudoti tiek vasarą, tiek žiemą.

PUIKI KALĖDINĖ DOVANA.
Priimami užsakymai telefonu po 20 val., pristatome nemokamai. 

Tel. 8 698 71270. 
Pakruojo rajono Lygumų vilnų verpykla

asmenInIaI skeLbImaI nemokamaI !!!

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

Kviečiame registruotis į 
vairavimo kursus

Kalvarijoje organizuojami
mokymai: 

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

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

Dėmesio!

PARDUODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

Žemės sklypą Smarliūnų k.  •
(25 a, su pastatais, 20 km nuo 
Druskininkų, 5 km nuo Veisiejų, 
geodeziniai matavimai, elektra), 
kaina 5 990 Eur.  
Tel. 8 624 17600.

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

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

Žemės sklypą Lazdijų r., šalia  •
ežero.  
Tel. 8 686 70841.

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

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

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

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

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

Pusę medinio namo ramioje  •
vietoje (iki centro 400 m, 15 a 
žemės sklypas).  
Tel.: 8 611 53258, 8 620 57733.

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

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

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

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

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

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

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

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

Ratlankius (skardiniai,  •
4 vnt.,  MB, 5 skylių, 6 1/2 
JX15H22150246), kaina 20 Eur 
už visus.  
Tel. 8 614 17460.

„Renault Scenic“ (1998 m.,  •
dyzelinas).  
Tel. 8 610 76448.

„Opel Vectra C“ (2005 m., 1,9  •
l, cdti, universalas, 6 pav., daug 
privalumų, iš Vokietijos, TA iki 
2020 m.), kaina 1 850 Eur.  
Tel. 8 624 17600.

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

GYVULIAI

Veršingą pieninę telyčią.   •
Tel. 8 608 76861.

Kiaulę. Seinų g. 60, Lazdijai. •
Didelę kiaulę, kaina 1,4 Eur/ •

kg.  
Tel. 8 601 22865.

Veislines avis ir avinus.   •
Tel. 8 642 07624.

AUGALAI

Moliūgus. Tel. 8 671 59184. •
Alijošių. Tel. 8 617 01065. •
Įvairių gėlių sodinukus. UAB  •

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

Kvietrugius.   •
Tel. 8 688 80688.

KITI

Šuns būdą.   •
Tel. 8 617 01065.

Telefoną „Huawei Y6“.   •
Tel. 8 675 56336.

Naujus kiemo vartus (paga- •
minti iš aliuminio, lengvi ir tvirti, 
1,25 x 3 m, iš Prancūzijos), kaina 
250 Eur. Tel. 8 624 17600.

Parduoda
 lietuviškas 

„Vineta“ veislės 
bulves 

Tel. 8 614 80988.

PARDUODA.

Beržines ir juodalksnio 
malkas.

Atvežame.
Užsakymai priimami

8 688 80175.

Plaukimas Ančios ežeru  
grupei iki vienuolikos asmenų, 
valandos kaina 15 eurų.

Plaukdami galite pamatyti 
Vainežerio gynybinį įtvirtinimą 
ir Mėčiūnų piliakalnį.

Tel. 8 686 63665.

Šienainį.   •
Tel. 8 622 33441. 

Ketinius radiatorius.   •
Tel. 8 614 56206.

Fasuotą akmens anglį ir  •
durpių briketus. Atvežame. UAB 
„Martas“, Gėlyno g. 17, Lazdijai.  
Tel.: 8 652 51721, (8 318) 51721.

Skaldelę kapams. UAB „Mar- •
tas“, Gėlyno g. 17, Lazdijai.  
Tel.: 8 652 51721, (8 318) 51721.

Įvairios medienos malkas  •
(rąsteliais, kaladėmis, kapotas). 
Atvežame nemokamai.  
Tel. 8 698 39795. 

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

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

PERKA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

Žemę. Tel.: 8 688 80688.  •
Žemės ūkio paskirties žemę.   •

Tel.: 8 615 94920, 8 614 56206.

Įmonė, įsikūrusi Lazdijuose,  •
perka mišką. Tel. 8 609 93464.

Mišką (gali būti bendratur- •
čių, neatidalytas, su skolomis). 
Sutvarkau dokumentus.  
Tel. 8 644 55355. 

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

Bet kokią žemės ūkio tech- •
niką. Perku traktorių, priekabą, 
sunkvežimį ir jų padargus. Gali 
būti neveikianti, su defektais.  
Tel. 8 680 77728. 

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

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

Brangiausiai – naudotus, ne- •
važiuojančius angliškus, po eis-
mo įvykio ar visiškai tvarkingus 
automobilius ir mikroautobusus. 
Pasiima patys. Atsiskaito iš karto.  
Tel. 8 630 64004. 

Perkame automobilius, mo- •
tociklus, prikabinamus namelius 
(kemperius). Pasiimam patys.  
Tel. 8 690 25066.

Superkame visų markių auto- •
mobilius, mikroautobusus, kem-
perius, motociklus, keturračius, 
motorolerius. Gali būti nevažiuo-
jantys ar ilgai stovėję. Sutvarko-
me dokumentus, Atsiskaitome iš 
karto. Tel. 8 674 48971.

uaB „rividė“
parduoda ir pristato:

• Plautas aukščiausios rū-
šies akmens anglis (palaidos 
arba fasuota po 25 kg).

• Granulines akmens anglis 
(po 1 t, po 25 kg).

• Medžio briketus.
• Durpių briketus didmai-

šiuose po 500 kg.
• Medžio granules (sertifi-

kuotos).

Tel. 8 652 71212.

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

Baldų 
projektavimas, 
gamyBa, 
prekyBa

Baldų 
projektavimas, 
gamyBa, 
prekyBa

Norgaudas Pilvinis atlieka 
geodezinius (kadastrinius) 

matavimus
Tel. 8 680 83000.
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Maketavimas, spausdinimas. 
Kreiptis tel. 8 614 56206, 

el. p. ruta@dzukuzinios.lt

Vizitinės kortelės, 
lankstinukai,

skrajutės.

Kvietimai 
gimtadienio, 

vestuvių 
progomis.

asmenInIaI skeLbImaI nemokamaI !!!

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

Superkame „Audi“, „VW“,  •
„MB“, „Opel“, „Mazda“, „Mitsu-
bishi“, „Toyota“ markių automo-
bilius. Gali būti nevažiuojantys, 
po autoįvykių. Pasiimame patys, 
atsiskaitome iš karto.  
Tel. 8 674 48762. 

Superkame visų markių au- •
tomobilius, kemperius. Gali būti 
nevažiuojantys ar po autoįvykio 
bei parvežti iš Anglijos. Pasiima-
me patys, sutvarkome reikalingus 
dokumentus, atsiskaitome iš 
karto. Tel. 8 681 20546. 

Visų markių automobilių  •
supirkimas. Gali būti nevažiuo-
jantys, be TA, po autoįvykio. 
Atsiskaitome vietoje, sutvarkome 
dokumentus. Tel. 8 635 88865. 

GYVULIAI

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

Įmonė tiesiogiai – galvijus  •
aukščiausiomis ŽŪKB „Kreke-
navos mėsa“ kainomis. Moka iš 
karto. Tel. 8 613 79515. 

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

KITI

Naudotą pianiną.   •
Tel. 8 659 60507.

Metalo laužo supirkimas:  •
juodojo metalo laužas – 170–200 
Eur/t, skarda – 130–150 Eur/t. 
Didesnį kiekį pasiimame patys. 
Ežero g. 39, Lazdijai. Svėrimo pa-
slaugos iki 60 t. Darbo laikas I–V 
8.00–16.30 val., VI 9.00–13.00 
val. Tel. 8 698 30902. 

DARBAS
SIŪLO

Kavinei Šeštokuose reikalinga  •
virėja.  
Tel. 8 615 38636.

ĮMONĖ SUPERKA 
KARVES, BULIUS ir TELYČIAS

AB „Krekenavos agrofirma“
supirkimo kainomis.

Sveria vietoje. Moka 6 ir 21 proc. PVM. 

Pasiima savo transportu. Atsiskaito iš karto.

Tel.: 8 685 86131, 8 698 28063.

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

NUOMA
SIŪLO

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

Išnuomoju gamybines-san- •
dėliavimo patalpas Radvilų g., 
Veisiejuose.  
Tel. 8 698 78040. 

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

IEŠKO

Išsinuomočiau butą Lazdi- •
juose.  
Tel. 8 603 30577.

Nuoširdžiai užjaučiame Giną RAMAnAUSKienę dėl myli-
mos mamytės mirties.

Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 
ir padalinių darbuotojai

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

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

išsinuomočiau būstą. Pagei- •
dautina Veisiejų seniūnijoje.  
Tel. 8 620 46498.

Brangiai išsinuomočiau že- •
mės Krosnos, Šeštokų sen.  
Tel. 8 688 80688. 

Turite laisvos žemės nuo- •
mai Teizų apylinkėse? Padėkite 
jaunam ir naujai besikuriančiam 
ūkiui plėstis.  
Tel. 8 653 90001.

PAŽINTYS
Našlys ieško draugės. Priim- •

siu gyventi kartu.  
Tel. 8 675 29129.

42 m. vyras ieško gyvenimo  •
draugės be žalingų įpročių.  
Tel. 8 607 37326.

PASLAUGOS
VANDENS GRĘŽINIAI, GE- •

OTERMINIS ŠILDYMAS. Darbai 
nuo A iki Z visoje Lietuvoje 
ištisus metus! Garantija, aptarna-
vimas. www.Melkerlita.lt.  
Tel.: Linas 8 616 08020,  
Rolandas 8 686 83265. 

MEDŽIO PjUVENų 
BRIKETAI IR GRANULĖS

Pristatymas nemokamas.

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

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

Atliekame visus vidaus apdai- •
los darbus.  
Tel. 8 623 00597.

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

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

Glaistome, dažome bei  •
atliekame kitus vidaus apdailos 
darbus. Tel. 8 622 60230. 

Ariu žemę.   •
Tel. 8 688 80688. 

Greitai ir kokybiškai išpjauna- •
me medžius tiek gyvenamosiose, 
tiek sunkiai prieinamose teritori-
jose ir kapinėse.  
Tel. 8 627 49416.

Gaminame duris namams,  •
ūkiniams pastatams, laiptus ir 
kitus gaminius. Kokybę garantuo-
jame. Tel. 8 686 71689.
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• 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

naujose patalpose

Brangiai visoje Lietuvoje 
superkame galvijus: karves, 
jaučius, telyčias. Atsiskaito-
me vietoje. Vežame į užsienį. 

Tel. 8 680 41 510.

Mėsinių galvijų augintojų 
kooperatyvas

„5000 AUBRAKų LAZDIjAMS“

Superka bulius, telyčias, karves 

eksportui į Lenkiją.

Tel. 8 699 03929.

Firma brangiai perka 
pienu girdomus veršelius. 
Moka 6 ir 21 proc. .

Tel. 8 634 23551. 

BALDų PAPiLDyMAS! .
Virtuvės komplektai, sofos, 
lovos, kampai, spintelės, 
lentynos, komodos, kėdės, 
prieškambario baldai, šal-
dytuvai, šaldikliai, žoliapjo-
vės, trimeriai. Nemokamas 
atvežimas.

Ulonų g. 16, Alytus 
(„Dainava“)

Tel. 8 683 76442

Prekiaujame granito skaldele, kaina 25 kg nuo 4 eur.

www.dzukijosgranitas.lt

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

Gaminame paminklus, tvoreles, antkapius.
Atvežame, sumontuojame.

Brangiai perka.
karves, jaučius, telyčias. 

Tvarko subsidijas.  
Atsiskaito iš karto. 

Moka 6–21 proc. 
Sveria, pasiima. 

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

„Sūduvos galvijai“

VANTOS.
Įvairioms pirtims. 

Įvairiems vanojimams. 
Didesnį kiekį galiu atvežti. 

Kviečiu susipažinti su 
lietuviškos pirties 

tradicijomis ir ritualais.

Tel. 8 633 59539. 

Miško 
paslaugos.

• Miško pirkimas
• Miško pjovimas su harvesteriu
• Retinimai, sanitariniai kirtimai
• Savaiminių miško žėlinių kirtimas
• Prekyba mediena, rąstais
• Stataus miško su žeme ir be jos pirkimas
• Miško atkūrimas
• Medienos ištraukimas
• Konsultavimas.

Alėjos g. 29, Leipalingis.
Tel.: 8 618 42266, 8 686 67560

leipalingio.giria@gmail.com

Tel. 8 684 95050.  

Veršelių 
supirkimas. 

VERŠELIŲ 
SUPIRKIMAS.

Tel. 8 684 95050.

GALVIJŲ 
SUPIRKIMAS.
Tel.: 8 682 49384, 

8 686 98223.

PERKAME
MIŠKĄ

Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.

Tel. 8 625 93 679

BRANGIAI PERKAME ĮVAIRIUS
ARKLIUS, JAUČIUS, 
TELYČIAS, KARVES.

ilgastrėliu ekskava-
toriumi pigiai, greitai ir 

kokybiškai kasame, valome ir 
giliname tvenkinius. Formuo-
jame šlaitą, išlyginame žemes. 
Patariame dėl kasimo darbų.

Tel. 8 652 50282.

A. KAšAlyno PĮ teiKiA

gyvulių 
sėKlinimo 

PAslAugAs..

tel.: 8 698 50235, 
(8 318) 45988.

SUPERKA visų modelių 
AUTOMOBILIUS, MIKROAUTOBUSUS, 
SUNKVEžIMIUS, tinkamus eksploatuoti ir 
su defektais, jų kėbulus. Išrašome sunaikinimo 

(utilizacijos) dokumentus.

 Tel.: 8 684 26629, 
         8 640 23333.

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

PeRKA MiŠKą 
SU ŽeMe iR iŠKiRSTi 
Darome miškotvarkos 

projektus 
Teikiame miškovežio  

paslaugas.

UAB „VyTKeRTA“, 
Varpilės g. 4, 

Senoji Varėna
Tel.: 8 610 31732, 8 623 16745, 

el. p. vytkerta@gmail.com
PERKAME
MIŠKĄ

Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.

Tel. 8 625 93 679

BRANGIAI PERKAME ĮVAIRIUS
ARKLIUS, JAUČIUS, 
TELYČIAS, KARVES.

PERKA žemę. 
Tel. 8 688 80688.

perka pienu girdomus 
veršelius. 

Moka 6 ir 21 proc. 

UAB „Galvijų eksportas“

Tel. 8 612 34503. 

Rulonavimas. Šienainio 
gamyba.

Tel. 8 688 80688.

Alytus, Naujoji g. 50 

Gydytojos 
Dainos Miliauskaitės-

Nemeikštienės lazerinės 
dermatologijos kabinetas.

● Odos, plaukų, nagų ligos. 
● Lytiniu būdu plintančios ligos. 
● Karpų, kraujagyslių gydymas. 
● Tatuiruočių šalinimas. 
● BEMER terapija. 
● Raukšlių ir randų gydymas. .

Vilties g. 32, 
Alytus

Tel. : (8 315) 72480, 
8 685 32787 

El. p. info@modernusgydymas. lt
http://www. modernusgydymas. lt

PERKAME 
MIŠKĄ.

su žeme 
ir iškirsti. 

Tel. 8 682 61641
www.SuperkaMišką.lt

• Miško kirtiMas 
ir valyMas

• Miško pirkiMas 
visoje lietuvoje

• Miškų atsodiniMas

www.taurusmiskas.lt

UAB „Taurusis miškas“
Kalvų g. 18, Salos k., 64136 Alytaus r.

Tel. +370 606 04241
El. p. info@taurusmiskas.lt

MALKOS, MALKOS
į namus. 

Nemokamas atvežimas. 
Parduodame visokias: 

skaldytas, kapotas, pjautas 
malkas.

TEL. 8 657 88458.


