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Meras užkirto kelią ligoninės uždarymui

Tačiau visai nedaug trūko, jog, 
pagal kai kurių vietos politikų 
kaprizus, vienos iš šių paslaugų 
būtų atsisakyta. Tada ir Lazdijų 
ligoninė būtų patekusi į tų pa-
smerktųjų ligoninių sąrašą. Ir 
kas galėtų paneigti, jog šie poli-
tikai sąmoningai kenkia Lazdijų 
krašto žmonėms?

Protokolas – seImo narIams
Prieš pat ministro A. Verygos ir 
keturių Seimo narių vizitą Laz-
dijų ligoninėje, vykusį praėju-
sią savaitę, grupė Lazdijų rajono 
Sveikatos apsaugos, šeimos ir 
socialinių reikalų komiteto na-
rių sukurpė komiteto posėdžio 
protokolą,  skirtą įteikti svečiams 
iš sostinės. 

Protokole juodu ant balto, nors 
ir su gausybe rašybos bei sky-
rybos klaidų buvo konstatuota, 
jog būtina pertvarkyti Vaikų ligų 
skyrių iš veikiančio visą parą į 
veikiantį tik dienos metu. 

Paprastai ir aiškiai kalbant, 
komiteto nariai reikalavo mero 
(ir pataikavo A. Verygai), kad 
būtų panaikintas Vaikų ligų 
skyrius. Panaikinus skyrių, to-
lesnė įvykių seka tokia – Lazdijų 

ligoninė teikia tik 2 paslaugas: 
chirurgijos ir terapijos, todėl 
patenka į naikinamų ligoninių 
sąrašą. Paskui – nušluojama nuo 
žemės paviršiaus. 

Panašu, jog tokia kai kurių ra-
jono politikų pozicija buvo labai 
priimtina ministrui, nes jis per 
susitikimą Lazdijų ligoninėje pa-
reiškė, jog ligoninei reikia atsisa-
kyti nereikalingų funkcijų, pvz., 
Vaikų ligų skyriaus, o mažuosius 
ligoniukus galima būtų pavėžėti 
į kitas ligonines. 

meras: taI sPjūvIs į veIdą
Meras A. Margelis minėtą Svei-
katos apsaugos, šeimos ir socia-
linių reikalų komiteto protokolą 
pavadino „spjūviu į veidą visiems 
Lazdijų krašto gyventojams“. 

„Daug metų įvairiais būdais, 
su įvairiomis aukščiausiomis 
institucijomis kovoju už mūsų 
ligoninės išlikimą. Uždaryti 
Vaikų ligų skyrių mane dvejus 
metus spaudė  Sveikatos komi-
tetas, o ligoninės vadovas raštu 
reikalavo sumažinti lovų skaičių 
Vaikų ligų skyriuje. Kulminacija 
pasiekta dabar, kai penki tarybos 

Linas Greičius

T
uo metu, kai mero 
Artūro Margelio 
v a d ov au j a m a 
komanda jau 
treti metai įnir-
tingai kovoja dėl 

Lazdijų ligoninės išlikimo, ne-
didelė grupė politikų – kenkėjų 
– elgiasi taip, kad ligoninė būtų 
uždaryta. 

Paskutiniai penki rajono tary-
bos Sveikatos apsaugos, šeimos 
ir socialinių reikalų komiteto 
narių žingsniai demonstruoja 
cinišką siekį uždaryti ligoninę 
ir visam laikui iš Lazdijų rajono 
gyventojų pavogti galimybę gauti 
visavertes sveikatos paslaugas. 

PavIešIno slaPtą Planą
Sostinės koridoriuose prasidė-
jus kalboms apie periferijoje 
veikiančių ligoninių optimiza-
vimą, žurnalistams pavyko gauti 
Sveikatos apsaugos ministerijos 
slaptą planą, kuriame pažymėta 
15 ligoninių, kurios turėtų būti 
uždarytos. 

Susipažinus su šiuo grėsmingu 
planu, reikia pasidžiaugti, jog tarp 
numarinti planuojamų ligoninių  
dar nėra Lazdijų ligoninės. Tačiau 
akivaizdu, jog ji tikrai galėjo ten at-
sirasti, jei ne mero ir jo komandos 
nuoširdus noras įstaigą išsaugti. 

Pagal žiniasklaidoje paskelbtą 
Sveikatos apsaugos ministerijos 
(SAM) specialistų parengtą ne-
oficialią analizę, pritarus atitin-
kamiems kriterijams, kaip dabar 
įprastai veikiančių ligoninių ne-
liktų 15 rajonų gydymo įstaigų. 

Ministras Aurelijus Veryga 
pastebi, jog tų kriterijų yra ke-
letas.

„Jei kalbėsime apie pagrindi-
nius kriterijus, tai yra skubios 
pagalbos užtikrinimas visą parą. 
Kitas labai svarbus kriterijus – 
daugiaprofiliškumas. Yra įvar-
dintos 5 paslaugos (chirurgija, 
terapija, akušerija, psichiatrija 
ir vaikų ligų skyriuje teikiamos 
paslaugos). Įstaiga, kuri patektų 
į tinklą, turėtų bent tris iš jų tu-
rėti“, – sakė ministras. 

Šiuo metu Lazdijų ligoninė tei-
kia 3 minimas paslaugas – chi-
rurgijos, terapijos ir Vaikų ligų 
skyriuje teikiamas paslaugas. 

J. Juodzevičienė su keturiais bendraminčiais sukurpė pilną klaidų protokolą, kuriame siūloma uždaryti Vaikų ligų skyrių.

Nukelta į 7 psl. » 

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

Tel.: 8 646 71901, (8 318) 53 085, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt
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savaItės komentaras  
Prezidentei D. Grybauskaitei Latvija pasirodė lyg tolima užjūrio šalis

Algimantas Mikelionis
Lapkričio 18-ąją kaimynė Latvija 
minėjo šimtąsias nepriklausomy-
bės metines. Atrodo, kad sekma-
dienį nebuvo geresnės progos pa-
sveikinti savo broliukus šia jiems 
itin iškilia ir svarbia proga. Visi 
laukėme, kad tai visų mūsų var-
du padarys Lietuvos Respublikos 
prezidentė D. Grybauskaitė. Deja, 
ji į Rygą sekmadienį nenuvyko 
ir nedalyvavo šioje itin svarbioje 
Latvijai šventėje. Iš pirmo žvilgs-
nio, tam lyg ir buvo svarbi prie-
žastis – sugedo karinis lėktuvas 
„Spartan“, kuriuo mūsų prezi-
dentė turėjo skristi pas broliukus. 
Na, atrodytų, sugedus lėktuvui 
iš anksto turėjo būti numatytas 
rezervinis lėktuvas. Kur tau... 
Prezidentė su savo svita valandą 
kitą patrypčiojo aerouoste ir nu-
tarė į Latviją nevykti.

Tai sužinojus beliko kraipy-
ti galvą ir stebėtis tokiu jos ir 
patarėjų komandos sprendimu. 
Nors šiuo atveju vykti ar nevykti 
lemiamas žodis priklausė prezi-
dentei. Atrodo, sugedus lėktuvui 
turėjo iš anksto būti numatytas 
atsarginis variantas ne tik skris-
ti kitu lėktuvu ar malūnsparniu, 
bet ir važiuoti automobiliu. Deja, 
drįstu spėti, kad labai didelio 
noro nuvykti į itin svarbią bro-
liukų šventę nebuvo, nes nuo 
Vilniaus iki Rygos arčiau nei nuo 
mūsų sostinės iki uostamiesčio. 
Teigiama, kad į Rygą nutarta 
nevykti, nes reikėjo suderin-
ti su latviais eilę procedūrų ir 
būtų nespėta į renginių pradžią. 
Bet nebūtina buvo spėti į visus 
renginius. Juk labai norint ga-
lima buvo nuvykti renginiams 
įpusėjus ar net jiems baigiantis. 
Šiuo atveju buvo labai svarbu 
latviams parodyti, kad jie mums 
rūpi kaip bene artimiausi kai-
mynai (juk ne veltui broliukais 
vadiname) ir parodyti jiems 
didelę pagarbą itin gražaus ju-
biliejaus proga. Galima garan-
tuoti, kad pavėluotą atvykimą, 
kaip ir pavėluotą sveikinimą, 
mūsų kaimynai būtų priėmę 

su didžiausiu džiaugsmu ir dar 
labiau įvertinę.

Kaip dabar jaustis mums vi-
siems? Juk tikrai toks elgesys 
kaimynų latvių atžvilgiu nepa-
puošė prezidentės ir mūsų visų, 
nes ji atstovauja mūsų valsty-
bei ir kiekvienam jos piliečiui 
atskirai. Man asmeniškai prieš 
latvius ir Latviją didelė gėda. 
Manau, kad panašiai jaučiasi ir 
daug lietuvių. Juk su kaimynais 
turime gražiai sugyventi, nes 
juos mums davė Dievas. O Lie-
tuva, Latvija ir Estija ne veltui 
vadinamos trimis sesėmis prie 
Baltijos jūros. Tarp mūsų nuo 
seno ypatingas ryšys – juk 1918 
m. visos kartu ir nepriklauso-
mybę paskelbėme, ir tarpukariu 
laisvai ir demokratiškai gyveno-
me ir vystėmės, kartu netekome 
laisvės, pusę amžiaus tempėme 
sovietinę okupaciją, kartu iš jos 
išsivadavome, o dabar savaran-
kiškai šalia viena kitos būdamos 
žengiame į priekį.

Politikos apžvalgininkai ir kai 
kurie politikai pažymėjo, kad 
besibaigiant kadencijai mūsų 
prezidentei D. Grybauskaitei 
labiau parūpo puikuotis Briuse-
lyje ar Vašingtone tarp pasaulio 

galingųjų. Gal prieš besibaigiant 
dienoms prezidentūroje panoro 
sužibėti, sublizgėti, įsiamžinti 
fotografijose tarp A. Merkel ar 
D. Trumpo, o kaimynams pa-
sirodyti ir juos pagirti bei pa-
sveikinti ne tik noro, bet ir laiko 
neliko? Bet juk kaimynai niekur 
nedings, su jais reiks bendrauti, 
dalintis ir vargais, ir džiaugs-

mais. Latvijoje sekmadienį buvo 
puiki ir įsimintina šventė, kurio-
je daug kas pasveikino latvius 
nepriklausomybės šimtmečio 
proga, bet labai pritrūko lie-
tuviško akcento – prezidentės 
D. Grybauskaitės vizito ir gerų 
žodžių kaimynams. Pritrūko ne 
tik latviams, bet ir mums – lie-
tuviams...•

Adomo Žilinsko piešinys.

„Aibės“ padegėjai dėl nepilnametystės nebus baudžiami 
Vaidotas Morkūnas
praėjusią savaitę alytaus apylinkės 
prokuratūra nutraukė ikiteisminį tyrimą 
dėl prekybos centro „aibė“ Lazdijuose 
padegimo. 

Lapkričio 15 dieną šį sprendimą priėmusi pro-
kurorė Jurgita Virbickaitė teigė, kad gaisrą su-
kėlę 10 ir 11 metų berniukai yra nepilnamečiai 
ir pagal dabar galiojančią Baudžiamojo kodekso 
nuostatą negali būti traukiami baudžiamojon 
atsakomybėn. Pasak prokurorės, Baudžiamasis 
kodeksas numato, kad už tokią nusikalstamą vei-
ką gali atsakyti ne jaunesni nei 16 metų amžiaus 
asmenys. Toks sprendimas išsiųstas visoms 
suinteresuotoms pusėms – gaisro nuostolius 
patyrusių patalpų savininkams, nepilname-
čių vaikų tėvams. Prokurorė teigė, kad taip pat 
kreiptasi į rajono savivaldybės administracijos 
direktorių bei Vaiko teisių apsaugos tarnybą  
dėl Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros 
įstatymo taikymo prieš šiuos du nepilnamečius. 
O nukentėjusieji nuo šio gaisro patalpų savinin-
kai gali kreiptis į teismą dėl patirtų nuostolių 
priteisimo iš vaikų tėvų. 

Priminsime, kad didelis gaisras Lazdijuose, 

prekybos centre, įvyko birželio 23 dieną apie 14 
valandą. Gaisrą gesino net 7 ugniagesių ekipažai. 
Rajono policijos komisariato pareigūnai greitai 
nustatė, kad šį gaisrą sukėlė du nepilnamečiai 
lazdijiečiai, kurie prie prekybos centro žais-
dami su degtukais padegė atliekas, sukrautas 
specialiame tam skirtame aptvare. Vėliau lieps-
na persimetė į prekybos centro „Aibė“ sandėlį 
bei stogą. Nukentėjo pastato antrame aukšte 
„Swedbank“ Lazdijų skyriaus patalpos bei tame 
pačiame aukšte veikusios drabužių ir grožio 
reikmenų parduotuvės, nes dalis prekių apde-
gė, dalis buvo sulietos. Didžiausius nuostolius 
patyrė pastato savininkė Dainora Nevulienė. Šis 
turtas buvo apdraustas, tačiau tik pasibaigus 
ikiteisminiam tyrimui ir jį nutraukus draudimo 
kompanija galės apskaičiuoti žalą savininkei ir 
ją padengti.

Nors per gana trumpą laiką, vos per nepilnus 
tris mėnesius, savininkams pavyko suremon-
tuoti gaisro suniokotą pastatą, uždengti stogą, 
pakeisti langus, sutvarkyti antro aukšto patalpas 
ir atnaujinti prekybos centro veiklą, tačiau ir 
šiandien jie nenori prisiminti, ką išgyveno ir 
kokius nuostolius patyrė dėl asocialiose šeimose 
gyvenančių vaikų išdykavimo su degtukais.•

Veisiejų miesto centre pastebėta lapė
Zigmas Pūkelis
Maždaug prieš pusantros 
savaitės Veisiejų miesto 
centre pastebėta lapė. ją 
savo akimis regėjo ne tik 
šio straipsnio autorius, 
Veisiejų regioninio parko 
direktorė L. Žukauskienė, 
bet ir kiti veisiejiečiai.

Šio straipsnio autorius maždaug 
prieš pusantros savaitės eilinį 

lapkričio rytą žingsniavo Veisie-
jų Vytauto gatve. Būdamas netoli 
veterinarijos vaistinės pastebėjo 
prieš save bėgantį į lapę panašų 
gyvūną. Ant veterinarijos laiptų 
stovintys vyrai žiūrėdami į gy-
vūną šypsojosi. Paklausęs, ko jie 
šypsosi, sužinojau, kad priekyje 
bėga tikra lapė! Jeigu šį gyvūną 
būčiau pastebėjęs tik aš, ko gero, 
būčiau suabejojęs savo akimis. 
Be to, lapė buvo gerai įmitusi ir 

blizgančiu kailiu. Tai patvirtino 
ir Veisiejų regioninio parko di-
rektorė L. Žukauskienė. Ji teigė 
lapę mačiusi dar įdomesnėmis 
aplinkybėmis. L. Žukauskienė 
stovėjo prie apleistos vaistinės, 
kuri yra netoli miestelio piceri-
jos. Lapė elgėsi itin civilizuotai 
ir kultūringai: perbėgo perėją, 
tuomet nubidzeno skersai Vy-
tauto gatvės ir patraukė link 
Šv. Jurgio bažnyčios, o vėliau 

nurisnojo link prekybos centro 
„Aibė“. Toks maršrutas įprastas 
daugeliui veisiejiečių. Veisiejų 
regioninio parko direktorė L. Žu-
kauskienė pridūrė, kad tai tikrai 
kažkieno prie namų laikyta ir 
globota lapė, nes ji visai nebijojo 
žmonių ir automobilių bei atrodė 
gerai prižiūrėta ir pamaitinta. 
Tik dabar laputei bėginėjant po 
miestelį niekas nenori prisipa-
žinti, kas ją priglaudė.

Direktorė pridūrė, kad lau-
kinių gyvūnų negalima laikyti 
namuose, šerti netinkamu jiems 
maistu bei kitaip atitraukti 
nuo jiems įprasto laukinio gy-
venimo. Taip pat už laukinių 
gyvūnų auginimą namuose 
be specialaus leidimo gresia 
administracinė bauda. L. Žu-
kauskienė paragino neatimti 
laukinių gyvūnų iš jų tikrųjų 
namų – gamtos!•

Prokurorė Jurgita Virbickaitė teigė, kad gaisrą sukėlę 10 ir 11 metų berniukai yra 
nepilnamečiai ir pagal dabar galiojančią Baudžiamojo kodekso nuostatą negali būti 
traukiami baudžiamojon atsakomybėn.
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KAS YRA POLA?
TIKSLAI:
Siekia, kad vėžiu sirgtų kuo mažiau žmonių, o pacientai ir jų artimieji gautų efektyvų gydymą 
ir kuo geresnę informacinę, socialinę, psichologinę ir dvasinę pagalbą.
VEIKLOS:
• Šviečia visuomenę, kaip sumažinti tikimybę susirgti vėžiu.
• Moko pacientus aktyviai dalyvauti savo ligos gydyme.
• Organizuoja nemokamus seminarus, mokymus, meno terapijas ir konferencijas pacien-
tams.
• Informuoja pacientus platindami nemokamus leidinius aktualiomis temomis.
• Stiprina pacientų organizacijas.
• Telkia vėžiu sergančių asmenų bendruomenę, kurios nariams išduodama POLA kortelė.
• Suteikia daugiau galimybių sergantiems.
BENDRUOMENĖ
Tai vėžiu sergantys asmenys, norintys gyventi aktyvų ir pilnavertį gyvenimą, įtraukti į POLA 
duomenų bazę ir turintys POLA kortelę.
Idėja steigti onkologinėmis ligomis sergančių žmonių asociaciją kilo 2009 m., asociacija 
įkurta 2011 m. 
POLA vienija 26 organizacijas visoje Lietuvoje. 
SKAIčIuS
150
Tiek naujų susirgimų onkologijos ligomis kasmet fiksuojama Lazdijų rajone.

Rajono valdžia ištiesė pagalbos ranką onkologiniams ligoniams
Mūsų amžiaus maru vadinamas vėžys kasmet vis daugiau žmonių pasigriebia į savo glėbį. Onkologinėmis ligomis sergantiems žmonėms 
svarbi ne tik artimųjų, bet ir valdžios parama bei supratimas. Šioje srityje Lazdijų rajono savivaldybė parodė pavyzdį kitiems Lietuvos 
miestams ir rajonams – konkrečiais veiksmais įtvirtino savo jautrų požiūrį į vėžiu sergančius kraštiečius. 

PrIėmė jautrų sPrendImą
Praėjusiame rajono tarybos po-
sėdyje buvo priimtas humaniš-
kas sprendimas – onkologijos 
ligomis sergančiųjų organizacijos 
POLA ( Pagalbos onkologiniams 
ligoniams asociacija)  kortelių tu-
rėtojams rajono politikai sutei-
kė 80 proc. lengvatą kelionėms 
viešuoju transportu Lazdijų 
rajone. 

Meras Artūras Margelis, kal-
bėdamas apie šį sprendimą, 
džiaugėsi, kad Lazdijai tapo ke-
tvirtąja savivaldybe Lietuvoje, 
kur onkologinių ligonių kelio-
nėms suteikta tokia lengvata. 

„Puikiai žinau, kaip jaučiasi 
žmonės, sergantys onkologinė-
mis ligomis, suprantu, jog jiems 
reikia ne tik psichologinės, bet 
ir finansinės pagalbos. Priim-
dami šį sprendimą, bent šiek 
tiek palengvinsime jų sudėtin-
gą gyvenimą, nes kiekvienas iš 
mūsų kuriuo nors metu gali-
me atsirasti jų vietoje“, – sakė 
meras. 

Asociacijos „Onkologinė savi-
galba Lazdijuose“ vadovė Dalė 
Pupininkaitė pripažino, jog šis 
tarybos sprendimas bus didelė 
parama asociacijos nariams. 

„Žmonės, sergantys onkolo-
ginėmis ligomis, lengvatų pa-
prastai gali tikėtis tik užbaigę 
gydymo kursą ir gavę medikų 
patvirtinimus dėl neįgalumo. 
Visą šį laiką jie lengvatų netu-
ri. Šiuo atveju POLA kortelės, 
kurias galima gauti iškart, kai 
diagnozuojamas vėžys, suteiks 
galimybę su didele nuolaida va-
žinėtis viešuoju transportu“, – 
sakė D. Pupininkaitė. 

Ji džiaugėsi, jog Lazdijai šioje 
srityje tikri pionieriai, nes tokią 
lengvatą POLA kortelių turėto-
jams iki šiol buvo suteikusios tik 
Jonavos, Kėdainių ir Marijampo-
lės savivaldybės.

slePIa savo lIgą
D. Pupininkaitė teigė, jog šiuo 
metu Lazdijų rajone POLA kor-
teles turi apie 100 žmonių, o aso-
ciacijos „Onkologinė savigalba 
Lazdijuose“ veikloje dalyvauja 
apie 50 rajono žmonių. 

Asociacijos vadovė pastebė-
jo, jog rajone onkologinėmis 
ligomis sergančių žmonių yra 
daug daugiau, tačiau daugelis 
dar neišdrįsta garsiai apie tai 
kalbėti. 

„Nors dabar 21-as amžius ir ši 
liga vienaip ar kitaip yra palietusi 
kiekvieną šeimą, žmonės vis dar 
bijo prisipažinti sergą vėžiu. Kai 
man atlikdavo chemoterapijos 
procedūras ir toje pačioje įstai-
goje pasirodydavo pažįstamų 
žmonių iš Lazdijų, matydavau 
juos stengiantis pasislėpti,  kad 
nespėčiau atpažinti. Nenorėjo, 
kad sužinočiau apie jų ligą.  Ma-
nau, kad taip yra dėl išsilavinimo 
ar informacijos trūkumo“, – sakė 
D. Pupininkaitė. 

Ponia Dalė pasakojo, jog pati 
kritinėje situacijoje elgėsi visai 
kitaip – po chemijos procedūrų 
nuslinkus plaukams, ji nusifo-
tografavo nuplikusia galva ir 
išplatino nuotrauką socialinių 
tinklų bičiuliams. 

BuvImas kartu gydo
Asociacija „Onkologinė savigalba 
Lazdijuose“ netrukus švęs savo 
gyvavimo vienerių metų gimta-
dienį. Pirmininkė Dalė džiau-
giasi, kad vis daugiau žmonių 
įsijungia į asociacijos gretas. Pa-
klausta, kokio amžiaus žmonės 
aktyviausiai dalyvauja asocia-
cijos veikloje, vadovė teigė, jog 
veikliausi yra senjorai, tačiau 
netrūksta ir jaunesnių žmonių. 

„Būti mūsų asociacijos na-
riu tikrai labai naudinga. Mus 
remia Kultūros centras, kitos 
organizacijos, mes nemokamai 

D. Pupininkaitė džiaugiasi, kad Lazdijai tapo ketvirtąja savivaldybe Lietuvoje, 
įteisinusia transporto lengvatą POLA kortelių turėtojams.

Rudaminos miestelyje verda darbai: laukia malonios įkurtuvės
Šiuo metu rudaminoje 
vykdoma laisvalaikio salės 
rekonstrukcija, siekiant 
užtikrinti Lazdijų rajono 
savivaldybės gyventojų 
socialinį saugumą ir remti 
bendruomenių veiklą bei 
jų iniciatyvas. Susipažinti 
su jau įgyvendintais dar-
bais buvo nuvykę Lazdijų 
rajono savivaldybės meras 
artūras Margelis, adminis-
tracijos direktoriaus pa-
vaduotojas jonas Stanke-
vičius ir Lazdijų kultūros 
centro direktorius arūnas 
Sujeta. 

Pagrindinis įgyvendinamo pro-
jekto „Rudaminos laisvalaikio 
salės pritaikymas bendruome-
nės poreikiams ir liaudies amatų 
plėtrai“ tikslas yra skatinti gy-

venvietės ekonominę bei ben-
druomenės kultūrinę-socialinę 
plėtrą ir, žinoma, kapitališkai 
suremontuoti Lazdijų kultūros 
centro Rudaminos laisvalaikio 
salės pastatą. Be to, siekiama 
spręsti miestelyje susidariusias 
problemas: gyventojų socialinę 
atskirtį ir nepakankamą Ruda-
minos kaimo gyvenvietės infras-
truktūrą, kurios plėtra ilgalai-
kėje perspektyvoje nuosekliai 
prisidėtų prie šios vietovės gy-
ventojų bendruomenės plėtros, 
laisvalaikio užimtumo didinimo, 
vietos ekonominės plėtros au-
gimo. Tai yra aktualu Lazdijų 
rajonui, Lazdijų seniūnijai bei 
Rudaminos gyvenvietei. 

Rudaminos laisvalaikio salės 
pastatas baigtas statyti dar 1939 
m. Nuo to laiko pastatas buvo 

Nukelta į 5 psl. » Savivaldybės vadovai apžiūrėjo Rudaminos laisvalaikio salės rekonstrukcijos darbus. Viskas vyksta sklandžiai.

naudojamės sveikatinimosi 
paslaugomis, lankomės rengi-
niuose, būdami kartu, gauna-
me daug gerų emocijų“, – sakė 
D. Pupininkaitė. 

Ji pripažino, jog įveikę vėžį ir 
sulaukę ligos remisijos, onkolo-
giniai ligoniai visą laiką gyvena 
lyg ant parako statinės, tyliai 
savęs klausdami: „ar vėžys ne-
sugrįš?“.

„Neužsidarykite savyje, per 
daug nenaršykite internete, nes 
ten daug neigiamos informacijos, 
neleiskite daug laiko sėdėdami 
ant sofos ir gailėdami savęs, 
užsiimkite veikla, ateikite pas 
mus, likimo brolius ir seses, pa-
sikalbėkime, pasitarkime, tikrai 
sulauksite daug naudingos pa-
galbos,  bus lengviau kovoti su 
liga“, – sakė D. Pupininkaitė. 

Paprašyta įvardinti svarbiau-
sius dalykus, kurie geriausiai 
gydo, Dalė nedvejodama atsa-
kė: „Suderinta mityba ir jokio 
pykčio“.•
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Lazdijų rajono savivaldybei nuosavybės teise pri-
klausančių Lazdijų rajono savivaldybės adminis-
tracijos patikėjimo teise valdomų 338,98 kv. metro 
patalpas Nr. 1-10 (plotas – 2,20 kv. m), Nr. 1-11 (plotas 
– 1,07 kv. m), Nr. 1-12 (plotas – 1,11 kv. m), Nr. 1-13 (plo-
tas – 137,61 kv. m), Nr. 1-14 (plotas – 72,24 kv. m), Nr. 
1-15 (plotas – 42,06 kv. m), Nr. 1-16 (plotas – 4,92 kv. 
m), Nr. 1-17 (plotas – 8,44 kv. m), Nr. 1-18 (plotas – 2,58 
kv. m), Nr. 1-19 (plotas – 23,10 kv. m (1/2 koridoriaus), 
Nr. 1-20 (plotas – 4,40 kv. m), Nr. 1-21 (plotas – 12,26 
kv. m), Nr. 1-22 (plotas – 14,60 kv. m) ir Nr. 1-23 (plo-
tas – 12,39 kv. m) tarnybinių patalpų pastate 1O2p 
(unikalus Nr. 5998-0005-7016), esančiame Lazdijų 
r. sav. Lazdijų sen. Dumblio k. Ežerų g. 44, viešą 
nuomos konkursą.

Pradinis turto nuompinigių dydis – 67,79 euro per 
vieną mėnesį.

Patalpų nuomos sutarties terminas – 10 metų.
Konkurso dalyviai registruojami Lazdijų rajono 

savivaldybės administracijos 218 kab., adresu Vilniaus 
g. 1, Lazdijai. Registracijos pradžia 2018 m. lapkričio 
29 d. 9 val. 00 min., registracijos pabaiga 2018 m. 
gruodžio 10 d. 9 val. 00 min.

Paraiškos forma patvirtinta Lazdijų rajono savi-
valdybės tarybos 2014 m. lapkričio 13 d. sprendimu 
Nr. 5TS-1352 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės ma-
terialiojo turto nuomos viešo nuomos konkurso ir 
nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo“. Paraiška ir kiti dokumentai 
turi būti pateikiami užklijuotame voke, ant kurio turi 
būti užrašyti: konkurso dalyvio pavadinimas ir adre-
sas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, 
pavadinimas ir adresas, ir nuoroda „Turto nuomos 
konkursui“. Kartu voke pateikiami finansų įstaigos 
išduoti pradinio įnašo sumokėjimo patvirtinimo 
dokumentai. 

Konkurso dalyvis, prieš atvykdamas registruotis, 
privalo pervesti pradinį įnašą 203,37 Eur  į Lazdijų  
rajono  savivaldybės  administracijos  sąskaitą  Nr. 
LT894010042200010093, esančią   DnB banke. Jeigu 
konkurso dalyvis yra PVM mokėtojas, nurodytas 
pradinis įnašas sumokamas su PVM, jeigu teisės 
aktų nustatyta tvarka jis turi būti skaičiuojamas. 
Pradinis įnašas turi būti sumokėtas prieš atvykstant 
registruotis konkurso dalyviu. 

Voke turi būti pateikti šie dokumentai:
1. paraiška dalyvauti konkurse;
2. nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu 

konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas 
asmuo.

Nuolatinės Lazdijų rajono savivaldybės turto nuo-
mos komisijos posėdis, kuriame bus atplėšiami kon-
kurso dalyvių pateikti vokai, vyks 2018 m. gruodžio 
11 d. 10 val. 00 min. adresu: 208 kab., Vilniaus g. 1, 
Lazdijai.  

Už konkurso organizavimą ir vykdymą atsakinga 
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Ekono-
mikos skyriaus vyr.  specialistė Ineta Junelienė (218 
kab., Vilniaus g. 1, Lazdijai, tel. (8 318) 51 460).

Asmuo, atsakingas už turto apžiūrą, – Ineta Junelie-
nė, tel. (8 318) 51 460, el. p. ineta.juneliene@lazdijai.lt. 
Turto apžiūros data ir laikas – 2018 m. lapkričio 23 d. 
(8 val. 00 min. – 15 val. 00 min.) iš anksto susiderinus 
su nurodytu atsakingu asmeniu.

Lazdijų rajono savivaldybės administracija

Lazdijų rajono savivaLdybės 
adMinistracija skeLbia

Metų ūkio antros vietos laimėtojai 
A. ir J. Liaukoniai puoselėja šeimos tradicijas

Vaidotas Morkūnas
praėjusį savaitgalį Kaune, 
Girstučio pramogų kom-
plekse, gražiai pagerbti ir 
apdovanoti Lietuvos ūki-
ninkų sąjungos konkurso 
„Metų ūkis 2018“ nugalėto-
jai bei prizininkai. 

Mūsų rajone geriausiu 2018 metų 
ūkiu išrinktas Kučiūnų kaime 
esantis Rūtos ir Ginto Cimakaus-
kų paukštininkystės ūkis, antrą 
vietą šiame konkurse užėmė Vei-
siejų seniūnijoje, Paterų kaime, 
įsikūręs Aldonos ir Jono Liauko-
nių mišrus gyvulininkystės ūkis, 
o trečia vieta atiteko Stebuliuose 
esančiam Manto Jančiuko  ūkiui, 
kuriame auginamos avys ir triu-
šiai. Nugalėtojus bei prizininkus 
šventės organizatoriai apdova-
nojo asmeninėmis dovanomis 
bei prizais. 

Įžanginiame pranešime Lietu-
vos ūkininkų sąjungos pirminin-
kas Jonas Talmantas paminėjo ir 
šiame konkurse dalyvavusius ir 
apdovanotus  mūsų rajono ūkinin-
kus, kurie plečia veiklą, stiprina 
ūkininkavimo bazę, savo ūkiuose 
diegia naujas technologijas.

„Dzūkų žinios“ užkalbino 
pirmą kartą tokiame respubli-
kiniame konkurse dalyvavusius 
ir antrą vietą  užėmusius Paterų 
kaime ūkininkaujančius Aldoną 
ir Joną Liaukonius.

Aldona Liaukonienė teigė 
besidžiaugianti, kad jų ūkis 
buvo pastebėtas. „Malonu, nes 
kai dirbi, nori, kad būtum įver-

tintas. Manau, tai ne tik mano, 
vyro, bet ir sūnų bei dukrų in-
dėlis, nes visi dirbome ūkyje, 
turime ir kaimo turizmo sodybą. 
Visi moka atlikti žemės darbus. 
Tai šeimos ūkis.  Džiaugiuosi, 
kad vis daugiau į ūkio darbus 
įsitraukia mano sūnus Remigi-
jus, kuris jau apsisprendė grįžti 
į kaimą, ruošiasi auginti veršius 
ir ateityje paveldės mūsų ūkį. 
Taigi, stengiamės tradicijas iš-
laikyti“, – sakė Paterų kaimo 
gyventoja.

A. Liaukonienė tvirtino, kad 
jie su vyru ūkininkauti pradėjo 
1998 metais vyro tėvo sodyboje. 
„Aš tuo metu dar dirbau mo-
kytoja Leipalingio mokykloje, 
o vyras – Leipalingio meliora-
cijos įmonėje „Leimesta“. Vyras 
iš savo tėvo paveldėjo sodybą, 
12 hektarų žemės, dalį dar iš-
sinuomojome. Iš viso dabar 
turime apie 60 hektarų žemės. 
Iš pradžių laikėme 17 karvių, 
auginome grūdines kultūras. 
Dabar karvių bandą sumažino-
me iki 7 karvių, palikome pačias 
geriausias, kurios duoda dau-
giausiai pieno. Sumažinome dar 
ir dėl to, kad yra planų pereiti 
prie mėsinių galvijų auginimo. 
Kaip jau minėjau, tuo užsiimti 
žada sūnus. Aišku, nėra lengva 
ūkininkauti, tačiau mes dirbame 
ir nesiskundžiame. Labai džiau-
giuosi, kad mums padeda sūnūs 
ir dukros su šeimomis, kurie no-
riai  grįžta į tėviškę ir dirba visus 
darbus. Nesunku, kai pasidalini 
darbais, smagu visiems kartu 

būti“, – sakė ūkininkė.
Paklausta, kaip kilo idėja prie 

Samanio ežero įkurti ir kaimo 
turizmo sodybą, kuri dabar 
gerai žinoma rajone, moteris 
teigė, kad viskas prasidėjo nuo 
pirties. „Po 2000 metų mes pa-
ežerėje pasistatėme pirtį. Gal-
vojome, kad jos mums užteks. 
Pasikūrendavome savaitgaliais, 
atvažiuodavo vis daugiau mūsų, 
sūnų, dukros draugų pailsėti. 
Pamatėm, kad mums ten jau 
ankšta, reikia galvoti,  kur pri-
imti nakvynei žmones, todėl 
sugalvojom plėstis. Gavę šiek 
tiek paramos pasistatėm dar 
vieną namą su miegamaisiais 
ir pobūvių sale, kuriame gali-
me priimti ir apnakvindinti 20 
žmonių, pirties namelyje dar 11 
galime priimti. 2006 metais pra-
dėjome kaimo turizmo verslą, 
poilsiautojų netrūksta. Dabar 
galime priimti per 30 poilsiau-
tojų. Norinčių daug, nes čia pat 
Samanio ežeras, galima žvejo-
ti, maudytis ir kitaip poilsiauti. 
Turime įsirengę teniso kortus, 
krepšinio ir tinklinio aikšteles, 
yra biliardo stalas. Poilsiauto-
jams galime pasiūlyti savo ūkyje 
užaugintų šviežių maisto pro-
duktų – kiaušinių, sūrio, sviesto, 
pieno bei įvairių daržovių. Taigi, 
mums nereikia važiuoti į turgų 
apsipirkti – patys viską pasi-
gaminame ir dar poilsiautojus 
aprūpiname. Kaimo turizmo so-
dybą taip pat prižiūri sūnus“, – 
pasakojo Paterų kaimo ūkininkė 
A. Liaukonienė.•

Po apdovanojimų Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas A. Balčius (kairėje) bei Lietuvos 
ūkininkų sąjungos Lazdijų skyriaus pirmininkas K. Sujeta (dešinėje) su antrosios „Metų ūkio“ vietos laimėtojais Paterų kaimo 
ūkininkais A. ir J. Liaukoniais.
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dzūkaI kalBa, kad...

g Vėl atgulus į ligos patalą li-
goninės direktoriui, vyr. slaugy-
toja  kreipėsi į merą su katego-
rišku reikalavimu, jog ji perima 
ligoninės vairą į savo rankas. 
Ar ji nesupranta, kad ligoninės 
vadovą pavaduojantį asmenį 
skiria meras,  ar vadovaujasi 
bolševiko vado principu, jog 
valstybę gali valdyti kiekviena 
virėja? O gal tiesiog jai prabilo 
sąžinė ir moteris nori atidirbti 
už jai ligoninės vadovo paskirtą 
kosminę algą – 2000 eurų?
g Nors Lietuva laikoma 

krepšinio fanų šalimi, tačiau 
šiomis dienomis Lazdijuose 
pastebėtas futbolo gerbėjas 
– garbaus amžiaus vyriškis su 
lazda, apsirišęs firminiu garsios 
Anglijos komandos „Arsenal“ 
šaliku. Gal tai užsienietis, ta-
čiau kodėl jis dėvi kepurėlę su 
užrašu „Lietuva“? 
g Vienas dzūkas, pranešęs 

laikraštyje apie Šventežerio kle-
bono kalbas apie bobų vasarą 

ir mero prielankumą gražioms 
moterims, ko gero, klebono pa-
mokslo metu nebuvo įsidėjęs į 
abi ausis klausos aparatų ir to-
dėl ne viską teisingai išgirdo. 
g Prieš praėjusią savaitę 

vykusį tarybos posėdį grupė 
Lazdijų patriotų ketino sureng-
ti piketą prie savivaldybės dėl 
ligoninės Vaikų ligų skyriaus 
uždarymo. Jie buvo nusipiešę 
keletą plakatų, kuriuose – kai 
kurių tarybos narių, siūlan-
čių uždaryti Vaikų ligų skyrių,  
portretai ir užrašai: Jūratė, Al-
dona, Veisiejų Janė... duobka-
sės, kenkėjai, sąmokslininkai. 
Tačiau meras, sužinojęs apie 
šią pilietinę akciją, paprašė to 
nedaryti. •Žinutes galite siųsti el. 
paštu dzukuzinios@gmail.
com, pranešti telefonais: 
(8 318) 52260, 8 670 38882, 
arba atnešti į redakciją 
adresu Nepriklausomybės 
a. 4, Lazdijai.

KVIEČIAME VISUS LAZDIJŲ 
RAJONO SAVIVALDYBĖJE 

GYVENANČIUS NEĮGALIUOSIUS, 

JŲ ŠEIMŲ NARIUS, ORGANIZACIJOS RĖMĖJUS 
IR SVEČIUS Į RENGINĮ, SKIRTĄ TARPTAUTINĖS 
NEĮGALIŲJŲ DIENOS IR DRAUGIJOS VEIKLOS 

30-MEČIO PAMINĖJIMUI, 

LAPKRIČIO 29 DIENĄ 10 VALANDĄ 
LAZDIJUOSE, VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE, II a., 

KONFERENCIJŲ SALĖJE
(Seinų g.1, Lazdijai)

Lazdijų rajono Neįgaliųjų draugijos taryba

Rudaminos miestelyje verda darbai: 
laukia malonios įkurtuvės
intensyviai eksploatuojamas, 
tačiau atliktas tik kosmetinis 
remontas. O projekto metu bus 
kapitališkai remontuojamas Laz-
dijų kultūros centro nuosavybės 
teise valdomas buvęs mokyklos 
pastatas, kuriame šiuo metu vei-
kia Rudaminos laisvalaikio salė 
ir bibliotekos skyrius. Numatoma 
apšiltinti pastato sienas su coko-
liu, atnaujinant stogelius virš įė-
jimų į pastatą, įrengti mechaninę 
ventiliaciją keramikos studijos 
patalpose, esančiose Rudaminos 
laisvalaikio salės pastato antrame 
aukšte, įrengti du atvirus deng-
tus statinius žiūrovams (didesnį 
pagrindiniame kieme priešais 
amatų centrą ir mažesnį greta 
laisvalaikio salės). Įrengus lau-
ko terasas su stogeliais,  atsiras 
galimybė šias erdves panaudoti 
kultūriniams lauko renginiams 
šiltuoju metų laiku, o įrengus lau-
ko stoginę bus sudarytos sąlygos 

organizuoti dailininkų, skulpto-
rių, kalvių plenerus. Be to, bus 
atliktas salės, esančios pirmaja-
me pastato aukšte,  kapitalinis 
remontas. Tikimasi, kad sparčiai 
atliekami darbai bus baigti jau 
2019 metų pirmoje pusėje. 

Rudaminos laisvalaikio salės 
pastato išorės rekonstrukcijos 
darbai vykdomi Lazdijų kultūros 
centrui įgyvendinant „Lietuvos 
kaimo plėtros 2014–2020 metų 
programos“ projektą „Rudami-
nos laisvalaikio salės pritaiky-
mas bendruomenės poreikiams 
ir liaudies amatų plėtrai“. Lazdi-
jų rajono savivaldybės tarybos 
sprendimu pritarta šio projekto 
įgyvendinimui ir numatyta skirti 
savivaldybės biudžeto lėšas pro-
jekto daliniam finansavimui bei 
užtikrinti netinkamų finansuoti, 
bet šiam projektui įgyvendinti 
būtinų išlaidų, jei tokių bus, ir 
tinkamų išlaidų, kurių nepa-
dengia projekto finansavimas, 

padengimą. Visa preliminari 
projekto vertė yra apie 125 000 
eurų, o savivaldybė daliniam fi-
nansavimui skiria apie 20 % pro-
jekto vertės (iki 25 000 eurų). 

Šiuo metu Lazdijų rajono savi-
valdybėje atliekama ne tik Ruda-
minos laisvalaikio salės rekons-
trukcija. Įgyvendinant Lietuvos 
kaimo plėtros 2014–2020 metų 
programos priemonę „Pagrindi-
nės paslaugos ir kaimų atnauji-
nimas kaimo vietovėse“ Lazdijų 
kultūros centras vykdo dar du 
projektus: „Krikštonių laisvalai-
kio salės pritaikymas bendruo-
menės poreikiams“ ir „Kučiūnų 
laisvalaikio salės pritaikymas 
bendruomenės poreikiams“. 
Tikimasi, kad atnaujintos lais-
valaikio salės padės į vykdomą 
kultūrinę veiklą sukviesti dar 
daugiau gyventojų, skatinti lais-
valaikio užimtumą bei stiprinti 
bendruomenę ir saviveiklininkų 
iniciatyvas.•

»Atkelta iš 3 psl. 

Pirmoji komandos „Pirmyn! Kartu mes galime“ pergalė Lazdijų krepšinio lygoje!!! Pirmos varžybos laimėtos prieš Punsko komandą 98:84. Prie komandos trenerių štabo prisijungė Jonas Stankevičius ir Saulius Janulevičius. 

JĖGA!!! Pirmoji komandos „Pirmyn! Kartu mes galime“ pergalė
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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.

Praėjusią savaitę Ispanijos vy-
riausybė paskelbė karą alterna-
tyviosios medicinos metodams, 
tokiems kaip akupunktūra ir 
homeopatija, pavadindama 
juos pavojingais sveikatai, ir 
ketina uždrausti teikti tokias 
paslaugas gydymo įstaigose. 
Reikėtų šiuo klausimu gerokai 
susirūpinti ir mūsų valstybės 
atitinkamoms institucijoms, 
nes rimtai susirgus reikia ir 
rimto gydymo aukštos kokybės 
medikamentais, o ne homeopa-
tiniais žirneliais ar akupunktū-
ros adatėlėmis. Žinoma, kai esi 
sveikas, šie metodai sveikatai 
nepakenks ir galima juos iš-
bandyti.

Vis dėlto nemaža dalis mūsų 
visuomenės yra šventai įtikėju-
si alternatyviais gydymo meto-
dais ir noriai jais naudojasi. Bet 
net nekaltas peršalimas gali 
baigtis rimtomis komplikaci-
jomis, jeigu nuo jo gelbėsiesi 
tik homeopatiniais žirneliais. 
Gal profilaktikai pastarieji ir 
nepakenktų, bet kad padėtų, 
moksliškai dar nėra įrodyta. 
Tad gal peršalus geriau negaišti 
laiko ir iš karto griebti jautį už 
ragų – įkalti kokio nors karšto 
gėrimo su paracetamoliu. Prie 
šitų vaistų galima išlenkti puo-
delį kitą aviečių ir liepžiedžių 
arbatos. Pastarieji itin tinka 
peršalimo profilaktikai.

Kaip ten bebūtų, bet galima 
garantuoti, kad didžioji dalis 
žmogaus sveikatos priklauso 
nuo genų, t. y. žmogaus pri-
gimties. Jeigu gimei stiprios 
sveikatos, tai gyvenimo būdu 
gali tik minimaliai ją sustiprin-
ti ar susilpninti. Taip pat ne itin 
daug priklauso nuo aplinkos, 
kurioje gyveni. 

Bet su alternatyvios medici-
nos liaupsinimu ypač susidu-
riame internete. Čia šiam daly-
kui skiriama itin daug vietos ir 
laiko. Taip pat reklamuojami 
vitaminai ir maisto papildai. 
Tikrai daug kas pagalvoja, kad 
pastarieji gali pakeisti pilna-

PraeIvIo uŽrašaI
vertę mitybą, o juk taip tikrai 
nėra. Pilnavertės mitybos ti-
krai nepakeis jokie vitaminai, 
mineralai ir maisto papildai.

Kitas itin prasto tono žen-
klas mūsų šalyje yra susirgus 
neapsilankyti pas gydytoją, 
o gydymosi metodų griebtis 
pačiam. Na, jeigu tai tebus 
paprastas peršalimas ir nu-
tarsi savaitę praleisti lovoje 
gerdamas karštas arbatas ir 
paracetamolį, didelė tikimybė, 
kad tau nieko blogo nenutiks. 
Bet juk paprastas peršalimas 
gali turėti rimtų komplikacijų. 
Tad susirgus pirmiausia reikia 
keliauti pas gydytoją. Jeigu ar-
batos ir paracetamolis nieko 
blogo nepadarys, tai savigyda 
antibiotikais gali labai rimtai 
pakenkti.

Ką jau bekalbėti apie itin 
populiarų, bet labai nevyku-
sį įprotį mūsų šalyje susirgus 
keliauti į darbą. Taip gripas ir 
peršalimas pradeda plisti ne 
aritmetine, bet geometrine pro-
gresija. Ir taip elgiasi iš pirmo 
žvilgsnio protingi ir išsilavinę 
žmonės. Taip ne tik užkrečia-
mi bendradarbiai, kurie grįžę 
namo užkrečia savo šeimos 
narius, bet ir labai kenkiama 
sau. Na, jeigu jau nesirūpini 
savimi, gerbk bent kitus ir jų 
teisę išlikti sveikiems.

Dar vienas itin keistas ir 
netikęs dalykas gana papli-
tęs mūsų šalyje yra skiepų 
vengimas ir net specialus 
nesiskiepijimas, galvojant, 
kad jie kenkia sveikatai. Taip 
itin dažnai elgiamasi įtikėjus 
kažkokiais gandais, mitais ir 
kvailomis sąmokslo teorijomis, 
neturinčiomis jokio raciona-
laus ir mokslinio pagrindimo. 
Na, jeigu vengi skiepų ir taip 
kenki sau būdamas suaugęs, 
tai jau tavo reikalas, bet jeigu 
neskiepini savo vaikų, tai jau 
tikra kvailystė. Juk vaikai gali 
užsikrėsti tokiomis ligomis, 
kurios mūsų šalyje buvo jau 
seniai pamirštos.•

Pavojaus nėra, Barčių gyventojams 
atnaujintas vandens tiekimas

Valstybinė maisto ir veteri-
narijos tarnyba (VMVT) in-
formuoja, kad  apibendrinus 
viešai tiekiamo geriamojo 
vandens saugumo ir kokybės 
rodiklių tyrimus iš beveik 2 
tūkst. vandenviečių visoje ša-
lyje paaiškėjo, jog didžiojoje 
dalyje šalies vandenviečių 
tiekiamas geriamasis vanduo 
yra saugus ir kokybiškas.

Gera žinia Lazdijų rajono gy-
ventojams – Barčių vandenvie-
tės vandenyje atlikus pakarto-
tinius tyrimus, įtarimai, kad 
arseno kiekis viršijo nustatytą 
normą, nepasitvirtino.

Leista atnaujinti Barčių van-
denvietės vandens tiekimą 
maistiniam vartojimui.

Didesni arseno kiekiai nu-
statyti vandenvietėse Marijam-

polės savivaldybėje ir Jurbarko 
rajone.

Įvertinusi tyrimų rezultatus, 
VMVT įpareigojo vandens tie-
kėjus sustiprinti vandens ro-
diklių stebėseną bei dažniau 
atlikti laboratorinius tyrimus, 
investuoti į vandens gerinimo 
priemonių (filtrų, nugeležini-
mo įrenginių ir pan.) įrengi-
mą.•

Gera žinia Lazdijų rajono gyventojams — Barčių vandenvietės vandenyje atlikus pakartotinius tyrimus, įtarimai, kad arseno 
kiekis viršijo nustatytą normą, nepasitvirtino.
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Prenumeruokite internetu 
www.prenumerata.lt

„Tele2“ klientams Kalėdos jau 
prasidėjo: dovanų gavo po 
10 GB dviem mėnesiams

Technologijų lyderė „Te-
le2“ artėjančių Kalėdų 
proga jau pasveikino savo 
pagal sąskaitą mokančius 
klientus. Operatorius 
jiems padovanojo po 10 GB 
nemokamų duomenų šiam 
ir gruodžio mėnesiams.

„Norėjome iš anksto pasveikinti 
savo klientus ir taip atsidėkoti už 
buvimą kartu. Džiaugiamės, kad 
iki pat metų pabaigos bendrauti, 
naršyti ir pramogauti jie galės sa-
vęs nevaržydami“, – sakė Vaida 
Burnickienė, „Tele2“ pardavimų 
direktorė.

aPIe dovanas Pranešta sms 
ŽInutėmIs
Išankstinę kalėdinę dovaną ga-
vusių pagal sąskaitą mokančių 
„Tele2“ klientų dalis sudaro be-
veik 800 tūkst. vartotojų. Apie 
papildomus nemokamus duo-
menis jie buvo informuoti SMS 
žinutėmis. 

Interneto duomenų operato-
rius tiek lapkričio, tiek gruodžio 
mėnesiais dovanoja po 10 GB ir 
jie galioja visoje Lietuvos teritori-
joje. Kalėdų proga šiuos duome-
nis operatoriaus klientai gavo be 

jokių papildomų sąlygų.

„tele2“ klIentaI naršo vIs 
daugIau
Tokia kalėdinė dovana buvo 
pasirinkta ne veltui – „Tele2“ 
klientai išnaršo vis daugiau 
interneto duomenų. Vartotojai 
savo mobiliuosius duomenis 
naudoja ne tik darbui, bet ir pra-
mogoms: žiūri filmus, žaidžia 
internetinius žaidimus realiu 
laiku ar dalinasi nuotraukomis 
bei vaizdo įrašais socialiniuose 
tinkluose.

Remiantis antrojo 2018 m. 
ketvirčio Lietuvos Respubli-
kos ryšių reguliavimo tarnybos 
ataskaita, lyginant su kitais šalies 
operatoriais, išsiųstų ir priim-
tų mobiliųjų duomenų kiekis 
daugiausiai augo būtent „Tele2“ 
vartotojų tarpe. Skaičiuojama, 
kad per mėnesį kiekvienas ope-
ratoriaus klientas vidutiniškai 
išnaršė net 8,38 GB.

„Tele2“ savo klientus stebina 
ne tik dovanomis, bet ir nuolat 
rengiamais ypatingais pasiūly-
mais paslaugoms bei įrenginiams 
įsigyti. Apie visus juos sužinoti 
galima internetinėje parduotuvėje 
www.tele2.lt.•

»Atkelta iš 1 psl. 

Meras užkirto kelią ligoninės uždarymui
nariai savo neatsakinga rašliava 
ir niekuo nepagrįstais veiksmais 
atvirai stumia ligoninę į bedu-
gnę“, – kalbėjo meras. 

Meras pripažino, jog šie „juo-
dojo penketuko“ veiksmai nea-
bejotinai suderinti su dabartiniu 
ligoninės vadovu Vitu Šimkoniu, 
kurio destruktyvią veiklą jau se-
niai laikas nutraukti. 

„Jo darbas manęs ir daugelio ta-
rybos narių jau seniai netenkina. 
Akivaizdu, jog ligoninės vadovas 
norėtų dirbti ramiai, vadovau-
damas slaugos ligoninei. Todėl 
suprantama, jog ligoninėje pradė-
jus dirbti direktoriaus patarėjui, 
kuris puikiai išmano sveikatos 
įstaigų vadybą, V. Šimkoniui ir 
kitiems iš inercijos riedantiems 
medikams ramaus gyvenimo iliu-
zija žlugo ir jie stojo piestu prieš 

laukIa tylus sunykImas
Jei meras A. Margelis nebūtų sis-
temingai ir kryptingai kovojęs 
dėl Lazdijų ligoninės išlikimo, ją 
būtų ištikęs Molėtų ir dar ketu-
riolikos kitų ligoninių likimas. 

 Molėtų ligoninės direktorius 
Vaidotas Grigas pasakojo, kaip 
jis mato ligoninių, kokiai vado-
vauja ir pats, ateitį – licencijų nie-
kas neatiminės, bet galiausiai tai 
baigsis paslaugų neteikimu.

„Sveikatos tinklo optimizavi-
mo plane labai aiškiai apibrėžta, 
kurios įstaigos krenta iš žaidimo 
teikiant aktyvaus gydymo pas-
laugas. O vyksta viskas labai pa-
prastai – niekas licencijos neati-
ma, specialistai lieka tie patys, tik 
nebesuteikiamas finansavimas 
ateinantiems metams tam tikrų 
paslaugų užtikrinimui“, – skau-
džią tiesą rėžė V. Grigas.•

Vida Augustinienė, 
Lietuvos pacientų 
organizacijų atstovų 
tarybos pirmininkė
„Žmonės į didesnius mies-
tus važiuoja tik tų paslau-
gų, kurios neteikiamos jų 
regionuose. Joks sergantis 
žmogus, o ypač vyresnio 
amžiaus, nenori gydytis 
važiuoti nei į Vilnių, nei į 
Kauną. Visi jie kaip tik nori 
gydytis savo rajone.“

permainų siekiantį direktoriaus 
patarėją“, – kalbėjo meras. 

Mero nuomone, konflikto li-
goninėje esmė – kova tarp tin-
ginystės, komforto ir progreso, 
perspektyvų, ligonių gerovės. 

„Ar sveiko proto žmonės ga-
lėtų suvokti, kad žmogus, Laz-
dijų krašte gimęs, čia praleidęs 
svarbiausius gyvenimo metus, 
visais būdais kovojęs už Akuše-
rijos skyriaus išsaugojimą, norė-
tų  uždaryti ligoninę? Žaidimai 
ir saviveikla ligoninėje baigėsi, 
rajono taryba yra šios įstaigos 
steigėjas, mes ir sudėsime taškus 
ant i“, – sakė meras.

a. matulas keIčIa kaukes
Seimo narys, konservatorius 
Antanas Matulas, prieš mėnesį 
viešėjęs Lazdijų ligoninėje ir ten 
surengęs Lazdijų konservatorių 

kuopelės susirinkimą, apie ra-
jonų ligoninių pertvarką kalba 
prieštaringai. 

Prieš kurį laiką pats buvęs 
rajono ligoninių optimizavimo 
šalininku, dabar jis jau oponuoja 
A. Verygai. 

„Per dvejus metus situacija 
sveikatos sistemoje, vertinant 
paslaugų prieinamumą, ypač 
regionuose, tik pablogėjo [...]. Re-
gionuose pradėjo smarkiai trūkti 
šeimos gydytojų. Šiandien šeimos 
gydytojai, kurie aptarnaudavo 
vieną ambulatoriją ar apylinkę, 
aptarnauja dvi ar tris, katastrofiš-
kai trūksta gydytojų konsultantų. 
Ir čia yra pasekmė tos politikos, 
kuri buvo vykdoma. Buvo ma-
žinamas finansavimas, regionai 
buvo šmeižiami, kad ten bloga 
kokybė ir panašiai“, – žiniasklai-
dai pareiškė A. Matulas. 
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Daugiau kaip 1200 dalyvių dalyvavo projekto „Praleisk laisvalaikį kitaip“ veiklose 

Projekto dalyvIams – 
PsIchologų Ir socIalInIų 
darBuotojų PatarImaI 
Projekto metu buvo įgyvendin-
tos 8 veiklos. Šių metų vasarą 
organizuota stovykla „Išmokime 
linksmintis be alkoholio“. Joje 
dalyvavo 12–18 metų amžiaus 
jaunimas. Stovyklos metu buvo 
organizuotos veiklos, kurios pa-
deda paaugliui bendrauti, pasi-
dalinti savo patirtimi su kitais, 
sumažinti jo išgyvenimus šeimo-
je, prisiimtą atsakomybę ir kaltę 
dėl tėvų priklausomybės, mokė  
išreikšti savo jausmus, suteikė 
informacijos, kur galima kreiptis 
ir gauti įvairią pagalbą, suteikė 
žinių apie priklausomybę nuo 
alkoholio, jo poveikį ir vartojimo 
pasekmes. Stovyklos darbe da-
lyvavo psichologai, visuomenės 
sveikatos specialistai, taip pat 
studentai savanoriai, turintys 
patirties organizuojant vasaros 
stovyklas. Jie vedė  užsiėmimus, 
rengė ir vertino užduotis.

Nuo 2017 metų gruodžio iki šių 
metų lapkričio mėnesio prevenci-
niai projekto renginiai vyko viso-
se rajono ugdymo įstaigose. Vie-
nas jų – seminarų  „Laisvalaikio 
galimybės be alkoholio“ ciklas.  
Seminarų metu  6  pagrindinių 
rajono mokyklų, 4 gimnazijų, 2 
mokyklų-darželių mokiniams ir 
Varnėnų kaimo bendruomenės, 
Veisiejų seniūnijos bendruome-
nės komiteto vaikų dienos cen-
trų lankytojams apsilankiusios 
lektorės ne tik skaitė paskaitas, 
bet ir atsakinėjo į aktualius tos 
mokyklos bendruomenei klau-
simus. 

40 Lazdijų rajono savivaldybės 
vaikų dalyvavo projekto veikloje  
„Praleisk laisvalaikį kitaip – var-
žykis nuotykių parke Tarzanija“.  
Užsiėmimų metu vaikus stebėjo 
psichologas. Vaikai gavo  patir-
ties,  kaip turiningai praleisti lais-
valaikį ir pramogauti nevartojant 
alkoholio. Po sportinių rungčių 
visi bendrai su psichologu bei 
kartu dalyvavusiais tėvais aptarė 

praleistą dieną bei dalinosi savo 
patirtimi ir pastebėjimais. 

Daugiau kaip 140 moksleivių 
grupė iš 6 pagrindinių mokyklų 
ir 4 gimnazijų dalyvavo projekto 
veikloje „Praleisk laisvalaikį ki-
taip – boulingo klube“. Žaidžiant 
boulingą išryškėjo vaikų asme-
ninės savybės, buvo ugdoma tar-
pusavio partnerystė, mokomasi 
bendravimo ir bendradarbiavi-
mo. Išvykos įspūdžiai buvo ap-
tarti, nugalėtojai apdovanoti  po 
žaidimo surengtame refleksijų 
vakare. 

Daugiau nei 240 rajono moks-
leivių projekto metu buvo išvy-
kę stebėti krepšinio varžybų į 
Žalgirio areną Kaune. Išvykos 
metu jaunimas turėjo galimybę 
įsitikinti, kad galima stebėti var-
žybas nevartojant alkoholio ir 
linksmai praleisti laiką. Pavyz-
dį savo vaikams renginio metu 
rodė suaugusieji ir lydintys as-
menys. 

Kad baseinai ne tik ugdo iš-
tvermę, bet ir suteikia galimybę 
varžytis tarpusavyje ar koman-
domis, bendrauti ir bendradar-
biauti, turėjo  progos projekto 
metu įsitikinti Lazdijų rajono 
mokyklų ir Varnėnų kaimo ben-
druomenės ir Veisiejų seniūni-
jos bendruomenės komiteto 
vaikų dienos centrų lankytojai. 
Iš viso baseinuose apsilankė 
140 asmenų. Jaunimas projekto 
metu įsitikimo, kad baseinai ne 
tik ugdo ištvermę, bet ir suteikia 
galimybę varžytis tarpusavyje ar 
komandomis, bendrauti ir ben-
dradarbiauti. Tai ne tik geriausių 
rezultatų siekimas, bet ir puiki 
proga bendravimui.

Veiklos „Praleisk laisvalaikį 
kitaip – pažink teatrą“ metu 

projekto dalyviai – visų rajono 
bendrojo ugdymo mokyklų ir 
gimnazijų moksleiviai, daugiau 
nei 150 dalyvių, lankėsi Kauno 
valstybiniame muzikiniame te-
atre, Vilniaus operos ir baleto 
teatre, stebėjo spektaklius.  Ka-
dangi daugelio šeimų vaikai ne-
turi galimybės su tėvais išvykti į 
teatrą, todėl šios išvykos suteikė  
galimybę susipažinti su pačiu te-
atru, išmokti tam tikrų elgsenos 
taisyklių, teatro kultūros. 

Visų projekto dalyvių – ben-
drojo ugdymo mokyklų bei 
gimnazijų – mokiniai dalyvavo 
projekto veikloje „Praleisk lais-
valaikį kitaip – pažink savo kraš-
tą“. Vaikai pagal savo pageidavi-
mus aplankė Palangą, Klaipėdą, 
Zarasus, Telšius, Rusnę ir kitas 
Lietuvos vietas.  Išvykų metu jų 
dalyviams buvo sudarytos sąly-
gos ne tik dalyvauti edukaciniuo-
se užsiėmimuose, pažinti savo 
kraštą, bet ir gebėti apie jį papa-
sakoti kitiems. Šios ekskursijos 
buvo puiki galimybė bendrauti 
tarpusavyje, be to, suteikė vai-
kams papildomų žinių ir noro į 
tokias keliones vykti dažniau. 

Įvairiose veiklose dalyvavo 
daugiau nei 1200 rajono vaikų 
ir paauglių. Metus laiko vykdy-
tas projektas didžiajai daliai jų 
padėjo suprasti, kaip galima pra-
leisti laisvalaikį, švęsti šventes, 
bendrauti su draugais be alko-
holio, pasiūlė jiems įdomias ir 
prasmingas pramogas. 

Projektas buvo finansuojamas 
Valstybinio visuomenės sveika-
tos stiprinimo fondo lėšomis, 
kurį administruoja Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos 
ministerija, ir Lazdijų rajono sa-
vivaldybės lėšomis.•

Varnėnų kaimo bendruo-
menė per penkiolika savo 
gyvavimo metų yra įgyven-
dinusi daugybę įdomių, 
bendruomenei svarbių 
projektų. Vienas tokių – šį 
mėnesį pasibaigęs Valsty-
binio visuomenės sveikatos 
stiprinimo fondo finansuo-
jamas projektas „praleisk 
laisvalaikį kitaip“. 

Projekto tikslas – įgyvendinant 
alkoholio vartojimo prevenciją 
prisidėti prie alkoholio vartoji-
mo Lietuvoje mažinimo, ugdy-
ti vaikų ir jaunimo socialinius 
įgūdžius, skatinti jų socialinę 
įtrauktį ir pilietiškumą, jaunimo 
įsitraukimą į visuomeninę veiklą, 
saviraišką ir kūrybiškumą, taip 
pat motyvuoti suaugusiuosius 
sveikai gyventi, nevartoti alko-
holio, sudaryti jiems kokybiško 
laisvalaikio sąlygas. 

Projekto uŽdavInIaI:
1. Suorganizuoti 30 akademinių 
valandų seminarų ciklą „Laisva-
laikio galimybės be alkoholio“;

2. Suorganizuoti du renginius 
„Praleisk laisvalaikį kitaip – var-
žykis nuotykių parke „Tarzani-
ja“;

3. Suorganizuoti keturis pra-
mogų vakarus „Praleisk laisva-
laikį kitaip – boulingo klube“;

4. Suorganizuoti pramogų va-
karą „Praleisk laisvalaikį kitaip 
– stebėk sporto varžybas“;

5. Suorganizuoti praktinę pra-
mogą „Praleisk laisvalaikį kitaip 
– išbandyk baseiną“;

6. Suorganizuoti praktinę pra-
mogą „Praleisk laisvalaikį kitaip 
– pažink teatrą“;

7. Suorganizuoti praktinę pra-
mogą „Praleisk laisvalaikį kitaip 
– pažink savo kraštą“;

8. Suorganizuoti dvi vaikų sto-
vyklas „Išmokime linksmintis be 
alkoholio“;

Projekto paramos suma – 17533 
Eur. 

Projekto dalyviai šį projektą 
vadina bene labiausiai pavyku-
siu, pasiekusiu numatytą tikslą, 
nes projekto metu ne tik Varnėnų 
kaimo bendruomenės vaikai, bet 
ir didelis rajono jaunimo būrys 
nuo 5  iki  19 metų  susipažino 
su galimybėmis, kaip įdomiai, 
išradingai ir prasmingai gali-
ma praleisti savo laisvalaikį. Jie 
klausėsi įdomių paskaitų, keliavo 
po Lietuvą, aplankydami žymias 
vietas, stebėjo sporto varžybas 
bei spektaklius, vyko pažaisti į 
boulingo klubą, dalyvavo jauni-
mo stovyklose.

noras PasIdalIntI savo 
sukauPta PatIrtImI
Varnėnų kaimo bendruomenė 
per 15 veiklos metų yra įgyven-
dinusi ne vieną prevencinį pro-
jektą. Be to, sveika gyvensena 
yra tapusi šios bendruomenės 
gyvenimo būdu, tradicija, tad šis 
projektas buvo puiki galimybė 
pasidalinti savo jau sukaupta pa-
tirtimi, idėjomis su viso Lazdijų 
rajono bendruomene. Projektą 
„Praleisk laisvalaikį kitaip“ ren-
gusi Varnėnų kaimo bendruo-
menė nutarė pasirinkti tikslinę 
dalyvių grupę – rajono jaunimą, 

kuri yra pati pažeidžiamiausia 
mūsų visuomenės dalis. O kar-
tu – ir pati imliausia, geriausiai 
įsisavinanti suteikiamas žinias 
bei įgūdžius. Todėl prevencinis 
projektas – kaip tik jiems. 

Žydrūnas Rutkauskas tvirti-
na, jog įvairių jaunimo renginių 
metu, rajono spaudoje ne kartą 
yra girdėjęs ir skaitęs jaunimo 
pasisakymus, kad Lazdijuose 
neįmanoma įdomiai praleisti 
laisvalaikio, kad nėra tam tin-
kamų vietų, o kur nors išvyk-
ti – sudėtinga. Šiuo projektu 
siekta parodyti, jog tereikia 
noro ir išradingumo, kad idė-
ja taptų konkrečiu darbu. Tai, 
kad projektas įveikė konkurso 
barjerus ir gavo Valstybinio 
visuomenės sveikatos stiprini-
mo fondo finansavimą, pasak 
Varnėnų kaimo bendruomenės 
pirmininko  Žydrūno Rutkaus-
ko, yra ilgametės projektinės 
Varnėnų kaimo bendruomenės 
veiklos įvertinimas. Nes iš 90 
atrankai pateiktų projektų buvo 
finansuoti tik trečdalis. O iš Laz-
dijų rajono savivaldybės – tik šis 
vienintelis. 

Lėšų projekto „Praleisk lais-
valaikį kitaip“ renginiams, kurie 
vyko per visus 2018 metus, taip 
pat skyrė ir Lazdijų rajono savi-
valdybė. 

laIsvalaIkIu Be ŽalIngų 
įPročIų sudomIno PačIus 
maŽIausIus
Iki šiol dar netyla įspūdžių at-
garsiai, komentarai socialiniuose 
tinkluose apie vieną iš paskuti-
niųjų projekto renginių – vaikų 
stovyklą „Išmokime linksmin-
tis be alkoholio“. Į ją Varnėnų 
kaimo bendruomenė pakvietė 
vaikus nuo 5 iki 12 metų. Per tris 
stovyklos dienas būta įdomių 
susitikimų – vaikams apie savo 
darbą pasakojo Lazdijų policijos 
komisariato pareigūnai Renata 
Ribinskienė ir Ričardas Tamo-
šaitis. Lektorės – Seirijų Anta-
no Žmuidzinavičiaus gimnazijos 
psichologė  Rasa Banevičienė 
ir Lazdijų rajono savivaldybės 
jaunimo reikalų koordinatorė 
Dovilė Lynykienė – supažindino 
vaikus su psichotropinių me-
džiagų žala organizmui. Moks-
linio šou „Atradėjas“ edukacinio 
užsiėmimo metu vaikai atliko 
įvairius eksperimentus, o pa-
baigoje smaližiavo savo pačių 
pasigamintais azotiniais ledais. 
Magijos paslaptimis su stovy-
klautojais dalijosi iliuzionistas 
EMMAGiC,  Metelių regioni-
nio parko direkcija organizavo 
orientacinį žygį. Lazdijų meno 
mokyklos bei Krosnos kultūros 
namų vaikų meninės raiškos 
studijos „Mozaika“ kolektyvai 
padovanojo šventinį koncertą. 
Daug naujo ir įdomaus stovy-
klautojai sužinojo susitikime 
su Valstybinės sienos apsaugos 
tarnybos Varėnos pasienio rink-
tinės Kapčiamiesčio užkardos 
pareigūnais ir jų dresuojamais 
šunimis. Stovykloje vaikai turėjo 
galimybę dalyvauti Robotikos 
studijos edukaciniame  užsiė-
mime, o vėliau – „Robotų sumo 
kovų“ turnyre. Stovyklos veiklo-
je dalyvavo 40 vaikų.

Varnėnų kaimo bendruomenės projektas
„Praleisk laisvalaikį kitaip“

Projekto dalyviai šį projektą vadina bene labiausiai pavykusiu, pasiekusiu numatytą tikslą, nes projekto metu ne tik Varnėnų 
kaimo bendruomenės vaikai, bet ir didelis rajono jaunimo būrys nuo 5  iki  19 metų  susipažino su galimybėmis, kaip įdomiai, 
išradingai ir prasmingai galima praleisti savo laisvalaikį.
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kad Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveika-
tos biuras (Kauno g. 8, Lazdijai) vykdo privalomuosius 
higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymus. No-
rintiems dalyvauti mokymuose reikalinga išankstinė 
registracija. Daugiau informacijos tel. (8 318) 52075, 
el. p. ausra.dainauskiene@lazdijai.lt arba atvykus į 
visuomenės sveikatos biurą. 

Lazdijų rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuro informacija

inforMuojaMe,

Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarka
Miško kirtimai – svarbi 
ūkininkavimo miške bei 
miško priežiūros dalis, 
todėl privačių miškų sa-
vininkams, ketinantiems 
vykdyti miško kirtimus, 
privalu susipažinti su Lei-
dimų kirsti mišką išdavimo 
tvarkos aprašo pagrindi-
nėmis nuostatomis, kurios 
glaustai išdėstytos šiame 
straipsnelyje.

– Kas išduoda leidimus kirsti 
mišką, derina pranešimus apie 
ketinimą kirsti mišką?

– Leidimus kirsti mišką išduo-
da ir pranešimus apie ketinimą 
kirsti derina Valstybinės miškų 
tarnybos (VMT) teritoriniai po-
skyriai. VMT svetainėje adresu 
www.amvmt.lt pagal miško skly-
po buvimo vietą galima sužinoti, 
į kurį poskyrį ir pareigūną reikė-
tų kreiptis.

– Kokiais atvejais nereikalingas 
nei leidimas kirsti mišką, nei pra-
nešimas apie ketinimą kirsti?

– Miško savininkas turi teisę 
be leidimo kirsti mišką ar prane-
šimo apie ketinimą kirsti mišką 
prakirsti ribinę sklypo liniją (1,5 
metro į savo miško valdos pusę), 
kirsti sausuolius ir pavienes vė-

javartas, ugdyti jaunuolynus iki 
20 metų amžiaus. 

Tačiau, jei minėtais miško kir-
timais pagamintą medieną pla-
nuojama teikti į rinką, t. y. par-
duoti, būtina pateikti pranešimą 
apie ketinimą kirsti mišką. 

Visais kitais atvejais norint 
kirsti mišką, reikalingas arba 
leidimas kirsti mišką, arba su-
derintas pranešimas apie keti-
nimą kirsti. 

– Kokiais atvejais reikalingas 
leidimas kirsti mišką?

– Leidimas kirsti mišką priva-
lomas visiems pagrindiniams ir 
plyniesiems sanitariniams miško 
kirtimams. Pagrindiniais miš-
ko kirtimais vadinami brandžių 
medynų kirtimai. Brandžiais 
laikomi medžiai, pasiekę Miš-
ko kirtimų taisyklėse nurodytą 
kirtimo amžių. 

Norint vykdyti pagrindinius 
miško kirtimus didesniame kaip 
3 ha miško sklype, pirmiausia 
reikia parengti miškotvarkos 
projektą. Projektus rengiančių 
projekto autorių sąrašą galima 
rasti jau minėtoje VMT interne-
to svetainėje. Mažesniame nei 3 
ha miško sklype galima vykdyti 
miško kirtimus be miškotvarkos 
projekto paruošus biržių atrė-

žimo dokumentus, parengtus 
miškininko specialisto. 

Leidimas kirsti mišką išduo-
damas privataus miško savi-
ninkui ar savininko įgaliotam 
asmeniui pagal pateiktą notaro 
patvirtintą įgaliojimą. Jei žemės 
sklypas, kuriame numatyta kirs-
ti mišką, valdomas bendrosios 
nuosavybės teise, išduodamas 
vienas leidimas kirsti mišką vi-
siems bendraturčiams tik esant 
visų bendraturčių raštiškam 
sutikimui. 

Leidimas kirsti mišką išduo-
damas per 5 darbo dienas nuo 
prašymo ir biržių atrėžimo doku-
mentų pateikimo, jeigu miškas 
patenka į Kultūros paveldo ap-
saugos zoną – per 10 darbo dienų. 
Taip pat dokumentus leidimui 
kirsti mišką galima pateikti per 
Aplinkosaugos leidimų išdavi-
mo sistemą (ALIS) https://alis.
am.lt. 

Leidimo kirsti mišką galiojimo 
terminas nustatomas ne ilgesnis 
kaip iki einamųjų metų gruodžio 
31 d., bet gali būti pratęstas iki 6 
mėnesių pagal leidimą gavusio 
juridinio ar fizinio asmens raš-
tišką prašymą. 

– Kokiais atvejais reikia pateik-
ti pranešimą apie ketinimą kirsti 

mišką?
– Kai planuojama vykdyti ne 

pagrindinius miško kirtimus, 
VMT teritorinis poskyris, ku-
rio teritorijoje yra miškas, in-
formuojamas apie tai pateikiant 
pranešimą apie ketinimą kirsti 
mišką. Per 14 kalendorinių dienų 
nuo išsiuntimo registruotu laiš-
ku arba įteikimo asmeniškai ne-
gavus neigiamo atsakymo, arba 
gavus raštišką suderinimą anks-
čiau, galima vykdyti numatytus 
miško kirtimus. Jei miškas val-
domas kelių bendrasavininkų, 
pateikiamas vienas pranešimas 
apie ketinimą kirsti. Jį turi pa-
sirašyti visi bendrasavininkai, 
arba vienas bendrasavininkas, 
tačiau kartu pateikdamas kitų 
bendrasavininkų rašytinius su-
tikimus dėl pranešime nurody-
tų miško kirtimų. Sutikimams 
notaro tvirtinimas nebūtinas. 
Pranešimo formą galima rasti 
ir Aplinkos ministerijos interne-
to svetainės: www.am.lt skiltyje 
„Privačių miškų savininkams“. 
Jei planuojama vykdyti retinimo 
ar einamuosius miško kirtimus, 
kartu su pranešimu siunčiami 
ir biržių atrėžimo dokumentai. 
Kitų rūšių miško kirtimams 
(atrankiniams sanitariniams, 
tarp jų ir vėjalaužų kirtimams, 

baltalksnių, gluosnių ir drebulių 
kirtimams, miško kirtimams savo 
reikmėms iškertant iki 3 m3 iš ha 
ir kt.) biržių atrėžimo dokumen-
tai neprivalomi. Kai einamieji ar 
retinimo kirtimai suprojektuoti 
vidiniame miškotvarkos projek-
te, biržių atrėžimo dokumentai 
neteikiami. 

Retinimo ir einamiesiems miš-
ko kirtimams medžių žymėjimo 
ir biržių atrėžimo dokumentų 
rengimo tvarka tokia pati, kaip ir 
pagrindiniams miško kirtimams, 
o iškertamos medienos tūris ap-
skaičiuojamas pagal Biržių at-
rėžimo ir įvertinimo taisyklėse 
nustatytą tvarką. 

Primename, kad leidimą kirsti 
mišką arba pranešimą apie keti-
nimą kirsti ar jo kopiją kaip tei-
sėtą miško iškirtimą įrodančius 
dokumentus miško valdytojai ir 
naudotojai privalo saugoti pen-
kerius metus.•
Informacija parengta Aplinkos ministerijos 
užsakymu

Vyko konferencija ,,Sveika moteris — 
laiminga šeima“

Alinauskaitė-Strumilienė. Ji 
pasidalino  vienos pacientės is-
torija, kaip pakeitus gyvenseną 
pasikeitė gyvenimo kokybė. Kitą 
pranešimą, kaip išvengti vėžio 
keičiant mitybą skaitė ,,Alfa 
Medica“ gydytojas Mindaugas 
Dūdonis. Po šio pranešimo visi 
konferencijos dalyviai buvo 
pakviesti į judriąją pertrauką, 
kurią vedė Lietuvos sporto uni-
versiteto biomedicinos mokslų 
daktarė Kristina Zaičenkovienė. 
Konferenciją pabaigė Lietuvos 
sveikatos mokslų universiteto 
daktarė Rytė Giedrikaitė savo 
pranešimu ,,Psichologinė gero-
vė šeimoje ir onkologinių ligų 
prevencija“. 

Labai džiugu, kad visą dieną 
visos konferencijos dalyvės ga-
lėjo pasinaudoti projekto ,,Ne-

delsk“ ,,Rožinio autobusiuko“ 
paslauga – pasitikrinti profilak-
tiškai krūtis echoskopu. Galime 
pasidžiaugti, kad rajono moterys 
tikrai neabejingos savo sveikatai, 
norinčių pasitikrinti buvo dau-
giau nei šimtas.

Tai pirmoji projekto ,,Svei-
kos gyvensenos skatinimas 
Lazdijų rajono savivaldybėje“ 
organizuota konferencija. Dar 
dvi konferencijos planuojamos 
(Lazdijuose ir Veisiejuose) per 
ateinančius dvejus metus, kurių 
metu norinčios galės pasitikrinti 
profilaktiškai.•
Straipsnį parengė:
Aušra Dainauskienė
Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuro specialistė,
vykdanti sveikatos stiprinimą

Lazdijų rajono savivaldybės vi-
suomenės sveikatos biuras vyk-
do projektą ,,Sveikos gyvensenos 
skatinimas Lazdijų rajono savi-
valdybėje“, kurio tikslas – pa-
didinti Lazdijų rajono savival-
dybėje tikslinių grupių asmenų 
sveikatos raštingumo lygį bei 
suformuoti pozityvius jų svei-
katos elgsenos pokyčius. Šiam 
tikslui pasiekti įgyvendinamos 
sveikatos ugdymo priemonės, 
susijusios su šiomis veiklomis: 
traumų ir nelaimingų atsitiki-
mų prevencija, vaikų sveikatos 
stiprinimas, sveikas senėjimas, 
onkologinių ligų profilaktika.

Vykdant projektą Lazdijų ra-
jono savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuras šių metų lap-
kričio 14 dieną organizavo kon-
ferenciją ,,Sveika moteris – lai-
minga šeima“. Tai jau septintoji 
konferencija, kurią tradiciškai 
metų pabaigoje organizuoja 
visuomenės sveikatos biuras. 
Šiemet konferencija vyko Seirijų 
kultūros namuose. Konferencija 
prasidėjo sveikinimo žodžiais, 
kuriuos tarė Lazdijų rajono sa-
vivaldybės mero patarėjas Jonas 
Gudžiauskas, savivaldybės gydy-
toja Lina Džiaukštienė ir Lazdijų 
rajono savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuro direktorė Ramu-
tė Kunigiškienė. Į konferenci-
ją atvyko lektoriai iš Lietuvos 
sveikatos universiteto, Lietuvos 
sporto universiteto. Pirmąjį pra-
nešimą skaitė Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto gyvensenos 
medicinos magistrantė Giedrė 

Visą dieną visos konferencijos dalyvės galėjo pasinaudoti projekto ,,Nedelsk“ 
,,Rožinio autobusiuko“ paslauga – pasitikrinti profilaktiškai krūtis echoskopu.
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eterIs

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 Gyvenimas. 
 13.00 Klauskite daktaro. 
 13.58 Loterija „Keno 

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.15 Laba diena, 

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

Orai.
 18.00 TV žaidimas „Kas ir 

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

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

kariuomenės 100-
mečiui. Šventinis 
koncertas ir 
statulėlės „Lietuvos 
karžygys“ įteikimo 
ceremonija. 

 23.00 „Prieš audrą 1“. 
 24.00 LRT radijo  

žinios.
 0.10 „Štutgarto krimina-

linė policija 2“. 
 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 Klausimėlis.lt.
 4.00 LRT radijo  

žinios.
 4.05 Specialus  

tyrimas.
 5.00 „Seserys“. 

lnk
 6.00 Dienos programa. 
 6.05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.35 „Madagaskaro 

pingvinai“. 
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 9.05 „Rimti reikalai“.
 9.40 „Namai, kur širdis“.
 10.25 KK2.
 10.55 Nuo... Iki... 
 11.30 Lituanos Locos.
 12.00 „Meilės sparnai“.
 13.00 „Gyvenimo daina“.
 14.00 „Aukštakulnių 

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

Lietuva. 
 17.35 Yra, kaip yra. 
 18.30 Žinios. 
 19.25 Sportas. 
 19.28 Orai. 

 19.30 KK2. 
 20.00 Valanda su Rūta. 
 21.00 „Rimti reikalai“.
 21.30 Žinios. 
 22.24 Sportas. 
 22.28 Orai. 
 22.30 PREMJERA. „Bet 

kokia kaina“.
 0.40 „Juodasis sąrašas“.
 1.40 „Kruvini pinigai“.
 3.10 Alchemija. Kultū-

rinė publicistika
 3.40 RETROSPEKTYVA. 

Ciklas „Menininkų 
portretai“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 6.55 „Simpsonai“.
 7.55 Gero vakaro šou. 
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Meilės žiedai“.
 12.00 „Laukinė žemė“.
 13.00 „Pažadėtoji“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios. 
 16.25 TV3 orai. 
 16.30 TV Pagalba. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 Farai. 
 20.30 „Moterys meluoja 

geriau“.
 21.00 TV3 vakaro žinios. 
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai. 
 22.00 „Patrulių zona“.
 0.05 „Kaulai“.
 1.05 „X failai“.
 1.55 „Salemas“.
 2.45 Ekstrasensų mūšis. 
 4.15 „Kaulai“.
 5.05 „X failai“.

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“.
 16.55 „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 „Kobra“.
 22.45 „Paskutinis reisas“.
 0.40 „Sekso magistrai“.
 1.45 „Nusikaltimų 

tyrėjai“.

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

D. Žeimyte. 
 8.00 „Pražūtingi sma-

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

Kijevas. Kobros 
bučinys“.

 11.10 „Albanas“.
 12.20 „Bitininkas“.
 13.30 TV parduotuvė.
 13.45 „Gluchariovas“.
 14.55 „Vienišas vilkas“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 Lietuva tiesiogiai. 
 16.57 Orai.
 17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
 18.00 „Pozicija“.
 19.00 Žinios.
 19.20 Orai.
 19.25 „Demaskuoti“.
 20.00 Žinios.
 20.20 Orai.
 20.30 Lietuva tiesiogiai. 
 20.57 Orai.
 21.00 „Ant bangos“. 
 22.00 Reporteris. 
 22.52 Orai.
 22.55 Rubrika „Verslo 

genas“.
 23.00 „Ant bangos“.
 0.00 „Beveik negyvas“.
 1.05 „Bitininkas“.
 2.10 „Vienišas vilkas“.
 3.00 „Moterų daktaras“.
 3.50 „Kambarinė“.
 4.45 „Vienišas vilkas“.
 5.35 Kaimo akademija. 

lrt Plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Bliuzo vakaras. 

XXV tarptautinis 
festivalis „Bliuzo 
naktys 2017“.

 7.05 „Sporto galia. 
Atviro vandens 
plaukimo varžybos 
prie Australijos 
krantų“. 

 7.30 „Auklė Mun“. 
 7.40 „Riteris Rūdžius“. 
 7.55 „Džeronimas“.
 8.20 Į sveikatą! 
 8.50 „Kaip atsiranda 

daiktai 12“. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 Stambiu planu. 
 13.00 H. Berlioz. 

Dramatinė legenda 
„Fausto pasmer-
kimas“. 

 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 albumas. 
 18.15 „Giminės. Gyve-

nimas tęsiasi“. 
 19.00 ARTi. 
 19.15 Premjera. „Kinas 

„Magnum“ objek-
tyve“. 

 20.10 Kultūros diena.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Lietuvių kino 

klasika. 
 22.40 Anapus čia ir  

dabar. 

 23.30 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje. 

 24.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.45 Bliuzo vakaras. 

XXV tarptautinis 
festivalis „Bliuzo 
naktys 2017“.

 1.30 „Gyveno kartą 
Uvė“. 

 3.30 Anapus čia ir dabar. 
 4.15 ARTi. 
 4.30 Mokslo sriuba. 
 4.55 Kultūrų kryžkelė. 
 5.10 „Giminės. Gyve-

nimas tęsiasi“.

tv1
 6.20 Teleparduotuvė. 
 6.50 „Alisa Never“.
 7.55 „Svajonių  

princas“.
 9.55 „Būrėja“. 
 10.30 „Akloji“. 
 11.40 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 12.40 „Džekio Čano 

nuotykiai“. 
 13.05 „Muča Luča“. 
 13.35 „Kas naujo, 

Skūbi-Dū?“.
 14.00 „Antinas Gu-

druolis“. 
 14.25 „Džiunglių princesė 

Šina“.
 15.25 „Savas žmogus“.
 16.30 „Būk su manim“.
 18.00 „Mano meilės 

šviesa“.
 19.00 „Nusivylusios namų 

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

kaltimas šiaurėje. 
Kliuveris ir negyvas 
virėjas“.

 22.55 „Mano lemties 
diena“.

 0.55 „Nusikaltimo vieta 
– Berlynas. Mulas“.

 2.35 „Džiunglių princesė 
Šina“.

 3.20 „Midsomerio 
žmogžudystės 
IX. Ketverios 
laidotuvės ir vienos 
vestuvės“.

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 Amerikos  

talentai.
 14.30 Televitrina.
 15.00 „Havajai 5.0“.
 16.00 „Bibliotekininkai“.
 17.00 „Kobra 11“.
 18.00 „Moderni šeima“.
 19.00 „Fizrukas“.
 20.00 „Saša ir Tania“.
 20.30 Žinios. 
 20.58 Orai.
 21.00 „Erelis Edis“.
 23.10 „Skubi pagalba“.
 0.10 „Daktaras  

Hausas“.
 1.10 „Svieto lygintojai“.

ketvIrtadIenIs, lapkričio 22 d. Saulė teka 8.00, leidžiasi 16.09, dienos 
ilgumas 8.09. Pilnatis. Vardadieniai: Cecilija, Cilė, Steigintas, Dargintė.

Pranešame, kad Lazdijų rajono savivaldybės gyventojams pirminę 
teisinę pagalbą nemokamai teikia Lazdijų rajono savivaldybės admi-
nistracijos Juridinio skyriaus teisininkai, Vilniaus g. 1, Lazdijai, 211 
kab., tel. (8 318) 51 481, darbo dienomis ir valandomis, t. y. pirmadie-
niais–ketvirtadieniais nuo 8 iki 17 val., penktadieniais nuo 8 iki 15 val. 
45 min. (pietų pertrauka nuo 12 iki 13 val.).

Kreipiantis būtina turėti gyvenamąją vietą patvirtinantį dokumen-
tą.

Daugiau informacijos galima rasti www.teisinepagalba.lt.

Lazdijų rajono savivaldybės administracija

dėL PirMinės teisinės PaGaLbos teikiMo

Lazdijų rajono savivaldybės Lazdijų seniūnijos LAZDIJŲ seniūnaiti-
joje  š. m. gruodžio 13 d. vyks seniūnaičio rinkimai. Maloniai prašome 
siūlyti kandidatus seniūnaičio pareigoms užimti ir kviečiame  aktyviai 
dalyvauti rinkimuose. 

Vadovaujantis Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direkto-
riaus įsakymu 2018-11-21 Nr. 10V-1051 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės 
Lazdijų seniūnijos Lazdijų seniūnaitijos seniūnaičio rinkimų grafiko“, 
skelbiu Lazdijų rajono Lazdijų seniūnijos Lazdijų seniūnaitijos seniū-
naičio rinkimų vietą ir laiką:

Seniūnaitija
Susirinkimo (iki 
500 gyventojų) 

vieta

apklausos 
(daugiau kaip 

500 gyventojų)
vieta

Susirinkimo/
apklausos 

data, laikas

1 2 3 4

Lazdijų Lazdijų  rajono 
savivaldybės po-
sėdžių  salėje 2 a.

2017-12-13
17 val. 10 min.

Pasiūlymus dėl kandidatų į seniūnaičius kartu su kandidato sutikimu 
prašome pateikti raštu Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 
Lazdijų seniūnijai iki  2018-12-03 16 val. imtinai

Informacija teikiama Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Laz-
dijų seniūnijoje, 124 kabinete, Vilniaus g. 1, Lazdijai, tel. (8 318) 66 105.

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 
Lazdijų seniūnijos seniūnas Sigitas Arbačiauskas

GerbiaMi Lazdijų seniūnijos Gyventojai,
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eterIs

šeštadIenIs, lapkričio 24 d. Saulė teka 8.04, leidžiasi 16.06, dienos ilgumas 
8.02. Pilnatis. Vardadieniai: Mantvinas, Žybartė, Gerardas.

lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Gimę tą pačią 

dieną. 
 7.00 Gimtoji žemė. 
 7.25 „Penki draugai 3“. 
 9.00 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.30 Atkurtos Lietuvos 

kariuomenės 100-
mečiui. Iškilminga 
rikiuotė ir karinės 
technikos paradas.

 13.30 „Siena. Tarp Rytų ir 
Vakarų“.

 14.35 „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. „Ištekė-
jusi už mafijos“. 

 0.55 „Jonukas ir Grytutė: 
raganų medžio-
tojai“. 

 2.25 „Siena. Tarp Rytų ir 
Vakarų“.

 3.30 Teisė žinoti. 
 3.55 Auksinis protas. 
 5.05 „Džesika Flečer 5“. 

lnk
 6.05 Dienos programa. 
 6.10 „Madagaskaro 

pingvinai“. 
 6.35 „Nepaprastas 

Gumuliuko gyve-
nimas“. 

 7.05 „„Nickelodeon“ 
valanda. Keista 
šeimynėlė“. 

 7.35 „Sveiki atvykę į 
„Veiną““. 

 8.05 „Riterių princesė 
Nela“. 

 8.35 „Tomo ir Džerio 
pasakos“. 

 9.00 „Ogis ir tarakonai“. 
 9.30 Nebijok pažinti. 
 10.00 „Sparkas. Kosminė 

istorija“.
 11.45 „Kitokia Pelenės 

istorija“.
 13.30 „Misija „Pelėdos““.
 15.15 „Bukas ir Bu-

kesnis“.
 17.30 Bus visko. 
 18.30 Žinios. 
 19.25 Sportas. 
 19.28 Orai. 
 19.30 „Džekas milžinų 

nugalėtojas“.
 21.45 „Labas, mes 

Mileriai“.
 0.10 „Kosminė stotis 

76“.
 2.05 „Motina!“.

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 „Aleksandras ir 

baisiai, labai siau-
bingai nesėkminga 
diena“.

 14.35 „Baltoji Iltis“.
 16.45 „Simpsonai“.
 18.30 TV3 žinios. 
 19.17 TV3 sportas.
 19.22 TV3 orai. 
 19.25 „Eurojackpot“.
 19.30 „Ponia Dautfajė“.
 22.05  „Paveldėtojai“.
 0.20 „Įsimylėjėliai“.
 2.20 „Nokautas“.
 4.00 „Patrulių zona“.

Btv
 6.15 „Didžiojo sprogimo 

teorija“.
 8.45 Sveikatos ABC 

televitrina. 
 9.00 Lietuvos galiūnų 

komandinis čempi-
onatas. 

 10.00 Renovacija – misija 
įmanoma. 

 10.30 „Liūtas prieš hieną. 
Plėšrūnų žaidimai“. 

 11.40 „Velniški Stivo Os-
tino išbandymai“. 

 12.35 „Anthonis Bour-
dainas. Nepažįs-
tami kraštai“. 

 13.30 „Ekstrasensų 
mūšis“. 

 15.55 „Nusikaltimų 
tyrėjai“. 

 17.00 Betsafe–LKL. 
„Lietkabelis“–
„Neptūnas“.

 19.30 Muzikinė kaukė. 
 22.05 „Invazija“.
 0.10 „Galva ar uodega“.
 2.10 Muzikinė kaukė.

dzūkijos tv
 7.00 Programa.
 7.04 TV parduotuvė.
 7.20 „TV Europa 

pristato. Vyrų 
šešėlyje. Marija Ka-
zimiera Kaupaitė“. 

 7.55 „Pasaulis iš 
viršaus“. 

 8.30 10 min. iki tobu-
lybės su Jurijumi. 

 8.45 Skinsiu raudoną 
rožę. 

 9.30 Vantos lapas. 
 10.00 „Skonio reikalas“. 
 10.30 Kitoks pokalbis su 

D. Žeimyte. 
 11.00 „Pagrindinis 

įtariamasis“.
 13.15 „Širdies plakimas“.
 15.25 TV parduotuvė.
 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 „Mentalistas“.
 22.00 Žinios.
 22.27 Orai.
 22.30 „Mentalistas“.
 23.10 „Mentų karai: 

Kijevas. Sidabrinis 
durklas“.

 1.15 „Moterų daktaras“.
 3.05 „Baltoji vergė“.
 4.30 Vantos lapas.
 4.50 „Kambarinė“.
 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 Laiko ženklai. Lie-

tuvos kariuomenės 
kūrimas 1918–1919 
m. 

 8.00 Misija: Vilnija. 
 8.30 ARTS21. 
 9.00 Mano mama 

gamina geriau! 
 10.00 Lietuvos kariuo-

menės diena.
 11.15 Į sveikatą! 
 11.45 Garsiau. 
 12.15 Už kadro. 
 12.45 Mokslo sriuba. 
 13.15 „Leitis“.
 14.00 Specialus Vienos 

filharmonijos or-
kestro „Koncertas 
už taiką“ Versalio 
karališkojoje 
operoje. 

 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. 
Stasys Šilingas“.

 19.45 Stambiu planu. 
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Premjera. „To-

pazas“. 
 23.00 Festivalis „Gaida 

2018“.
 0.35 Dabar pasaulyje. 
 1.05 „Blogi įpročiai“. 
 2.40 Istorijos detektyvai. 
 3.25 „Žmonės, kurie 

sukūrė Lietuvą. 
Stasys Šilingas“.

 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 „Prieblanda. 

Keredigionas“.
 23.00 „Tamsos pa-

kraštys“.
 1.15 „Zoologijos sodo 

prižiūrėtojo 
žmona“.

 3.25 „Brokenvudo 
paslaptys. Neište-
kėjusi nuotaka“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 Ledo kelias.
 7.30 Žydrosios planetos 

stebuklai.
 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 Žydrosios planetos 

stebuklai.
 14.00 Pavojingiausi 

pasaulio keliai.
 15.00 Ledo kelias.
 16.00 Aliaskos geležinke-

liai.
 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 „Skorpionas“.
 19.00 TIESIOGIAI. 

Moterų krepšinio 
rungtynės. Rygos 
TTT–Vilniaus 
„Kibirkštis“.

 21.00 Žinios. 
 21.53 Sportas.
 21.58 Orai.
 22.00 „Grotos gyve-

nimui“.
 1.20 „Erelis Edis“.

„Džekas milžinų nugalėtojas“,  19.30, LNK

PenktadIenIs, lapkričio 23 d. Saulė teka 8.02, leidžiasi 16.07, dienos ilgumas 
8.05. Pilnatis. Vardadieniai: Felicita, Klemensas, Kolumbanas, Doviltas, Liubartė, Adelė, Kolumbas, Orestas.

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 Premjera. „Jonukas 

ir Grytutė: raganų 
medžiotojai“. 

 0.15 „Štutgarto krimina-
linė policija 2“. 

 1.00 LRT radijo  
žinios.

 1.05 Gimę tą pačią 
dieną. 

 2.00 LRT radijo  
žinios.

 2.05 Beatos virtuvė. 
 3.00 LRT radijo  

žinios.
 3.05 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“. 
 3.30 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite.
 4.00 LRT radijo  

žinios.
 4.05 Nacionalinė 

paieškų tarnyba. 
 5.00 „Seserys“. 

lnk
 6.00 Dienos  

programa. 
 6.05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.35 „Madagaskaro 

pingvinai“. 
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 9.05 „Rimti reikalai“.
 9.40 „Namai, kur  

širdis“.
 10.25 KK2.
 10.55 Valanda su Rūta.
 12.00 „Meilės sparnai“.
 13.00 „Gyvenimo daina“.
 14.00 „Aukštakulnių 

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

Lietuva. 
 17.35 Gyvūnų policija. 
 18.30 Žinios. 
 19.25 Sportas. 
 19.28 Orai. 
 19.30 Labdaros renginys 

„Pasidalink“. 
 23.00 PREMJERA. 

„Motina!“.

 1.25 „Netikėta  
sėkmė“.

 3.05 „Bet kokia kaina“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 6.55 „Simpsonai“.
 7.55 Farai. 
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Meilės  

žiedai“.
 12.00 „Laukinė žemė“.
 13.00 „Pažadėtoji“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios. 
 16.25 TV3 orai. 
 16.30 TV Pagalba. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 „Pelenė“.
 21.05 „Keršytojai“.
 23.55 „Karštinė 2. Pava-

sario karštligė“.
 1.30 „Padangių akis“.
 3.20 „8 jūrų laivyno 

būrys. Už priešo 
linijos“.

 5.00 „Salemas“.

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“.
 16.55 „Kobra 11“.
 18.00 NKL čempionatas. 

Mažeikių „Ereliai“–
Palangos „Kuršiai“.

 20.00 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 21.00 „Pavojingas 
sandėris“.

 23.10 „Kobra“.
 1.00 „Sekso  

magistrai“.

dzūkijos tv
 6.00 Programa.
 6.05 TV parduotuvė.
 6.25 Lietuva  

tiesiogiai. 
 7.00 Adomo obuolys. 
 8.00 „Pražūtingi sma-

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

lybės su Jurijumi. 
 10.40 „Čempionai“. 
 11.10 „Ant bangos“.
 12.20 „Gurovo bylos. 

Medžioklė“.
 13.30 TV parduotuvė.
 13.45 „Gluchariovas“.
 14.55 „Vienišas vilkas“.
 16.00 Reporteris.
 16.30 Kitoks pokalbis su 

D. Žeimyte. 
 16.57 Orai.
 17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
 18.00 „Demaskuoti“.
 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 „Beveik negyvas“.
 1.05 „Bitininkas“.
 2.10 „Vienišas vilkas“.
 3.00 „Moterų daktaras“.
 3.50 „Kambarinė“.
 4.45 „Vienišas vilkas“.
 5.35 Kitoks pokalbis su 

D. Žeimyte. 
 6.00 „Pasaulis iš 

viršaus“.
 6.25 4 kampai. 
 6.50 10 min. iki tobu-

lybės su Jurijumi. 

lrt Plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Bliuzo vakaras. 

XXV tarptautinis 
festivalis „Bliuzo 
naktys 2017“.

 6.50 ARTi. 
 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.
 13.25 Stop juosta.
 13.50 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija.
 14.20 „Kinas „Magnum“ 

objektyve“. 
 15.15 „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 Atkurtos Lietuvos 

kariuomenės 100-
mečiui. Šventinis 
koncertas ir 
statulėlės „Lietuvos 
karžygys“ įteikimo 
ceremonija.

 19.35 Atkurtos Lietuvos 
kariuomenės 
100-mečiui. Laiko 
ženklai. Lietuvos 
kariuomenės 
kūrimas 1918–1919 
m. 

 20.10 Kultūros  
diena.

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Blogi įpročiai“. 
 23.05 Grupė „Golden Pa-

razyth“. Botanika.
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 

 0.45 Bliuzo vakaras. 
XXV tarptautinis 
festivalis „Bliuzo 
naktys 2017“.

 1.35 „Amerikoniškoji 
tragedija“.

 2.50 Dainuoju Lietuvą. 
 5.05 Skambantys 

pasauliai su 
Nomeda Kazlaus. 
Svečias – violon-
čelės virtuozė 
Karine Georgian 
(Armėnija, Jungtinė 
Karalystė).

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

šeimininkės“.
 12.40 „Džekio Čano 

nuotykiai“. 
 13.05 „Muča Luča“. 
 13.30 „Tinginių miestelis“. 
 14.00 „Antinas Gu-

druolis“. 
 14.25 „Džiunglių princesė 

Šina“.
 15.25 „Savas žmogus“.
 16.30 „Būk su manim“.
 18.00 „Mano meilės 

šviesa“.
 19.00 „Nusivylusios namų 

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

kenvudo paslaptys. 
Neištekėjusi 
nuotaka“.

 23.05 „Zoologijos sodo 
prižiūrėtojo 
žmona“.

 1.35 „Nusikaltimo vieta 
– Berlynas. Pražū-
tingi veiksmai“.

 3.10 „Džiunglių princesė 
Šina“.

 3.55 „Nusikaltimas 
šiaurėje. Kliuveris ir 
negyvas virėjas“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 „Saša ir Tania“.
 7.00 Beveik neįmanoma 

misija.
 8.00 „Havajai 5.0“.
 9.00 Praeities žvalgas. 
 9.30 „Bibliotekininkai“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Kobra 11“.
 12.30 „Moderni  

šeima“.
 13.30 „Fizrukas“. 
 14.30 Televitrina.
 15.00 „Havajai 5.0“.
 16.00 „Bibliotekininkai“.
 17.00 „Kobra 11“.
 18.00 „Moderni  

šeima“.
 19.00 „Fizrukas“.
 20.00 Farai. 
 21.00 Žinios. 
 21.53 Sportas.
 21.58 Orai.
 22.00 Eurolygos 

rungtynės. Kauno 
„Žalgiris“–Maskvos 
srities „Khimki“.

 0.00 „Vagių pasaulis“.
 1.55 „Velnio stuburo 

paslaptis“.
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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. Veikime kartu. 
 8.30 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite.
 9.00 „Hanso Kristiano 

Anderseno 
pasakos. Princesė 
ant žirnio“. 

 10.00 Gustavo enciklope-
dija. 

 10.30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 

 11.30 Mūsų gyvūnai. 
 12.00 Pasaulio doku-

mentika. Premjera. 
„Naujoji Zelandija. 
Kraštutinumų 
šalis“. 

 12.50 Pasaulio dokumen-
tika. „Paslaptingas 
šunų pasaulis 2“. 

 13.45 „Puaro“.
 15.25 Klausimėlis.lt.
 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 „Lietuvos šarvai. 

1918–1923“.
 21.55 Premjera. „Mylimos 

Seserys“. 
 0.15 „Odinės galvos“. 
 2.05 Pasaulio dokumen-

tika. „Naujoji Zelan-
dija. Kraštutinumų 
šalis“. 

 3.00 Pasaulio dokumen-
tika. „Paslaptingas 
šunų pasaulis 2“. 

 3.50 Klausimėlis.lt.
 4.15 „Puaro“.

lnk
 6.05 Dienos programa. 
 6.10 „Madagaskaro 

pingvinai“. 
 6.35 „Nepaprastas 

Gumuliuko gyve-
nimas“. 

 7.05 „„Nickelodeon“ 
valanda. Keista 
šeimynėlė“. 

 7.35 „Sveiki atvykę į 
„Veiną““. 

 8.05 „Riterių princesė 
Nela“. 

 8.30 „Ogis ir tarakonai“. 
 8.40 „Ogis ir tarakonai“. 
 8.50 „Tomas ir Džeris. 

Robinas Hudas 
ir linksmasis 
peliukas“.

 9.55 „Policijos akade-
mija“.

 12.00 „Mano draugas 
delfinas“.

 14.15 Renovacija – misija 
įmanoma. 

 14.50 „Mano tėtis nuvarė 

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

Dvikovos. 
 22.10 PREMJERA. 

„Mergina traukiny“.
 0.25 „Šėtono vaikas“.
 2.20 „Labas, mes 

Mileriai“.

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. 
 11.00 Aplink Lietuvą. 

Miestai. 
 12.30 „Princesė Ir 

Janekas“.
 14.15 „Brėmeno  

plėšikai“. 
 15.45 „Baltoji iltis 2. 

Mitas apie baltąjį 
vilką“.

 18.00 Raudonas  
kilimas.

 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 X Faktorius. 
 22.00 „Anapus hori-

zonto“.
 0.10 „Keršytojai“.
 2.50 „Paveldėtojai“.
 4.50 „Salemas“.

Btv
 6.20 Lietuvos galiūnų 

komandinis čempi-
onatas. 

 7.20 „Liūtas prieš hieną. 
Plėšrūnų  
žaidimai“. 

 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 Sveikatos kodas. 
 10.00 „Nutrūkę nuo 

grandinės“. 
 10.30 „Liūtas prieš hieną. 

Plėšrūnų žaidimai“. 
 11.40 „Velniški Stivo Os-

tino išbandymai“. 
 12.35 „Anthonis Bour-

dainas. Nepažįs-
tami kraštai“. 

 13.30 „Ekstrasensų 
mūšis“. 

 15.50 „Nusikaltimų 
tyrėjai“. 

 17.00 Betsafe–LKL. 
„Pieno žvaigždės“–
„Žalgiris“.

 19.30 „Tėtušiai“.
 21.25 „Karo vilkai. 

Likvidatoriai V“.
 22.25 „Gyvi numirėliai“.
 23.25 „Pavojingas 

sandėris“.
 1.35 „Galva ar uodega“.

dzūkijos tv
 7.00 Programa.
 7.04 TV parduotuvė.
 7.20 „TV Europa 

pristato. Vyrų 
šešėlyje. Marijona 
Rakauskaitė“. 

 7.55 „Pasaulis iš 
viršaus“. 

 8.30 Kaimo akademija.
 9.00 Šiandien kimba. 
 10.00 „Elektroninės ciga-

retės: stebuklas ar 
grėsmė?“. 

 11.10 4 kampai. 
 11.40 „Skonio reikalas“. 
 12.10 Lrytas.tv popuri. 
 13.00 Adomo obuolys. 
 14.00 „Ant bangos“. 
 16.00 Žinios.
 16.18 Orai.
 16.20 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 17.00 „Patriotai“.
 18.00 Žinios.
 18.27 Orai.
 18.30 „Kambarinė“.
 20.00 Žinios.
 20.22 Orai.
 20.25 „Kambarinė“.
 21.00 „24/7“. 
 22.00 Žinios.
 22.27 Orai.
 22.30 „Pagrindinis 

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

paslaptys“.
 4.40 „Juodosios  

katės“.
 5.30 „Neprijaukinti. 

Norvegija“. 

lrt Plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Grupė „Golden Pa-

razyth“. Botanika.
 7.00 Už kadro. 
 7.30 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus sąsiuvinis. 
 7.45 Kultūrų kryžkelė. 

Menora. 
 8.00 Kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 8.15 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus albumas. 
 8.30 Kelias. 
 8.45 Krikščionio žodis. 
 9.00 Premjera. „Sporto 

galia. Kova iš visos 
širdies“.

 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. 
 15.45 Šventadienio 

mintys. 
 16.15 Vienuolynų kelias 

Lietuvoje. 
 16.45 Mokslo  

ekspresas. 
 17.05 (Ne)emigrantai. 
 18.00 Kultūringai su 

Nomeda. 
 18.50 „Istorijos perime-

trai. Kuršininkai“.

 19.45 „Popiežius. Galin-
giausias visų laikų 
žmogus. Drąsa, po-
kyčiai ir šiuolaikinis 
pontifikatas“. 

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

sauliai su Nomeda 
Kazlaus. Svečias 
– Grammy premijos 
laureatas, smuiko 
žvaigždė David 
Harrington (JAV).

 21.55 Romantiški 
kvintetai. Čiurlionio 
kvarteto 50-mečiui.

 23.25 Anapus čia ir dabar. 
 0.10 „Topazas“. 
 2.15 Grupė „Golden Pa-

razyth“. Botanika.
 3.10 Garsiau. 
 3.35 Romantiški 

kvintetai. Čiurlionio 
kvarteto 50-mečiui. 

 5.05 (Ne)emigrantai. 

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“. 

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

lius“.
 21.00 „Sicilijos mafija“.
 22.50 „3000 mylių iki 

Greislando“.
 1.15 „Tamsos pa-

kraštys“.
 3.10 „Prieblanda. 

Keredigionas“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 Ledo kelias.
 7.30 Žydrosios planetos 

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

kablys. 
 10.00 Praeities žvalgas. 
 10.30 Savaitė su Kauno 

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

misija.
 13.00 „Laukiniai Havajai“.
 14.00 Pavojingiausi 

pasaulio keliai.
 15.00 Ledo kelias.
 16.00 Aliaskos geležinke-

liai.
 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 „Skorpionas“.
 19.00 Amerikos  

talentai.
 21.00 Žinios. 
 21.53 Sportas.
 21.58 Orai.
 22.00 Nakties TOP.
 22.30 Dainų dvikova.
 0.00 „Skorpionas“.

sekmadIenIs, lapkričio 25 d. Saulė teka 8.05, leidžiasi 16.05, dienos 
ilgumas 8.00. Pilnatis. Vardadieniai: Kotryna, Santautas, Germilė.

PIrmadIenIs, lapkričio 26 d. Saulė teka 8.07, leidžiasi 16.04, dienos ilgumas 
7.57. Pilnatis. Vardadieniai: Leonardas, Dobilas, Vygintė, Silvestras, Vygantė.

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. Pikasas“. 
 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 „Namai, kur širdis“.
 10.25 KK2 penktadienis.
 12.00 „Meilės sparnai“.
 13.00 „Gyvenimo daina“.
 14.00 „Aukštakulnių 

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

Lietuva. 
 17.35 Yra, kaip yra. 
 18.30 Žinios. 
 19.25 Sportas. 
 19.28 Orai. 
 19.30 KK2. 
 20.00 Nuo... Iki...
 20.30 Lituanos Locos. 
 21.00 „Rimti reikalai“.
 21.30 Žinios. 
 22.24 Sportas. 
 22.28 Orai. 
 22.30 „Kai svyla padai“.
 0.35 „Juodasis sąrašas“.
 1.35 „Mergina traukiny“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 Inoekspertai. 
 6.55 „Simpsonai“.

 7.55 Svajonių sodai.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Meilės žiedai“.
 12.00 „Laukinė žemė“.
 13.00 „Pažadėtoji“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios. 
 16.25 TV3 orai. 
 16.30 TV Pagalba. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 Visi mes žmonės. 
 20.30 „Moterys meluoja 

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

plėšimas uragano 
akyje“.

 0.10 „Kaulai“.
 1.10 „X failai“.
 2.00 „Salemas“.
 2.55 Ekstrasensų mūšis. 
 4.20 „Kaulai“.
 5.10 „X failai“.

Btv
 7.00 „Didžiojo sprogimo 

teorija“.
 7.30 „Žiniuonis“.
 8.30 „Paskutinis faras“.
 9.30 „Šuo“.
 10.35 „Kobra 11“.
 11.40 „Reali mistika“. 
 12.45 „Įstatymas ir 

tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 13.45 „Žiniuonis“.
 14.45 „Paskutinis faras“.
 15.45 „Šuo“.
 16.55 „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 „Bėgančios kortos“.
 22.50 „Invazija“.
 0.50 „Karo vilkai. 

Likvidatoriai V“.
 1.45 „Gyvi numirėliai“.
 2.30 „Tėtušiai“.

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: 

Kijevas. Kobros 
bučinys“.

 11.10 „Albanas“.
 12.20 „Gurovo bylos. 

Medžioklė“.
 13.30 TV parduotuvė.
 13.45 „Gluchariovas“.
 14.55 „Vienišas vilkas“.
 16.00 Reporteris. 
 16.58 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. 
 22.58 Orai.
 23.00 2018 m. „Formu-

lės-1“ čempionatas. 
 0.00 „Beveik negyvas“.
 1.05 „Albanas“.
 2.10 „Vienišas vilkas“.
 3.00 „Moterų daktaras“.
 3.50 „Neišsižadėk“.
 4.45 „Vienišas vilkas“.
 5.35 Vantos lapas. 

lrt PlIus
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Bliuzo vakaras. 

XXV tarptautinis 
festivalis „Bliuzo 
naktys 2017“.

 6.50 Mokslo ekspresas. 
 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. 
 14.00 Pasaulio lietuvių 

žinios. 
 14.30 „Popiežius. Galin-

giausias visų laikų 
žmogus. Drąsa, po-
kyčiai ir šiuolaikinis 
pontifikatas“. 

 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 „Giminės. Gyve-

nimas tęsiasi“. 
 19.00 ARTi. 
 19.15 „Jos istorija. Mo-

terų galia. Valdžia“. 
 20.10 Kultūros diena.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Gotardo tunelis“. 
 23.10 Istorijos detektyvai. 
 24.00 DW naujienos  rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.45 Bliuzo vakaras. 

XXV tarptautinis 
festivalis„Bliuzo 

naktys 2017“.
 1.50 Dokumentinė isto-

rinė laida „Lietuvos 
kolumbai“. 

 2.45 Istorijos perimetrai. 
„Kuršininkai“.

 3.30 Stambiu planu. 
 4.15 ARTi. 
 4.30 Į sveikatą! 
 4.55 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus sąsiuvinis. 
 5.10 „Giminės. Gyve-

nimas tęsiasi“.

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

šeimininkės“.
 12.40 „Džekio Čano 

nuotykiai“. 
 13.05 „Muča Luča“. 
 13.30 „Tinginių miestelis“. 
 14.00 „Antinas Gu-

druolis“. 
 14.25 „Džiunglių princesė 

Šina“.
 15.25 „Savas žmogus“.
 16.30 „Būk su manim“.
 18.00 „Mano meilės 

šviesa“.
 19.00 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 19.55 „Alisa Never“.
 21.00 „Valstybės galva“.
 22.55 „Mano lemties 

diena“.
 0.55 „Nusikaltimo vieta 

– Berlynas. Mes, 
jūs, jie“.

 2.35 „Džiunglių princesė 
Šina“.

 3.20 „Sicilijos mafija“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 „6 kadrai“. 
 7.00 Aliaskos geležinke-

liai.
 8.00 „Havajai 5.0“.
 9.00 Autopilotas. 
 9.30 „Bibliotekininkai“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Kobra 11“.
 12.30 „Moderni šeima“.
 13.30 „Fizrukas“. 
 14.30 Televitrina.
 15.00 „Havajai 5.0“.
 16.00 „Bibliotekininkai“.
 17.00 „Kobra 11“.
 18.00 „Moderni šeima“.
 19.00 „Fizrukas“. 
 20.00 „Saša ir Tania“.
 20.30 Žinios. 
 20.58 Orai. 
 21.00 „Paguoda“.
 23.00 „Palata“.
 0.50 „Daktaras  

Hausas“.
 1.40 „Svieto lygintojai“.

„Apiplėšimas uragano akyje“,  22.00, TV3
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eterIs

trečIadIenIs, lapkričio 28 d. Saulė teka 8.11, leidžiasi 16.01, dienos ilgumas 7.50. 
Pilnatis. Vardadieniai: Jokūbas, Steponas, Rimgaudas, Vakarė, Rufas.

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 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 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 „Paskutinė kara-

lystė 1“. 
 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 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“. 
 3.30 Dviračio žinios. 
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 Nacionalinė ekspe-

dicija „Dniepru per 
Ukrainą“.

 5.00 „Seserys“. 

lnk
 6.00 Dienos programa. 
 6.05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.35 „Madagaskaro 

pingvinai“. 
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 9.05 „Rimti reikalai“.
 9.40 „Namai, kur širdis“.
 10.20 KK2.
 10.55 Nuo... Iki... 
 11.25 Lituanos Locos.
 12.00 „Meilės sparnai“.
 13.00 „Gyvenimo daina“.
 14.00 „Aukštakulnių 

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

Lietuva. 
 17.35 Yra, kaip yra. 
 18.30 Žinios. 
 19.25 Sportas. 
 19.28 Orai. 
 19.30 KK2. 
 20.00 Nuo... Iki...
 20.30 Lituanos Locos. 
 21.00 „Rimti reikalai“.
 21.30 Žinios. 
 22.24 Sportas. 
 22.28 Orai. 
 22.30 „Šauksmas“.

 0.45 „Juodasis sąrašas“.
 1.45 „Rizikinga erzinti 

diedukus“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 Tavo supergalia.
 6.55 „Simpsonai“.
 7.55 Prieš srovę. 
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Meilės žiedai“.
 12.00 „Laukinė žemė“.
 13.00 „Pažadėtoji“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios. 
 16.25 TV3 orai. 
 16.30 TV Pagalba. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 Gero vakaro šou. 
 20.30 „Moterys meluoja 

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

„Pagrobimas“.
 22.25 Vikinglotto. 
 22.30 TĘSINYS. „Pagro-

bimas“.
 0.00 „Kaulai“.
 1.00 „X failai“.
 1.55 „Salemas“.
 2.45 Ekstrasensų mūšis. 
 4.10 „Kaulai“.
 5.05 „X failai“.

Btv
 7.00 „Didžiojo sprogimo 

teorija“.
 7.30 „Stoties policija“.
 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 „Stoties policija“.
 14.45 „Paskutinis faras“.
 15.45 „Šuo“.
 16.55 „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 „Aklavietė“.
 22.45 „Įkaitas“.
 1.25 „Dingęs“.
 2.30 „Velniški Stivo Os-

tino išbandymai“. 
 3.25 „Antgamtiniai 

reiškiniai“.

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. 

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

Medžioklė“.

 13.30 TV parduotuvė.
 13.45 „Gluchariovas“.
 14.55 „Vienišas vilkas“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 Lietuva tiesiogiai. 
 16.58 Orai.
 17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
 18.00 „Politiko išpa-

žintis“.
 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. 
 20.58 Orai.
 21.00 „Ant bangos“.
 22.00 Reporteris. 
 22.58 Orai.
 23.00 „Patriotai“. 
 0.00 „Beveik negyvas“.
 1.05 „Albanas“.
 2.10 „Vienišas vilkas“.
 3.00 „Moterų daktaras“.
 3.50 „Šėtono me-

džioklė“.
 4.45 „Vienišas vilkas“.
 5.35 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 

lrt Plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Džiazo muzikos 

vakaras. Džiazo 
dienos Tauragėje 
2017. 

 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 Istorijos perimetrai. 

„Kuršininkai“.
 13.05 Kultūringai su 

Nomeda. 
 13.55 Linija, spalva, 

forma. 
 14.20 Skambantys pa-

sauliai su Nomeda 
Kazlaus. Svečias 
– Grammy premijos 
laureatas, smuiko 
žvaigždė David 
Harrington (JAV).

 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. Gyve-

nimas tęsiasi“.
 19.00 ARTi. 
 19.15 „Šnipas Hitlerio 

pašonėje“. 
 20.10 Kultūros diena.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Fusis“. 
 23.05 Dokumentinė isto-

rinė laida „Lietuvos 
kolumbai“. 

 24.00 DW naujienos  rusų 
kalba.

 0.15 Dabar pasaulyje. 

 0.45 Džiazo muzikos 
vakaras. Džiazo 
dienos Tauragėje. 

 1.45 „Komisaras ir jūra“.
 3.15 Mokslo ekspresas. 
 3.30 Kultūringai su 

Nomeda. 
 4.15 ARTi. 
 4.30 Už kadro. 
 4.55 Kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 5.10 „Giminės. Gyve-

nimas tęsiasi“.

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

šeimininkės“.
 12.40 „Džekio Čano 

nuotykiai“. 
 13.05 „Muča Luča“. 
 13.30 „Tinginių miestelis“. 
 14.00 „Antinas Gu-

druolis“. 
 14.25 „Džiunglių princesė 

Šina“.
 15.25 „Savas žmogus“.
 16.30 „Būk su  

manim“.
 18.00 „Mano meilės 

šviesa“.
 19.00 „Nusivylusios namų 

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

žmogžudystės IX. 
Mirtis chore“.

 23.05 „Mano lemties 
diena“.

 1.10 „Nebylus liudi-
jimas“.

 3.05 „Džiunglių princesė 
Šina“.

 3.50 „Midsomerio 
žmogžudystės IX. 
Miestelio peripe-
tijos“.

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 „Bibliotekininkai“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Kobra 11“.
 12.30 „Moderni  

šeima“.
 13.30 „Fizrukas“.
 14.30 Televitrina.
 15.00 „Havajai 5.0“.
 16.00 „Bibliotekininkai“.
 17.00 „Kobra 11“.
 18.00 „Moderni  

šeima“.
 19.00 „Fizrukas“.
 20.00 „Saša ir Tania“.
 20.30 Žinios.
 21.00 Orai. 
 21.30 „6 kadrai“. 
 21.45 TIESIOGIAI. 

UEFA čempionų 
lygos rungtynės. 
SSC „Napoli“–FK 
„Crvena zvezda“.

 23.50 „Skubi pagalba“.
 0.50 „Daktaras  

Hausas“.
 1.40 „Svieto  

lygintojai“.

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 „Namai, kur širdis“.
 10.20 KK2.
 10.55 Nuo... Iki... 
 11.25 Lituanos Locos.
 12.00 „Meilės sparnai“.
 13.00 „Gyvenimo daina“.
 14.00 „Aukštakulnių 

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

Lietuva. 
 17.35 Yra, kaip yra. 
 18.30 Žinios. 
 19.25 Sportas. 
 19.28 Orai. 
 19.30 KK2. 
 20.00 Nuo... Iki...
 20.30 Lituanos Locos. 
 21.00 „Rimti reikalai“.
 21.30 Žinios. 
 22.24 Sportas. 
 22.28 Orai. 
 22.30 „Rizikinga erzinti 

diedukus“.
 0.45 „Juodasis sąrašas“.

 1.45 „Kai svyla padai“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 6.55 „Simpsonai“.
 7.55 Visi mes žmonės. 
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Meilės žiedai“.
 12.00 „Laukinė žemė“.
 13.00 „Pažadėtoji“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.25 TV3 orai. 
 16.30 TV Pagalba. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 Prieš srovę. 
 20.30 „Moterys meluoja 

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

„Žemiau 6. Kalno 
stebuklas“.

 0.05 „Kaulai“.
 1.05 „X failai“.
 1.55 „Salemas“.
 2.45 Ekstrasensų mūšis. 
 4.15 „Kaulai“.
 5.05 „X failai“.

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 „Stoties policija“.
 14.45 „Paskutinis faras“.
 15.45 „Šuo“.
 16.55 „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 „Įkaitas“.
 23.45 „Bėgančios kortos“.
 1.30 „Sekso magistrai“.
 2.30 „Velniški Stivo Os-

tino išbandymai“. 
 3.25 „Antgamtiniai 

reiškiniai“.

dzūkijos tv
 6.00 Programa.
 6.05 TV parduotuvė.
 6.25 „Skonio reikalas“.
 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: 

Kijevas. Kobros 
bučinys“.

 11.10 „Albanas“.
 12.20 „Gurovo bylos. 

Medžioklė“.
 13.30 TV parduotuvė.

 13.45 „Gluchariovas“.
 14.55 „Vienišas vilkas“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 Lietuva tiesiogiai. 
 16.58 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. 
 20.58 Orai.
 21.00 „Patriotai“. 
 22.00 Reporteris. 
 22.58 Orai.
 23.00 Nuoga tiesa. 
 0.30 Lryto popuri.
 1.05 „Albanas“.
 2.10 „Vienišas vilkas“.
 3.00 „Moterų daktaras“.
 3.50 „Šėtono me-

džioklė“.
 4.45 „Vienišas vilkas“.
 5.35 Čempionai. 

lrt Plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Bliuzo vakaras. 

XXV tarptautinis 
festivalis „Bliuzo 
naktys 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.
 13.55 Vienuolynų kelias 

Lietuvoje. 
 14.25 „Jos istorija. Mo-

terų galia. Valdžia“. 
 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 „Giminės. Gyve-

nimas tęsiasi“.
 19.00 ARTi. 
 19.15 Premjera. „Lenkijos 

ankstyvosios 
istorijos paslaptys. 
Lednica – valdovų 
sala“. 

 20.10 Kultūros diena.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Komisaras ir jūra“.
 23.00 Mokslo ekspresas. 
 23.15 Daiktų istorijos. 
 24.00 DW naujienos  rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.45 Džiazo muzikos 

vakaras. 
 2.30 Laiko ženklai. Lie-

tuvos kariuomenės 
kūrimas 1918–1919 
m. 

 3.00 Linija, spalva, 
forma. 

 3.30 Daiktų istorijos. 
 4.15 ARTi. 
 4.30 Garsiau. 
 4.55 Kultūrų kryžkelė. 

Menora.
 5.15 „Giminės. Gyve-

nimas tęsiasi“. 

tv1
 6.20 Teleparduotuvė. 
 6.50 „Alisa Never.
 7.55 „Svajonių  

princas“.
 9.55 „Būrėja“. 
 11.05 „Akloji“. 
 11.40 „Nusivylusios 

namų šeimininkės“.
 12.40 „Džekio Čano 

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

telis“. 
 14.00 „Antinas Gu-

druolis“. 
 14.25 „Džiunglių princesė 

Šina“.
 15.25 „Savas žmogus“.
 16.30 „Būk su  

manim“.
 18.00 „Mano meilės 

šviesa“.
 19.00 „Nusivylusios 

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

žmogžudystės IX. 
Miestelio peripe-
tijos“.

 23.05 „Mano lemties 
diena“.

 1.05 „Nusikaltimo 
vieta – Berlynas. 
Šešėlis“.

 2.45 „Džiunglių princesė 
Šina.

 3.30 „Valstybės galva“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 „Saša ir Tania“.
 7.00 Aliaskos geležinke-

liai.
 8.00 „Havajai 5.0“.
 9.00 Gyvūnų manija. 
 9.30 „Bibliotekininkai“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Kobra 11“.
 12.30 „Moderni šeima“.
 13.30 „Fizrukas“. 
 14.30 Televitrina.
 15.00 „Havajai 5.0“.
 16.00 „Bibliotekininkai“.
 17.00 „Kobra 11“.
 18.00 „Moderni  

šeima“.
 19.00 „Fizrukas“.
 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 „Ba-
yern Mu nchen“–SL 
„Benfica“.

 23.50 „Skubi pagalba“.
 0.50 „Daktaras  

Hausas“.
 1.40 „Svieto  

lygintojai“.

antradIenIs, lapkričio 27 d. Saulė teka 8.09, leidžiasi 16.02, dienos ilgumas 
7.53. Pilnatis. Vardadieniai: Maksimas, Virgilijus, Skomantas, Girdvydė, Virgis, Girvydė.
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VILNONĖS ANTKLODĖS
Š. m. lapkričio 27 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
PARDUODA

NEKILNOJAMASIS TURTAS

3 k. butą Lazdijų centre (tvar- •
kingas, 5 a., su baldais ir buitine 
technika), kaina 21 000 Eur.  
Tel. 8 679 08011.

Gretimus namų valdos skly- •
pus: 0,27 ha ir 0,46 ha, Panarvės 
k. Kainos: 2 200 Eur, 3 000 Eur. 
Šalia – 1,23 ha ir 1,06 ha žemės 
ūkio paskirties sklypus, kaina – 
po 4 200 Eur. Visi sklypai tinkami 
namų statybai. Arti Lazdijų mies-
tas bei miškas.  
Tel. 8 679 08011.

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.

2 k. butą Vilniaus g. 11, Lazdi- •
jai (rūsys, sandėliukas, autono-
minis šildymas). Dėl nuomos 
nesikreipti. Tel. 8 684 46299. 

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

Priekabą gyvuliams vežti.   •
Tel. 8 629 09743.

GYVULIAI

Paršavedę kiaulę (apie 250  •
kg), kaina sutartinė.  
Tel. 8 646 62166.

Veršingą pieninių veislės  •
telyčią ir mėsines telyčaites.  
Tel. 8 608 76861.

Avieną ir ėrieną.   •
Tel. 8 617 01065.

Pieninių veislės buliuką.   •
Tel. 8 679 47212.

Mėsinį meitėlį (apie 200 kg).   •
Tel. 8 656 68604.

PARDuODA.

Beržines ir juodalksnio 
malkas.

Atvežame.
Užsakymai priimami

8 688 80175.

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.

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

Plaukdami galite pamatyti 
Vainežerio gynybinį įtvirtinimą 
ir Mėčiūnų piliakalnį.

Tel. 8 686 63665.

Kiaulę.   •
Tel. 8 638 50905.

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

AUGALAI

Įvairių gėlių sodinukus. UAB  •
„Martas“, Gėlyno g. 17, Lazdijai. 
Tel.: 8 652 51721, (8 318) 51721. 

KITI

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

Šienainį.   •
Tel. 8 622 33441. 

Ketinius radiatorius.   •
Tel. 8 614 56206.

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

Skaldelę kapams. UAB „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. 

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.

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!

Tel. 8 655 58021.

PERKAME MIŠKą 
didžiausiomis kainomis  

Lietuvoje. 
Mokame avansus. 

Atsiskaitome iškarto. 

TEL. 8 605 44445

REIKALINGA
PARDAVĖJA

REIKALAVIMAI: greita 
orientacija, atsakingumas, 
kruopštumas, be žalingų 

įpročių.
Dėvėtų drabužių 

parduotuvė.

Tel. 8 687 50387.
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asmenInIaI skelBImaI nemokamaI !!!

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

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,  •
nevažiuojančius angliškus, po 
eismo įvykio ar visiškai tvarkin-
gus automobilius ir mikroautobu-
sus. Pasiima patys.  
Atsiskaito iš karto.  
Tel. 8 630 64004. 

Superkame visų markių  •
automobilius, mikroautobusus, 
kemperius, motociklus, ketur-
račius, motorolerius. Gali būti 
nevažiuojantys ar ilgai stovėję. 
Sutvarkome dokumentus, Atsi-
skaitome iš karto.  
Tel. 8 674 48971. 

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. 

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

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. 

Automobilių supirkimas, visų  •
markių. Gali būti nevažiuojan-
tys, be techninės apžiūros, 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 mel-
žiamas 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.

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.

DOVANOJA
Katinėlius.   •

Tel. 8 620 22606.

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.

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.

PASLAUGOS
Pjaunu, kapoju malkas.   •

Tel. 8 663 62867.

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

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

VANDENS GRĘŽINIAI, GE- •
OTERMINIS ŠILDYMAS. Darbai 
nuo A iki Z visoje Lietuvoje 
ištisus metus! Garantija, aptar-
navimas.  
www.Melkerlita.lt.  
Tel.: Linas 8 616 08020,  
Rolandas 8 686 83265. 

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.

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. 

Statome karkasinius pasta- •
tus ir sodo namelius. Dengiame 
stogus, renovuojame medinius 
namus, apkalame namus.  
Tel. 8 622 11081. 

2018-12-04 d. 10 val. bus atliekami žemės sklypo, kad. Nr. 
5948/0006:0033, esančio Lazdijų r. sav., Šventežerio sen., Tei-
zų k., Klonio g. 2, priklausančio Rasai Varanytei, kadastriniai 
matavimai.  Prašome atvykti mirusios gretimo žemės sklypo 
savininkės Onos Lesevičienės, kad.Nr.5948/0006:0086, turto  
paveldėtojus ar įgaliotus asmenis sklypo ribų suderinimui. Su 
savimi turėti galiojančius dokumentus. Matavimus atlieka Ro-
berto Sutkauskio geodezinių darbų įmonė, tel. 8 614 72715, el. p. 
georobas@gmail.com.
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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. 

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.

MEDŽIO PJUVENŲ 
BRIKETAI IR GRANULĖS

Pristatymas nemokamas.

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


