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Meras išgavo Premjero pažadą: Sporto centrui pinigų bus!
Linas Greičius

P
raėjusį penkta-
dienį, likus vos 
trims paroms 
iki trijų ministrų 
nukirsdinimo, 
Lazdijai sulaukė 

svarbaus svečio – visą pusdienį 
mūsų rajone viešėjo Ministras 
Pirmininkas Saulius Skverne-
lis su gausia patarėjų komanda. 
Premjeras pradžiugino rajono 
vadovus ir visus lazdijiškius – 
Vyriausybė skirs pinigų sporto 
centro rekonstrukcijai. 

AplAnkė teismo rūmus
Vienas iš Premjero vizito Lazdi-
juose tikslų – Alytaus apylinkės 
teismo Lazdijų rūmų patalpų li-
kimas. Kadangi šiuo metu Lazdi-
jų teismo rūmuose vyksta labai 
mažai bylų, didžioji dalis teismo 
rūmų erdvių stovi tuščios. 

Siekiant racionaliau išnaudoti 
pustuštes patalpas, siūloma teis-
mo veiklai skirti patalpas policijos 
pastate, o erdvius teismo rūmus 
išnuomoti rimtam klientui. 

Aplankęs rūmus, Premjeras su 
patarėjais atvyko į mero Artūro 
Margelio kabinetą. Pokalbis vyko 
siaurame rate, jame dalyvavo tik 
aštuoni Lazdijų rajono savivaldy-
bės vadovai ir darbuotojai.

Meras A. Margelis pirmiau-
siai paklausė, ar Vyriausybė ti-
krai skirs pinigų Lazdijų sporto  

Žmonės, keičiAntys mūsų 
krAšto veidą

Dėmesio!!!
Pristatome naują rubriką — 
Žmonės, keičiantys mūsų krašto veidą

Lazdijų krašte gyvena daug kūrybingų, iniciatyvių žmonių, 
kurių dėka mūsų kraštas tampa patrauklesnis ir įdomesnis, 
tačiau mažai kas juos pažįsta.  Pradedame publikacijų ciklą 
„Žmonės, kiečiantys mūsų krašto veidą“, kuriame supažin-
dinsime mūsų skaitytojus su įdomiais, kūrybingais, aktyviais 
žmonėmis, kurie pasirengę dirbti savo krašto ir jo žmonių 
labui. 

Jei šalia Jūsų gyvena tokių žmonių, maloniai prašome 
siūlyti jų kandidatūras laikraščio redakcijai el. paštu dzu-
kuzinios@gmail.com.

mūsų veidas – LazdiJų neįgaLiųJų draugiJos 
pirmininkė ona Černiauskienė.

informuok 
merą!

nemokamu telefonu 
8 800 77475 

arba el. paštu  

meras@lazdijai. lt

Lazdijuose viešėjęs Vyriausybės vadovas S. Skvernelis pažadėjo merui A. Margeliui už valstybės lėšas rekonstruoti Lazdijų sporto centrą.
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Krašto ūkininkų bendruomenei — rajono vadovo dėkingumo lietus

Jau nuo seno žemės ūkis 
Lazdijų krašte yra viena 
pagrindinių veiklos sričių, 
o ūkininkaujantys vie-
tos gyventojai yra svarbi 
rajono bendruomenės 
dalis. Tad pirmąją šių metų 
žiemos dieną į Lazdijų kul-
tūros centrą rinkosi gausus 
būrys šio krašto ūkininkų, 
jų artimieji ir draugai. Čia 
vyko jau kasmetinė Laz-
dijų rajono savivaldybės 
organizuojama ūkininkų 
šventė bei gyvenamųjų 
vietovių ir sodybų apžiū-
ros-konkurso nugalėtojų 
apdovanojimo ceremonija. 

pAgerbė duoną
Renginys tradiciškai pradėtas 
šių metų derliaus pagerbimu 
– duonos pašventinimu. Juk 
tikima, kad duona – gyvenimo 
simbolis. O mąslus žmogus, ra-
gaudamas duonos kasdieninės, 
savo burnoje jaučia gyvenimo 

derlingesni, oras kuo palankes-
nis, o džiaugsmas Jūsų namus 
aplankytų dažniau nei rūpesčiai. 
Tikiu, kad visi kartu mes galime 
išspręsti iškylančias problemas, 
o ištvermė, dzūkiškas darbštu-
mas ir užsispyrimas padės įveikti 
sunkumus“, – sakė meras Artū-
ras Margelis.

Šiais metais vykęs konkursas 
,,Metų ūkis 2018“, kurį organi-
zuoja Lazdijų rajono savivaldybė 
kartu su Lietuvos ūkininkų są-
junga, jau dvidešimt penktasis. 
Vykdant konkursą ūkininkai 
skatinami pažangiai ūkininkau-
ti, siekti gamybos efektyvumo 
ir ekologiškumo. Dalyviai buvo 
vertinami pagal tris kriterijus: 
ūkininko kvalifikaciją, ūkinin-
kavimo veiklą bei papildomus 
kriterijus. 

ApdovAnojo nugAlėtojus
Šių metų konkurso nugalėtojais 
tapo ir mero padėkos raštais 
buvo apdovanoti Kučiūnų kaimo 

skonį. Be to, tai gerovės, laimės, 
vaisingumo simbolis, magiška 
priemonė apsisaugoti nuo pikto. 
Gardžios duonos kepalą savival-
dybės vadovui Artūrui Margeliui  
įteikė „Metų ūkis 2017“ konkur-
so nugalėtojas ūkininkas Juo-
zas Dainauskas, o ją pašventino 
ir maldą sukalbėjo Lazdijų Šv. 
Onos parapijos klebonas Nerijus 
Žvirblys. 

Renginyje dalyvavęs Lazdi-
jų rajono savivaldybės meras 
A. Margelis sveikino prizininkus 
ir džiaugėsi savo kraštui atsida-
vusių, veržlių ir stiprių ūkininkų 
pasiekimais. „Žemdirbys dirba 
itin sunkų, bet labai reikalingą 
ir būtiną darbą. Dėkoju Jums vi-
siems už Jūsų darbštumą, suku-
riamą produkciją, mūsų rajono 
garsinimą ir atstovavimą. Džiugu 
matyti kiekvieną atsakingą mūsų 
krašto ūkininką, kiekvieną jau-
ną žmogų, išdrįstantį pasirink-
ti ūkininko kelią. Linkiu, kad 
ateinantys metai būtų geresni, 

ūkininkai Gintas ir Rūta Cima-
kauskai, kurių ūkio specializa-
cija – paukštininkystė, II vietą 
laimėjo Paterų kaimo ūkininkai 
Jonas ir Aldona Liaukoniai, ūki-
ninkaujantys jau nuo 1992 m., o 
III vietą – jaunasis Stebulių kai-
mo ūkininkas Mantas Jančiukas, 
kurio ūkio specializacija – triuši-
ninkystė ir avininkystė. Padėkos 
raštas įteiktas ir Karužų kaimo 
ūkininkei Viliūtei Garbenčienei 
už vaistažolių ūkio įkūrimą ir 
ūkio plėtrą.

Įvertino sodybų puoselėtojus
Šventinio vakaro metu buvo ap-
dovanoti ir Lazdijų rajono savi-
valdybės gyvenamųjų vietovių 
ir sodybų apžiūros-konkurso 
dalyviai. Šių varžytuvių tiks-
las – skatinti asmenis, įmones, 
bendruomenes puoselėti gy-
venviečių, sodybų bei jų aplin-
kos, kraštovaizdžio tvarkymo ir 
gražinimo tradicijas, ugdyti norą 
kūrybiškai tvarkyti sodybas, 
tausoti ir saugoti gamtą, skleisti 
gerus tvarkymosi pavyzdžius.  
Dalyviai varžėsi dėl geriausiai 
tvarkomos: gyvenvietės, įstaigos 
(įmonės, organizacijos), etnogra-
fiškiausios ir inovatyviausios so-
dybos titulų.

Geriausiai tvarkomos gyven-
vietės nominaciją laimėjo Seirijai 
(pirmininkė Česlova Šmulkštie-
nė). Kapčiamiesčio globos namai 
(direktorė Lina Janulevičienė) 
laimėjo geriausiai tvarkomos 
įstaigos nominaciją. Šiose kate-
gorijose besivaržę pretendentai 
buvo vertinamos pagal viešųjų 
erdvių įrengimą bei tvarkymą, 
želdinių būklę bei įvairovę, šva-
rą, statinių būklę. 

Krikštonių kaimo gyventojų 
Primos Onos ir Stasio Mizarų 
sodyba paskelbta etnografiškiau-
sia, nes jų sodyboje yra išlikę 

statiniai, turintys etnografių ele-
mentų, auginami tradiciniai vais-
medžiai, gėlynai, gausu mažosios 
architektūros elementų, įrengti 
inkilai, bičių aviliai, sodyba švari 
ir itin tvarkinga. Vidzgailų kaimo 
gyventojo Gintauto Kūloko sody-
ba tituluota inovatyviausia. 

nepAmirštos ir šeimos
Tradiciškai šventės metu pasi-
džiaugta ūkininkų šeimomis, 
kurios šiais metais sulaukė pa-
gausėjimo. Šiemet mažylių net 
dvylika: Džiugas, Eisvilas, Faus-
ta, Gustė, Mėta, Elzė, Darius, Jus-
tas, Dominykas, Tadas, Tauras 
ir Vėjas Adomas. Vaikučių tė-
veliams meras tradiciškai įteikė 
savivaldybės dovanas – molines 
„Šeimos banko“ taupykles, kad 
šeimos augtų ir klestėtų.

Renginyje taip pat dalyvavo 
Lietuvos Respublikos Seimo 
narys Zenonas Streikus, kuris 
dėkojo Lazdijų krašto ūkinin-
kams, Žemės ūkio ir melioracijos 
skyriaus bei seniūnijų specialis-
tams už nuoširdų darbą ir ūki-
ninkavimo puoselėjimą. Lietuvos 
Respublikos žemės ūkio ministro 
Giedriaus Surplio padėkas įteikė 
žemės ūkio viceministrė Ausma 
Miškinienė. 

Susirinkusiems puikią nuotai-
ką palaikė ir nuostabiais šokiais 
džiugino Seinų „Lietuvių namų“ 
liaudiškų šokių grupė „Seina“ 
(vadovė Alina Dzimida), kuriai 
Lazdijų rajono savivaldybės 
meras Artūras Margelis įteikė 
padėką už nuoširdų bendravimą 
su Lazdijų krašto žmonėmis ir 
aktyvų dalyvavimą rajono ren-
giniuose. Dar viena dovana su-
sirinkusiems ūkininkams buvo 
nuotaikinga grupės „Sare roma“ 
muzikinė programa.•
Lazdijų r. sav. inf.

Krikštonių kaimo gyventojų Primos Onos ir Stasio Mizarų sodyba paskelbta etnografiškiausia.

Mero A. Margelio laikomą duoną pašventino ir maldą sukalbėjo Lazdijų Šv. Onos parapijos klebonas Nerijus Žvirblys.

Konkurso nugalėtojais tapo Kučiūnų kaimo ūkininkai Gintas ir Rūta Cimakauskai.



3Nr. 49 / 2018 12 06 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt dzūkų žinios

Padėkota už baltumu švytinčią Lazdijų Šv. Onos bažnyčią
Lazdijų Šv. Onos parapijos tikin-
čiuosius jau džiugina atnaujinta 
Lazdijų miesto bažnyčia. Daugiau 
kaip šimtmetį beveik neremon-
tuotas bažnyčios fasadas dabar 
švyti savo baltumu, o atnaujinti 
ir didingai stūksantys jos bokštai 
iš toli žavi  ir traukia ne tik vieti-
nių, bet ir Lazdijų svečių dėme-
sį. Kurį laiką pastato grožį slėpę 
pastoliai jau nuimti, o pirmąjį šių 
metų advento sekmadienį buvo 
padėkota visiems geros valios 
žmonėms, kurie prisidėjo prie 
bažnyčios remonto.

Pagrindinis finansinis baž-
nyčios remonto darbų rėmėjas 
– Lazdijų rajono savivaldybė, iš 
kurios biudžeto lėšų buvo skirta 
net 50 400 eurų suma.  Finansinė 

parama skirta iš nevyriausybinių 
organizacijų rėmimo programos 
priemonės – remti religinių ben-
druomenių veiklą, padėti tvarkyti 
ir išlaikyti jų turimą materialinę 
bazę. Atliekant remonto darbus 
buvo nuplautas, pertinkuotas ir 
perdažytas pastato fasadas, pa-
keisti lietvamzdžiai, atnaujinti 
gerokai apgriuvę ir ištrupėję kar-
nizai, bokštų žaliuzės, perdažyti 
bokštų stogeliai. 

Esminis remontas buvo ypač 
būtinas dviem bažnyčios bokš-
tams, nes jie ne tik gadino pastato 
estetinį vaizdą, bet ir kėlė grės-
mę bažnyčioje gausiai besilan-
kantiems tikintiesiems, Lazdijų 
miesto lankytojams ir turistams. 
Be to, bažnyčia yra šalia Adolfo 

„Pirmyn! Kartu mes galime” komandoje — kovingos nuotaikos

Praėjusį penktadienį 
Kultūros centro salė vos 
galėjo sutalpinti visus į ją 
susirinkusius lazdijiškius. 
Apie 300 gražinti savo 
kraštą pasiryžusių įvairaus 
amžiaus žmonių rinkosi į 
judėjimo „Pirmyn! Kartu 
mes galime“ visuotinį susi-
rinkimą. 

Judėjimo steigėjai, darbo grupių 

vadovai buvo maloniai nustebinti 
tokiu aktyvumu ir pakilia susi-
rinkusiųjų nuotaika. 

Gintautas Salatka: „Buvau 
maloniai nustebintas tokia ju-
dėjimo sekėjų gausa. Panašu, 
kad kitą kartą visi nepartinio 
judėjimo dalyviai netilps į Kul-
tūros centro salę. Teks dairytis 
didesnės patalpos.“ 

Artūras Margelis: „Toks 
mūsų žmonių aktyvumas ir 

noras prisidėti prie nepartinio  
judėjimo veiklos mane labai 
nudžiugino. Šis susirinkimas – 
puikus argumentas tiems skep-
tikams, kurie įkūrus judėjimą, 
niurzgėjo, jog ten nebus žmonių. 
Tie, kurie atėjo į susirinkimą, tik 
dalis mūsų narių. Šiuo metu ju-
dėjimui priklauso daugiau kaip 
pusė tūkstančio lazdijiškių. Toks 
žmonių aktyvumas tik dar kar-
tą įrodo, jog judėjimas yra daug 

pranašesnė organizacija nei po-
litinė partija, nes svarbiausius 
dalykus nurodo ne sostinės va-
dukai, bet nusprendžiame mes 
patys.“ 

Jonas Stankevičius: „Tai, 
kas vyko penktadienį, buvo 
fantastiška. Puiki nuotaika, 
bendrystės pojūtis, ryžtas veik-
ti kartu. Mane ypač džiugina 
tai, jog prie mūsų prisijungė 
nemažai jaunų žmonių, kurie 

tiki visuomenino judėjimo 
prasmingumu ir pasirengę 
dirbti savo krašto žmonių la-
bui. Jei žmonės mus palaikys, 
mes laimėsime. Taigi, varom į 
priekį!“

Renata Rudienė: „Buvo pui-
kios emocijos ir tarpusavio su-
pratimas.  Judėjimo žmonėms 
reikia aiškumo ir stabilumo. 
Penktadienio vakarą jie tai pa-
juto“.•

Fotografui sunkiai sekėsi sutalpinti visus nepartinio judėjimo ,,Pirmyn! Kartu mes galime“ susirinkimo dalyvius į vieną kadrą.

Lazdijų parapija gyvuoja  jau daugiau kaip 450 m., o dabar 
čia esanti bažnyčia jau šeštoji.  Dabartinė bažnyčia pastatyta 
maždaug 1893 m., o palaiminta dar po dvejų metų. Tais pa-
čiais metais vidaus interjeras papildytas vitražais, pastatytas 
didysis altorius, vėliau įrengtos reljefinės kryžiaus kelio stotys, 
altorių skulptūros „Šv. Pranciškus“, „Šv. Mergelė Marija“ ir 
keturios klausyklos. Bažnyčia yra neobarokinė, stačiakampė, 
dvibokštė, vidus trijų navų, šventoriaus tvora akmenų mūro.

Ramanausko-Vanago aikštės, 
kurioje vyksta įvairūs renginiai, 
lankosi garbūs svečiai iš Lietuvos 
ir užsienio, tad bažnyčia yra ma-
toma, lankoma ir reprezentuoja 
Lazdijų miestą. 

Savivaldybės vadovas džiau-
giasi, kad Lazdijų miesto Šv. 
Onos bažnyčia gali būti drąsiai 
vadinama miesto puošmena. 
„Nors bažnyčia nėra valstybės 
saugomų objektų sąraše ir pri-
oritetų skirstant valstybės biu-
džeto lėšas statinys neturėjo, 
džiugu, kad parapijos klebono 
iniciatyva Lazdijų rajono savi-
valdybės biudžeto ir geros valios 
žmonių skirtos lėšos lėmė pui-
kius rezultatus, kuriuos matome 
žvelgdami į dailiai suremontuo-
tą bažnyčią. Susiklausymas, ge-
ranoriškumas ir profesionalus 
darbas padėjo pasiekti bendrą 
tikslą“, – teigė meras Artūras 
Margelis. 

Pirmąjį gruodžio sekmadienį 
šv. Mišių metu, kurias aukojo 
Lazdijų Šv. Onos parapijos kle-
bonas Nerijus Žvirblys, buvo 
meldžiama sveikatos ir Dievo 

palaimos parapijiečiams bei 
bažnyčios geradariams, ku-
rių dėka šie Dievo namai tarsi 
prikelti naujam gyvenimui. Už 
finansinę paramą klebonas dė-
kojo Lazdijų rajono savivaldy-
bei, merui Artūrui Margeliui ir 
net 360 geros valios šeimų. Prie 
bažnyčios atnaujinimo prisidėjo 
ne tik Lazdijų Šv. Onos parapijos, 

bet ir kitų Lietuvos miestų ir net 
užsienio šalių gyventojai. Po šv. 
Mišių visi susirinkusieji į pamal-
das ir finansine parama, darbais, 
maldomis ir geru žodžiu prisidė-
ję prie bažnyčios gerovės buvo 
kviečiami neskubėti skirstytis 
ir kartu išgerti arbatos.•
Lazdijų r. sav. inf.

Esminis remontas buvo ypač būtinas dviem bažnyčios bokštams, nes jie ne tik 
gadino pastato estetinį vaizdą, bet ir kėlė grėsmę tikintiesiems.
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Birutė Gadišauskienė pristatė trečiąją knygą „Širdies daina“.

Ūkininkai kviečiami aktyviau naudotis parama pasėlių draudimui
Iki gruodžio 31 d. galima 
kreiptis dėl paramos pa-
sėlių ir augalų draudimui. 
Siekiant paskatinti ūki-
ninkus aktyviau naudotis 
draudimo įmokų kompen-
savimu, nuo rudens įsiga-
liojo taisyklių pakeitimai, 
ieškoma geresnių žalos 
atlyginimo būdų. 

pirmAvo joniškio, 
pAkruojo, šAkių 
sAvivAldybės
Parama teikiama pagal Lietu-
vos kaimo plėtros 2014–2020 
metų programos (KPP) priemo-
nės „Rizikos valdymas“ veiklos 
sritį „Pasėlių ir augalų drau-
dimo įmokos“. Šiam paraiškų 
priėmimo etapui skirta apie 2,3 
mln. Eur paramos lėšų, jomis 
kompensuojamos pasėlių ir 
augalų draudimo įmokos. 

Dėl paramos gali kreiptis 
fiziniai ir juridiniai asmenys, 
užsiimantys žemės ūkio veikla: 
augalininkyste, sodininkyste 
ar daržininkyste. Kaip teigia 
Žemės ūkio ministerijos 1-ojo 
Europos Sąjungos paramos 
skyriaus patarėjas Edvardas 
Makšeckas, pasėlius ir auga-
lus nuo rizikų, susijusių su 
meteorologiniais reiškiniais, 
2017 m. draudė 671 ūkis. Pagal 
apsidraudusiųjų skaičių pirma-
vo Joniškio, Pakruojo, Šakių, 
Kėdainių ir Kupiškio savival-

Pasėlius ir augalus nuo rizikų, susijusių su meteorologiniais reiškiniais, 2017 m. 
draudė 671 ūkis. Apdraustas plotas siekė 201 tūkst. ha.

dybės. 
2017 m. apdraustas plotas siekė 

201 tūkst. ha, iš viso apdrausta 
apie 10 proc. visos ariamosios že-
mės deklaruoto ploto. Kompen-
sacijoms išmokėta apie 2,9 mln. 
Eur. 

ministerijA tobulinA 
kompensAvimo sistemą
Šalna, audros, krušos – tai ri-
zikos, nuo kurių savo pasėlius 
ir augalus dažniausiai draudžia 
Lietuvos ūkininkai. „Pastarai-
siais dvejais metais susidarė ne-
eilinė situacija, kai dvejus metus 
iš eilės susiklostė nepalankios 
žemės ūkio gamybai oro sąlygos. 

2017 m. buvo ekstremaliai didelis 
kritulių kiekis, 2018 m. – sausra. 
Tokia padėtis paskatino žemės 
ūkio ministrą Giedrių Surplį 
sukurti Pasėlių draudimo sis-
temos tobulinimo darbo grupę. 
2018 gruodį darbo grupė įparei-
gota pateikti siūlymus sistemos 
tobulinimo veiksmams, kad 
paskatintų ūkininkus draustis, 
o draudimas geriau užtikrintų 
žalos atlyginimą“, – pasakoja 
E. Makšeckas.

Tam, kad ūkininkai dar akty-
viau naudotųsi draudimo įmokų 
kompensavimu, nuo rugsėjo 1 
d. įsigaliojo taisyklių keitimas, 
kuriuo atsisakoma aktyvaus ūki-

ninko patikros (tai paspartins 
paraiškų administravimą) bei 
ankstinamas iki 50 proc. para-
mos dalies išmokėjimas. Be to, 
2019 m. bus taikomas didesnis 
paramos intensyvumas: kom-
pensuojama draudimo įmokos 
suma didinama nuo 65 iki 70 
proc., o žalos riba mažinama nuo 
30 iki 20 proc. 

Tiesa, kompensuojama suma 
negalės viršyti žemės ūkio mi-
nistro įsakymu nustatytų drau-
dimo įmokų sumos dydžių 1 ha 
deklaruoto ploto pagal pasėlių 
ir (arba) augalų rūšis. Didžiau-
siasis draudimo įmokos įkainis, 
kai nedraudžiama nuo stichinės 
sausros: cukriniams runkeliams 
– 32 Eur/ha, vasariniams, ankš-
tiniams javams – 16 Eur/ha, va-
sariniams rapsams – 30 Eur/ha, 
žieminiams javams – 36 Eur/ha, 
žieminiams rapsams – 88 Eur/
ha, kitiems augalams – 14 Eur/
ha. Kai draudžiama nuo stichi-
nės sausros, įkainiai auga: cu-
kriniams runkeliams – 56 Eur/
ha, vasariniams, ankštiniams ja-
vams – 30 Eur/ha, vasariniams 
rapsams – 44 Eur/ha, žieminiams 

javams – 48 Eur/ha, žieminiams 
rapsams – 104 Eur/ha, kitiems 
augalams – 24 Eur/ha. 

pArAmA mokAmA, net jei 
Įvykio nebuvo
Prieš teikdamas paraišką mi-
nėtajai paramai gauti, pareiš-
kėjas su draudimo bendrove 
turi pasirašyti draudimo su-
tartis/draudimo paraišką ne 
ilgesniam kaip vienam augalų 
vegetacijos laikotarpiui. Visą 
pagal draudimo sutartį mokėti-
ną draudimo įmoką pareiškėjas 
turi sumokėti tik po paramos 
paraiškos pateikimo savival-
dybei dienos. Paraiškos prii-
mamos savivaldybių, kuriose 
įregistruota pareiškėjų žemės 
ūkio valda, administracijose.

Parama mokama neatsižvel-
giant į tai, ar draudžiamasis 
įvykis įvyko, ar ne. Parama 
finansuojama iš Europos že-
mės ūkio fondo kaimo plėtrai ir 
Lietuvos Respublikos valstybės 
biudžeto.

Gabrielės Pastaukaitės nuotr.
Užs. Nr. 14

B. Gadišauskienė pristatė trečiąją knygą
Gruodžio 4 d. Lazdijų 
rajono viešojoje bibli-
otekoje vyko rašytojos 
Birutės Gadišauskienės 
trečiosios knygos „Šir-
dies daina“ sutiktuvės. 
Knygos autorę atvyko 
pasveikinti Lazdijų ra-
jono savivaldybės meras 
Artūras Margelis.

Meras A. Margelis džiaugė-
si knygos autorės energija ir 
entuziazmu. Linkėjo B. Gadi-
šauskienei nesustoti rašyti  ir 
įgyvendinti kūrybines idėjas. 
Knygos autorei rajono vadovas 
įteikė atminimo dovanas bei 
gardų šakotį, kuris buvo at-
laužtas po knygos pristatymo 
besišnekučiuojant su visais, 
atvykusiais pasidžiaugti tre-
čiąja knyga.

Lazdijietė Birutė Gadišaus-
kienė aktyvi Lazdijų bendruo-
menės narė, dažna įvairių ren-
ginių dalyvė. Ji įkūrė ir iki šiol 
vadovauja Lazdijų senjorų klu-
bo ansambliui „Harmonija“.  
Dalyvauja transporto veteranų 
klubo veikloje, jau yra išleidusi 
dvi knygas – poezijos knygą 
„Gyvenimo eilės“ ir romaną 
„Ugnė“.  Trečioje knygoje gau-
su jautrių eilių, skirtų šeimai, 
mamai, vaikams,  gražių pos-
melių apie meilę bei kūrybos 
dzūkų šnekta. Kaip sako pati 
autorė, visos eilės gimusios iš 
nelengvo, bet gražaus gyveni-
mo patirties.•

Šių metų gruodžio 12 d. Lazdijų rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuras kartu su Lazdijų savival-
dybės pirminės sveikatos priežiūros centru organizuoja 
akciją ,,Pasitikrink vitamino D kiekį organizme“. Vi-
taminas D padeda organizmui įsisavinti kalcį bei fos-
forą ir apsaugo kaulus nuo išretėjimo, osteoporozės ir 
rachito. Jis dalyvauja augimo ir brendimo procesuose, 
yra itin svarbus organizmo imunitetui – tyrimai rodo, 
kad šis vitaminas sumažina alergijų, diabeto, inkstų, 
autoimuninių bei širdies ligų, kvėpavimo takų infekcijų 
ir net piktybinių navikų atsiradimo riziką.

Akcijos metu turėsite galimybę:
• Pasitikrinti vitamino D kiekį.
• Išklausyti paskaitą.
• Pasimatuoti kraujospūdį.
• Atlikti kūno sudėties analizę.
Akcija vyks nuo 8.00 iki 12.00 val. Lazdijų viešojoje 

bibliotekoje.
Būtina išankstinė registracija.

Į PASKAITĄ GALI REGISTRUOTIS VISI  
NORINTIEJI.

VITAMINO D NEMOKAMAM IŠTYRIMUI – 
TIK PIRMIEJI IŠ ANKSTO UŽSIREGISTRAVĘ 
40 DALYVIŲ.

Išsamesnė informacija ir registracija tel.: 8 (318) 52075,  
+370 656 87237.

Akcijos organizatoriai:
Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuras
Lazdijų pirminės sveikatos priežiūros centras
Akcijos rėmėja:
Lazdijų rajono savivaldybė

Dėmesio!
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dzūkAi kAlbA, kAd...
g Lazdijų ligoninės dar-

buotojų sergamumas pasiekė 
beveik epidemijos lygį. Jau 
trečią mėnesį serga ligoninės 
direktorius, neseniai susirgo jo 
pavaduotoja, o dabar nedar-
bingumas užklupo vieną gydy-
toją, kurio pavardė vietiniams 
gyventojams asocijuojasi su 
legendinio sovietų krepšininko 
Vladimiro Tkačenkos. Tiesa, šis 
ligonis į ligos patalą atgulė ne 
dėl persišaldymo, bet po to, kai 
ligoninės administracija sulau-
kė skundo apie jo netinkamai 
suteiktas gydymo paslaugas. 
g Svarbiausias Lazdijų „vals-

tietis“ Benius visą penktadienį 
praleido budėjimo režimu, nes 
labai norėjo paspausti ranką 
Premjerui. Atkaklus „valstietis“ 
planavo Premjero laukti įvairio-
se jo maršruto vietose, tačiau 
garbus svečias į Sporto centrą 
neužsuko, o, apvažiavęs garbės 
ratą aplink Nepriklausomybės 
aikštę, su visa palyda nurūko į 
ekologinį ūkį. Ten Benius jį ir 
nutvėrė... už rankos.
g Didelės ir mažos rajono 

gyvenvietės pasipuoš šven-

tinėmis eglutėmis. Netrukus 
įvairiose rajono vietose bus 
pastatyta 21 žaliaskarė, kurias 
apšvies prabangios girliandos. 
Tik kaip apsaugoti lemputes 
nuo ilgapirščių, planuojančių 
girliandas „prichvatizuoti“? 
Kalbama, kad saugiausia būtų  
prie eglučių organizuoti nakti-
nį budėjimą su šunimis, o dar 
geriau – su vilkais. 
g Tuo metu, kai viso pasau-

lio prekybininkai prieš Kalėdas 
ir Naujuosius metus skelbia 
nuolaidas šventinei atributikai, 
kai kurie Lazdijų prekybininkai 
elgiasi priešingai. Viena par-
duotuvė, prekiaujanti dėvėtais 
rūbais, prie įėjimo pakabino 
skelbimą, jog taiko 50 proc. 
nuolaidą savo prekėms. Tačiau 
ten pat yra prierašas, jog kar-
navaliniams rūbams nuolaida 
netaikoma. •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.

Meras išgavo Premjero pažadą: 
Sporto centrui pinigų bus!

centrui rekonstruoti. 
„Šiuo klausimu viskas aišku, 

pinigų projektui tikrai skirsime“, 
– konkrečiai atsakė S. Skverne-
lis. 

Premjeras domėjosi, ar daug 
Lazdijų rajono mokyklų daly-
vauja pedagogų streike. 

„Buvo viena, bet ir ta streikavo 
vos vieną dieną. Man nesupran-
tami jų reikalavimai, pedagogai 
gauna daug didesnes algas nei 
mūsų savivaldybės darbuoto-
jai ir streikuoja“, – komentavo 
meras.

domėjosi verslo reikAlAis
S. Skvernelis domėjosi, kaip Laz-
dijų rajone sekasi spręsti nedar-
bo ir investicijų ir verslo plėtros 
problemas. 

A. Margelis sakė, jog sėkmin-
giausiai Lazdijų rajone plėto-
jamas kaimo turizmo verslas, 
kuriame sukasi daug rajono 
žmonių.

Meras priminė, jog Lazdijų ra-
jonas – žemdirbių kraštas, pra-
monės čia niekada nebuvo. 

»Atkelta iš 1 psl. „Žemės ūkio bendrovės ir 
ūkininkų ūkiai dabar labai au-
tomatizuoti, todėl labai sumažėjo 
pagalbinių darbuotojų poreikis, 
atsirado daugiau bedarbių“, – 
kalbėjo meras. 

Jis teigė, jog apie investicijų 
galimybes savivaldybė kalbasi 
su VšĮ „Investuok Lietuvoje“ 
darbuotojais, yra parengę inves-
tuotojams šešis  žemės sklypus 
šalia Mockavos. 

Jis pasidžiaugė puikiai dir-
bančia privačia bendrove, eks-
portuojančia naftos produktus 
į užsienį. 

klAusinėjo Apie ligoninę
Žinoma, Premjero ir mero po-
kalbyje nebuvo nutylėta Lazdijų 
ligoninės problema, S. Skver-
nelis domėjosi, ką savivaldybė 
planuoja daryti su ligonine – 
jungtis prie Alytaus  ligoninės 
ar toliau savarankiškai teikti 
paslaugas.

Meras papasakojo Premjerui 
apie ligoninės vadovo problemas 
ir dėl to sukurtą negatyvią atmos-
ferą šioje gydymo įstaigoje. 

„Mes šias problemas išsprę-
sime, ligoninė teiks kokybiškas 
paslaugas ir paslaugų apimčių 
mes nesiaurinsime. Maža to, mes 
ir toliau kviesime konsultuoti 
mūsų ligonius geriausius spe-
cialistus iš Kauno ir Vilniaus“, 
– sakė meras.

Meras užsiminė Premjerui 
apie dar vieną problemą, kurią 
galėtų išspręsti Vyriausybė. 

A. Margelis sakė, kad  vals-
tybės lėšomis reiktų pakeisti 
įvažiavimo į Lietuvos Respu-
bliką Lazdijų rajone teritorijos 
įvaizdį. 

„Tai yra mūsų šalies vartai, 
ten dabar – apgailėtinas vaizdas. 
Prašau surasti galimybę ir inves-
tuoti į šios dalies sutvarkymą“, 
– prašė meras. 

Premjeras pripažino, jog tai 
dėmesio vertas prašymas, kurį 
jis pažadėjo aptarti su atsakin-
gomis institucijomis. 

Iš savivaldybės Premjeras su 
patarėjais nuvyko į E. H. Jas-
tramsko ekologinį ūkį, kur ap-
žiūrėjo gamybines patalpas ir do-
mėjosi gaminama produkcija.•

Ne iš gero gyvenimo 
prabilo Lazdijų politikas
Mane maloniai nustebino Laz-
dijų rajono mero Artūro Marge-
lio straipsnis‚ „Mokinius reikia 
pratinti dirbti“, pasirodęs šalies 
centrinėje spaudoje. Skaitau ir 
netikiu, jog Lazdijų rajono meras 
susižavėjo žurnalo „Reitingai“ 
vyriausiojo redaktoriaus Gintaro 
Sarafino straipsnio mintimi, jog 
šiandieniniai mokiniai dirbtinai 
saugomi nuo bet kokio fizinio 
darbo. 

Mano ilgametė darbo patirtis 
specialiojoje internatinėje mo-
kykloje ir buvę mokiniai, jau 
dabartiniai tėvai, dar mena ne-
tolimą sovietmetį, kai mokyklose 
buvo panaikinti valytojų etatai, 
mokiniai valė klases, kabinetus, 
dirbo šiltnamiuose, dirbtuvėse, 
bandymo sklypuose, mokyklų 
soduose. Darbinė moksleivių 
veiklos sistema buvo sukurta, 
gal ji atrodė ne visai tobula, bet 
juk sutrikusio intelekto vaikus 
parengėme net profesinei vei-
klai, pavyzdžiui, staliaus, siuvėjo, 
batsiuvio, kitoms darbininkiš-
koms specialybėms, kad tokio 
lygio moksleivis įgydavo darbi-
nės veiklos kategorijas, be jokių 
trukdžių įsidabindavo socialinio 
aprūpinimo įstaigose. 

Lazdijų rajono meras savo 
straipsnyje teigia: „Jeigu žmo-
gus iki dvidešimt penkerių metų 
nedirbs, tai ir vėliau jis nenorės 
dirbti, tokie žmonės įpranta vis-
ką gauti iš tėvų, iš mokyklos, iš 
valstybės ir visuomenės ir mano, 
kad išlaikymą jie gaus amžinai. 
Kyla priešpriešos bangos, kad 
Lietuva kalta, jog toks yra sun-
kus, neįmanomas normaliai 
gyventi procesas, daug kas emi-
gruoja į užsienį, bet greitai tenai 

nuvykę įsitikina, kad užsidirbti 
reikia“.

 Kaip teigia Lazdijų meras, ta 
nedarbo kultūra pradėta for-
muoti būtent mokyklose. Šian-
dien per laiko atstumą sunku 
pasakyti, kas sugriovė buvusią 
darbinio mokymo sistemą ir 
sukūrė būsimų „ponaičiukų“ 
kartą, kad net mokyklos kiemą 
nusišluoti iškyla problemų, kad 
nebūtų pažeistos darbo apsaugos 
taisyklės. 

Jei jau sostinės Vytauto Di-
džiojo gimnazijoje atkuriama 
darbinio mokymo sistema, tai 
visiškai pritariu švietimo ir 
mokslo viceministrui Gražvy-
dui Kazakevičiui, jog kiekviena 
mokykla turi apsispręsti pati ir 
svarbiausia šeima, tėvai, jog vai-
kai turi nuo mažų savo vaikys-
tės dienų turėti darbinės veiklos 
pareigų.

 Deja, jau turime tokią, balta-
rankių žmonių kartą, kuri kalti-
na mokyklos vadovus ir švietimo 
skyrius, kurie nuolankiai vykdė 
Švietimo ir mokslo ministerijos 
nurodymus, matė ir skaitė ins-
trukcijas, o nesusimąstė, kad 
ne viską reikėjo kapitališkai 
griauti, o turėti savo galvą ant 
pečių ir nešlovinant praeities dėl 
tuometinės darbinio auklėjimo 
sistemos reikia pripažinti savo 
klaidas, sustoti ir įvertinti, kas 
buvę teigiama. 

Taigi, Lazdijų mero straipsnį 
turi išgirsti visa Lietuva, o pati 
problema labai svarbi, kokį žmo-
gų parengsime gyvenimui.•
Albinas Klizas 
Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 
narys

Premjeras su meru nuvyko į E. H. Jastramsko (viduryje) ekologinį ūkį.
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Žmonės, keičiAntys mūsų krAšto veidą
menas įsileisti svetimą skausmą į savo širdį 
„Neįgalaus žmogaus noras 
mums yra aukščiau visko! 
Mūsų pagrindinis tikslas 
– rūpintis neįgaliaisiais. 
Kiekvieną pažįstame lyg 
savo šeimos narį“, – sakė 
Lazdijų neįgaliųjų drau-
gijos, paminėjusios savo 
veiklos 30-metį, vadovė 
Ona Černiauskienė.

Moteris draugijoje dirba per 14 
metų, o jau šešerius metus pati 
vadovauja jai. Buvimas šalia ne-
įgaliųjų tapo svarbia jos gyveni-
mo dalimi.

dArbštumą Įskiepijo mAmA
O. Černiauskienės vaikystė 
prabėgo Šventežeryje. Kaip pati 
sako, vaikystėje buvo išdykusi, 
tačiau puikiai mokėsi. Darbštu-
mo ir atsakomybės ją išmokiusi 
mama Julija Stankevičienė. Vė-
liau O. Černiauskienė mokėsi 
Kauno žemės ūkio technikume, 
tačiau būdama vos 20-ies metų 
patyrė pirmas netektis – anapilin 
iškeliavo jos tėvelis.

Po mokslų ji sugrįžo į Lazdi-
jus, dirbo transporto įmonėje, 
vėliau teisme. Jai patiko bendrau-
ti su žmonėmis. Kaip teigia pati 
O. Černiauskienė, esanti nuošir-
daus, tačiau kartu atviro būdo: 
nemėgsta, kai kažkas apkalba 
už nugaros. Jei kažkas negerai, 
O. Černiauskienės nuomone, 
reikia sakyti tiesiai į akis.

Moteris užaugino dukrą 
Vaidą ir sūnų Kęstutį. Turi du 
nuostabius anūkus. „Tai mano 
didžiausias turtas“, – neslėpė 
savo džiaugsmo nuoširdumą ir 
motinišką meilę spinduliuojanti 

moteris. Sūnus dirba pasienio 
tarnyboje ir gyvena Lazdijuose, 
dukra šaknis įleido Kaune. Vai-
kus Onutė užaugino nebaustus 
fizinėmis bausmėmis. Kaip pati 
sako, mokėjusi susikalbėti.

svArbu Abipusis 
pAsitikėjimAs
Pati draugijos pirmininkė sakė, 
jog teko ištverti nemažai operaci-
jų. Moteris neprarado optimizmo 
net po tiek išbandymų. Onutė 
šypsodamasi sakė, jog dabar 
nieko neskauda, nes viskas, kas 
nereikalinga, jau išpjauta... Tik 
toks stiprus dvasiškai žmogus 
gali suprasti ir įsileisti į savo širdį 
svetimą skausmą. O. Černiaus-
kienė neskaičiuoja, kaip dau-
gelis, darbo valandų. Ir devintą 
valandą vakaro ji gali nueiti pas 
neįgaliuosius tiesiai į namus.

„Neįgalaus žmogaus noras 
mums yra aukščiau visko! Mūsų 
pagrindinis tikslas – rūpintis ne-
įgaliaisiais. Kiekvieną pažįstame 
lyg savo šeimos narį. Vieniems 
reikia padėti buityje, kitiems 
tiesiog trūksta žmogaus, kad 
išsikalbėtų. Ir pas teisininkus 
kartu einame, ir dokumentus pa-
dedame susitvarkyti, ir į savival-
dybę palydime. Dažnai jie bijosi 
iškelti savo problemas, sunkiai 
įsileidžia į namus naujus dar-
buotojus. Čia svarbus abipusis 
pasitikėjimas“, – sakė draugijos 
pirmininkė.

O. Černiauskienės vadovau-
jama neįgaliųjų draugija turi 
kuo didžiuotis: meno kolekty-
vas „Atjauta“, kurio vadovas 
Robertas Vilkauskas, dalyvau-
ja daugelyje Lietuvos festivalių. 

Neįgaliųjų draugijos sportinin-
kai respublikiniuose turnyruose 
yra užėmę prizines vietas. Pernai 
smiginio varžybose pelnė pirmą-
ją vietą, šiemet liko treti.

Draugija turi ir rankdarbių 
būrelį, kuriam vadovauja Alma 
Rėkuvienė.

jAučiA mero pArAmą
Pasak draugijos pirmininkės, 
viskas pasikeitė, kai padedami 
Lazdijų rajono savivaldybės 
mero Artūro Margelio jie įsi-
gijo savo transportą. „Dažnai 
meras užeina be jokios priežas-
ties. Klausia, ar mūsų niekas ne-
skriaudžia, ko trūksta? Pagalvo-
kite, juk buvo laikas, kai draugija 
neturėjo net savo patalpų. Dabar 
turime tris kabinetus ir archyvą, 
o už sunaudotą elektrą ir šildy-
mą apmoka mūsų savivaldybė. 
Mums pasisekė, kad turime tokį 
rūpestingą merą“, – sakė O. Čer-
niauskienė.

Moteris neslėpė esanti giliai 
tikintis žmogus. Po vienos ope-
racijos malda jai padėjusi atsi-
stoti ant kojų... Tas dvasingumas 
Onutei padeda suvienyti 238 ne-
įgaliuosius. 

Paklausta, ko palinkėtų savo 
draugijos nariams, O. Černiaus-
kienė nedvejodama atsakė: 
„Linkiu visiems surinkti begalę 
šviesių akimirkų. Matyti saulę 
danguje, matyti lietų, nuplau-
nantį visą skausmą ir sielos 
žaizdas. Žinoti, kad niekas šiame 
pasaulyje nėra mažas ir nereika-
lingas. Ieškokite laimės pasagos, 
kuri kartą suspindės ieškančiųjų 
rankose kaip Betliejaus žvaigždė 
Kūčių vakarą!“•

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos sa-
vivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir 
Lazdijų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, 
patvirtinto Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2017 
m. rugsėjo 22 d. sprendimu Nr. 5TS-1026 „Dėl Lazdijų 
rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvir-
tinimo“, 124 punktu:

Š a u k i u 2018 m. gruodžio 14 d. 14.00 val. Lazdijų 
rajono savivaldybės 8-osios tarybos 44 posėdį Lazdijų 
rajono savivaldybės posėdžių salėje ir teikiu tarybai 
svarstyti šiuos klausimus: 

1. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. va-
sario 20 d. sprendimo Nr. 5TS-1174 „Dėl Lazdijų rajono 
savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano 
patvirtinimo“ pakeitimo (pranešėjas – G. Giedraitis, 
rengėjas – G. Giedraitis).

2. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės neformaliojo suau-
gusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finan-
suojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo 
ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo (pranešėjas 
– V. Valūnas, rengėja – A. Stirbienė).

3. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2009 
m. liepos 30 d. sprendimo Nr. 5TS-883 „Dėl Lazdijų 
rajono savivaldybės būtinojo hospitalizavimo ir (ar) 
izoliavimo gydytojų specialistų komisijos sudarymo, 
jos nuostatų, darbo reglamento ir iškvietimo nedarbo 
laiku, poilsio bei švenčių dienomis tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (pranešėja 
– L. Džiaukštienė, rengėja – L. Džiaukštienė).

4. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos 

rėmimo specialiosios programos pajamų ir išlaidų 
planavimo, rengimo, vykdymo ir lėšų panaudojimo 
kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo (pranešėja – 
A. Kimbirauskienė, rengėjas – A. Milkus).

5. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės Europos Sąjungos 
solidarumo fondo lėšomis finansuojamų melioracijos 
objektų sąrašo patvirtinimo (pranešėjas – A. Balčius, 
rengėja – J. Volodkevičienė).

6. Dėl mokesčio už dienos socialinę globą suma-
žinimo (pranešėja – R. Šukienė, rengėja – K. Vigrai-
tienė).

7. Dėl atleidimo nuo dalies mokesčio už ilgalaikę 
socialinę globą (pranešėja – R. Šukienė, rengėja – 
K. Vigraitienė).

8. Dėl mokesčio už dienos socialinę globą asmens 
namuose sumažinimo (pranešėja – R. Šukienė, rengėja 
– K. Vigraitienė).

9. Dėl turto perdavimo Lazdijų r. Kučiūnų mokyklai 
(pranešėja – J. Galvanauskienė, rengėja – I. Junelie-
nė).

10. Dėl leidimo atlikti remontą (pranešėja – J. Gal-
vanauskienė, rengėja – I. Junelienė).

11. Dėl policijos kontrolės punkto, kitų inžinerinių 
statinių – lauko tualeto ir žemės sklypo, esančių Lazdijų 
r. sav. Lazdijų sen. Bajoriškių k. Turistų g. 11 D, pradinės 
pardavimo kainos (pranešėja – J. Galvanauskienė, 
rengėja – I. Junelienė).

12. Dėl valstybės turto nurašymo (pranešėja – J. Gal-
vanauskienė, rengėja – J. Galvanauskienė).

13. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2018 

m. rugsėjo 14 d. sprendimo Nr. 5TS-1422 ,,Dėl Vieti-
nės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas 
viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ 
pakeitimo (pranešėja – J. Galvanauskienė, rengėjas 
– R. Kupstas).

14. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės daugiabučių 
gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų (iš-
skyrus šildymo ir karšto vandens sistemų) nuolatinės 
techninės priežiūros maksimalių tarifų nustatymo 
(pranešėja – J. Galvanauskienė, rengėjas – S. Rama-
nauskas).

15. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. 
gruodžio 17 d. sprendimo Nr. 5TS-1401 „Dėl viešosios 
įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro teikiamų 
atlygintinų paslaugų kainų ir tarifų nustatymo“ pa-
keitimo (pranešėja – J. Galvanauskienė, rengėjas – 
S. Ramanauskas).

16. Dėl finansinio turto investavimo ir perdavimo VšĮ 
„Lazdijų turizmo informacinis centras“ (pranešėja – 
J. Galvanauskienė, rengėjas – S. Ramanauskas).

17. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės vietinės reikšmės 
kelių sąrašo patvirtinimo (pranešėjas – V. Margelis, 
rengėjas – V. Blažauskas).

18. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. 
vasario 20 d. sprendimo Nr. 5TS-1175 „Dėl 2018 metų 
Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ 
pakeitimo (pranešėja – Š. Dumbliauskienė, rengėja – 
Š. Dumbliauskienė).

Savivaldybės meras Artūras Margelis 

LAZDiJŲ RAJoNo sAViVALDYBės meRo 

2018 m. gRuoDžio 5 D. NR. 7V-111
„DėL LAZDiJŲ RAJoNo sAViVALDYBės 8-osios TARYBos 44 PosėDžio suŠAuKimo“

O. Černiauskienė: „Neįgalaus žmogaus noras mums yra aukščiau visko!“
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prenumerata

2019 metams
Prenumerata priimama visuose pašto skyriuose, internete www.prenumerata.lt ir 
redakcijoje, adresu: Nepriklausomybės a. 4, Lazdijai.

Informacija telefonais: 
(8 318) 52260, 8 670 38882

Prenumeratoriams ypatinga DOVANA — 
naujas „Dzūkų žinių“ kalendorius 

ir kiti pasiūlymai*

Kviečiame būti su mumis ir 2019-aisiais. Prenumeratorių laukia dovanos – originalus kalendorius, taip pat kiekvie-
nam prenumeratoriui – galimybė vieną kartą per metus nemokamai talpinti užuojautą ar pasveikinimą. Kiaulės 
metais mes Jus lankysime per 50 kartų, pažadame gausybę įdomių ir naudingų naujienų, geros nuotaikos dozę, 
garantuojame – kiaulės nepakišime!

Legendiniam partizanų vadui pagerbti — ir atminimo parkas
Praėjusią savaitę Lazdijuo-
se ir Būdviečio seniūnijoje, 
Bielėnų kaime, buvo pami-
nėtos Lietuvos partizanų 
vado, brigados generolo 
Adolfo Ramanausko-Vana-
go 61-osios žūties metinės. 

Renginys prasidėjo šv. Mišiomis 
Lazdijų Šv. Onos bažnyčioje, vė-
liau Lazdijų miesto Adolfo Rama-
nausko-Vanago aikštėje Lazdijų 
rajono savivaldybės meras Ar-
tūras Margelis padėjo gėlių prie 
paminklo, skirto Lietuvos parti-
zanų vado Adolfo Ramanausko-
Vanago atminimui pagerbti. 

Minėjimo dalyviai buvo pa-
kviesti į Bielėnų kaimą (Būdvie-
čio seniūnija), kur buvo atidary-
tas parkas Lietuvos partizanų 
vado, brigados generolo Adolfo 
Ramanausko-Vanago tėviškė-
je. Lazdijų rajono savivaldybės 
administracija pasirūpino ga-
limybe, kad politiniai kaliniai, 
tremtiniai ar kiti asmenys, patys 
negalėdami nuvykti į renginį, 
būtų pavėžėjami autobusu.

Nors žvarbus šaltukas kėlė 
šiurpą, bet susirinkusiųjų šir-
dis šildė skambančios patrio-
tinės mintys, gražiausios lietu-
viškos Lazdijų kultūros centro 
folkloro ansamblio „Dainuviai“ 
atliekamos dainos ir partizanų 
vado Adolfo Ramanausko-Va-
nago prisiminimas. Šio Tautos 
didžiavyrio ir visų žuvusių ne-
lygioje kovoje už Lietuvos laisvę 
ir nepriklausomybę atminimas 
buvo pagerbtas tylos minute 
bei Krašto apsaugos savano-

rių pajėgų Dainavos apygardos  
1-osios rinktinės 108 kuopos ka-
rių salvėmis. Lietuvos partizanų 
vado, brigados generolo Adol-
fo Ramanausko-Vanago 61-ųjų 
žūties metinių minėjimo metu 
gimtojoje jo tėviškės sodybvie-
tėje buvo atidarytas atminimo 
parkas. Be to, Lazdijų Šv. Onos 

parapijos klebonas Nerijus Žvir-
blys ir Punsko parapijos vikaras 
Marius Talutis pašventino kry-
žių, kuris dar ne vieną šimtmetį 
saugos Adolfo Ramanausko-Va-
nago tėviškę. 

Lazdijų rajono savivaldy-
bės vadovų iniciatyva įkurtame 
ir jau oficialiai lankytojams ati-

darytame partizanų vado atmin-
ties parke įgyvendinti šie darbai: 
nutiestas kelias iki sodybvietės, 
pastatytas kryžius, įrengti du vė-
liavų stiebai ir iškeltos Lietuvos 
valstybės ir Lietuvos valstybės 
istorinė vėliavos, pastatyta de-
šimt suoliukų, išgrįstas pasi-
vaikščiojimo takas, įrengti laiptai 

su turėklais, tėviškės sodyboje 
pasodinti augalai, įrengta auto-
mobilių stovėjimo aikštelė, be to, 
pastatytas informacinis stendas, 
kuriame pateikiama informacija 
apie Adolfo Ramanausko-Vanago 
gyvenimą ir dalyvavimą partiza-
niniame kare.•
Lazdijų r. sav. inf. 

Minėjimo dalyviai buvo pakviesti į Bielėnų kaimą, kur buvo atidarytas parkas Lietuvos partizanų vado, brigados generolo Adolfo Ramanausko-Vanago tėviškėje.
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formatų darbo knygas, stalinį kalendorių, dzūkų kalendorių, 

sėjos ir darbų pagal Mėnulį kalendorių.

KNYGYNĖLIS, Seinų g. 12, Lazdijai 
Tel.: 8 646 71901, (8 318) 53 085.

metų kalendoriai

AIDS dienos šūkis: „Gyvenk pozityviai — žinok savo būklę dėl ŽIV“
Tikriausiai nėra nei vie-
no žmogaus, kuris nėra 
girdėjęs „ŽIV“ ir „AIDS“, 
bet ar mes žinome, kas iš 
tikrųjų tai yra?

ŽIV ir AIDS dažnai yra painioja-
mi. ŽIV vadinamas virusas (ŽIV 
ligos sukėlėjas), kuris, patekęs 
į žmogaus organizmą, naiki-
na baltuosius kraujo kūnelius 
(T-limfocitus), imuninėje siste-
moje atliekančius labai svarbų 
vaidmenį kontroliuojant (įspė-
jant ar stabdant) infekcijas. ŽIV 
sukelia ŽIV ligą, kuri turi stadi-
jas. AIDS – tai įgytas imuniteto 
nepakankamumo sindromas, 
nustatomas, kai ŽIV užsikrėtu-
siam asmeniui diagnozuojama 
viena iš AIDS indikacinių ligų. 
AIDS – tai paskutinė ŽIV ligos 
stadija. ŽIV – tai žmogaus imu-
nodeficito virusas.  

ŽIV sukelia AIDS – įgytą 
imunodeficito sindromą, pa-
sireiškiantį įvairiomis infek-
cijomis, navikais ir kitomis 
ligomis.

Živ infekcijos sukėlėjAs ir 
jo veikimAs orgAnizme
Paprastai prabėga ne vieneri 
metai, kol pasireiškia ŽIV infek-
cijos simptomai. ŽIV atakuoja 
žmogaus imuninę sistemą, t. 
y. sistemą, kurios paskirtis – 
apsaugoti žmogų nuo infekcijų. 
Mokslininkai nustatė du ŽIV 
tipus: ŽIV-1 ir ŽIV-2, kurie yra 

šiek tiek genetiškai skirtingi. 
Viruso tipas turi įtakos ŽIV 
ligos progresavimo greičiui, 
perdavimo tikimybei. Abu ti-
pai plinta tais pačiais būdais 
ir abu sietini su tomis pačiomis 
oportunistinėmis infekcijomis 
bei AIDS. Pasaulyje dauguma 
žmonių yra užsikrėtę ŽIV-1 tipo 
virusu. ŽIV-2 paplitęs Vakarų 
Afrikoje ir plinta ne taip lengvai 
kaip ŽIV-1 bei lėčiau nei ŽIV-1 
progresuoja į AIDS. Lietuvoje 
vyrauja ŽIV-1 tipas. Žmogus 
gali būti užsikrėtęs ir abiejų 
tipų virusais vienu metu.

ŽIV patekęs į žmogaus orga-
nizmą naikina baltuosius krau-
jo kūnelius, imuninėje sistemo-
je kontroliuojančius infekcijas. 
ŽIV infekcijai progresuojant, 
imuninė sistema palaipsniui 
silpsta ir organizmas tampa ne-
pajėgus apsiginti nuo infekcijų 
ar ligų. Limfocitai yra pagrindi-
nės specifinio imuninio atsako 
ląstelės, nes jos vienintelės gali 
specifiškai atpažinti ir atskirti 
įvairias svetimas medžiagas, 
patenkančias į organizmą. 
Limfocitai lemia organizmo 
imuninio atsako įvairovę, spe-
cifiškumą, atmintį. 

infekcijos šAltinis
Infekcijos šaltinis – ŽIV užsi-
krėtęs žmogus. Didžiausia ŽIV 
koncentracija randama kraujyje, 
makšties išskyrose, spermoje, 
motinos piene. ŽIV užsikrečia-

ma tiesiogiai į kraują, per glei-
vines ar pažeistą odą patekus 
ŽIV užkrėstų organizmo skys-
čių. Seilėse, šlapime, ašarose, 
prakaite ŽIV koncentracija yra 
nedidelė, todėl nekelia užsikrėti-
mo pavojaus. Virusui imlūs visi 
žmonės. Specifinės imunoprofi-
laktikos priemonių nėra – vak-
cina dar tik kuriama.

Živ plitimo būdAi
1. ŽIV gali plisti per visų rūšių 
lytinius santykius: heterosek-
sualius ar homoseksualius, ora-
linius ir analinius, jeigu vienas 
iš partnerių yra užsikrėtęs.

2. Per kraują (parenterinis): 
dalijantis užkrėstais švirkštais 
ar adatomis (pvz., vartojant 
narkotikus), perpilant kraują, 
atliekant invazines procedūras 
nesteriliais įrankiais.

3. ŽIV užsikrėtusi motina gali 
užkrėsti savo vaiką (perinata-
linis, vertikalus ŽIV perdavi-
mo būdas) nėštumo, gimdymo 
metu arba žindydama.

ŽIV neužsikrečiama nau-
dojantis tuo pačiu tualetu, ba-
seinu, indais ar per vabzdžių 
(pvz., uodų, erkių) įkandimus. 
ŽIV neperduodamas per kas-
dienius kontaktus, pvz., ran-
kos paspaudimą sveikinantis 
ar apsikabinant.

Živ pAplitimAs ir situAcijA 
pAsAulyje
Pernai Europos regione nusta-

tyta beveik 160 tūkst. naujų ŽIV 
atvejų, pranešė Europos ligų 
prevencijos ir kontrolės cen-
tras. Pasak pranešimo, ŽIV 
perdavimas išlieka didžiausia 
visuomenės sveikatos proble-
ma ir paveikia daugiau nei 2 
mln. žmonių Europoje, ypač 
rytinėje regiono dalyje. Nors 
epidemijos modeliai ir tenden-
cijos Europos šalyse labai ski-
riasi, nuolat stebimos bendros 
didėjančios naujų ŽIV atvejų 
tendencijos, išskyrus mažėjantį 
sergamumą ES/EEE šalyse.

Europos ligų prevencijos ir 
kontrolės centro duomenimis, 
pernai ES ir EEE šalyse dia-
gnozuoti 25 tūkst. naujų ŽIV 
atvejų. Tai 15 proc. mažiau nei 
užpernai. Dominuojantis ŽIV 
plitimo būdas pernai įvairiose 
šalyse skirtingas ir tai iliustruo-
ja ŽIV epidemiologijos įvairovę 
Europoje.  Pasak pranešimo, 
dažniausias ŽIV perdavimo 
būdas ES/EEE šalyse buvo 
per vyrų lytinius santykius 
su vyrais – beveik keturi iš 
dešimties visų ES/EEE šalyse 
registruotų  naujų ŽIV atve-
jų. Tuo tarpu Rytų Europoje 
dominuojantis ŽIV perdavimo 
būdas – per švirkščiamųjų nar-
kotikų vartojimą ir heterosek-
sualius santykius. Lietuvoje 
pernai daugiausiai ŽIV plito 
per švirkščiamųjų narkotikų 
vartojimą (daugiausia naujų 
ŠNV atvejų nustatyta įkalini-
mo įstaigose).

Lietuvoje ŽIV sergamumo ro-
diklis 2017 m. – 9.1 atvejo 100 
tūkst. gyventojų. Užkrečiamų-
jų ligų ir AIDS centro (ULAC) 
gydytojos I. Čaplinskienės tei-
gimu, daugiausiai šio rodiklio 
augimą pastaraisiais metais 

Lietuvoje sąlygojo ŽIV atvejų 
augimas įkalinimo įstaigose, 
nepakankamas ŽIV ligos gydy-
mo bei priklausomybių gydymo 
paslaugų prieinamumas.

Naujausiais Užkrečiamųjų 
ligų ir AIDS centro duomeni-
mis, per dešimt šių metų mė-
nesių Lietuvoje nustatyti 135 
nauji ŽIV infekcijos atvejai (100 
vyrų ir 35 moterys). Tai 1,5 kar-
to mažiau nei pernai per tą patį 
laikotarpį (210).

Europos ligų prevencijos ir 
kontrolės centro duomenimis, 
Lietuvoje 94 proc. visų galimai 
užsikrėtusiųjų ŽIV asmenų 
žino, jog yra užsikrėtę ŽIV ir tai 
geriausias rodiklis Europoje. 
Visgi apie 300 žmonių Lietuvoje 
gali nežinoti, jog yra užsikrėtę 
ŽIV. 

Didesnę užsikrėtimo ŽIV 
riziką patiria tie, kurie turi at-
sitiktinių lytinių partnerių, ne-
saugių lytinių santykių, vartoja 
narkotikus.

Gruodžio 1-ąją pažymima Pa-
saulinė AIDS diena, kuri pa-
saulyje minima jau 30-tą kartą.  
Šių metų pasaulinės AIDS die-
nos kampanijos šūkis „Gyvenk 
pozityviai – žinok savo būklę 
dėl ŽIV“. Šiuo šūkiu visuomenė 
raginama atlikti ŽIV tyrimą ir 
žinoti, ar neserga ŽIV liga. Taip 
pat ULAC organizuoja AIDS 
dienos protmūšį, prie kurio pri-
sijungia ir visuomenės sveika-
tos biuro specialistės, mokyklo-
se vyresnių klasių mokiniams 
vesdamos šį renginį.•
Parengta pagal Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 
centro informaciją.
Eglė Gurskytė,
Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuro sveikatos stiprinimo 
specialistė
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Diagnozavus kataraktą padės tik operacija
Pastebėjus regėjimo 
susilpnėjimą, akis tarsi 
aptraukus rūkui, atsiradus 
jautrumui ryškiai šviesai 
reiktų ilgai nedelsiant pa-
sikonsultuoti su gydytoju, 
kadangi visi šie požymiai 
gali būti ženklas, kad vys-
tosi katarakta.

Katarakta (lęšiuko sudrums-
tėjimas) – viena pagrindinių 
regėjimo netekimo priežasčių 
pasaulyje, kurią šiuolaikiniai 
oftalmologijos pasiekimai leidžia 
sėkmingai gydyti. Pradinėse sta-
dijose katarakta gali nesukelti 
regėjimo problemų, tačiau su me-
tais drumstys ryškėja, plečiasi, 
kas lemia palaipsniui blogėjantį 
regėjimą. Sergant katarakta sil-
pnėja matymo ryškumas, vaiz-
dai tampa išplaukę, matomi tarsi 
žiūrint per rūką. Drumstėdamas 
lęšiukas iškraipo spalvas, dings-
ta kontrastinis matymas. Kad ir 
kokius akinius žmogus užsidėtų, 
matymas nepagerėja. Ligai pro-
gresuojant regėjimas silpnėja, 
atskiriama tik šviesa nuo tamsos 
ar visiškai apankama.

gydymo metodAi: trumpA ir 
sAugi operAcijA 
Kataraktą išgydyti galima tik atli-
kus chirurginę drumsto akies lę-
šiuko pakeitimo operaciją. Vaistų 
kataraktai gydyti nėra. Vienas 
moderniausių, greičiausių ir 
saugiausių kataraktos operaci-
jos metodų – fakoemulsifikacija. 
Taikant šį metodą sudrumstėjęs 
akies lęšiukas ultragarsu su-
smulkinamas akies viduje ir iš-
siurbiamas per ypač mažą pjūvį 
netraumuojant akies. Kataraktos 
operacija – neskausminga pro-
cedūra, dažniausiai atliekama 
naudojant vietinę nejautrą. Ope-
racija trunka apie 30 minučių, 
regėjimas pagerėja jau pirmomis 
dienomis po operacijos, tačiau 
galutiniam nusistovėjimui gali 
prireikti ir kelių savaičių.

Į ką reiktų Atkreipti dėmesĮ 
ruošiAntis kAtArAktos 
operAcijAi ir kokių 
rezultAtų gAlimA tikėtis?  
Sėkmingas operacijos rezultatas 
priklauso nuo daugelio veiksnių: 
naudojamos mikrochirurginės 
įrangos, pasirinkto lęšiuko 
kokybės, kataraktos stadijos, 
gydytojo meistriškumo. Jeigu 
nėra kitų akies, sisteminių ligų 
ar operacijos komplikacijų, tai 
staigus regėjimo pagerėjimas 
pastebimas pirmomis dienomis 
po operacijos, tačiau galutiniam 
nusistovėjimui gali prireikti ir 
kelių savaičių. Svarbu, kad pa-
cientai laiku atkreiptų dėmesį 
į pirminius ligos požymius, ne-
leistų kataraktai progresuoti iki 
aklumo.

svArbu nedelsti
Pastebėjus pirmuosius ligos 
požymius reikėtų ilgai nedelsti 
ir pasikonsultuoti su gydytoju. 
Dažnai žmonės, sužinoję apie 
ligą, mano, kad operaciją galima 
atidėti vėlesniam laikui, tačiau 
tai yra klaidingas mąstymas. Ka-
taraktos operacija ir gydymas yra 
daug sėkmingesnis ligos pradinė-
je stadijoje, kol nėra labai ryškių 
pakitimų. Per ilgai laukiant liga 
progresuoja ir išsivysto vadina-
moji perbrendusi katarakta, kuri 
gali nulemti antrinės glaukomos 
ar akies skausmų pasireiškimą. 
Tokiais atvejais kataraktos ope-
racija būna techniškai sudėtinga, 
padidėja pooperacinių kompli-
kacijų rizika, regėjimas atsistato 
per ilgesnį laikotarpį. Jeigu dėl 
antrinės glaukomos žūsta ner-
vas, regėjimo susigrąžinti nebe-
įmanoma.

operuojA gydytojAi 
profesionAlAi
„Akių chirurgijos centre“ opera-
cijas atlieka savo srities profesi-
onalai – gydytojai Saulius Ačas, 
Algirdas Šidlauskas ir Vytautas 
Jašinskas. Tai aukščiausios kva-

lifikacijos specialistai, kurie nuo-
lat gilina savo žinias, stažuojasi 
užsienyje. Šie gydytojai atliko ne 
vieną ypač sudėtingą akių ope-
raciją, kas leido įgyti neįkaino-
jamos patirties. Gydytojai pelnė 
pacientų pasitikėjimą – jų ypatin-
gas dėmesys kiekvienam žmogui, 
noras kuo greičiau ir efektyviau 
padėti sergančiajam neliko nepa-
stebėtas. Jei katarakta vargina jus 
ar jūsų artimuosius, nedelskite – 
patikėkite savo regos problemas 
šios srities profesionalams. 

Visus, 
kuriems 
gydyto-
jai dia-
gnozavo 

katarak-
tą ir reikia atlikti operaciją, 
kviečiame į „Akių chirurgijos 
centrą“, esantį Savanorių pr. 
66, Kaune. 

Šiuolaikinė mikrochi-
rurginė įranga, kokybiškos 
priemonės, profesionali pa-
tyrusių specialistų komanda 
padės pasiekti puikių rezul-
tatų.

Registruokitės telefonu 
(8 37) 750 805. www.akiuchi-
rurgija.lt.•

Kataraktos 
paveiktas regėjimas.

Normalus 
regėjimas.

Jaunimo dešimtadienyje —  
apie laisvalaikį ir patyčias
Dineta Babarskienė
Lazdijų jaunimo centre 
didžiulis sujudimas, mat 
čia vyko 10 dienų dieninė 
stovykla. Organizuotas 
informacinis renginys, 
mokymai jaunuoliams ir 
darbuotojams, dirbantiems 
su jaunimu: „Kūrybiškas 
dialogas jaunimo centre: 
pažadink jauno žmogaus 
žingeidumą, atliepk jo ver-
tybes ir paskatink veikti“, 
motyvacijos mokymai jau-
nuoliams „Aš, tu ir mes“, 
bendri psichologijos moky-
mai „Perženk slenkstį“ ir 
konsultavimas, teorijos ir 
praktikos mokymai „Video-
dirbtuvės. Akimirkos“. Po 
kiekvienų mokymų  organi-
zuoti jaunuolių ir darbuo-
tojų aptarimai, įsivertini-
mas, refleksija. Stovyklos 
metu buvo organizuotas ir  
socialinis dialogas užimtu-
mo, nusikalstamumo, pa-
tyčių, „laisvalaikio kitaip“ 
temomis.

Projekto tikslinės grupės – inicia-
tyvūs, besidomintys jaunuoliai ir 
mažiau motyvuoti, atskirtį savo 
socialinėje aplinkoje patiriantys 
jaunuoliai. Projekto metu buvo 
siekiama šių dviejų grupių inte-
gracijos bendroms veikloms. An-
troji tikslinė grupė – darbuotojai, 
dirbantys su jaunimu. 

„Kūrybiškas dialogas jaunimo 
centre: pažadink jauno žmogaus 
žingeidumą, atliepk jo vertybes 
ir paskatink veikti“. Dialogą 
moderavo Girvydas Duoblys. O 
aktorius Giedrius Savickas itin 
įtaigiai ir kūrybiškai, nuoširdžiai 
ir betarpiškai bendravo su jau-
nuoliais. 

Bendri psichologijos moky-
mai „Perženk slenkstį“, kuriuos 
vedė Aušra Nedzinskienė, buvo 
itin įdomūs, mat kalbėta apie 
nūdieną. Mokymų metu buvo 
skatinama nebijoti lankytis Jau-
nimo centre, čia dažniau užsuk-
ti ir surasti mėgstamos veiklos, 
o visiems kartu, žinoma, gims 
naujų idėjų, atsiras ir bendrų 
užsiėmimų, ir kūrybinių suma-
nymų, tereikia išdrįsti peržengti 
slenkstį. 

„Videodirbtuvės. Akimirkos“ 

mokymus vedė Dainius Kara-
liūnas. Jaunuoliai buvo mokomi 
kurti videofilmukus. Iniciatyva 
– Jaunimo centro akimirkų filma-
vimai, improvizacijos ir videofil-
muko montavimas. Buvo kurtas 
filmukas apie Jaunimo centrą ir 
linksmai, ir rimtai. 

Motyvacinius mokymus jau-
nuoliams „Aš, tu ir mes“ vedė 
Vytas Kim. Diskusijos virė apie 
tai, kur dingsta motyvacija, kodėl 
jos kartais ima ir pritrūksta. Ži-
noma, buvo ir atsakymų ieškota, 
kaip ją atrasti ir save bei kitus 
motyvuoti. 

Socialiniame dialoge „lais-
valaikis kitaip“ dalyvavo Laz-
dijų, Druskininkų bei Alytaus 
jaunimo centrų lankytojai. Su 
jaunuoliais diskutavo psichologė 
Rasa Banevičienė. Psichologijos 
mokymai buvo skirti darbuoto-
jams, dirbantiems su jaunimu, 
bei jaunuoliams. Vyko mokymų 
aptarimas ir įsivertinimas, ref-
leksijos.

Bendradarbiauta su Druski-
ninkų jaunimo užimtumo bei 
Alytaus miesto bendruomenės 
centrais. Organizuoti vizitai, 
bendros veiklos kartu – stovy-
klos, plaukimas baidarėmis.

Po mokymų ir patirties pa-
sisėmimo partnerių jaunimo 
centruose su jaunuoliais buvo  
dirbama individualiai: pokal-
biai, motyvaciniai žaidimai, 
improvizacijos. Darbuotojai su 
jaunuoliais suorganizavo 6 re-
prezentacinius jaunimo centro 
užsiėmimus-susitikimus-dia-
logus Lazdijų rajono įstaigose, 
dirbančiose su jaunimu Seirijų, 
Veisiejų, Krosnos, Kapčiamies-
čio, Šventežerio ir Šeštokų mies-
teliuose. 

Baigiamasis  stovyklos ak-
centas – orientacinis žygis „365 
Lazdijų jaunimo centre“. Jame 
dalyvavo apie 80 jaunuolių. 

Individualiose konsultacijose 
dalyvavo 37 jaunuoliai, 4 sava-
noriai bei vienas nedirbantis ir 
nesimokantis asmuo, bendras 
individualių dalyvių skaičius – 
220. Bendras dalyvių skaičius 
– 285.

Projektą finansavo Jaunimo 
reikalų departamentas prie so-
cialinės bei darbo ministerijos bei 
Lazdijų rajono savivaldybė.•

Pranešame, kad Lazdijų rajono savivaldybės gyvento-
jams pirminę teisinę pagalbą nemokamai teikia Lazdijų 
rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus 
teisininkai, Vilniaus g. 1, Lazdijai, 211 kab., tel. (8 318) 51 
481, darbo dienomis ir valandomis, t. y. pirmadieniais – 
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 patvirti-
nantį dokumentą.  

Daugiau informacijos galima rasti www.teisi-
nepagalba.lt.

Lazdijų rajono savivaldybės administracija

DėL PiRmiNės TeisiNės PAgALBos 
TeiKimo
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lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Labas rytas, 

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

linė policija 3“. 
 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 Gimę tą pačią 

dieną. 
 22.30 Dviračio  

žinios. 
 23.00 „Prieš audrą 2“. 
 24.00 LRT radijo  

žinios.
 0.10 „Štutgarto krimina-

linė policija 3“. 
 1.00 LRT radijo  

žinios.
 1.05 Gyvenimas. 
 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 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“.
 10.20 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 Valanda su Rūta. 
 21.00 „Rimti reikalai“.
 21.30 Žinios. 
 22.24 Sportas. 
 22.28 Orai. 
 22.30 „10 000 metų prieš 

Kristų“.
 0.40 „Juodasis sąrašas“.
 1.40 „Didysis meistras“.
 3.40 Alchemija. Kultū-

rinė publicistika
 4.10 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 „Kautynės Mani-

loje“.
 23.50 „Kaulai“.
 0.50 „Vaiduoklių ieško-

tojai“.
 1.40 „Grainderis“. 
 2.30 Ekstrasensų mūšis. 
 3.55 „Kaulai“.
 4.45 „Bibliotekininkai“.

btv
 7.00 „Didžiojo sprogimo 

teorija“.
 7.30 „Stoties policija“.
 8.30 „Paskutinis faras“.
 9.30 „Šuo“.
 10.35 „Kobra 11“.
 11.40 „Reali mistika“. 
 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 „Didvyris ir 

Siaubas“.
 23.05 „Paskutinė tvir-

tovė“.
 1.45 „Dingęs“.
 2.50 „Nusikaltimų 

tyrėjai“.

dzūkijos tv
 6.00 Programa.
 6.05 TV parduotuvė.
 6.25 Lietuva tiesiogiai. 
 7.00 Kaimo akademija. 
 7.30 Lryto popuri. 
 8.00 „Pražūtingi sma-

ragdai“.
 9.00 „Ant bangos“. 

 10.00 „Mentų karai. 
Odesa“.

 11.10 „Albanas“.
 12.20 „Gurovo bylos. 

Mirtis tiesiogi-
niame eteryje“.

 13.30 TV parduotuvė.
 13.45 „Miškinis“.
 14.55 „Vienišas vilkas“. 
 16.00 Reporteris. 
 16.30 Lietuva tiesiogiai. 
 16.58 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. 
 20.58 Orai.
 21.00 „Ant bangos“. 
 22.00 Reporteris. 
 22.58 Orai.
 23.00 „Ant bangos“. 
 0.00 „Beveik negyvas“.
 1.05 „Albanas“.
 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 Džiazo muzikos 

vakaras. XIX 
tarptautinis 
džiazo festivalis 
„Birštonas 2016“.

 7.20 „Sporto galia“. 
 7.45 „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 Dokumentinė isto-

rinė laida „Lietuvos 
kolumbai“. 

 13.10 Stambiu planu. 
 13.55 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija.
 14.20 „Deividas Aten-

boras ir milžinas 
dinozauras“. 

 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 Misija knygnešys.
 19.15 Premjera. „Pokal-

biai pas Bergmaną. 
Mirtis“. 

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

klasika. „Ameriko-
niškoji tragedija“.

 22.45 Anapus čia ir dabar. 
 23.30 Vienuolynų kelias 

Lietuvoje. 
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.

 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.45 Džiazo muzikos 

vakaras. XIX 
tarptautinis 
džiazo festivalis 
„Birštonas 2016“. 

 1.25 „Kvadratas“. 
 3.50 Anapus čia ir dabar. 
 4.35 Mokslo sriuba. 
 5.00 Misija knygnešys.

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. „Nusi-

kaltimas šiaurėje. 
Kliuveris ir mirtinas 
nuotykis“.

 22.55 „Mano lemties 
diena“.

 0.50 „Nebylus liudi-
jimas“.

 2.45 „Džiunglių princesė 
Šina“.

 3.30 „Midsomerio 
žmogžudystės X. 
Mirties šokis“.

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

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

kablys. 
 9.30 „Bibliotekininkai“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Kobra 11“.
 12.30 „Moderni šeima“.
 13.30 „Univeras“. 
 14.30 Televitrina. 
 15.00 „Havajai 5.0“.
 16.00 „Bibliotekininkai“.
 17.00 „Kobra 11“.
 18.00 „Moderni  

šeima“.
 19.00 „Univeras“. 
 20.00 „Saša ir Tania“. 
 20.30 Žinios. 
 20.58 Orai. 
 21.00 Tarptautinis MMA 

turnyras „King of 
the Cage. Baltic 
Tour 004“.

 22.00 Eurolygos 
rungtynės Kauno 
„Žalgiris“–„Pirėjo 
„Olympiacos“.

 0.00 „Pasitikėjimas“.
 1.10 „Daktaras  

Hausas“.
 2.00 „Svieto lygintojai“.
 2.40 „Paskutinis žmogus 

Žemėje“.

ketvirtAdienis, gruodžio 6 d. Saulė teka 8.23, leidžiasi 15.55, dienos 
ilgumas 7.32. Delčia. Vardadieniai: Mikalojus, Bilmantas, Norvydė.
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šeštAdienis, gruodžio 8 d. Saulė teka 8.26, leidžiasi 15.54, dienos ilgumas 
7.28. Jaunatis. Vardadieniai: Zenonas, Vaidginas, Gedmintė, Guntilda.

lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Nacionalinė ekspe-

dicija „Dniepru per 
Ukrainą“.

 7.00 Gimtoji žemė. 
 7.25 „Vaiduoklių 

medžiotojai ir Ledo 
dvasia“. 

 9.00 Labas rytas, 
Lietuva.

 12.00 Pasaulio dokumen-
tika. „Didžiosios 
gyvūnų migracijos. 
Drambliai“.

 12.55 Pasaulio dokumen-
tika. „Baltieji liūtai. 
Gimę laisvėje. 
Nepaisant visų 
sunkumų“.

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

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

certas.
 17.30 Žinios. Sportas. 

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

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

ginė programa 
„Du balsai – viena 
širdis“. 

 23.10 „Gyvenimas yra 
gražus“.

 0.50 „Liusi“. 
 2.20 Klausimėlis.lt.
 2.40 Pasaulio dokumen-

tika. „Didžiosios 
gyvūnų migracijos. 
Drambliai“. 

 3.30 Pasaulio dokumen-
tika. „Baltieji liūtai. 
Gimę laisvėje. 
Nepaisant visų 
sunkumų“. 

 4.25 „Džesika Flečer 5“. 

lnk
 6.10 „Madagaskaro 

pingvinai“. 
 6.35 „Nepaprastas 

Gumuliuko gyve-
nimas“. 

 7.05 „„Nickelodeon“ 
valanda. Keista 
šeimynėlė“. 

 7.35 „Neramūs ir 
triukšmingi“. 

 8.05 „Riterių princesė 
Nela“. 

 8.35 „Tomo ir Džerio 
pasakos“. 

 9.00 „Ogis ir tarakonai“. 
 9.30 Nebijok pažinti. 
 10.00 „Narsusis riteris 

Justinas“.
 11.55 „Šnipų vaikučiai“.
 13.35 „Storulis ringe“.
 15.50 „Eisas Ventura. 

Naminių gyvūnėlių 
detektyvas“.

 17.30 Bus visko.
 18.30 Žinios. 
 19.25 Sportas. 
 19.28 Orai. 
 19.30 PREMJERA. „Vilis ir 

pašėlę ratai“.

 21.20 „Brėkštanti aušra. 2 
dalis“.

 23.40 PREMJERA. „Trau-
kinys į Holivudą“.

 1.40 „Apgaulės meistrai 
2“.

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 Kelionių panorama. 
 11.30 „Didysis šunų 

pabėgimas“.
 13.15 „Jūrų dinozaurai 

3D“.
 14.05 „Užburta meilė“.
 15.10 „Simpsonai“.
 15.45 Ekstrasensų mūšis. 
 17.25 Laimingas, nes 

gyvas. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.17 TV3 sportas.
 19.22 TV3 orai. 
 19.25 „Eurojackpot“. 
 19.30 „Vienas namuose“.
 21.45 „Prarastasis 

miestas Z“.
 0.35 „Geležinis žmogus 

3“.
 2.45 „Veidai minioje“.
 4.35 „Bibliotekininkai“.

btv
 6.15 „Didžiojo sprogimo 

teorija“.
 8.45 Sveikatos ABC 

televitrina. 
 9.00 „Varom!“. 
 10.00 „Nutrūkę nuo 

grandinės“. 
 10.30 „Gamtos čempi-

onai“. 
 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. 
„Neptūnas“–
„Dzūkija“.

 19.30 Muzikinė kaukė. 
 22.05 „Nepalaužiama 

drąsa“.
 0.30 „Dingę be žinios“.
 2.35 „Ekstrasensų 

mūšis“.

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

pristato. Vyrų 
šešėlyje. Vanda 
Mingailaitė-Tumė-
nienė“. 

 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 „Šeimininkė“.
 15.25 TV parduotuvė.
 16.00 Žinios.
 16.18 Orai.
 16.20 Čempionai. 
 16.50 4 kampai. 
 17.25 „Neišsižadėk“.
 18.00 Žinios.
 18.28 Orai.
 18.30 „Neišsižadėk“.
 20.00 Žinios.
 20.23 Orai.
 20.25 „Mentalistas“.
 22.00 Žinios.
 22.28 Orai.
 22.30 „Mentalistas“.
 23.10 „Mentų karai: 

Kijevas. Operacija 
„Trojos arklys“.

 1.15 „Moterų daktaras“.
 3.05 „Šeimininkė“.
 4.30 Vantos lapas. 
 4.50 „Kambarinė“.
 6.10 „Pasaulis iš 

viršaus“. 
 6.40 „Skonio reikalas“. 

lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Duokim garo! 
 7.30 Lietuva mūsų 

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

gamina geriau! 
 10.00 Į sveikatą! 
 10.30 Garsiau. 
 11.00 Už kadro. 
 11.30 Mokslo sriuba. 
 12.00 Giacomo Puccini. 

Opera „Bohema“.
 14.00 Grupės „Pe-

lenai“ jubiliejinis 
koncertas „Ugnies 
paliesti. 20 metų 
kartu“.

 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. 
Aleksandras 
Stulginskis“.

 19.45 Stambiu planu. 
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 „Hičkokas ir Triufo“. 
 22.15 Koncertuoja 

Philippe Jaroussky 
(kontratenoras, 
Prancūzija).

 0.20 Dabar pasaulyje. 
 0.50 „Mano paslapties 

gėlė“. 

 2.35 Dokumentinė isto-
rinė laida „Lietuvos 
kolumbai“. 

 3.30 „Žmonės, kurie 
sukūrė Lietuvą. 
Aleksandras 
Stulginskis“.

 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“.

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

Anos Olson 
receptai“.

 12.05 „Klasikiniai kepiniai. 
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. 

Tamsioji upė“.
 23.00 „Pasimatymo 

filmas“.
 0.35 „Lošėjas“.
 2.35 „Brokenvudo 

paslaptys. Tamsos 
angelas“.

tv6
 6.15 Televitrina. 
 6.30 Ledo kelias.
 7.30 „Superaudra. Pra-

garas ir potvyniai“.
 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 Jokių kliūčių! 
 13.00 „Pavojus migraci-

joms“.
 14.00 Pavojingiausi 

pasaulio keliai.
 15.00 Ledo kelias.
 16.00 „Aliaskos geležin-

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

talentai.
 21.00 Žinios.
 21.53 Sportas.
 21.58 Orai. 
 22.00 Vėlaus vakaro 

panorama. 
 22.30 „Grotos gyve-

nimui“.
 1.45 „Tavo kompanija“.

„Brėkštanti aušra. 2 dalis“,  21.20, LNK

penktAdienis, gruodžio 7 d. Saulė teka 8.25, leidžiasi 15.54, dienos ilgumas 7.29. 
Jaunatis. Vardadieniai: Ambraziejus, Daugardas, Tautė, Jekaterina.

lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Labas rytas, 

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

linė policija 3“. 
 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 „Liusi“. 
 0.20 Šiandien prieš 100 

metų. 
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.10 „Štutgarto krimina-

linė policija 3“. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Gimę tą pačią 

dieną.
 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“.
 10.20 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 KK2 penktadienis. 
 21.00 PREMJERA. 

„Apgaulės meistrai 
2“.

 23.40 PREMJERA. „Skam-
butis 3“.

 1.40 „10 000 metų prieš 
Kristų“.

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 „Miegančioji 

gražuolė“.
 21.05 „Geležinis žmogus 

3“.
 23.45 „Veidai minioje“.
 1.40 „Atkeršyti bet kokia 

kaina“.
 3.20 „Siuntinys“.
 5.00 „Bibliotekininkai“.

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“.
 16.50 „Gelbėtojai – 112“.
 18.00 NKL čempionatas. 

Palangos Kuršiai–
Tauragės krepšinio 
klubas. 

 20.00 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 21.00 „Baudžiamasis 
būrys“.

 23.05 „Didvyris ir 
Siaubas“.

 1.05 „Dingęs“.
 2.10 „Nusikaltimų 

tyrėjai“.

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. 
 11.15 „Ant bangos“. 
 12.20 „Gurovo bylos“.
 13.30 TV parduotuvė.
 13.45 „Miškinis“.
 14.55 „Vienišas vilkas“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 Kitoks pokalbis su 

D. Žeimyte. 
 16.58 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. 
 20.58 Orai.
 21.00 Adomo obuolys. 
 22.00 Reporteris. 
 22.58 Orai.
 23.00 „Ant bangos“. 
 0.00 „Beveik negyvas“.
 1.05 „Albanas“.
 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 Lryto popuri.
 6.50 10 min. iki tobu-

lybės su Jurijumi. 

lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Džiazo muzikos 

vakaras. XIX 
tarptautinis 
džiazo festivalis 
„Birštonas 2016“.

 6.50 Už kadro. 
 7.20 „Auklė Mun“. 
 7.40 „Riteris Rūdžius“. 
 7.55 „Džeronimas“.
 8.20 Garsiau. Muzikinė 

laida. 
 8.50 „Kaip atsiranda 

daiktai 12“. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 Istorijos detektyvai.
 13.00 7 Kauno dienos.
 13.30 Stop juosta.
 14.00 Lietuva mūsų 

lūpose. 
 14.25 „Pokalbiai pas 

Bergmaną. Mirtis“. 
 15.15 „Kaip atsiranda 

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

Lietuva.
 18.00 Kelias. 
 18.20 Lietuvos tūkstan-

tmečio vaikai. 
 19.20 „Kiotas. Roman-

tiška pažintis su 
nacionalinėmis 
vertybėmis. 
Budizmo atėjimas 
ir suklestėjimas 
senojoje Heian-ki 
sostinėje. Todži, 
Kanimandži ir 
Asuka-dera šventy-
klos“. 

 20.10 Kultūros diena.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Mano paslapties 

gėlė“. 
 23.10 Festivalis „Mid-

summer Vilnius 
2016“.

 0.10 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.25 Dabar pasaulyje. 
 0.55 Džiazo muzikos 

vakaras. XIX 
tarptautinis 
džiazo festivalis 
„Birštonas 2016“.

 1.50 Lietuvių kino 
klasika. „Ameriko-
niškoji tragedija“.

 3.05 Dainuoju Lietuvą. 

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. 
Tamsos angelas“.

 23.05 „Lošėjas“.
 1.15 „Nebylus liudi-

jimas“.
 3.05 „Džiunglių princesė 

Šina“.
 3.50 „Nusikaltimas 

šiaurėje. Kliuveris ir 
mirtinas nuotykis“.

tv6
 6.15 Televitrina. 
 6.30 „Saša ir Tania“. 
 7.00 Jokių kliūčių!
 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 „Univeras“. 
 14.30 Televitrina. 
 15.00 „Havajai 5.0“.
 16.00 „Bibliotekininkai“.
 17.00 „Kobra 11“.
 18.00 „Moderni šeima“.
 19.00 „Univeras“. 
 20.00 Farai. 
 21.00 Žinios. 
 21.53 Sportas.
 21.58 Orai. 
 22.00 „Tavo kompanija“.
 0.30 „Gelbėtojas“.

„Miegančioji gražuolė“,  19.30, TV3
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pirmAdienis, gruodžio 10 d. Saulė teka 8.29, leidžiasi 15.53, dienos ilgumas 
7.24. Jaunatis. Vardadieniai: Eidimtas, Ilma, Eularija, Loreta.

lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Labas rytas, 

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

linė policija 3“. 
 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 3“. 
 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“.
 10.20 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. 
 22.27 Orai. 
 22.28 Telefoninė loterija 

1634. 
 22.30 „Terminatorius. 

Genesys“.
 1.00 „Juodasis  

sąrašas“.
 1.55 „Naktis su  

uošviu“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 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. „Geras, 

blogas ir negyvas“.
 23.45 „Kaulai“.
 0.40 „Vaiduoklių ieško-

tojai“.
 1.35 „Grainderis“.
 2.25 Ekstrasensų mūšis. 
 3.55 „Kaulai“.
 4.45 „Bibliotekininkai“.

btv
 7.00 „Didžiojo sprogimo 

teorija“.
 7.30 „Stoties policija“.
 8.30 „Paskutinis faras“.
 9.30 „Šuo“.
 10.40 „Gelbėtojai – 112“.
 11.40 „Reali mistika“. 
 12.45 „Įstatymas ir 

tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 13.45 „Stoties policija“.
 14.45 „Paskutinis faras“.
 15.45 „Šuo“.
 16.50 „Gelbėtojai – 112“.
 18.00 Info diena. 
 18.30 „Muchtaro 

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 19.30 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 20.30 „Varom!“. 
 21.00 „Eilinis Džo. 

Kerštas“.
 23.10 „Nepalaužiama 

drąsa“.
 1.40 „Karo vilkai. 

Likvidatoriai V“.
 2.35 „Gyvi numirėliai“.
 3.20 „Vėpla“.

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. 

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

Mirtis tiesiogi-
niame eteryje“.

 13.30 TV parduotuvė.
 13.45 „Miškinis“.
 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 Adomo obuolys. 
 0.00 „Gluchariovas“.
 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 Džiazo muzikos 

vakaras. XIX 
tarptautinis 
džiazo festivalis 
„Birštonas 2016“. 

 7.00 Linija, spalva, 
forma. 

 7.30 „Auklė Mun“. 
 7.40 „Riteris Rūdžius“. 
 7.55 „Džeronimas“.
 8.20 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. 
 14.25 „Dauntono abatija 

1“. 
 15.15 Stop juosta.
 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“.
 19.15 „Jos istorija. Mo-

terų galia. Religija“. 
 20.10 Kultūros diena.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Karolis IV. valdžios 

kaina“. 
 23.15 Istorijos detektyvai. 
 24.00 DW naujienos  rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.45 Džiazo muzikos 

vakaras. XIX 
tarptautinis 
džiazo festivalis 

„Birštonas 2016“.
 1.45 Dokumentinė isto-

rinė laida „Lietuvos 
kolumbai“.

 2.40 Istorijos perimetrai. 
„Vilniaus Seimas“.

 3.30 Stambiu planu.
 4.20 Į sveikatą. 
 4.45 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus sąsiuvinis. 
 5.05 „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 „Mergišiaus praei-

ties vaiduokliai“.
 23.05 „Mano lemties 

diena“.
 1.00 „Nebylus liudi-

jimas“.
 2.55 „Džiunglių princesė 

Šina“.
 3.40 „Likimo šešėlis“.

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

keliai“.
 8.00 „Havajai 5.0“.
 9.00 Autopilotas. 
 9.30 „Bibliotekininkai“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Kobra 11“.
 12.30 „Moderni šeima“.
 13.30 „Univeras“. 
 14.30 Televitrina. 
 15.00 „Havajai 5.0“.
 16.00 „Bibliotekininkai“.
 17.00 „Kobra 11“.
 18.00 „Moderni šeima“.
 19.00 „Univeras“. 
 20.00 „Saša ir Tania“.
 20.30 Žinios. 
 20.58 Orai. 
 21.00 „Paskutinis raganų 

medžiotojas“.
 23.00 „Katakombos“.
 0.50 „Daktaras  

Hausas“.
 1.40 „Svieto lygintojai“.
 2.30 „Paskutinis žmogus 

Žemėje“.

„Paskutinis raganų medžiotojas“,  21.00, TV6

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 „Brolių Grimų pa-

sakos. Laimingasis 
Hansas“. 

 10.00 Gustavo enciklope-
dija. 

 10.30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 

 11.30 Mūsų gyvūnai. 
 12.00 Pasaulio doku-

mentika. Premjera. 
„Kerintis Tailandas. 
Pietų rojus“.

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

 13.50 „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 Premjera. „Riedėjo 

gniūžtė į pietus“.
 21.55 „(Ne)Tikros pran-

cūziškos vestuvės“. 
 23.30 „Mumijos sugrį-

žimas“. 
 1.40 Pasaulio doku-

mentika. „Kerintis 
Tailandas. Pietų 
rojus“. 

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

 3.30 Istorijos detektyvai. 
 4.20 „Puaro“.

lnk
 6.05 Dienos programa. 
 6.10 „Madagaskaro 

pingvinai“. 
 6.35 „Nepaprastas 

Gumuliuko gyve-
nimas“. 

 7.05 „„Nickelodeon“ 
valanda. Keista 
šeimynėlė“. 

 7.35 „Neramūs ir 
triukšmingi“. 

 8.05 „Ogis ir tarakonai“. 
 8.15 „Linksmosios 

pėdutės“.
 10.20 Muzikinė kaukė.
 13.00 „Policijos 

akademija 3. Vėl 
apmokymuose“.

 14.45 „Tėčio dienos 
rūpestis“.

 16.40 Ne vienas kelyje. 
 17.20 Teleloto. 
 18.30 Žinios. 
 19.25 Sportas. 
 19.28 Orai. 
 19.30 Lietuvos balsas. 
 22.50 „Naktis su uošviu“.

 0.35 „Taktinis puolimas“.
 2.15 „Traukinys į Holi-

vudą“.

tv3
 6.15 Televitrina.
 6.30 „Čipas ir Deilas 

skuba į pagalbą“.
 7.00 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 7.30 „Aladinas“.
 8.00 „Čipas ir Deilas 

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

tyvas. 
 9.30 Penkių žvaigždučių 

būstas. 
 10.00 Pasaulis pagal 

moteris. 
 10.30 Svajonių sodai. 
 11.30 Aplink Lietuvą. 

Miestai. 
 12.30 „Naujas imperato-

riaus pokštas“.
 14.00 „Gibė“.
 15.50 „Nilo perlas“.
 18.00 Raudonas kilimas. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 X Faktorius. 
 22.40 Non-Stop. 
 0.50 „Prarastasis 

miestas Z“.
 3.15 „Kautynės Mani-

loje“.

btv
 6.20 „Anthonis Bour-

dainas. Nepažįs-
tami kraštai“. 

 7.20 „Gamtos čempi-
onai“. 

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

grandinės“. 
 10.30 „Amūras – Azijos 

Amazonė“. 
 11.40 „Velniški Stivo Os-

tino išbandymai“. 
 12.40 „Geriau vėliau, 

negu niekada“.
 13.40 „Ekstrasensų 

mūšis“. 
 16.30 „Nusikaltimų 

miestas“. 
 17.00 Betsafe–LKL. 

„Žalgiris“–„Rytas“.
 19.30 „Vėpla“.
 21.55 „Karo vilkai. 

Likvidatoriai V“.
 22.55 „Gyvi numirėliai“.
 23.55 „Baudžiamasis 

būrys“.
 1.50 „Dingę be žinios“.

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

pristato. Vyrų 
šešėlyje. G. E. 
Mohl-Basanavi-
čienė“. 

 7.55 „Pasaulis iš 
viršaus“. 

 8.30 Kaimo akademija. 
 9.00 Šiandien kimba. 
 10.00 „Cukrus prieš 

riebalus“. 
 11.15 4 kampai. 
 11.45 „Skonio reikalas“. 
 12.15 Lryto 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.
 18.28 Orai.
 18.30 „Svetimų troškimų 

sūkurys“.
 20.00 Žinios.
 20.23 Orai.
 20.25 „Svetimų troškimų 

sūkurys“.
 21.00 „24/7“. 
 22.00 Žinios.
 22.28 Orai.
 22.30 „Pagrindinis 

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

paslaptys“.
 4.40 „Mentalistas“.
 5.30 „Neprijaukinti. 

Australija“.

lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Grupės „Pe-

lenai“ jubiliejinis 
koncertas „Ugnies 
paliesti. 20 metų 
kartu“.

 7.40 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. Jordanijos 
karališkosios žirgų 
lenktynės“. 

 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.
 13.25 Dainuoju Lietuvą. 
 15.55 Šventadienio 

mintys. 
 16.20 Vienuolynų kelias 

Lietuvoje. 
 16.45 Mokslo ekspresas. 
 17.05 (Ne)emigrantai. 
 18.00 Kultūringai su 

Nomeda. 
 18.45 Istorijos perimetrai. 

„Vilniaus Seimas“.
 19.40 Premjera. „Daun-

tono abatija 1“. 
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Skambantys pa-

sauliai su Nomeda 
Kazlaus. Svečias 
– smuiko virtuozas 

Sergej Krylov 
(Italija).

 22.00 Rokiškis – Lietuvos 
kultūros sostinė. 

 23.30 Anapus čia ir dabar. 
 0.15 „Hičkokas ir Triufo“. 
 1.35 Giacomo Puccini. 

Opera „Bohema“. 
 3.25 Festivalis „Mid-

summer Vilnius 
2016“.

 4.25 Garsiau. Muzikinė 
laida. 

 4.50 Mokslo ekspresas. 
 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“.
 10.15 „Būrėja“. 
 11.25 „Akloji“. 
 12.00 „Klasikiniai kepiniai. 

Anos Olson 
receptai“.

 12.30 „Silvijos itališki 
valgiai“.

 13.00 „Laukiam svečių su 
Reičele Alen“. 

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

lius“.
 21.00 „Likimo šešėlis“.
 23.05 „Gyvenimo vingiai“.
 1.15 „Pasimatymo 

filmas“.
 2.40 „Prieblanda. 

Tamsioji upė“.

tv6
 6.10 Televitrina.
 6.25 Ledo kelias.
 7.25 „Pavojus migraci-

joms“.
 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 Jokių kliūčių! 
 13.00 „Pavojus migraci-

joms“.
 14.00 Pavojingiausi 

pasaulio keliai.
 15.00 Ledo kelias.
 16.00 „Aliaskos geležin-

keliai“.
 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, gruodžio 9 d. Saulė teka 8.27, leidžiasi 15.53, dienos ilgumas 
7.26. Jaunatis. Vardadieniai: Delfina, Leokadija, Vakaris, Gedenė, Valerija.

„Karo vilkai. Likvidatoriai V“,  21.55, BTV
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trečiAdienis, gruodžio 12 d. Saulė teka 8.31, leidžiasi 15.53, dienos ilgumas 7.22. 
Jaunatis. Vardadieniai: Joana, Žaneta, Gilmintas, Vaingedė, Dagmara, Žana.

lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Labas rytas, 

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

linė policija 3“. 
 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 3“. 
 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 PREMJERA. 

„Išnykimas“.
 0.50 „Juodasis sąrašas“.
 1.45 „Patriotų diena“.

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 „Svotai“. 
 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. „Gin-

kluotas atsakas“.
 22.25 „Vikinglotto“. 
 22.30 TĘSINYS. „Gin-

kluotas atsakas“.
 23.55 „Kaulai“.
 0.40 „Vaiduoklių ieško-

tojai“.
 1.50 „Grainderis“.
 2.40 Ekstrasensų mūšis. 
 4.05 „Kaulai“.

btv
 7.00 „Vaikai šėlsta“. 
 7.30 „Stoties policija“.
 8.30 „Paskutinis faras“.
 9.30 „Šuo“.
 10.40 „Gelbėtojai – 112“.
 11.40 „Muchtaro 

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 12.45 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 13.40 „Stoties policija“.
 14.40 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 15.45 „Šuo“.
 16.50 „Gelbėtojai – 112“.
 18.00 Info diena. 
 18.30 „Muchtaro 

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 19.30 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 20.30 „Varom!“. 
 21.00 „Užpuolikai“.
 23.10 „Saugotojas“.
 1.05 „Sostų karai“.
 2.10 „Velniški Stivo Os-

tino išbandymai“.

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

su V. Mačiuliu. 

 8.00 „Pražūtingi sma-
ragdai“.

 9.00 Patriotai.
 10.00 „Mentų karai. 

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

dienos“.
 13.30 TV parduotuvė.
 13.45 „Miškinis“.
 14.55 „Gluchariovas“.
 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 „Gluchariovas“.
 1.05 „Albanas“.
 2.10 „Vienišas vilkas“.
 3.00 „Moterų daktaras“.
 3.50 „Mentalistas“.
 4.45 „Vienišas vilkas“.
 5.35 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 

lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Džiazo muzikos 

vakaras. XIX 
tarptautinis 
džiazo festivalis 
„Birštonas 2016“. 

 6.55 Mokslo ekspresas. 
 7.10 Kultūrų kryžkelė. 

Rusų gatvė. 
 7.40 „Riteris Rūdžius“. 
 7.50 „Džeronimas“.
 8.15 Pradėk nuo savęs. 
 8.45 Misija knygnešys.
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 DW naujienos  rusų 

kalba.
 12.15 Kultūringai su 

Nomeda. 
 13.00 Pasaulio plaukimo 

čempionatas 
trumpajame 25 m 
baseine. Pusfinaliai 
ir finalai. 

 15.05 Linija, spalva, 
forma. 

 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 2“.
 18.55 FIBA Čempionų 

lyga. Klaipėdos 
„Neptūnas“–Bolo-
nijos „Segafredo 
Virtus“. 

 21.00 Kultūros diena.
 21.30 Premjera. „Komivo-

jažierius“. 
 23.30 Dokumentinė isto-

rinė laida „Lietuvos 

kolumbai“. 
 0.20 DW naujienos  rusų 

kalba.
 0.35 Dabar pasaulyje. 
 1.05 Vilnius Jazz 2018. 
 2.00 „Komisaras ir jūra“.
 3.30 Kultūringai su 

Nomeda. 
 4.15 Mokslo ekspresas. 
 4.30 Už kadro. 
 4.55 Kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 5.15 „Giminės. Gyve-

nimas tęsiasi 2“.

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 X. 
Kingo krištolas“.

 23.05 „Mano lemties 
diena“.

 1.00 „Nebylus liudi-
jimas“.

 2.55 „Džiunglių princesė 
Šina“.

 3.40 „Midsomerio 
žmogžudystės X. 
Vidinis žvėris“.

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 „Univeras“. 
 14.30 Televitrina. 
 15.00 „Havajai 5.0“.
 16.00 „Bibliotekininkai“.
 17.00 „Kobra 11“.
 18.00 „Moderni šeima“.
 19.00 „Univeras“. 
 20.00 „Filologyno 

berniukai“.
 20.30 Žinios. 
 20.58 Orai. 
 21.00 „Baradačius“. 
 21.30 „6 kadrai“. 
 21.45 TIESIOGIAI. UEFA 

čempionų lygos 
rungtynės. „AFC 
Ajax“–„FC Bayern 
Mu nchen“.

 23.50 „Pasitikėjimas“.
 0.50 „Daktaras  

Hausas“.
 1.45 „Svieto lygintojai“.
 2.40 „Paskutinis žmogus 

Žemėje“.

lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.00 „Senis“.
 10.00 Tiesioginė trans-

liacija iš LR Seimo. 
2019 m. valstybės 
biudžeto ir savi-
valdybių biudžetų 
finansinių rodiklių 
patvirtinimo 
įstatymo projekto 
priėmimas.

 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 Premjera. „12 

beždžionių 2“. 
 23.45 Klausimėlis.lt.
 24.00 LRT radijo žinios.
 0.05 Gimę tą pačią 

dieną. 
 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 PREMJERA. 

„Patriotų diena“.
 1.20 „Juodasis sąrašas“.
 2.15 „Terminatorius. 

Genesys“.

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 „Svotai“. 
 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. 

„Aukštis“.
 23.45 „Kaulai“.
 0.45 „Vaiduoklių ieško-

tojai“.
 1.35 „Grainderis“.
 2.30 Ekstrasensų mūšis. 
 3.55 „Kaulai“.
 4.45 „Bibliotekininkai“.

btv
 7.00 „Didžiojo sprogimo 

teorija“.
 7.30 „Stoties policija“.
 8.30 „Paskutinis faras“.
 9.30 „Šuo“.
 10.40 „Gelbėtojai – 112“.
 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“.
 16.50 „Gelbėtojai – 112“.
 18.00 Info diena. 
 18.30 „Muchtaro 

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 19.30 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 20.30 „Varom!“. 
 21.00 „Saugotojas“.
 22.55 „Eilinis Džo. 

Kerštas“.
 1.05 „Dingęs“.
 2.15 „Velniški Stivo Os-

tino išbandymai“.

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. 

Odesa“.
 11.10 „Albanas“.

 12.20 „Gurovo bylos. Trys 
dienos“.

 13.30 TV parduotuvė.
 13.45 „Miškinis“.
 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 „Mentalistas“.
 4.45 „Vienišas vilkas“.
 5.35 Čempionai. 

lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Džiazo muzikos 

vakaras. XIX 
tarptautinis 
džiazo festivalis 
„Birštonas 2016“. 

 7.05 Misija: Vilnija. 
 7.30 „Auklė Mun“. 
 7.40 „Riteris Rūdžius“. 
 7.55 „Džeronimas“.
 8.20 Mokslo sriuba. 
 8.45 Lietuva mūsų 

lūpose. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 DW naujienos  rusų 

kalba.
 12.15 Anapus čia ir dabar. 
 13.00 Pasaulio plaukimo 

čempionatas 
trumpajame 25 m 
baseine. Pusfinaliai 
ir finalai. 

 15.00 „Jos istorija. Mo-
terų galia. Religija“. 

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

Lietuva.
 18.00 Kultūrų kryžkelė. 

Menora.
 18.15 „Giminės. Gyve-

nimas tęsiasi 2“. 
 19.00 ARTi. Veidai.
 19.15 „Lenkijos anks-

tyvosios istorijos 
paslaptys. Paslap-
tingasis dinastijos 
lopšys“. 

 20.10 Kultūros diena.
 20.25 Visada šalia atletų. 
 20.55 FIBA Čempionų 

lyga. Antverpeno 
„Giants“–Panevėžio 
„Lietkabelis“. 

 23.00 „Komisaras ir jūra“.
 0.30 DW naujienos  rusų 

kalba.
 0.45 Dabar pasaulyje. 
 1.15 Džiazo muzikos 

vakaras. XIX 

tarptautinis 
džiazo festivalis 
„Birštonas 2016“. 

 2.00 Rokiškis – Lietuvos 
kultūros sostinė. 

 3.00 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje. 

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

Menora.
 5.15 „Giminės. Gyve-

nimas tęsiasi 2“.

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 X. 
Vidinis žvėris“.

 23.05 „Mano lemties 
diena“.

 1.00 „Nebylus liudi-
jimas“.

 2.55 „Džiunglių princesė 
Šina“.

 3.40 „Mergišiaus praei-
ties vaiduokliai“.

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

keliai“.
 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 „Univeras“.
 14.30 Televitrina. 
 15.00 „Havajai 5.0“.
 16.00 „Bibliotekininkai“.
 17.00 „Kobra 11“.
 18.00 „Moderni  

šeima“.
 19.00 „Univeras“. 
 20.00 „Saša ir Tania“.
 20.30 Žinios. 
 20.58 Orai. 
 21.00 „Baradačius“. 
 21.30 TIESIOGIAI. 

Europos taurės 
krepšinio 
rungtynės. Turino 
„Fiat“–Vilniaus 
„Rytas“.

 23.30 „Pasitikėjimas“.
 0.30 „Daktaras  

Hausas“.
 1.25 „Svieto lygintojai“.
 2.15 „Paskutinis žmogus 

Žemėje“.

AntrAdienis, gruodžio 11 d. Saulė teka 8.30, leidžiasi 15.53, dienos ilgumas 
7.23. Jaunatis. Vardadieniai: Artūras, Aistis, Tautvaldė, Dovydas.
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Tel.: (8 318) 52260, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
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.

GYVULIAI

Kiaulę (apie 200 kg, mėsinė).   •
Tel. 8 656 68604.

Mėsinį bekoną.   •
Tel. 8 601 22865.

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

Televizorių „Samsung“  •
(kineskopinis, 51 cm įstrižainė, 
plokščias ekranas, pultelis), 
kaina 12 Eur.  
Tel. 8 686 43600.

Pigiai vaizdo grotuvą LG su  •
diskais. Lazdijai.  
Tel. 8 677 62663.

Dvi cisternas (2,8 t talpos),  •
kaina 170 Eur/vnt. Aliumininę 
cisterną (1,1 t talpos), kaina 170 
Eur.  
Tel. 8 629 72915.

Lengvojo lydinio ratlankius  •
(tinka „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.

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

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

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.

PERKA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

Žemę.   •
Tel.: 8 688 80688. 

Žemės ūkio paskirties žemę.   •
Tel.: 8 615 94920,  
8 614 56206.

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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

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

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

Kemperį ant 2 ratų, kabina- •
mą prie automobilio (nedidelį, 
tvarkingą, nebrangiai).  
Tel. 8 627 41843.

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.

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

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. 

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.

PARDUODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

2 k. butą Veisiejuose (3 a., 28  •
kv. m).  
Tel. 8 626 79757.

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.

DArbO kNygOs ir 
kAleNDOriAi 
2019 metAms

Darbo kalendorius perkame 
vieną kartą per metus, bet 

naudojame kas dieną. Svarbu 
išsirinkti tinkamiausią ir 

patogiausią variantą. 

KNYGYNĖLIS, 
Seinų g. 12, Lazdijai, tel.: 8 646 71901, (8 318) 53 085.
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Tel.: (8 318) 52260, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
PERKA

TRANSPORTO PRIEMONĖS

Superkame „Audi“, „VW“, „MB“,  •
„Opel“, „Mazda“, „Mitsubishi“, 
„Toyota“ markių automobilius. Gali 
būti nevažiuojantys po autoįvykių. 
Pasiimame patys, atsiskaitome iš 
karto. Tel. 8 674 48762. 

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

Automobilių supirkimas, visų  •
markių. Gali būti nevažiuojan-
tys, be techninės apžiūros, po 
autoįvykio. Atsiskaitome vietoje, 
sutvarkome dokumentus.  
Tel. 8 635 88865.

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 
paslaugos iki 60 t.  
Darbo laikas  
I-V 8.00-16.30 val., VI 9.00-
13.00 val.  
Tel. 8 698 30902. 

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. 

Perku veršelį arba telyčią nuo  •
6 mėn. iki 3 metų tolimesniam 
auginimui. Taip pat pienines mel-
žiamas karves arba visą bandą.  
Tel. 8 625 93679. 

AUGALAI

Pašarines bulves.   •
Tel. 8 615 78394.

DARBAS
SIŪLO

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

NUOMA
SIŪLO

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

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

Gerbiami Lazdijų seniūnaitijos gyventojai
Seniūnaitija Susirinkimo

(iki 500 gy-
ventojų)

vieta

Kandidatų są-
rašas

Susirinkimo/
apklausos

data, laikas

1 2 3 4

Lazdijų seniūnija

Lazdijų
(Lazdijų k., 
Staidarų k.)

Lazdijų rajono 
savivaldybės 
posėdžių 
salėje 2 a.

Ričardas Bieliukas
Asta Mickevičienė
Kęstutis Rusevičius

2018-12-13 
17.10 val.

 
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 

Lazdijų seniūnijos seniūnas Sigitas Arbačiauskas

Dėmesio

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,

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

IEŠKO

Ūkininkas už dirbamos žemės  •
ha moka nuo 100 iki 150 Eur. 
Domina sklypai nuo 5 ha (Seirijų, 
Šlavantų, Šventežerio sen.). Gali-
mas išankstinis apmokėjimas už 
visą nuomos laikotarpį. Pasinau-
dokite galimybe gauti tinkamą 
atlygį už savo žemę.  
Tel. 8 617 49085.

Išsinuomočiau žemės ūkio  •
paskirties žemės. Gali būti 
apleista. Apleistą žemę sutvarky-
čiau. 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.

Išsinuomočiau žemės. Dau- •
giau informacijos telefonu.  
Tel. 8 622 33441. 

PRAŠO 
PADOVANOTI
Stambiam žmogui prašo pa- •

dovanoti rūbų ir kompiuterį.  
Tel. 8 601 71805.

PASLAUGOS
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, aptarna-
vimas. 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. 

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. 
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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

MEDŽIO PJUVENŲ 
BRIKETAI IR GRANULĖS

Pristatymas nemokamas.

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

PeRKAMe MIŠKą 
didžiausiomis kainomis  

Lietuvoje. 
Mokame avansus. 

Atsiskaitome iškarto. 

TeL. 8 605 44445


