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Lazdijų ligoninės operacinėje — kauniečių mėgiamas chirurgas
Linas Greičius

L
azdijų ligoninės 
a t s i n au j i n i m o 
traukinys  sparčiai 
juda į priekį. Kai 
sergantį ligoninės 
vadovą Vitą Šim-

konį pavaduoti buvo paskirtas 
gydytojas Kęstutis Mazurkevi-
čius, svarbiausioje mūsų gydymo 
įstaigoje įvyko daug gerų permai-
nų. Gydytojų komandą papildė 
ne vienas aukštos kvalifikacijos 
specialistas, mūsų krašto ligo-
niams nebereikia važiuoti kon-
sultuotis į Kauną ar Vilnių.

Prieš dvi savaites Lazdijuose 
pradėjo dirbti kardiologas iš San-
taros klinikų, mokslų daktaras 
Andrius Berūkštis, o šią savaitę į 
Lazdijus dirbti atvažiavo Respu-
blikinės Kauno ligoninės chirur-
gas,  ligonių puikiai vertinamas 
gydytojas Rimantas Kupris. 

Šiandien pristatome šį,  dar 
jauną, bet ligonių pagarbą ir pa-
sitikėjimą pelniusį chirurgą, ku-
ris kiekvieną pirmadienį Lazdijų 
ligoninėje konsultuos ir operuos 
mūsų krašto žmones. 

– Papasakokite apie save. Kaip 
prasidėjo Jūsų kelias į mediciną? 
Kas paskatino rinktis šią profe-
siją, kur mokėtės, kur profesinė 
rezidentūra? Kodėl bendroji chi-
rurgija? Kur dirbote? 

– Esu kilęs iš Joniškio krašto. 
Nuo mažumės domėjausi gamtos 
mokslais. Kaip ir tėtis, svajojau 
tapti ir dirbti miškininku. Ta-
čiau 2000 m. prasidėjo kalbos 
apie miškų pertvarką, reformą  
ir tėtis, matydamas blogėjančią 
padėtį šiame sektoriuje, privati-
zuojamus ir  be saiko kertamus 
miškus,  patarė pamąstyti apie 
kitas alternatyvas. Mediciną 
pasirinkau  visiškai atsitiktinai. 
Pačioje mokslų pabaigoje, ruo-
šiantis egzaminams, konkrečiai 
biologijos egzaminui, sprendė-
me klasėje įvairias užduotis iš 
ankstesnių valstybinių egza-
minų, olimpiadų. Aš ir vienas 
mano draugų, kurie buvome sti-
prūs  biologijoje, pakankamai 
lengvai ir greitai atsakinėjome į 
klausimus. Tuomet vienas ben-
draklasių šūktelėjo: „Taip viską 
žinot, tai gal į  mediciną stokit“. 
Tos frazės net nesureikšminau, 
neužfiksavau. O po baigiamųjų 
egzaminų, kai nuvykome rašyti 
prašymų, kur studijuoti, vers-
damas žurnalą „Kur studijuoti“ 

valingai ar nevalingai sustojau 
ties Kauno medicinos universi-
tetu. Prisiminiau bendraklasio 
ištartą frazę, pamąsčiau – kodėl 
gi ne. Mokiausi Kauno medicinos 
universitete,  2008–2009 metais 
internatūrą atlikau tuomet Kau-
no apskrities ligoninėje (dabar 
Respublikinė Kauno ligoninė). 
Buvau sužavėtas šia įstaiga, ypač 
chirurgijos personalu ir infras-
truktūra. Pasirinkau bendrąją 
chirurgiją, nes tai be galo atsa-
kinga, dinamiška, plati veikla, 
apimanti terapines (vidaus ligų) 
problemas, urologiją, traumato-
logiją, krūtinės chirurgiją ir kitas 
medicinos sritis.  Chirurgijos re-
zidentūrą atlikau Kauno kliniko-
se. Nuo pat pirmųjų rezidentūros 
metų įsidarbinau budinčiu gydy-
toju tėviškėje, Joniškio ligoninė-
je.  Ten budėdavau savaitgaliais 8 
metus. Rezidentūros metu teko 
dirbti Kauno onkologijos ligoni-
nėje, ten taip pat teko susidurti su 
įvairiomis retomis, sudėtingomis 
situacijomis, jas suvaldyti.  

Chirurgas R. Kupris: „Mėgstu iššūkius, pokyčius, patinka paprasti, nuoširdūs provincijos žmonės, todėl esu čia.“

– Kokias operacijas dažniausiai 
tenka atlikti? 

– Šiuo metu penkti  metai 
dirbu Respublikinėje Kauno  
ligoninėje, kurioje ir buvau 
atlikęs internatūrą. Turime  
gerą,  modernią operacinę 
įrangą, kuria galime ir atlie-
kame įvairiausias operacijas.  
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SavaItėS komentaraS  
Ar mokytojai kuo nors geresni už kitų profesijų atstovus?

Algimantas Mikelionis
Jau kurį laiką Lietuvą drebina 
mokytojų streikas ir žinios apie 
jį mirga marga laikraščių pus-
lapiuose, interneto portaluose, 
Facebook'e, televizijoje, apie tai 
kalbama per radiją. Mokytojų 
grupė net ėmėsi itin drastiškų 
priemonių: jau kuris laikas jie 
dienas ir naktis leidžia Švietimo 
ir mokslo ministerijoje, o ne na-
muose su savo sutuoktiniais ir 
vaikais ar mokyklose mokydami 
savo mokinius. Pagal drastiškus 
veiksmus, kurių jie ėmėsi, atro-
dytų, kad mokytojų padėtis Lie-
tuvoje itin prasta ir jie priversti 
imtis kraštutinių priemonių.

Ko gero, jūs jau tikitės, kad 
aš imsiu verkšlenti, kokie mo-
kytojai vargšai, kaip juos engia 
beširdė valdžia ir t. t. Deja, šito 
šiame straipsnyje nebus, nes mo-
kytojai nėra kažkokie išskirtiniai 
vargetos, gyvenantys itin prastai 
ir valdžios priremti prie sienos. 
Mokytojų streiko nepateisinu 
visų pirma todėl, kad jie Lietuvo-
je gauna tikrai ne patį mažiausią 
atlyginimą už darbą. Kuo, saky-
kit, blogesni už mokytojus so-

cialiniai darbuotojai, gydytojai, 
bibliotekininkai, gaisrininkai ir 
kitų profesijų atstovai? Ogi nie-
kuo. Tad kodėl mokytojai gyven-
dami tikrai neprasčiausiai verkia 
ir dejuoja lyg už savo darbą gautų 
tik grašius? Paprasčiausiai no-
rėdami pagerinti savo ir taip ne 
prastą padėtį jie siekia savo ir 
taip nemažus atlyginimus dar 
pasididinti. Niekas nesako, kad 
švietimo ir mokslo reforma yra be 
trūkumų, bet reikia vadovautis 
paprasta logika: mažėjant vaikų 
skaičiui turi mažėti ir mokytojų 
skaičius. Jeigu pedagogų skai-
čius nemažėja, jiems turėtų būti 
mažinamas atlyginimas. Norint, 
kad atlyginimas didėtų mažėjant 
vaikų skaičiui, reikia mažinti ir 
mokytojų skaičių.

Žinoma, būtų labai gerai, jeigu 
gyventume kaip A. Mamontovo 
dainoje: ilgai, laimingai ir gra-
žiai. Bet gyvenimas ne daina ir 
jame visko būna. Labai blogas 
dalykas, kad mokytojai turi ne 
vieną ir ne dvi profesines sąjun-
gas. Jų visa galybė ir jos, o ne mo-
kytojai turėtų derėtis su valdžia 
dėl mokytojų reikalų. Žiūrint į 
mokytojus, kurie aklai užsispyrę 
nesitraukia iš Švietimo ir mokslo 
ministerijos, laipioja per langus 
ir dar teigia, kad čia viskas ne dėl 
pinigų, mane apima pasipikti-
nimo jausmas. Mokytojai pali-
kę savo mokinius likimo valiai 
sprendžia savo reikalus vietoj 
to, kad darytų tai, kas jiems 
priklauso. Tiesa, streikuojančių 

nėra daug, bet savo mokiniams 
jie rodo itin prastą pavyzdį. Jie 
moko vaikus, kad gyvenime, kai 
turėsi darbą ir būsi juo nepaten-
kintas, nes prastai dirbsi ir gausi 
mažą atlyginimą, geriausiai yra 
streikuoti, t. y. nedirbti siekiant 
išsimušti sau geresnes sąlygas. 
Apie mokytojų algas. Gyvenime 
nebūna stebuklų: kuo mažiau 
dirbi, tuo mažiau uždirbi, kuo 
daugiau dirbi, tuo daugiau už-
dirbi. Žinoma, daug kas norėtų 
daug uždirbti mažai dirbdamas 
arba dar geriau: visai nedirb-
damas! Bet taip nebuvo, nėra ir 
nebus.

Įsivaizduokime, kas būtų, 
jeigu visų profesijų atstovai ne 
dirbtų savo darbus, o pasektų 
mokytojų pavyzdžiu, t. y. strei-
kuotų. Jeigu gydytojai nepriimtų 
sergančių žmonių ir jiems nesu-
teiktų reikiamos pagalbos, jeigu 
socialiniai darbuotojai paliktų 
žmones, iki ausų apsidariusius ir 
laiku jiems nepakeistų pampersų 
ir jų nenupraustų, jeigu duonos 
kepėjai neiškeptų duonos, o 
vairuotojai atsisakytų išvežioti 
produkciją į parduotuves. Jeigu 
visi mes vietoj to, kad atliktume 
savo darbus, imtume streikuoti, 
valstybę ištiktų suirutė ir visiš-
kas chaosas. Todėl reikia turėti 
atsakomybės ir sveiko proto, ir 
pirmiausia atlikti tai, kas mums 
priklauso. 

Minimos įvairios milijoninės 
sumos, kurios neva išspręstų 
mokytojų problemas. Galima 

garantuoti, kad ir gavę 300 mi-
lijonų eurų, mokytojai nenurim-
tų. Apskritai susidaro įspūdis, 
kad mokytojams svarbiausia yra 
parodyti savo raumenis ir jie ne-
sidera, o užsispyrusiai reikalauja 
neįgyvendinamų dalykų. Tai jau 
ne streikas ir ne derybos, o akli 
ultimatumai. 

Mūsų šalyje palyginus nedideli 
mokesčiai ir visi biudžetininkai 
turėtų suvokti visiems laikams 
vieną tiesą: kuo mažiau suren-
kama mokesčių į biudžetą, tuo 

mažesni biudžetininkų atlygini-
mai. Norint didesnių atlyginimų, 
reikia didinti mokesčius. Taip, 
mokytojams galima padidinti 
algas, bet tuos pinigus reikės iš 
kažko atimti. Didesni mokytojų 
atlyginimai reiškia mažesnius 
gaisrininkų, autobusų vairuoto-
jų, bibliotekininkų atlyginimus. 
Nebus tokio stebuklo, kad iš kaž-
kur paimsi maišą pinigų ir, lyg 
burtų lazdele mostelėjęs, išsprę-
si mokytojų ir kitų dirbančiųjų 
problemas.•

Adomo Žilinsko piešinys.

Policijos dovanos daugiavaikei šeimai
Vaidotas Morkūnas 
Rajono policijos komisa-
riato pareigūnai puoselėja 
gražią tradiciją – kiekvie-
nais metais prieš šventas 
Kalėdas nešini dovanomis 
aplanko vieną rajone tvar-
kingai gyvenančią daugia-
vaikę šeimą. Pareigūnai 
dovanas ir kalėdinius 
saldumynus mažiesiems 
nuperka už pinigus, sava-
noriškai paaukotus kolek-
tyvo darbuotojų.

Rajono policijos komisariato 
Veiklos skyriaus vyresnioji ty-
rėja (bendruomenės pareigūnė) 
Renata Ribinskienė tvirtino, jog 
ši tradicija gyvuoja jau nuo 2005 
metų. „Per tuos metus daugia-
vaikėms tvarkingoms šeimoms 
esame nupirkę ir padovanoję 
įvairių baldų, skalbimo ma-
šinų, televizorių, kompiuterį. 
Visad atsižvelgiame į šeimos 
poreikius, kas palengvintų jos 
buitį bei gyvenimą“, – sakė pa-
reigūnė.

Šįkart rajono policijos komi-
sariato viršininkas Gintautas 
Krasnickas, pareigūnės Rena-
ta Ribinskienė ir Ugnė Tanke-
vičiūtė su dovanomis aplankė 
Krosnos seniūnijos Grabaukos 
kaimo Gintaro ir Vilmos Ažukų 

Rajono policijos komisariato viršininkas Gintautas Krasnickas, pareigūnės Renata Ribinskienė (dešinėje) ir Ugnė 
Tankevičiūtė su dovanomis  aplankė Krosnos seniūnijos Grabaukos kaimo  Gintaro ir Vilmos  Ažukų 6 asmenų šeimą.

Vaikų 
laisvalaikio 
užimtumas 
dienos centre
2018 m. įgyvendinant projektą 
„Po pamokų“ savo veiklą vykdė 
Viešosios įstaigos Lazdijų so-
cialinių paslaugų centro Vaikų 
dienos centras. Visos laisva-
laikio užimtumo veiklos buvo 
vykdomos atsižvelgiant į vaikų 
pomėgius ir gebėjimus. Daug 
dėmesio buvo skiriama vaikų 
bendravimo įgūdžiams lavinti. 
Dienos centrą lankantys vaikai 
gamino smulkius rankdarbius, 
kurie visi surado vietas ir puo-
šia socialinių paslaugų centrą. 
Laisvalaikiu vaikai žaidė stalo 
žaidimus, sportavo Lazdijų spor-
to centre ir miesto parke, aplankė 
duonos kepimo įmonę ir Lazdijų 
krašto muziejų. 

Visus norinčius save išbandyti 
savanoriškoje veikloje kviečiame 
atvykti į viešąją įstaigą Lazdi-
jų socialinių paslaugų centrą 
ir tapti savanoriais dirbant su 
vaikais.•
Rita Busilienė,
socialinė darbuotoja

6 asmenų šeimą. „Kai atvykome, 
šeima jau laukė svečių. Pareigū-
nai atkreipė dėmesį, kad sody-
ba gražiai sutvarkyta, o namai 
dvelkė jaukumu. Mažiausiam 
šeimos nariui vos keletas mė-
nesių, mergaitei šešeri, vienam 
berniukui 12, o kitam 14 metų. 
Pareigūnai pasveikinę šią gau-

sią šeimą su artėjančiomis šv. 
Kalėdomis padovanojo skalbi-
mo mašiną, o vaikus apdalino 
skanumynais bei asmeninėmis 
dovanėlėmis. Šeimininkai džiau-
gėsi dovanomis, nesiskundė 
gyvenimu. Laiko gyvulių, turi 
žemės. Šeimos galva Gintaras 
dirba netoliese esančiame vie-

nos įmonės trąšų sandėlyje. Pa-
sakojo, kad vaikams neblogai 
sekasi mokslai, abu berniukai 
lanko jaunųjų šaulių būrelius 
Krosnos mokykloje. Vyriau-
sias, keturiolikmetis, neseniai 
laimėjo jaunųjų šaulių šaudymo 
varžybas, rodė gautą čempiono 
medalį.•
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ŽmonėS, keIčIantyS mūSų krašto veIDą

Raminta Zelenauskaitė: „Esu kaimo vaikas. Miestas — ne man“
Dabar, kai su tyliu liūdesiu ir nutylėtu atodūsiu sau prisipažįstame, kad sensta mūsų kaimas, o jaunimas kelia sparnus į užsienį, ypač 
maloniai nuteikia jauni žmonės, suradę save po tėviškės dangumi. 

Goda Čiginskaitė
Šiandien kalbiname jauną mer-
giną Ramintą Zelenauskaitę, 
Kapčiamiesčio bendruomenės 
pirmininkę, jaunąją ūkininkę, 
tikrą savo krašto patriotę.

Seka tėvų pėDomIS
– Raminta, esate jauna mergi-

na, rimtai ūkininkaujanti Lietu-
vos pakraštyje. Ar tai buvo Jūsų 
sąmoningas pasirinkimas, ar 
nuo vaikystės tėvų suformuota 
nuostata? 

– Nuo vaikystės stebėjau dir-
bančius savo tėvus, kiek daug 
jie įdėjo jėgų, kad išpuoselėtų ir 
išplėstų savo ūkį. Tai turbūt buvo 
ir tėvų suformuota nuostata, kad 
sunkiu darbu galima pasiekti 
daug, na, ir, žinoma, mano pasi-
rinkimas sekti jų pėdomis – tapti 
ūkininke. 

– Ką veiktumėte, jei nebūtumė-
te ūkininkė, ar turėjote kitokių 
planų?

– Ūkininkauti pradėjau dar 
studijuodama, po studijų pla-
navau ieškoti darbo pagal įgytą 
išsilavinimą buhalterinės aps-
kaitos srityje, tačiau darbo su-
sirasti nepavyko. Būdama dar 
studente, tapau Kapčiamiesčio 
bendruomenės pirmininke. Vei-
klos pradžia buvo sunki, todėl 
nebuvo laiko ilgai ieškotis darbų. 
Gal būtų visai įdomu susirasti 
darbą, netgi nebūtinai pagal spe-
cialybę. 

– Daugelis Jūsų bendraamžių 
išvažiuoja iš savo gimtųjų namų 
į didžiuosius Lietuvos miestus, o 
dar daugiau dirbti į užsienį. Ar 
Jums nebuvo kilusi panaši mintis? 
Ką pasakytumėte savo bendra-
amžiams, dirbantiems užsienyje? 
Ką reiktų Lietuvoje pakeisti, kad 
jaunimas sugrįžtų? 

– Šį klausimą dažnai išgirstu, 
kodėl gi aš likau kaime, kodėl ne-
gyvenu mieste. Tai yra kiekvieno 
žmogaus asmeninis pasirinkimas, 
aš esu kaimo vaikas, miestas ne 
man. Studijavau Vilniuje ir manęs 

jis nesužavėjo tiek, kad galėčiau 
likti ten gyventi. Mano kraštas 
man mieliausias ir gražiausias. 
Sunkiausia, kad mieste esi sveti-
mas, čia esi savas, gali bendrauti, 
kalbėti susitikęs gatvėje. Apie už-
sienį nėra nei kalbų, tokių min-
čių nekyla. O dėl bendraamžių, 
manau, jaunimui reikia geresnių 
darbo sąlygų, labai sunku jaunam 
žmogui susirasti darbą, nes visur 
prašoma patirties, o kaip jos įgau-
ti? Mažesniuose miesteliuose su 
darbo vietomis išvis didelė pro-
blema, daug mūsų krašto jaunimo 
išvažiavo, bet suprantama kodėl.

BurIa BenDruomenę
– Ūkininko darbas sunkus ir 

varginantis, vasarą tenka dirbti 
be jokių išeiginių. Ar sunku tai iš-
tverti, ar nebuvo kilęs noras viską 
mesti ir išvažiuoti į miestą?

– Taip, darbas sunkus ir var-
ginantis, dirbam daug, bet nėra 
nieko geriau negu būti gryname 
ore, gamtos apsuptyje, pasikar-
tosiu, bet miestas ne man.

– Valdote apie 100 ha žemės. Iš 
kur semiatės žinių apie žemdir-
bystę, juk esate baigusi kitokius 
mokslus? Ar mokate vairuoti 
traktorių?

– Esu baigusi buhalterinę 
apskaitą, tačiau žinių apie žem-
dirbystę semiuosi iš tėčio, jis 
yra geriausias mano padėjėjas 
ir patarėjas ūkyje. Taip, moku 
vairuoti traktorių, man tai ne-
blogai sekasi.  

– Esate Kapčiamiesčio ben-
druomenės pirmininkė. Ar sun-
ku suburti bendruomenę, kas ją 
domina, kokios veiklos žmonės 
pageidauja?

– Bendruomenės subūrimas 
turbūt yra vienas iš sunkiau-
sių uždavinių, tačiau galiu pa-
sidžiaugti, kad iki šiol Kapčia-
miestyje žmonės noriai buriasi, 
bendruomenės narių skaičius 
kasmet auga. Pirmiausia norisi, 
kad žmonės kuo daugiau ben-
drautų, o labiausiai bendravi-

Raminta įsitikinusi, jog nėra nieko geriau negu būti gryname ore, gamtos apsuptyje.

mas vyksta renginių metu. Mūsų 
bendruomenė orientuojasi į įvai-
rių švenčių organizavimą, kurių 
metu per įvairias veiklas pritrau-
kiame vis daugiau žmonių.  

– Esate savo krašto patriotė. Jei 
turėtumėte galių, kokias Lazdijų 
krašto problemas pirmiausiai 
spręstumėte?

– Iš savo pozicijos pasakysiu, 
kad iškart norėčiau sumažinti 
jaunų žmonių bedarbystę. Kal-
bant iš savo miestelio pusės, tai 
didžiausia problema mums – pa-
grindinių kelių būklė žiemos se-
zonu, pavasarį negreideriuojami 
kaimų keliai. 

– Esate nepartinio judėjimo 
„Pirmyn! Kartu mes galime“ 
narė. Kodėl visuomeninei savi-
raiškai pasirinkote visuomeninį 
judėjimą, o ne politinę partiją?

– Kadangi esu bendruomenės 
pirmininkė, dirbu visuomeni-

niais pagrindais, todėl nuspren-
džiau, kad visuomeninis judėji-
mas man bus daug artimesnis 
nei politinė partija.

mėgSta fotografuotI
– Koks Jūsų laisvalaikis? Ar už-

tenka laiko nuvažiuoti į Vilniuje 
ar Kaune vykstančius renginius? 
Ar skiriate laiko bendravimui su 
draugais?

– Laisvalaikį praleidžiu su ar-
timaisiais, draugais, mėgstu būti 
gamtoje, fotografuoti. Jeigu yra 
noro, užtenka laiko viskam, daž-
niausiai lankausi mūsų apskrity-
je vykstančiuose renginiuose. 

– Užsiminėte, jog mėgstate foto-
grafuoti. Kas dažniausiai patenka 
į Jūsų akiratį? Ar negalvojate tuo 
užsiimti rimčiau, gal net surengti 
fotografijų parodą? 

– Dažniausiai tai gamtos foto-
grafijos. Fotografuoju mėgėjiškai, 
nuotraukos nėra kažkuo išskir-

tinės, todėl jomis dalinuosi tik 
su savo draugais ir artimaisiais 
socialiniuose tinkluose. Minčių 
apie parodos surengimą nekilo.

– Kokie dalykai Jus labiausiai 
džiugina, o kas liūdina?

– Labiausiai džiugina laikas, 
praleistas su šeima, artimaisiais, 
draugais, bendravimas su žmo-
nėmis. Liūdina pikti, pavydūs 
žmonės. 

– Ko norėtumėte palinkėti 
savo krašto žmonėms, pirmiau-
siai jaunimui, artėjančių švenčių 
proga?

– Norėčiau palinkėti gražių 
idėjų ir jų įgyvendinimo, kurios 
garsintų mūsų kraštą, kuo dau-
giau pozityvumo, supratimo, 
bendruomeniškumo, na, ir, ži-
noma, ramių ir jaukių artėjančių 
švenčių.

– Ačiū už pokalbį.•

Lazdijų darželio-mokyklos 
„Vyturėlis“ ugdytinių tė-
veliai, įstaigos darbuotojai 
ir svečiai jau gali saugiai 
naudotis neseniai sutvar-
kyta automobilių stovėjimo 
aikštele ir įrengtu pėsčiųjų 
taku. 

Nusidėvėjusi ir nebetinkama 
naudoti automobilių stovėjimo 
aikštelės bei pėsčiųjų tako, ve-
dančio iki įėjimo į pastatą, danga 
buvo pakeista, o darbai kainavo 
31 327 Eur. Lėšos įgyvendinti 
šiuos darbus buvo skirtos iš Laz-
dijų rajono savivaldybės admi-

nistracijos biudžeto. Naujojoje 
aikštelėje galima pastatyti dau-
giau kaip 20 automobilių, taip 
išspręsta automobilių statymo 
problema, sutvarkyta mokyklos 
aplinka, moksleiviai bei jų tėve-
liai, mokytojai galės jaustis sau-
giau. Naujoje tvarkingoje auto-
mobilių stovėjimo aikštelėje bus 
lengviau pastebėti mažuosius, 
kurie neretai išsiblaškę skuba į 
darželį ar mokyklą. 

Šiuo metu Lazdijų daržely-
je-mokykloje „Vyturėlis“ tai ne 
vienintelė džiugi žinia. Siekiant 
rajono vaikus ugdyti modernioje 
aplinkoje taip pat įgyvendina-

mas projektas „Ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo įstaigų 
Lazdijų rajono savivaldybėje mo-
dernizavimas“. Dabar net trys 
ikimokyklinio / priešmokyklinio 
ugdymo grupės modernizuoja-
mos Lazdijų mokykloje-darže-
lyje „Vyturėlis“. Įgyvendinus 
projektą bus suremontuotos 
ugdymui skirtos erdvės, įsigyti 
baldai bei ugdymui reikalinga 
moderni įranga, moksleiviai bus 
aprūpinami priemonėmis, ku-
rios skatins vaikų kūrybiškumą 
ir savireguliaciją.•
Lazdijų r. sav. inf. 

„Vyturėlio“ vaikų tėveliams — nauja aikštelė ir pėsčiųjų takas
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Lazdijų ligoninės operacinėje — kauniečių mėgiamas chirurgas
Didžiąją dalį operacijų atliekame 
minimaliai invazyviomis prie-
monėmis, kaip sako žmonės, per 
mažas skylutes. Taip operuojame 
įvairias pilvo sienos ir kirkšnines 
išvaržas, tulžies pūslės ir latakų 
patologiją, dalį skubių operacijų, 
pvz., ūminį apendicitą, užsiuva-
me trūkusias skrandžio opas, 
išdalijame sąaugas, atliekame 
storosios ar plonosios žarnos 
operacijas ir t. t. 

– Lazdijai – nauja jūsų profesi-
nės veiklos vieta. Jums,  kilusiam 
iš kito Lietuvos pakraščio – Žiem-
galos krašto,  kokias asociacijas 
kelia žodis Lazdijai? Ar anksčiau 
turėjote kokių nors  kontaktų su 
Dzūkija? 

– Kodėl Lazdijai? Vėlgi mano 
gyvenimo atsitiktinumas. Iš šio 
krašto yra kilę keletas mano 
gerų pažįstamų, draugų. Kadan-
gi ir aš, ir jie esame kilę iš mažų 
miestelių, retkarčiais diskutuo-
davome apie medicinos, kon-
krečiai chirurgijos, likimą pro-
vincijoje.  Prieš kelerius metus 
pradėta griovimo politika davė 
savo vaisių – mažėjantis finan-
savimas, vykdoma  propaganda 
išvaiko pacientus į didmiesčius. 
Grasinimai apie rajoninių ligo-
ninių uždarymus atbaidė naujus 
specialistus. Taigi užburtas ra-
tas. Trūksta personalo, suku-
riama mažiau paslaugų, dalis 
gyventojų  išvyksta į didesnius 
miestus, taigi, rajonuose mažė-
ja paslaugų. Lazdijų ligoninėje 
dirba keletas mano kolegų.  Per 
juos sužinojau, kad čia reikia 
chirurgo. 

– Lazdijuose Jūsų laukia daug 
ir intensyvaus darbo, gausybė 
konsultacijų ir operacijų. Ar su-
sipažinote su ligoninės operacine, 
ar Jus tenkina ten sukomplektuota 
įranga? 

– Dėl intensyvaus darbo ir 

pasirinkau bendrąją chirurgiją.  
Verdu tame. Mėgaujuosi kiekvie-
na darbo minute.  Negaliu be dar-
bo. Turiu keletą bendraminčių, 
kartais pajuokaujame: jei suži-
notų valdžia, galėtų nemokėti 
atlyginimo, vis tiek dirbtumėm. 
Tai mūsų rato gyvenimas. Teko 
matyti Lazdijų ligoninės  opera-
cines. Pakankamai gerai sukom-
plektuotos. Su šia įranga galima 
atlikti didžiąją dalį rutininių ope-
racijų.

– Kokias operacijas planuojate 
atlikti Lazdijuose? Ar turite ope-
racijų, kurias atlikti ir esate ypač 
gerai įvaldęs?

– Norėčiau plėtoti minima-
liai invazyvią chirurgiją. Čia 
dirbantys patyrę, gerai visiems 
žinomi chirurgai puikiai atlieka 
įvairiausias tiek skubias, tiek 
planines operacijas, nemažai 
operuoja  laparoskopiškai,  keti-
nu prie jų prisidėti. Gal arsenalą 
papildysime laparoskopinėmis 
(minimaliai invazyviomis, per 
mažas skylutes)  kirkšnies iš-
varžų, apendicito operacijomis. 
Vėliau žiūrėsime, tarsimės, esant 
poreikiui ir galimybėms, plėsime 
operacijų spektrą.

– Kai kurie sveikatos politikai 
teigia, kad rajonų ligoninėse reik-
tų atsisakyti chirurgijos paslaugų 
ir ligonius visais atvejais vežti 
į Kauną ar Vilnių. Kokia Jūsų 
nuomonė šiuo klausimu? 

– Kai kurie sveikatos politikai 
jau seniai sudarė sąlygas išnyk-
ti chirurgijai rajonuose. Gaila, 
bet daugelyje rajonų chirurgija 
merdi. Tai blogėjančios demo-
grafinės padėties ir  ankstesnių 
valdžių propagandos bei neū-
kiškumo rezultatas. Kaip sako-
ma, jei nori sunaikinti banką, 
paskelbk apie jo bankrotą. Taip 
ir čia, paskelbi, kad uždarysi 
ligoninę, chirurgiją joje, visi 
išsilaksto, niekas neatvažiuoja 

dirbti, ir tiek. Nereikia nepato-
gių, nepopuliarių sprendimų, 
neprarandi politinių dividen-
dų. Pati chirurgija ir ligoninės 
nyksta. Dabartinei valdžiai ten-
ka srėbti padarinius. Prikelti, 
atgaivinti, kas sunaikinta, ne-
įmanoma. Tenka optimizuoti  
ligoninių tinklą. Natūralu, kur 
nevyksta veikla, ji nerentabili – 
gresia uždarymas. Dėl Lazdijų 
ligoninės chirurgų ir ortopedų 
traumatologų patriotiškumo, 
profesionalumo ir intensyvaus 
darbo bei dėl rajono vadovo už-
sispyrimo Lazdijai vis dar turi 
šias paslaugas. Esu tikras, jog 
didžiąją dalį planinių ir skubių 
operacijų kokybiškai galima 
atlikti ir rajoninėse ligoninėse. 
Nereikia ir negalima „dusinti“ 
universitetinių ligoninių antri-
nio lygio paslaugomis, kurios 
puikiai gali būti atliekamos ra-
jonuose. 

– Rajonų ligoninėse labai 
trūksta gydytojų specialistų. 
Kas galėtų privilioti jaunus gy-
dytojus atvykti dirbti ir gyventi 
į periferiją? 

– Privilioti labai sunku.  Sun-
ku atsivežti žmogų, jam siūlyti 
geras darbo sąlygas, kai greta 
vyksta griovimo politika. Kaip  
atvažiuoti, įsikurti, atsivežti šei-
mą, jei eina kalbos, jog po kele-
rių metų gali nelikti skyriaus, į 
kurį esi kviečiamas? Tik inten-
syvi administracijos, savivaldos 
veikla, inovatyvūs sprendimai 
gali padėti. Manau, optimalu 
– samdyti, įdarbinti atvykstan-
čius, turinčius nuolatinį darbą 
kitame mieste specialistus.  Ge-
resnio sprendimo turbūt nėra.  
Kadangi atvykstantieji dirba 
neilgą laiką, jiems būna suorga-
nizuota pakankamai intensyvi 
dienotvarkė,  našumas, atsiper-
kamumas yra optimalus. 

– Ačiū už pokalbį.•

Interneto portale Pincetas.lt  įrašyti 
atsiliepimai apie gydytoją R. Kuprį

 
2018-11-24
Dėkoju gydytojui už sė-
kmingai atliktą operaciją, 
profesionalumą, kantrybę, 
nuoširdumą ir teigiamą 
energiją.
Janė Š.

2018-11-23 
2016 metais po tulžies 
pūslės operacijos tiksliai 
nustatė mano priepuolinių 
skausmų priežastį ir pasky-
rė vaistus, kuriuos varto-
jant baigėsi priepuoliniai 
skausmai duobutės srityje. 
Labai mielas gydytojas, 
mylintis savo darbą, noriai 
domisi paciento liga, tiksliai 
nustatydamas jos priežastį. 
Dėkui Rimantui Kupriui.

2018-11-13
Nerealus gydytojas! Labai 
patiko, kad jaudulį išblaškė 
jo gera nuotaika ir taktiškas 
humoro jausmas. Po opera-

cijos laukdavau kiekvieno jo vizito, pakeldavo nuotaiką. 
Visada šypsosi, net operacijos metu su nuotaika :) linkiu 
sėkmės ir neprarasti savo žavesio sunkiame darbe. ;) 

2018-04-23 
Gydytojas iš didžiosios raidės, rūpestingas, neskaičiuo-
jantis laiko savo pacientams, visada draugiškai nusiteikęs 
ir išsamiai apibūdinantis problemą bei ją išsprendžiantis.

2018-04-15
Tai nuostabus, rūpestingas, taktiškas ir nuoširdus gydy-
tojas. Tokio daktaro dar nebuvau sutikusi. Labai ačiū už 
pagalbą. Sėkmės ir ištvermės Jūsų sunkiame darbe.

2017-11-20 
Puikus gydytojas, tikrai išmanantis savo darbą. Rūpinasi 
pacientais. Turi puikų humoro jausmą, lengva bendrauti 
:). Tik patys geriausi atsiliepimai!

2017-11-10
Taktiškas, dėmesingas. Šis gydytojas bus puikus savo 
srities profesionalas. Sėkmės nelengvame darbe. Ačiū :)
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DzūkaI kalBa, kaD...

g Praėjusią savaitę Lazdi-
juose lankėsi žinoma atlikėja 
Gintarė Karaliūnaitė. Tačiau 
dainininkės talento gerbėjai 
jos pasirodymo nesulaukė. 
„Boružėlės septyntaškės“ at-
likėja, užsimaskavusi plačiais 
drabužiais ir kepure, visą pus-
dienį praleido Kalėdų mugėje, 
kur pardavinėjo savo ir ma-
mos pagamintą kosmetiką. 
Bet neilgai ištvėrė vėjuotą orą 
ir pirkėjų trūkumą – po pietų 
dingo iš Nepriklausomybės 
aikštės. 
g Lazdijuose buriasi grupė 

žmonių, kurie rengiasi raštu 
kreiptis į atsakingas pasienio 
tarnybas dėl VSAT pareigūno, 
dažnai prisistatančio eroti-
nių nuotraukų fotografu, S. P. 
politikavimo, necenzūruotų 
komentarų rašymo, galimai 
visuomenės nesantaikos kurs-
tymo socialiniuose tinkluose. 
Akivaizdu, jog tokia jo veikla 
nesuderinama su statutinio 
pareigūno darbu. 
g  Šventinių instaliacijų 

konkurse ypač daug dėmesio 
sulaukė nepartinio judėjimo 
„Pirmyn! Kartu mes galime” 
sumontuota originali šventi-
nė konstrukcija. Ypač ji patinka 
Lazdijų konservatoriams, kurie 
ją fotografuoja atminčiai ir mo-
biliaisiais telefonais, ir fotoa-

paratais. O gal teisinių dalykų 
neišmanantiems žmonėms ši 
instaliacija vaidenasi kaip po-
litinė reklama? 
g Jonelis, per gerklę savo 

laiku prapylęs rajoną, susiruošė 
pabėgti iš skęstančio paksistų 
laivo, nes susipyko su buvusiu 
pasienio bosu – apačion nu-
leistu artimu kavos ir brendžio 
Renatos draugeliu.  Nusivylęs 
partijomis ir paksistų vietinin-
ku, Jonelis pats bandė sukurti  
rinkimų komitetą. Paskutinę 
komitetų registravimo dieną jis 
puolė ant kelių ir prašė žmonių 
pasirašyti dokumentus. Tačiau 
liko neišgirstas – niekas nesuti-
ko su juo susidėti. Jonai, Jonai, 
atsikvošėk, tavo mero kadenci-
ja baigėsi prieš 15 metų.
g Vieno Lazdijų gyvenamo-

jo namo, esančio Sodų gatvėje 
10, bendruomenės pirminin-
kas buvo nubaustas policijos 
administracine bauda. Už ben-
druomenės pirmininko šposus 
tenka raudonuoti namo gyven-
tojams. Vidmantai, Vidmantai, 
kodėl tu taip?!!•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.

PaLIKusI Žymę TėVIŠKės 
Žemėje IR mūsų aTmINTyje

Nors žmogus miršta, bet ne 
viskas iškeliauja kartu su juo. 
Jis palieka gyvenime įspaustą 
prasmingų žodžių ir reikš-
mingų darbų pėdsaką. Tokią 
atmintį apie save mums paliks 
ir velionė Irena Babarskienė, 
kurią prieš keletą dienų išly-
dėjom Amžinybėn. 

Šiame krašte ji gimė ir augo, 
mokėsi, sukūrė šeimą,  užaugi-
no dvi dukras. Dirbdama me-
dicinos darbuotoja, čia įleido 
šaknis ir visą gyvenimą paskyrė 
savo gimtajam Lazdijų kraštui 
ir jo žmonėms – juos gydė, guo-
dė, rūpinosi negailėdama jėgų 
ir neskaičiuodama laiko. 

Pastaraisiais dešimtmečiais 
vadovaudama Naujosios Kirs-
nos bendruomenei, daug laiko 
ir pastangų skyrė tam, kad čia 
būtų gera ir įdomu gyventi kie-

kvienam bendruomenės nariui.
Nelauktai užgesusi gyvybės šviesa paliko nebaigtų darbų, 

sumanymų, gražių iniciatyvų, neįgyvendintų planų... 
Tokią minutę visada susimąstome, kad nespėjome su iškelia-

vusiu žmogumi apie daug ką pakalbėti. Pernelyg buvome užimti, 
skubėjome... Ir mes su gerbiama Irena ne kartą planavome grei-
tu laiku susitikti, aptarti rūpimus bendruomenės klausimus, 
bet vis atidėdavome, nes tąkart, regis, laukdavo neatidėliotini 
reikalai...

Šiandien norisi sustabdyti laiką ir amžiams prisiminti Ireną 
tokią, kokia ji buvo – paprasta, nuoširdi, linksma, atjaučianti, 
rūpestinga, mylinti ir mylima mama, močiutė, vietos bendruo-
menės siela ir šviesos skleidėja. 

Telydi mus šviesus velionės atminimas.

Lina ir artūras margeliai

pro memorIa

Lazdijų kraštas įžiebė šventines eglutes 

Žiemos šventės sparčiais 
žingsniais keliauja per 
mūsų kraštą. 

Praėjusį penktadienį Lazdi-
jų miesto Nepriklausomybės 
aikštėje prasidėjo stebuklingų 
žiemos švenčių laukimas. Šven-
tės „Pasaulio nykštukų pasaka 
miesto princesei“ metu pačiomis 
nuostabiausiomis spalvomis nu-
švito pagrindinė Lazdijų rajono 
savivaldybės eglutė. Tradiciškai 
miesto puošmena buvo įžiebta 
kartu su savivaldybės meru Ar-
tūru Margeliu.

Šventės metu visus susirin-
kusius mažuosius džiugino ir 
į kelionę aplink pasaulį kvietė 
„Labaiteatras“ aktoriai. Be to, 
miesto aikštėje veikė Kalėdų 

senelio paštas ir net dvi dienas 
šurmuliavo šventinių dovanė-
lių, rankdarbių bei skanumynų 
turgelis, kuris viliojo praeivius 
ir šventės dalyvius. Šalia nuos-
tabios muzikinės miesto eglutės 
išsirikiavo originalios, išskirtinės 
ir nuotaikingos įstaigų, bendruo-
menių ir organizacijų kalėdinės 
instaliacijos.

Momentas, kai suspindo Laz-
dijų žaliaskarė, buvo palydėtas 
gausiais miestelėnų šūksniais, 
ovacijomis, o dangų tą pačią 
akimirką nušvietė fejerverkų 
lietus.

Užvakar Veisiejų miesto 
aikštėje sužibo Kalėdų eglutė ir 
pradėta laukti gražiausių metų 
švenčių.  Žaliaskarę įžiebė Laz-
dijų rajono savivaldybės meras 

Artūras Margelis bei Veisiejų se-
niūnas Zenonas Sabaliauskas.

Visi miestelio gyventojai buvo 
kviečiami į kalėdinę programą 
„Žinia iš nykštukų miesto“.  Žiū-
rovams šoko ir dainavo moks-
leiviai iš Veisiejų Sigito Gedos 
gimnazijos bei  meno mokyklos.  
Visi susirinkę galėjo ragauti eko-
logiškos kavos, parašyti laišką 
Kalėdiniame pašte, nusipirkti 
gardumynų bei dovanėlių

 Šv. Kalėdos – svarbiausia ir 
prasmingiausia metų šventė. Ži-
noma, gražiausių žiemos švenčių 
laukimas neįsivaizduojamas be 
spindinčių ir kiekvieno akį džiu-
ginančių kalėdinių eglučių. Šiais 
metais Lazdijų rajono savivaldy-
bė pasirūpino ne tik pagrindine 
rajono eglute, bet padovanojo 
šventines girliandas visoms se-
niūnijoms. Iš viso sužibs net 860 
metrų girliandų. 

 Besibaigiant metams, laukiant 
sugrįžtančios saulės, šventės ir 
jų laukimas yra nuostabus me-
tas, skirtas ne liūdesiui, bet įvai-
riems geriems darbams, pras-
mingam bendravimui. Lazdijų 
krašto bendruomenės šventiniu 
laikotarpiu galės susiburti drau-
gėn šalia kalėdinių eglučių. Bū-
dviečio seniūnijoje –  Aštriojoje 
Kirsnoje (prie seniūnijos pasta-
to), Krosnos seniūnijoje – prie 
vaikų darželio, Kučiūnų seniūni-
joje – Miškiniuose (prie buvusios 
mokyklos), Noragėlių seniūnijo-
je – Krikštonyse (prie kultūros 
centro ir prie bendruomenės 
namų), Seirijų seniūnijoje – Avi-
žieniuose ir Žagariuose, Šešto-
kų seniūnijoje – Mikniškiuose, 
Birutoje, N. Kirsnoje, Jukneliš-
kėje, Šventežerio seniūnijoje 
– Šventežeryje, Teizuose, Laz-
dijų seniūnijoje – Rudaminoje, 
Verstaminuose, Nemajūnuose, 
Dumblyje, Veisiejų seniūnijoje 
– Varnėnuose, Barčiuose, Vik-
tarinoje, Vytautuose, Gegutėje, 
Kailiniuose.•

Praėjusį penktadienį Lazdijų miesto Nepriklausomybės aikštėje prasidėjo stebuklingų žiemos švenčių laukimas.

Užvakar Veisiejų miesto aikštėje sužibo Kalėdų eglutė ir pradėta laukti gražiausių 
metų švenčių. 
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Teatro menui išskirtinis 
žiūrovų dėmesys
Lazdijų kultūros centras 
kartu su partneriais simno 
ir Kalvarijos kultūros cen-
trais įgyvendino projektą 
„Teatro kelionės: iš miesto 
į miestelį“, kurį dalinai fi-
nansavo Lietuvos kultūros 
taryba. Teatrališko rudens 
spektakliuose dalyvavo 
daugiau nei 2000 žiūrovų, 
iš kurių apie 800 dalyvių 
buvo vaikai! Projekto metu 
buvo parodyti net 9 spek-
takliai. 

Savo programas pristatė Keis-
tuolių teatras, „Labaiteatras“, 
Alytaus miesto teatras, Vilniaus 
kamerinis teatras, Teatras „Labai“ 

su aktorėmis Vitalija Mockevičiū-
te ir Neringa Varnelyte bei muzi-
kantais  Dariumi Mockevičiumi 
ir Pauliumi Kovalenko, Kauno 
nacionalinis dramos teatras. 

Projektas išskirtinis, nes spek-
takliai buvo pristatyti ne tik 
Lazdijų kultūros centre, bet ir 
Veisiejų kultūros namuose, Šeš-
tokų kultūros namuose, Simno 
kultūros centre, Kalvarijos kul-
tūros centre bei Lazdijų miesto 
Nepriklausomybės aikštėje. 

Gausus žiūrovų skaičius sa-
lėse įrodo, kad teatro menas yra 
reikalingas, skleidžia pozityvią 
energiją, skatina  pažinti teatro 
kultūrą!•
Lazdijų kultūros centro inf.

L. Žukauskienė palieka direktorės pareigas 
Vytautas Šeštokas 
Veisiejų regioninio parko direk-
torė Lina Žukauskienė šiame 
poste skaičiuoja paskutines sa-
vaites. „Nuo gruodžio 31 dienos 
dirbsiu Dzūkijos nacionalinio 
parko ir Čepkelių valstybinio 
gamtinio parko rezervato direk-
cijoje direktoriaus pavaduotojos 
pareigose. Atsirado galimybė, to-
dėl ryžausi tokiems pokyčiams. 
Aišku, daug galvojau, svarsčiau, 
nes išvažiuoti iš savo gimto rajo-
no, kur daug kas pažįstama ir ar-
tima, kur šitiek metų dirbta, nėra 
paprasta. Savo gimtam kraštui 
dirbti, jį puoselėti, saugoti yra la-
bai prasminga, tačiau itin traukė 
padirbėti tokį patį darbą ir kitur, 
išbandyti save. Tačiau aš nepalie-
ku rajono, o į darbą važinėsiu iš 
namų Šilainų kaime“, – apie savo 
apsisprendimą išvažiuoti dirbti į 
Merkinę sakė direktorė.

L. Žukauskienė Veisiejų regi-
oniniame parke išdirbo beveik 
20 metų. „Beveik 10 metų šiame 
parke išdirbau  etninės kultūros 
specialiste, o po to beveik tiek 
pat direktore. Darbas tikrai nėra 
paprastas, teko spręsti sudėtin-
gus klausimus, susijusius ir su 
tradiciniu kraštovaizdžiu, gam-
tos  vertybėmis. Iš tiesų, mano 
vadovaujama įstaiga negali būti 
labai mėgiama, nes mūsų parei-
ga puoselėti saugomą teritoriją, 

prižiūrėti Veisiejų krašto gamti-
nį, kultūrinį, etnografinį turtą. 
Kartu su kolektyvu tai darėme, 
kiek galėjome, negailėdami laiko. 
Manau, kad bent šiek tiek pavy-
ko formuoti ir pakeisti žmonių 
požiūrį į gamtą, plėsti akiratį. Tai 
visos komandos nuopelnas“, – 
pasakojo L. Žukauskienė.

Direktorė džiaugėsi, kad jai va-
dovaujant Veisiejų regioniniam 
parkui pavyko restauruoti, pri-
kelti naujam gyvenimui buvusį 
dvarą, kuriame ir yra įsikūrusi 
direkcija. „Šis valstybinės saugo-

mų teritorijų tarnybos projektas 
įvykdytas per dvejus metus. Da-
bar čia dirba ne tik mūsų parko 
administracija, yra lankytojų 
centras, bet ir salė, kur vyksta 
kultūriniai renginiai – parodos, 
koncertai, naujų knygų pristaty-
mai. Dvaras gyvas tol, kol jame 
lankosi žmonės, kol čia verda 
gyvenimas“, – sakė direktorė.

L. Žukauskienei palikus di-
rektorės postą, parkui vadovaus 
Irma Maciulevičienė, šiuo metu 
dirbanti direktorės pavaduotojos 
pareigose.•

L. Žukauskienė Veisiejų regioniniame parke išdirbo beveik 20 metų.

Didelis biuro 
popieriaus  

pasirinkimas.

Vitaminas D: 8 trūkumo ženklai ir simptomai 
 

Vitaminas D yra itin svarbus vitaminas, kuris turi didelį poveikį 
įvairioms organizmo sistemoms.

Kitaip nei kiti vitaminai, vitaminas D funkcionuoja kaip hor-
monas ir yra susijęs su kiekviena organizmo ląstele. Vitaminas 
D gaminamas iš cholesterolio, kuomet žmogaus oda gauna saulės 
spindulių.

Šis vitaminas taip pat randamas maisto produktuose, tokiuose 
kaip riebi žuvis ar vitaminu D papildyti pieno produktai. Vis dėlto 
gauti pakankamą kiekį iš maisto itin sunku.

Rekomenduojama vitamino D dienos dozė yra 400-800 IU, 
tačiau dauguma specialistų tvirtina, jog turėtumėte gauti šio 
vitamino dar daugiau.

Štai pagrindiniai vitamino D trūkumo rizikos faktoriai:
• Antsvoris ar nutukimas.
• Deginimasis tik su kremu nuo saulės.
• Saulės šviesos trūkumas.
• Senyvas amžius.
• Sėslus gyvenimo būdas namuose.
• Tamsi oda.
Žuvies ar pieno produktų nevartojimas.
 Dauguma žmonių net nesupranta, jog jiems trūksta vitamino 

D. Taip yra todėl, kad vitamino D trūkumo simptomai yra sub-
tilūs bei sunkiai pastebimi. Pagrindiniai simptomai, rodantys, 
jog Jums gali trūkti vitamino D:

1. Dažnai sergate ar užsikrečiate infekcijomis.
2. Jaučiate nuovargį.
3. Skauda kaulus ir nugarą.
4. Esate linkę į depresiją ar prislėgtą nuotaiką.
5. Negyja žaizdos.
6. Susilpnėję kaulai.
7. Slenka plaukai.
8. Skauda raumenis.
Kaip pašalinti vitamino D trūkumą?
Vitamino D trūkumas yra labai dažnas reiškinys ir dauguma 

žmonių to net neįtaria dėl itin subtilių simptomų. Jeigu manote, 
jog jums trūksta vitamino D, rekomenduojama kreiptis į savo 
gydytoją ir atlikti kraujo tyrimą.

Laimei, vitamino D trūkumą pašalinti labai paprasta – daugiau 
laiko praleiskite saulės šviesoje, valgykite vitamino D turinčius 
maisto produktus ar vartokite vitamino D maisto papildus.

Lazdijiškiai  raitojosi rankoves nemokamam vitamino D testui
jei jaučiate nuolatinį nuo-
vargį, skauda kaulus ir rau-
menis, lėtai gyja žaizdos, 
kankina bloga nuotaika, ko 
gero, jums trūksta vitami-
no D. Kadangi svarbiausias 
šio vitamino gamybos šal-
tinis yra saulės spinduliai, 
didelė tikimybė, jog dabar, 
gyvenant po apniukusiu 
dangumi, daugeliui iš mūsų 
tikrai trūksta vitamino D. 

Šį įtarimą vakar pasiūlė patikrin-
ti Lazdijų rajono savivaldybės 
sveikatos biuras ir Pirminės svei-
katos priežiūros centras, surengę 
vitamino D tyrimo akciją rajono 
žmonėms. 

Į Lazdijų viešąją biblioteką 
susirinko gausus būrelis lazdi-
jiškių, pasiryžusių nemokamai 
atlikti vitamino D tyrimą. Tarp 
ketinančių atlikti tyrimą buvo 
meras Artūras Margelis, admi-
nistracijos direktorius Gintautas 
Salatka, jo pavaduotojas Jonas 
Stankevičius, kiti savivaldybės 
darbuotojai, miestelėnai.  

Visuomenės sveikatos biuro 
direktorė Ramutė Kunigiškienė 
padėkojo merui, inicijavusiam 
šią vitamino D patikrą ir papa-
sakojo apie vitamino D reikšmę 
kiekvieno iš mūsų sveikatai ir 
gerai nuotaikai bei priminė, kas 
nutinka, jei organizme sumažėja 
šio svarbaus vitamino. 

„Kadangi daugiausia vitamino 
D mes gauname su saulės šviesa, 
dabar, kai už lanko mažai švie-
sos, šio vitamino gali pritrūkti“, 
– sakė biuro direktorė. 

Meras A. Margelis prisipažino, 
jog duoti kraują iš venos jam nėra 
pats didžiausias malonumas. 
„Kai pirmą kartą man ėmė kraujo 
iš venos, tai atsijungiau. Bet šian-
dien esu ryžtingai nusiteikęs, 
duosiu kraujo, noriu sužinoti, 
ar netrūksta man šio vitamino“, 
– sakė rajono vadovas. 

Slaugytoja Onutė merui pir-

majam nuleido kraujo, o prie 
improvizuoto tyrimų kabineto 
nusidriekė netrumpa laukian-
čiųjų eilė. 

Lazdijų pirminės sveikatos 
priežiūros centro direktorius 
Virginijus Golikas teigė, jog šios 
akcijos tikslas skatinti Lazdijų 
bendruomenės žmones rūpintis 
savo sveikata.•

Pirmasis kraujo tyrimui davė meras A. Margelis.

Vakar lazdijiškiai galėjo sužinoti ir savo kūno masės indekso rodiklius.

KNYGYNĖLIS,  Seinų g. 12, Lazdijai. 
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Iš Lazdijų ir Veisiejų miestų gyventojų pradedamos surinkti maisto atliekos

Į maisto atliekų konteinerius reikia mesti maisto, virtuvės ir žaliąsias atliekas. (R. Opolskienės nuotr.)

Lazdijų rajone pradeda-
ma įgyvendinti dar viena 
naujovė atliekų tvarkymo 
srityje – atskiras mais-
to atliekų surinkimas iš 
individualių namų gyven-
tojų. Gruodžio 18 d. maisto 
atliekos bus surenkamos 
iš Veisiejų, gruodžio 19 – iš 
Lazdijų miesto gyventojų. 

Maisto atliekų konteineriai bus 
tuštinami nuo 7 iki 22 val. Indi-
vidualių namų savininkai kon-
teinerius ištuštinimo dieną iki 7 
val. turi ištraukti ir pastatyti kuo 
arčiau gatvės ar kelio, gerai ma-
tomoje vietoje, kad vežėjui būtų 
patogu juos ištuštinti. Jei kon-
teineris  atliekų išvežimo dieną 
stovės namų valdos teritorijoje, 
jis nebus ištuštinamas. 

Kilus klausimų dėl atliekų 
išvežimo, neištuštintų kon-
teinerių, konteinerių pastaty-
mo ar kitų, kreipkitės į uaB 
„ecoservice projektai“, tel. 
(8 318) 51034, el. p. zita.ma-
tuleviciene@ecoservice.lt, 
Gėlyno g. 19, Lazdijai. 

Maisto atliekų konteineriai 
šaltuoju metų laiku bus ištuš-
tinami vieną kartą per mėnesį. 
Veisiejų mieste maisto atliekos 
vėl bus surenkamos sausio 15 ir 
vasario 12, Lazdijuose – sausio 16 
ir vasario 13 dienomis. Vėliau jų 
išvežimo grafikai bus patikslinti 
ir paskelbti bei išsiųsti indivi-
duliais maisto atliekų konteine-
riais besinaudojantiems gyven-
tojams.  

Šie konteineriai buvo išdalinti 

birželio mėnesį. Juos gavo  Lazdi-
jų  ir Veisiejų miestų individualių 
namų  gyventojai, kurie neturi 
kompostavimo dėžių.  Kartu su 
konteineriais buvo išdalinti ir 
specialūs maisto atliekoms vir-
tuvėje surinkti skirti kibirėliai 
bei specialios talpos panaudotam 
aliejui ir riebalams surinkti.  

Atskirai renkant maisto atlie-
kas joms skirtame kibirėlyje re-
komenduojama nenaudoti plas-
tikinio maišelio. Be plastikinių 
maišelių surinktos maisto atlie-
kos paprasčiau tvarkomos, grei-
čiau suyra, skleidžia silpnesnį 
kvapą nei išmestos maišeliuose. 
Baimintis mesti maisto atliekas 
tiesiai į kibirėlį be maišelių ti-
krai neverta, nes tiek kibirėliai, 
tiek konteineriai yra specialiai 
pritaikyti šioms atliekoms ir jų 
apačioje yra palikta vietos susi-
dariusiam skysčiui kauptis. 

Į maisto atliekų konteinerius  
galima mesti ne tik maisto atlie-
kas: vaisių ir daržovių likučius, 
kiaušinių lukštus, arbatos tirš-
čius ir pakelius, kavos tirščius 
ir filtrus, mėsos atliekas, kau-
lus, skerdienos liekanas, žuvies 
likučius, riebalus, aliejų, pieno 
produktus, bet ir virtuvės atlie-
kas: riebalais ir kitais maisto 
produktais suteptą kartoną ir 
popierių, išskyrus pakuotes, 
naudotus popierinius rankšluos-
čius, staltieses, servetėles, nau-
dotus vienkartinius popierinius 
puodelius. Į šiuos konteinerius 
taip pat galima mesti ir žaliąsias 
atliekas: kambarinius augalus 
ir jų dalis, piktžoles, kitas sodo 

ir daržo atliekas, susmulkintas 
medžių šakas.

Visų šių atliekų negalima mes-
ti į mišrių atliekų konteinerius. 
Alytaus regiono atliekų tvarky-
mo centro (ARATC) specialistai 
nuolat domisi ir kontroliuoja, ar 
gyventojai tinkamai išrūšiuoja 
atliekas. 

„Kartu su konteinerių kom-
plektais gyventojams buvo 
išdalinti ir lankstinukai su in-
formacija, kaip naudoti šiuos 
konteinerius, kokias atliekas į 

juos mesti. Pirmųjų savivaldybių, 
kuriose jau surenkamos maisto 
atliekos, patirtis rodo, kad gy-
ventojai žino, kokias atliekas rei-
kia mesti į maisto konteinerius, 
tačiau nemažai jų iš įpročio dar 
išmeta į mišrių atliekų kontei-
nerius“, – sakė ARATC Atliekų 
tvarkymo paslaugų ir kontrolės 
padalinio vadovas Martynas 
Krasauskas, primindamas, kad 
konteineriai su netinkamomis 
atliekomis nebus ištuštinami.

Lazdijų rajono savivaldybė ats-

kirą maisto atliekų surinkimą 
pradeda viena pirmųjų šalyje. 
Maisto atliekos atskirai jau su-
renkamos Druskininkų ir Aly-
taus miesto savivaldybėse. Gruo-
džio pabaigoje jos bus pradėtos 
surinkti ir Birštono bei Prienų 
rajono savivaldybėse. Kitų metų 
pradžioje maisto atliekos jau tu-
rėtų būti surenkamos visose sep-
tyniose Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo sistemą kuriančiose 
savivaldybėse.•
ARATC informacija

LAIKINI VIETINIO (PRIEMIESTINIO) REGULIARAUS SUSISIEKIMO 
AUTOBUSŲ MARŠRUTAI IR TVARKARAŠČIAI, 

KURIAIS UAB „LAZDIJŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ PRIKLAUSANTYS AUTOBUSAI VAŽIUOS 
NUO 2018 M. GRUODŽIO 27 D. IKI 2018 M. SAUSIO 2 D.

eil. 
Nr. maršrutas maršruto 

ilgis (km)

Išvykimo 
laikas iš Laz-
dijų autobusų 
stoties ar pra-
dinės stotelės 
ir atvykimo į 
galutinę sto-

telę laikas

Išvykimo 
laikas iš 

galutinės 
stotelės ir 
atvykimo į 
Lazdijų au-
tobusų stotį 
ar kitą pra-
dinę stotelę 

laikas

Važia-
vimo 

dienos

1 Lazdijai–Druskininkai per Veisiejus, Leipalingį 52 (52) 6.45–7.52 8.20–9.30 P

2 Lazdijai–Leipalingis per Veisiejus 40 (34) 15.30–16.25 16.30–17.20 P

3 Lazdijai–Veisiejai per Kučiūnus 30 (30) 6.10–7.00 7.05–7.55 P

4 Lazdijai–Veisiejai per Kučiūnus 30 (30) 14.50–15.39 15.40–16.30 P

5 Lazdijai–Veisiejai–Leipalingis–Viktarinas–Kapčiamiestis–Veisiejai–Lazdijai 54 (34) 6.25–7.32 7.32–8.20 K

6 Lazdijai–Veisiejai–Kapčiamiestis–Viktarinas–Leipalingis–Veisiejai–Lazdijai 34 (54) 14.20–15.00  15.00–16.10 K

7 Lazdijai–Būdvietis per Rudaminą 20 (20) 6.45–7.20 7.22–7.50 P

8 Lazdijai–N. Kirsna–Šeštokai–Mikniškiai–Rudamina–Šeštokai–Lazdijai 31 (31) 6.55–7.35 7.35–8.25 P

9 Lazdijai–N. Kirsna–Šeštokai–Mikniškiai–Būdvietis–Rudamina–Lazdijai 39 (20) 14.20–15.14 15.15–15.38 P

10 Lazdijai–Rudamina–Būdvietis–Mikniškiai–Šeštokai–N. Kirsna–Lazdijai 20 (39) 17.15–17.44 17.45–18.35 P

11 Lazdijai–stebuliai per Šventežerį, Teizus 22 (22) 6.45–7.15 7.18–7.45 K

12 Lazdijai–stebuliai per Šventežerį, Teizus 22 (22) 14.50–15.20 15.22–15.50 K

13. Lazdijai–Rudamina–A. Kirsna–Vidzgailai– Zelionka–A. Kirsna–Rudamina–Lazdijai 22 (21) 11.50 – 12.30 12.32 – 13.10 P

Paaiškinimai: „PR“–pirmadienis; „K“–ketvirtadienis; „P“–penktadienis.
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Kalėdų medis
Šv. Kalėdos – didžiausia šventė 
pasaulyje, kai minimas Jėzaus 
Kristaus gimimas. Ši šventė yra 
tapusi ir mūsų kultūros dalimi 
bei tradicija. Šiuo metu daugumai 
šv. Kalėdos neįsivaizduojamos be 
dovanų, Kalėdų Senelio, gausaus 
stalo bei vieno pagrindinių atri-
butų – papuoštos Kalėdų eglės. 
Senovės egiptiečiai per Kalėdas 
kaip puošmenas naudojo pal-
mes, o romėnai rinkdavosi eglę 
kaip pavasario žalumos pranašę. 
Istoriškai Vidurio Europoje ka-
lėdinio medelio pradininke lai-
koma Vokietija (XVI amžiuje), 
kai karštai tikintys krikščionys 
namo parsinešdavo eglutę, o jei 
jų nebūdavo, puošdavo iš medžio 
pastatytas piramides – jas apdė-
liodavo eglišakėmis ir puoštomis 
žvakėmis. Šiuo metu gyvų kalė-
dinių medelių paklausa Europos 
rinkoje siekia netoli 50 milijonų 
medžių kiekvienais metais, tuo 
metu JAV – apie 35 mln. Norint 
patenkinti tokią didelę rinką 
yra veisiamos kalėdinių mede-
lių plantacijos, pagal išauginamą 
jų skaičių plantacijose, Europoje 
šiuo metu pirmauja Danija, kuri 
apie 90 proc. išaugintos produk-
cijos eksportuoja į kitas Europos 
šalis (Prancūzija, Didžioji Brita-
nija, Vokietija). 

Dažniausias auginamas Kalėdų 
medis yra paprastoji eglė (Picea 
abies). Tai antras pagal paplitimą 
medis Lietuvoje, tad greičiausiai 
ir dauguma eglučių, kurias puo-
šėte vaikystėje, buvo būtent šis 

medelis. Vis dėlto mūsų įprasta 
eglutė turi vieną ryškų trūkumą, 
lyginant su kitomis rūšimis, ji 
gausiai meta spyglius, o po šven-
čių sezono persodinta lauke daug 
kam neatrodo taip įdomiai kaip 
kiti šios rūšies augalai.

Pastaruoju metu viena popu-
liariausių eglių yra dygioji eglė 
(Picea pungens). Nors dauguma 
ją vadina sidabrine. Ši eglutė 
pasižymi labai sidabriška, net į 
melsvumą spalva, tačiau perkant 
reikia nebijoti ir kitų jos atspal-
vių, nes ji „mėgsta“ varijuoti. 
Tiesa, nepaisant grožio, ši eglutė 
pateisina savo vardą – dygioji, 
nes jos spygliai iš tiesų gana dy-
gūs, todėl gali būti mažiau ma-
lonu tokią eglutę puošti, o ypač 
nupuošti.

Šiurkščioji eglė (Picea aspera-
ta) yra tarsi tarpinis variantas 
tarp sidabrinės ir paprastosios 
eglių – ji tanki, trumpais spy-
gliukais. Savo spalva ji primena 
paprastąją eglę, tačiau yra deko-
ratyvesnė. 

Kita paprastosios eglutės al-
ternatyva gali tapti serbinė eglė 
(Picea omorika), kuri spyglių 
smulkumu primena paprastąją 
eglę, tačiau yra už ją tankesnė. 
Be to, ji pasižymi įdomiu spal-
vingumu – eglutės spyglių apačia 
yra sidabriškai melsva, tarsi pa-
šerkšnijusi, o viršus žalsvas.

Neretai plantacijose auginama 
ir baltoji eglė (Picea glauca). Na-
tūraliai ji auga Šiaurės Ameriko-
je, pasižymi žalsvai pilkšvomis, 

tankiomis, tačiau siauromis ša-
kutėmis, todėl ją papuošus tam-
pa labai elegantiška.

Prekybos centruose pirkėjai 
dažniausiai gali įsigyti įvairių 
rūšių kėnių (Abies). Kėnių ša-
kos kur kas minkštesnės už si-
dabrinės eglės šakas, jį malonu 
liesti, jis žalesnis, be to, kėnis 
labai gerai laiko spyglius, todėl 
gali būti puošiamas labai anksti, 
o nupuošiamas gerokai vėliau nei 
tradiciškai. Medelis yra aroma-
tingas, o po švenčių pasisodinus 
kieme jis atrodo originaliau nei 
eglė. 

Galbūt rečiausiai per šventes 
puošiamas spygliuotis yra pu-
šis (Pinus). Pušų rūšių yra la-
bai daug, ji priklauso tai pačiai 
šeimai, kaip ir eglutės ar kėniai. 
Šiaurės Europoje ir JAV įvairios 
pušų rūšys, tokios kaip papras-
toji pušis (Pinus sylvestris), kal-
ninė pušis (Pinus mugo), italinė 
pušis (Pinus pinea) ar kedrinė 
pušis (Pinus cembra), namuose 
neretai tampa kalėdinių eglučių 
alternatyva. 

Šiuolaikinėje visuomenėje, be 
natūralių išaugintų kalėdinių 
medelių, plačiai naudojami il-
galaikiai, kelerius metus galintys 
tarnauti dirbtiniai medeliai. Jie 
patrauklūs pirkėjams, nes nuo 
jų nebyra spygliai, taip pat gali-
ma įsigyti bet kuriame prekybos 
centre. Vis dėlto daugiau kaip 85 
procentų lietuvių yra linkę įsigyti 
natūralų medelį. Žmonės juos 
perka turguose, mugėse, preky-

bos centruose ar tiesiai iš augin-
tojų, tačiau pasitaiko atvejų, kai 
eglutė nukertama miške nelega-
liai. Reikia žinoti, kad savivaliau-
jant miške padaroma didelė žala 
gamtai, nes iškertami gražiausi, 
o tai reiškia genetiškai stipriau-
si, palankioje miško vietoje au-
gantys medeliai, iš kurių ateityje 
susiformuotų naujas medynas. 
Taip pat miškų valdytojams 
būna skaudu kai eglučių vagys 
įsisuka į atsodinto miško plotus 
ir taip pat išsirenka gražiausius 
ir stipriausius medelius. Tokius 
atvejus reglamentuoja Lanky-
mosi miške taisyklės, kuriose 
skelbiama, kad kirsti ar kitaip 
žaloti medžius, krūmus, kitus 
augalus ir grybus, ardyti miško 
paklotę draudžiama ir užtraukia 
administracinę baudą. 

Vis dėlto privataus miško savi-
ninkas savo miške gali išsirinkti 
ir nusikirsti eglutę, tačiau tokiu 
atveju privalo turėti nuosavybę 
įrodančius dokumentus. 

Perkant gyvą Kalėdų medelį 
ir planuojant jį po švenčių išlai-
kyti gyvą, reikėtų patikrinti, ar 
žemė vazonėlyje nėra išdžiūvusi 
ir ar nėra pažeista šaknų sistema. 
Norint namuose Kalėdų medelį 
išlaikyti žalią ir sveiką kuo ilgiau, 
patartina medelio jokiu būdu ne-
laikyti prie tiesioginių šilumos 
šaltinių, kurie gali išdžiovinti 
žemę bei medelio šaknis – tai 
radiatorius, židinys ar krosnelė, 
oro kondicionierius bei šildomos 
grindys. Turintys tikslą medelį 

persodinti, privalo jo „nepabu-
dinti“, tad tręšti jo nerekomen-
duojama. Galima tik saikingai jį 
palaistyti. Dažniausiai augalas 
būtent ir pabunda dėl aukštesnės 
temperatūros ir ilgesnio buvimo 
šilumoje laikotarpio, o tai labai 
sumažina prigijimo tikimybę. Pa-
prastai prigyja apie 50–70 % po 
Kalėdų persodinamų eglučių. 

Jau daugiau nei dešimtmetį 
VĮ Valstybinių miškų urėdija 
organizuoja akciją „Parsinešk 
Kalėdas į savo namus“, kurios 
metu įvairiose Lietuvos vietose 
miškininkai nemokamai dalina 
eglučių bei pušaičių šakas. Mėgė-
jams kurti tai puiki proga iš šakų 
nusipinti kalėdinius vainikus ar 
kitaip papuošti savo namus.

Sausio 6 d. beveik visi nupuo-
šia savo eglutes, o savivaldybės 
įstaigos ar privačios bendrovės 
organizuoja eglučių surinkimą, 
išvežimą, vėliau naudoja jas kaip 
biokurą. Būkime atsakingi ir 
sutikime šventes be papildomų 
rūpesčių.•
Informacija parengta Aplinkos ministerijos 
užsakymu
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Kieno milijonus „Domino“ teatro premjeroje 
skaičiuos „(Ne)tikras milijonierius”? 
sausio 22 d. profesionalus 
komedijos teatras „Domi-
no“ kviečia visus nuotykių 
pasiilgusius Lazdijų gy-
ventojus į išskirtinę sezo-
no premjerą – nuotykių 
komediją „(Ne)tikras mi-
lijonierius“, kur susipina 
tikros ir netikros aistros 
bei smagiai skaičiuojami 
milijonai. 

Tai ypatinga premjera, kuriai 
diriguoja puikiai mokantis pra-
juokinti iki ašarų teatro, kino ir 
televizijos aktorius bei režisierius 
Ramūnas Cicėnas, debiutuojan-
tis „Domino“ teatre. Vaidmenis 
kuria ir gausus būrys mylimų 
Lietuvos aktorių: Eimutis Kvos-
čiauskas, Rokas Petrauskas, Lina 
Rastokaitė, Elžbieta Latėnaitė, 
Elzė Gudavičiūtė, Andrius Žiu-

rauskas, Algirdas Dainavičius, 
Mantas Vaitiekūnas, Aleksas 
Kazanavičius, Sakalas Uždavi-
nys, Emilija Latėnaitė, Gabrielė 
Malinauskaitė, Rimantas Bag-
dzevičius. 

„(Ne)tikro milijonieriaus” he-
rojus – Dominykas Pinjonas, 
bedarbis, šeima ir gyvenimu 
nusivylęs vyriškis, svajojan-
tis… tapti turtingu. O kas gi 
nesvajoja! Sulaukęs pasiūlymo 
pagyventi ir pasaugoti milijonų 
vertą savo giminaičio butą, no-
riai sutinka. Įspūdingas inter-
jeras, vertingi meno kūriniai, 
brangiausi baldai – turtingu 
būti gera. Tačiau į duris pasibel-
džia netikėti svečiai – mokesčių 
inspekcija! 

Ar Dominykui pavyks įgyven-
dinti genialų planą ir tapti (ne)
tikru milijonieriumi?  Ar, užuo-

dę milijonus, šiam planui nesu-
trukdys buvusi žmona, draugas 
bankininkas, pinigus mylinti 
dizainerė ar tikrasis namų šei-
mininkas? 

Intriguojanti komedija „(Ne)
tikras milijonierius“ kuriama 
pagal garsaus prancūzų drama-
turgo ir kino režisieriaus Francio 
Veberio pjesę „Brangus lobis“, 
sulaukusią didžiulio pasiseki-
mo visame pasaulyje. Pagal šio 
autoriaus pjeses sukurtos kome-
dijos „Žaisliukas“ ir „Tėtušiai“ 
puikuojasi pasauliniame kome-
dijų lobyne. 

Puikūs aktoriai ir dėmesį 
prikaustanti nuotykių istorija 
garantuoja puikų vakarą „Do-
mino” teatro komedijoje. Bilietus 
galite įsigyti internetu www.do-
minoteatras.lt ir Kultūros centro 
kasoje.•

Prenumeruokite internetu 
www.prenumerata.lt

365 dienos Lazdijų jaunimo centre
Dineta Babarskienė 
Lazdijų viešosios bibli-
otekos jaunimo centras 
atviras visiems ir kiekvie-
nam, čia laukiami visi, o 
veiklų suras kiekvienas. 
Puiku, jei galva pilna 
šviesių idėjų, tuomet  tik 
įdomiau, mat čia puiki 
vieta jas realizuoti kartu 
su bendraminčiais, bičiu-
liais ir draugais. Tereikia 
ateiti! Projektas  „365 
Lazdijų jaunimo centre“ 
atspindi visiems atvirą 
jaunimo centro filosofiją. 
Tai puiki galimybė atsi-
skleisti, įdomiai padirbėti, 
padiskutuoti ne tik savame 
rate, bet ir susitikus su 
bendraminčiais iš kitur. 
Tai atspindėjo ir projek-
to  „365 Lazdijų jaunimo 
centre”  tikslas – stiprinti 
jaunimo darbuotojų tarpu-
savio bendradarbiavimą, 
komunikuojant atskleisti 
darbo su jaunimu princi-
pus ir subtilybes, taip pat 
integruoti iniciatyvius ir 
nemotyvuotus jaunuolius 
bendroms socialinėms ir 
kultūrinėms veikloms. 

Įgyvendinant projektą  Lazdi-
jų jaunimo centre  vykusioje 10 
dienų dieninėje stovykloje buvo 
organizuotas informacinis ren-
ginys, mokymai jaunuoliams ir 
darbuotojams, dirbantiems su 
jaunimu „Kūrybiškas dialogas 
jaunimo centre: pažadink jauno 
žmogaus žingeidumą, atliepk jo 
vertybes ir paskatink veikti“, mo-
tyvacijos mokymai jaunuoliams 
„Aš, tu ir mes“, bendri psicholo-
gijos mokymai „Perženk slenks-
tį“ ir konsultavimas, teorijos ir 
praktikos mokymai „Videodirb-
tuvės. Akimirkos“. Po kiekvienų 
mokymų  organizuoti jaunuolių 
ir darbuotojų aptarimai, įsiverti-
nimas, refleksija. Stovyklos metu 

buvo organizuotas ir  socialinis 
dialogas užimtumo, nusikals-
tamumo, patyčių, „laisvalaikio 
kitaip“ temomis. 

Kūrybišką dialogą  Jaunimo 
centre „Pažadink jauno žmogaus 
žingeidumą, atliepk jo vertybes 
ir paskatink veikti“  moderavo 
Girvydas Duoblys, o aktorius 
Giedrius Savickas itin įtaigiai 
ir kūrybiškai, nuoširdžiai ir 
betarpiškai bendravo su jau-
nuoliais. 

Psichologijos mokymai „Per-
ženk slenkstį“, kuriuos vedė 
Aušra Nedzinskienė, buvo itin 
įdomūs, mat kalbėta apie nūdie-
ną. Mokymų metu buvo skatina-
ma dažniau užsukti į Jaunimo 
centrą ir surasti sau mėgstamos 
veiklos, o visiems kartu, žino-
ma, gims naujų idėjų, atsiras ir 
bendrų užsiėmimų ir kūrybinių 
sumanymų. Tereikia išdrįsti per-
žengti slenkstį. 

„Videodirbtuvės. Akimirkos“ 
mokymus vedė Dainius Kara-
liūnas. Jaunuoliai buvo mokomi 
kurti videofilmukus. Visos vyk-
domos veiklos buvo filmuojamos, 
vyko improvizacijos ir videofilmo 
montavimas, kūrimas. Sukurtas  
reprezentacinis filmukas „365 
Lazdijų jaunimo centre“.

Motyvacinius mokymus  jau-
nuoliams „Aš, tu ir mes“ vedė 
Vytas Kim. Diskusijos virė apie 
tai, kur dingsta motyvacija, ko-
dėl jos kartais ima ir pritrūksta. 
Žinoma, buvo  ieškota atsakymų, 
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.

Bendradarbiaujant su VšĮ 
Druskininkų jaunimo užimtumo 
bei VšĮ Alytaus miesto bendruo-
menės centrais buvo organizuoti 
vizitai ir bendros veiklos kartu 
– stovyklos, plaukimas baida-
rėmis.

Su jaunuoliais ir jiems artimais 
žmonėmis buvo  dirbama ir in-
dividualiai: pokalbiai, motyva-
ciniai žaidimai, improvizacijos. 
Darbuotojai su jaunuoliais su-
organizavo  6 reprezentacinius 

Jaunimo centro užsiėmimus-
susitikimus-dialogus Lazdijų 
rajono įstaigose, dirbančiose su 
jaunimu. 

Baigiamasis  stovyklos akcen-
tas – orientacinis žygis „365 Laz-
dijų mieste“. Jame dalyvavo apie 
80 jaunuolių. Orientacinį žygį 
rėmė Lazdijų rajono savivaldybė, 
kaimo turizmo sodyba „Nieda“, 
SPA VILNIUS Druskininkai. 

Individualiose konsultacijose 
dalyvavo 37  jaunuoliai, 4 jau-

nuoliai įsitraukė į savanorystės 
veiklas.  Bendras projekto daly-
vių skaičius – 285. 

Projektą finansavo Jaunimo 
reikalų departamentas prie 
socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos bei Lazdijų rajono 
savivaldybė. 

Ir dar...  Šių metų kalendoriaus 
lapeliai dar ne visi nuplėšti ir nors 
projektas baigėsi, tačiau Lazdijų 
jaunimo centre esate laukiami. 
Kitais metais taip pat!•
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viešame aukcione parduoda butą (unikalus Nr. 5992-0001-
0017:0009, bendras plotas 12,61 kv. m, pastatas, kuriame yra butas, 
pažymėtas plane 1A1p, statybos metai 1920 m., avarinis) su bendro 
naudojimo patalpomis a-3 (1/2 iš 3,54 kv. m) ir rūsiu R-5 (plotas 20,27 
kv. m) (priklausinių ir bendro naudojimo patalpų plotas 22,04 kv. 
m), esantį Lazdijuose, Seinų g. 18-9.

Pradinė bendra nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo 
pardavimo kaina – 500,00 Eur, iš kurių pradinė nekilnojamojo turto 
pardavimo kaina – 500,00 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mo-
kestis – 5,00 Eur, dalyvio garantinis įnašas – 50,00 Eur (10 proc.).

Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis 
interneto svetainėje http://www.evarzytines.lt/.

Daugiau informacijos apie privatizuojamą turtą rasite interneto 
tinklalapiuose: www.evarzytines.lt, www.lazdijai.lt skiltyje „Aktu-
alijos/skelbimai“ (skelbimai apie elektroninius aukcionus: https://
www.lazdijai.lt/lit/Privatizuojami-objektai/3259) ir www.facebook.
com Lazdijų rajono savivaldybės paskyroje (nuoroda: https://www.
facebook.com/lazdijusavivaldybe/).

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBėS 
ADMINISTRAcIJA
(KODAS 188714992, VILNIAUS G. 1, LT-67106 LAZDIJAI)

skelbiamų derybų būdu perka gyvenamąjį namą su priklausiniais 
ir žeme, esantį Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje bendruome-
niniams vaikų globos namams, kurių paskirtis – užtikrinti ilgalaikę 
(trumpalaikę) socialinę globą likusiems be tėvų globos vaikams.

Pirkimo būdas – skelbiamos derybos.
Perkančioji organizacija – Lazdijų rajono savivaldybės admi-

nistracija, Vilniaus g. 1, Lazdijai, kodas 188714992, tel. (8 318) 66 108, 
faksas (8 318) 51 351, el. p. info@lazdijai.lt. 

Pasiūlymas dalyvauti skelbiamose derybose turi būti pateiktas 
tiesiogiai/per kurjerį arba siunčiamas registruotu laišku iki 2019-
01-08 9.00 val., adresu: Lazdijų rajono savivaldybės administraci-
jos Dokumentų ir informacijos skyriui, Vilniaus g. 1, 202 kab., LT-
67106 Lazdijai.  Ant voko nurodoma kandidato rekvizitai (vardas, 
pavardė, adresas ir telefono numeris, įmonės pavadinimas, adresas 
ir telefono numeris) ir užrašas „Skelbiamoms deryboms gyvenama-
jam namui su priklausiniais ir žeme Lazdijų rajono savivaldybėje 
pirkti. Neatplėšti iki 2019 m. sausio 8 d. 10.00 val.“.

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos darbo laikas: darbo 
dienomis nuo 8.00 – 17.00 val. (penktadienį nuo 8.00 – 15.45 val.), 
pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.

Informacija teikiama tel. (8 318) 66 112 bei tel. (8 318) 66 106.
Visą informaciją apie perkamą gyvenamąjį namą su priklausiniais 

ir žeme, esantį Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje, įskaitant ir 
pirkimo dokumentus rasite interneto tinklalapyje www.lazdijai.lt 
skiltyje „Aktualijos/skelbimai“ ir „Skelbimai“.

Teikiamas pasiūlymas turi atitikti gyvenamojo namo su priklau-
siniais ir žeme pirkimo skelbiamų derybų būdu pirkimo dokumen-
tuose nustatytus reikalavimus.

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBėS 
ADMINISTRAcIJA

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.

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

kodėl?“. 
 3.30 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 PREMJERA. „Šešios 

dienos“.
 0.25 „Juodasis sąrašas“.
 1.25 „Išnykimas“.
 3.20 Alchemija. Kultū-

rinė publicistika.

 3.50 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 „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 Farai. 
 20.30 „Moterys meluoja 

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

nijos biuras“.
 23.55 „Kaulai“.
 0.55 „Vaiduoklių ieško-

tojai“.
 1.45 „Grainderis“.
 2.35 Ekstrasensų mūšis. 
 4.05 „Kaulai“.

Btv
 7.00 „Vaikai šėlsta“. 
 7.30 „Stoties policija“.
 8.30 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 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 „„Delta“ būrys“.
 23.45 „Užpuolikai“.
 1.50 „Sostų karai“.
 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. 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 „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 „Gluchariovas“.
 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 Vilnius Jazz 2018. 
 7.00 „Sporto galia. 

Jordanijos 
karališkosios žirgų 
lenktynės“. 

 7.30 „Auklė Mun“. 
 7.40 „Riteris Rūdžius“. 
 7.55 „Džeronimas“.
 8.20 Į sveikatą. 
 8.45 Misija knygnešys.
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 DW naujienos  rusų 

kalba.
 12.15 Stambiu planu. 
 13.00 Pasaulio plaukimo 

čempionatas 
trumpajame 25 m 
baseine. Pusfinaliai 
ir finalai. 

 15.05 Atspindžiai. 
Paveldo kolekcija.

 15.40 „Auklė Mun“. 
 15.50 Premjera. „Kaip 

Paulinė Kalėdas 
gelbėjo“. 

 16.05 „Džeronimas“.
 16.30 Laba diena, 

Lietuva.
 18.00 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus albumas. 
 18.15 Misija knygnešys.
 19.15 „Pokalbiai pas Ber-

gmaną. Nuotykiai“. 
 20.10 Kultūros diena.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Jaunasis Popie-

žius“. 
 23.20 Anapus čia ir dabar. 
 0.05 DW naujienos  rusų 

kalba.
 0.20 Dabar pasaulyje. 
 0.50 Vilnius Jazz 2018. 
 1.45 „Komivojažierius“. 

 3.45 Anapus čia ir dabar.
 4.30 Mokslo sriuba. 
 4.55 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 Zilto 
karalius“.

 22.55 „Mano lemties 
diena“.

 0.55 „Nebylus liudi-
jimas“.

 2.45 „Džiunglių princesė 
Šina“.

 3.30 „Midsomerio 
žmogžudystės X. 
Kingo krištolas“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 „Filologyno 

berniukai“. 
 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 „Filologyno 

berniukai“. 
 20.30 Žinios. 
 20.58 Orai. 
 21.00 „Ranka, verta 

milijono“.
 23.30 „Pasitikėjimas“.
 0.40 „Daktaras Hausas“.
 1.35 „Svieto lygintojai“.
 2.25 „Paskutinis žmogus 

Žemėje“.

ketvIrtaDIenIS, gruodžio 13 d. Saulė teka 8.32, leidžiasi 15.52, dienos 
ilgumas 7.20. Jaunatis. Vardadieniai: Liucija, Odilija, Kastautas, Eiviltė, Otilija, Kastytis.

„Klauskite daktaro“,  13.00, LRT Televizija
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šeštaDIenIS, gruodžio 15 d. Saulė teka 8.34, leidžiasi 15.52, dienos ilgumas 
7.18. Priešpilnis. Vardadieniai: Justas, Kristijonas, Kristijona, Nina, Ona, Gaudenis, Gaudenė.

lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Nacionalinė ekspe-

dicija „Dniepru per 
Ukrainą“.

 7.00 Gimtoji žemė. 
 7.30 Premjera. „Žavusis 

princas“. 
 9.00 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 Pasaulio dokumen-

tika. „Didžiosios 
gyvūnų migracijos. 
Šiauriniai elniai“. 

 12.55 Pasaulio dokumen-
tika. „Baltieji liūtai. 
Gimę laisvėje. Kova 
dėl išgyvenimo“. 

 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 Maltiečių sriuba 

2018. Šventinis 
paramos koncertas. 

 23.10 Premjera. „Eks-
promtas“. 

 1.00 „Užmirštieji“. 
 3.05 Pasaulio dokumen-

tika. „Didžiosios 
gyvūnų migracijos. 
Šiauriniai elniai“. 

 4.00 Teisė žinoti. 
 4.25 „Džesika Flečer 5“. 

lnk
 6.05 Dienos programa. 
 6.10 „Madagaskaro 

pingvinai“. 
 6.35 „Nepaprastas 

Gumuliuko gyve-
nimas“. 

 7.05 „„Nickelodeon“ 
valanda. Keista 
šeimynėlė“. 

 7.35 „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 „Sniego mūšis“.
 11.45 „Šnipų vaikučiai 2. 

Prarastų svajonių 
sala“.

 13.50 „Eisas Ventura. Kai 
gamta šaukia“.

 15.40 „„Mažylis“ Tomis“.
 17.30 Bus visko. 
 18.30 Žinios. 
 19.25 Sportas. 
 19.28 Orai. 
 19.30 „Batuotas katinas 

Pūkis“.
 21.10 „Kung Fu Joga“.
 23.25 PREMJERA. „Džo 

Purvinis. Gražuolis 
nevykėlis“.

 1.40 „Betmenas prieš 
Supermeną. 
Teisingumo aušra“.

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 PREMJERA. 

„Ežiukas Bobis“.
 13.15 „Šoklieji bičiuliai“.
 14.55 „Bibliotekininkai“.
 15.50 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 

2. pasiklydęs 
Niujorke“.

 22.00 PREMJERA. „Ne-
matomi skaičiai“.

 0.30 „Toras. Tamsos 
pasaulis“.

 2.35 „Aukštis“.
 4.05 „Vaiduoklių ieško-

tojai“.

Btv
 6.15 „Didžiojo sprogimo 

teorija“.
 7.15 „Vaikai šėlsta“. 
 8.45 Sveikatos ABC 

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

grandinės“. 
 10.30 „Amūras – Azijos 

Amazonė“. 
 11.35 „Velniški Stivo Os-

tino išbandymai“. 
 12.40 „Geriau vėliau, 

negu niekada“.
 13.40 „Ekstrasensų 

mūšis“. 
 15.50 „Nusikaltimų 

tyrėjai“. 
 17.00 Betsafe–LKL. 

„Skycop“–
„Neptūnas“.

 19.30 Muzikinė kaukė. 
 22.05 „Elijaus knyga“.
 0.25 „Dingę be žinios 2“.
 2.15 „Ekstrasensų 

mūšis“.

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

pristato. Vyrų 
šešėlyje. Marija De 
Neri – Oginskienė“. 

 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“.
 15.35 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: Ki-

jevas. Sugrįžimas“.
 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 Pasikalbėk su 

manimi eilėmis. 
 13.00 Pasaulio plaukimo 

čempionatas 
trumpajame 25 m 
baseine. Pusfinaliai 
ir finalai. 

 15.15 ARTi. Veidai. 
 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. 
Jurgis Šaulys“.

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

svetimšaliai“. 
 22.25 Aktoriaus Sauliaus 

Sipario 60-mečiui. 
Bernardas Šo. 
„Velnio mokinys“.

 0.15 Dabar  
pasaulyje. 

 0.45 „Moterys ties 
nervų krizės riba“. 

 2.15 Kultūrų kryžkelė. 
Rusų gatvė. 

 2.40 Dokumentinė isto-
rinė laida „Lietuvos 
kolumbai“. 

 3.30 „Žmonės, kurie 
sukūrė Lietuvą. 
Jurgis Šaulys“.

 4.15 Klauskite daktaro. 
 5.05 Stilius. 

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

kviečia į gamtą“. 
 8.15 „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. Sielų 

šnabždesiai“.
 23.00 „Skaistuolė ameri-

kietė“.
 0.45 „Visi geri dalykai“.
 2.35 „Byla“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 Ledo kelias.
 7.30 „Pavojus migraci-

joms“.
 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 „Grotos gyve-

nimui“.
 1.10 „Naktis „Roksberio“ 

klube“.

„Batuotas katinas Pūkis“,  19.30, LNK

penktaDIenIS, gruodžio 14 d. Saulė teka 8.33, leidžiasi 15.52, dienos ilgumas 7.19. 
Priešpilnis. Vardadieniai: Alfredas, Fortunatas, Tarvainas, Kintvilė.

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 „Užmirštieji“. 
 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. 

„Betmenas prieš 
Supermeną. 
Teisingumo aušra“.

 0.05 „„Delta“ būrys 
2. Kolumbijos 
grandis“.

 2.20 „Šešios dienos“.
 3.55 Nebijok pažinti. 

tv3
 6.10 Televitrina.

 6.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

 6.55 „Simpsonai“.
 7.55 Farai. 
 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 „Mažoji  

undinėlė“.
 21.10 „Toras. Tamsos 

pasaulis“.
 23.30 „Įstatymus 

gerbiantis pilietis“.
 1.35 „Ginkluotas 

atsakas“.
 3.10 „Geras, blogas ir 

negyvas“.

Btv
 7.00 „Vaikai šėlsta“. 
 7.30 „Stoties policija“.
 8.30 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 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 NKL čempionatas. 

Jonavos „Sintek“–
Molėtų „Ežerūnas“.

 20.00 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 21.00 „Logano karas. Su-
saistytas garbės“.

 22.55 „„Delta“ būrys“.
 1.30 „Sostų karai“.
 2.35 „Nusikaltimų 

miestas“.

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. Trys 

dienos“.
 13.30 TV parduotuvė.
 13.45 „Miškinis“.
 14.55 „Gluchariovas“.
 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. 
 23.00 Ant bangos. 
 0.00 „Gluchariovas“.
 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 Vilnius Jazz 2018. 
 7.05 Už kadro. 
 7.30 „Auklė Mun“. 
 7.40 „Kaip Paulinė 

Kalėdas gelbėjo“. 
 7.55 „Džeronimas“.
 8.20 Garsiau. 
 8.45 7 Kauno dienos.
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 DW naujienos  rusų 

kalba.
 12.15 Istorijos detektyvai. 
 13.00 Pasaulio plaukimo 

čempionatas 
trumpajame 25 m 
baseine. Pusfinaliai 
ir finalai. 

 15.00 „Pokalbiai pas Ber-
gmaną. Nuotykiai“. 

 15.50 „Kaip Paulinė 
Kalėdas gelbėjo“. 

 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. Sagano 
vasara. Daikaku-dži 
šventykla“. 

 20.10 Kultūros diena.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Moterys ties 

nervų krizės riba“. 
 22.55 Monika Linkytė su 

styginių kvintetu.
 24.00 DW naujienos  rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.45 Vilnius Jazz 2018.
 1.45 Stop juosta.
 2.10 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija.

 2.35 Dainuoju Lietuvą. 
 5.05 Skambantys pa-

sauliai su Nomeda 
Kazlaus. Svečias 
– smuiko virtuozas 
Sergej Krylov  
(Italija).

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 „Nepaprastas 

Gumuliuko gyve-
nimas“. 

 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. „Byla“.
 23.00 „Visi geri dalykai“.
 1.05 „Nebylus liudi-

jimas“.
 3.00 „Džiunglių princesė 

Šina“.
 3.45 „Nusikaltimas 

šiaurėje. Kliuveris ir 
Zilto karalius“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 „Filologyno 

berniukai“. 
 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 „Naktis „Roksberio“ 

klube“.
 23.45 Eurolygos rung-

tynės. Miuncheno 
„Bayern“–Kauno 
„Žalgiris“.

 1.35 „Ranka, verta 
milijono“.

„Mažoji undinėlė“,  19.30, TV3
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pIrmaDIenIS, gruodžio 17 d. Saulė teka 8.36, leidžiasi 15.52, dienos ilgumas 
7.16. Priešpilnis. Vardadieniai: Olimpija, Mantgailas, Drovydė, Jolanta.

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 „Kolibrio efektas“.
 0.35 „Juodasis sąrašas“.
 1.35 „Ištrūkęs Džango“.

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 „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 Visi mes žmonės. 
 20.30 „Moterys meluoja 

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

vokiama“.
 0.05 „Kaulai“.
 1.05 „Vaiduoklių ieško-

tojai“.
 2.00 „Grainderis“.
 2.50 Ekstrasensai 

detektyvai. 
 3.45 „Kaulai“.
 4.35 „Vaiduoklių ieško-

tojai“.
 5.25 „Grainderis“.

Btv
 7.00 „Vaikai šėlsta“. 
 7.30 „Stoties policija“.
 8.30 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 9.30 „Šuo“.
 10.40 „Gelbėtojai – 112“.
 11.40 „Reali mistika“. 
 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 „Baudėjas. Karo 

zona“.
 23.05 „Elijaus knyga“.
 1.20 „Karo vilkai. 

Likvidatoriai V“.
 2.15 „Gyvi numirėliai“.

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. 

Savivalė“.
 13.30 TV parduotuvė.
 13.45 „Miškinis“.
 14.55 „Gluchariovas“.
 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 Vilnius Jazz 2018. 

Brian Marsella trio 
(JAV).

 7.05 Linija, spalva, 
forma. 

 7.35 „Kaip Paulinė 
Kalėdas gelbėjo“. 

 7.50 „Džeronimas“.
 8.15 Vienuolynų kelias 

Lietuvoje. 
 8.45 Misija knygnešys.
 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 Premjera. „Pasako-

jimai iš Japonijos 
4“. 

 15.40 „Auklė Mun“. 
 15.50 „Kaip Paulinė 

Kalėdas gelbėjo“. 
 16.05 „Džeronimas“.
 16.30 Laba diena, 

Lietuva.
 18.00 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus sąsiuvinis. 
 18.15 „Giminės. Gyve-

nimas tęsiasi 2“. 
 19.00 ARTi. Veidai. 
 19.15 „Jos istorija. 

Moterų galia. 
Profesija“. 

 20.10 Kultūros diena.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Nuoga Macha“.
 23.00 Mokslo ekspresas. 
 23.15 Istorijos detektyvai. 
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.45 Tarptautinis 

bigbendų festivalis 
„Big Band festival 

Šiauliai 2015“.
 1.45 Dokumentinė isto-

rinė laida „Lietuvos 
kolumbai“. 

 2.40 Istorijos perimetrai. 
„Vasario 16-oji“.

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

Vilniaus sąsiuvinis. 
 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 miestelis“. 
 14.00 „Nepaprastas 

Gumuliuko gyve-
nimas“. 

 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 „Tu esi čia“.
 23.20 „Mano lemties 

diena“.
 1.15 „Nebylus liudi-

jimas“.
 3.05 „Džiunglių princesė 

Šina“.
 3.50 „Likimo šešėlis“.

tv6
 6.15 Televitrina. 
 6.30 Dainų dvikova.
 7.00 Aliaskos geležinke-

liai.
 8.00 „Havajai 5.0“.
 9.00 Autopilotas. 
 9.30 „Bibliotekininkai“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Kobra 11“.
 12.30 „Moderni šeima“.
 13.30 „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 „Silpnybės“.
 23.00 „Pjūklas 6“.
 0.45 „Daktaras Hausas“.
 1.40 „Svieto lygintojai“.
 2.25 „Paskutinis žmogus 

Žemėje“.

„Mentų karai. Odesa“,  10.00, BTV

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 

pasakos. Giedantis 
skambantis medis“. 

 10.00 Gustavo enciklope-
dija. 

 10.30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 

 11.30 Mūsų gyvūnai. 
 12.00 Pasaulio doku-

mentika. „Kerintis 
Tailandas. Centrinis 
regionas“. 

 12.55 Pasaulio doku-
mentika. „Nilas. 
Didingoji upė. 
Mėnulio kalnai“. 

 13.45 „Puaro“.
 15.25 Klausimėlis.lt.
 15.43 Loterija „Keno 

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

račio žiniomis“. 
 17.30 Žinios. Sportas. 

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

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

mano laisve“.
 22.10 Premjera. „Vienas 

plius viena“. 
 0.05 „Mumija. Drakono 

Imperatoriaus 
kapas“. 

 1.55 Pasaulio doku-
mentika. „Kerintis 
Tailandas. Centrinis 
regionas“. 

 2.50 Pasaulio doku-
mentika. „Nilas. 
Didingoji upė. 
Mėnulio kalnai“. 

 3.40 Savaitė su „Dvi-
račio žiniomis“. 

 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“. 

 8.00 „Ogis ir tarakonai“. 
 8.10 „Linksmosios 

pėdutės 2“.
 10.05 Muzikinė  

kaukė.
 12.45 „Policijos aka-

demija 4. Civiliai 
patruliai“.

 14.30 „Viskas normaliai!“.
 16.40 Ne vienas kelyje. 
 17.20 Teleloto. 

 18.30 Žinios. 
 19.25 Sportas. 
 19.28 Orai. 
 19.30 Lietuvos balsas. 
 22.50 „Ištrūkęs Džango“.
 2.10 „Pjūklas 5“.
 3.40 „Kung Fu Joga“.

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. 
 12.30 „Pasaka apie 

pagrobtą nimfą“.
 13.35 „Aš ir Erlas, ir 

mirštančioji“.
 15.50 „Jaunėlis“.
 18.00 Raudonas kilimas. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 TIESIOGIAI. X 

Faktorius. 
 22.30 „Tryliktas rajonas. 

Ultimatumas“.
 0.30 „Įstatymus 

gerbiantis pilietis“.
 2.25 „Žmonijos biuras“.
 4.00 „Grainderis“.

Btv
 6.20 „Geriau vėliau, 

negu niekada“.
 7.20 „Amūras – Azijos 

Amazonė“. 
 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“.
 13.35 „Ekstrasensų 

mūšis“. 
 15.55 „Nusikaltimų 

tyrėjai“. 
 17.00 Betsafe–LKL. 

„Nevėžis“–
„Žalgiris“.

 19.30 „Mažasis plau-
kikas“.

 21.25 „Karo vilkai. 
Likvidatoriai V“.

 22.25 „Gyvi numirėliai“.
 23.25 „Logano karas. Su-

saistytas garbės“.
 1.10 „Dingę be žinios 2“.

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

pristato. Vyrų 
šešėlyje. Padangių 
moterys“. 

 7.55 „Pasaulis iš 
viršaus“. 

 8.30 Kaimo akademija. 

 9.00 Šiandien kimba. 
 10.00 „Tiesa apie kalo-

rijas“. 
 11.10 4 kampai. 
 11.40 Skonio reikalas. 
 12.10 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 „Gurovo bylos. 

Medžioklė“.
 2.45 „Merdoko 

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

Naujoji Zelandija“.

lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Aktoriaus Sauliaus 

Sipario 60-mečiui. 
Bernardas Šo. 
„Velnio mokinys“.

 8.00 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita. 

 8.15 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas. 

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

galia. Tour du 
Faso – svarbiausios 
dviračių lenktynės 
Afrikoje“. 

 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 Pasaulio plaukimo 

čempionatas 
trumpajame 25 m 
baseine. Finalai. 

 14.15 Trimito genijaus 
Sergej Nakariakov 
(Izraelis, Rusija) ir 
Maria Meerovitch 
(Belgija) koncertas.

 15.45 Šventadienio 
mintys. 

 16.15 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje. 

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

Nomeda. 
 18.45 Istorijos perimetrai. 

„Vasario 16-oji“.
 19.40 „Dauntono abatija 

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

sauliai su Nomeda 
Kazlaus. Svečias 

– mandolinos 
virtuozas Francesco 
Mammola (Italija).

 22.00 Šviesa ir šešėlis. 
 23.40 Anapus čia ir dabar. 
 0.25 „Tobuli svetimša-

liai“. 
 1.50 Trimito genijaus 

Sergej Nakariakov 
(Izraelis, Rusija) ir 
Maria Meerovitch 
(Belgija) koncertas.

 3.20 Pasikalbėk su 
manimi eilėmis. 

 4.15 Garsiau. 
 4.40 7 Kauno dienos.
 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“.
 23.10 „Atsisveikinimo 

žodis“.
 1.15 „Skaistuolė ameri-

kietė“.
 2.45 „Prieblanda. Sielų 

šnabždesiai“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 Ledo kelias.
 7.30 „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 PREMJERA. „Pelkių 

liūtai“.
 14.00 Pavojingiausi 

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

keliai“.
 17.00 TIESIOGIAI. 

„Lietuvos atvirasis 
3x3 krepšinio 
čempionatas“.

 19.00 Amerikos talentai.
 21.00 Žinios. 
 21.53 Sportas.
 21.58 Orai. 
 22.00 Nakties TOP. 
 22.30 Dainų  

dvikova.
 0.00 „Skorpionas“.
 0.55 Jokių kliūčių!

SekmaDIenIS, gruodžio 16 d. Saulė teka 8.35, leidžiasi 15.52, dienos ilgumas 
7.17. Priešpilnis. Vardadieniai: Albina, Vygaudas, Audronė, Algina, Alina, Adas.
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trečIaDIenIS, gruodžio 19 d. Saulė teka 8.38, leidžiasi 15.53, dienos ilgumas 7.15. 
Priešpilnis. Vardadieniai: Rufas, Urbonas, Gerdvilas, Rimantė, Darijus.

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 „Tikras išban-
dymas“.

 0.45 „Juodasis sąrašas“.
 1.45 „Nurašytieji“.

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. 
 19.25 TV3 orai. 
 19.30 Gero vakaro šou. 
 20.30 „Moterys meluoja 

geriau“. 
 21.00 TV3 vakaro žinios. 
 21.55 TV3 orai.
 22.00 PREMJERA. „Sugrį-

žimas“.
 22.25 „Vikinglotto“. 
 22.30 TĘSINYS. „Sugrį-

žimas“.
 23.55 „Kvantikas“.
 0.55 „Vaiduoklių ieško-

tojai“.
 1.45 „Grainderis“.
 2.35 Ekstrasensai 

detektyvai. 
 3.25 „Kvantikas“.
 4.20 „Vaiduoklių ieško-

tojai“.
 5.05 „Grainderis“.

Btv
 7.00 „Vaikai šėlsta“. 
 7.30 „Stoties policija“.
 8.30 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 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 „Įteisintas faras“.
 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 „Gilus sukrėtimas“.
 23.25 „Mirtinos žaizdos“.
 1.30 „Sostų karai“.
 2.30 „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. 

Savivalė“.
 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 Tarptautinis 

bigbendų festivalis 
„Big Band festival 
Šiauliai 2015“. 

 7.05 Kultūrų kryžkelė. 
Rusų gatvė. 

 7.30 „Auklė Mun“. 
 7.40 „Kaip Paulinė 

Kalėdas gelbėjo“. 
 7.55 „Džeronimas“.
 8.20 Misija knygnešys.
 8.50 „Pasakojimai iš 

Japonijos 4“. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 DW naujienos  rusų 

kalba.
 12.15 Istorijos perimetrai. 

„Vasario 16-oji“.
 13.10 Kultūringai su 

Nomeda. 
 13.55 Linija, spalva, 

forma. 
 14.20 Stilius.
 15.15 „Pasakojimai iš 

Japonijos 4“. 
 15.40 „Auklė Mun“. 
 15.50 „Kaip Paulinė 

Kalėdas gelbėjo“. 
 16.05 „Džeronimas“.
 16.30 Laba diena, 

Lietuva.
 18.00 Kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 18.15 ARTi. Veidai. 
 18.30 FIFA klubų Pasaulio 

taurė. Pusfinalis. 
 20.30 Kultūros diena.
 20.45 „Lenkijos anks-

tyvosios istorijos 
paslaptys. Kryžius 
ir karūna“. 

 21.40 Premjera. „Juoda“. 
 23.10 Dokumentinė isto-

rinė laida „Lietuvos 
kolumbai“. 

 24.00 DW naujienos  rusų 
kalba.

 0.15 Dabar pasaulyje. 

 0.45 Tarptautinis 
bigbendų festivalis 
„Big Band festival 
Šiauliai 2015“. 

 1.40 „Komisaras ir jūra“.
 3.10 Kultūringai su 

Nomeda. 
 3.55 ARTi. Veidai. 
 4.10 Už kadro. 
 4.35 Kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 4.55 Monika Linkytė su 

styginių kvintetu. 

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 „Saugokis meš-

kinų“. 
 13.05 „Muča Luča“. 
 13.30 „Tinginių miestelis“. 
 14.00 „Nepaprastas 

Gumuliuko gyve-
nimas“. 

 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. 
Mirtis ir dulkės“.

 23.05 „Mano lemties 
diena“.

 1.05 „Dolmenas“.
 2.45 „Džiunglių princesė 

Šina“.
 3.30 „Midsomerio 

žmogžudystės X. Ir 
ateis Gitaristas“.

tv6
 6.15 Televitrina. 
 6.30 Dainų dvikova.
 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 TIESIOGIAI. 

Europos taurės 
krepšinio rung-
tynės. „Vilniaus 
„Rytas“–Baro 
„Mornar“.

 21.00 Juokingiausi 
Amerikos namų 
vaizdeliai.

 21.15 Eurolygos rung-
tynės. „Stambulo 
„Daruššafaka“–
Kauno „Žalgiris“.

 23.15 „Pasitikėjimas“.
 0.05 „Daktaras  

Hausas“.
 1.00 „Svieto lygintojai“.
 1.50 „Paskutinis žmogus 

Žemėje“.

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 Stilius. 
 13.00 Klauskite daktaro. 
 13.58 Loterija „Keno 

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.15 Laba diena, 

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

Orai.
 18.00 TV žaidimas „Kas ir 

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

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

dicija „Dniepru per 
Ukrainą“.

 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 „12 beždžionių 2“. 
 23.45 Klausimėlis.lt.
 24.00 LRT radijo žinios.
 0.10 „Štutgarto krimina-

linė policija 3“. 
 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. 

„Nurašytieji“.
 0.15 „Juodasis sąrašas“.

 1.20 „Kolibrio efektas“.

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. 
 19.25 TV3 orai. 
 19.30 Prieš srovę. 
 20.30 „Moterys meluoja 

geriau“. 
 21.00 TV3 vakaro žinios. 
 21.55 TV3 orai. 
 22.00 PREMJERA. „Pro 

stiklą“.
 0.10 „Kvantikas“.
 1.10 „Vaiduoklių ieško-

tojai“.
 2.05 „Grainderis“.
 2.55 Ekstrasensai 

detektyvai. 
 3.50 „Kvantikas“.
 4.35 „Vaiduoklių ieško-

tojai“.
 5.25 „Grainderis“.

Btv
 7.00 „Vaikai šėlsta“. 
 7.30 „Stoties policija“.
 8.30 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 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 „Mirtinos žaizdos“.
 23.05 „Baudėjas. Karo 

zona“.
 1.10 „Sostų karai“.
 2.05 „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. 

Savivalė“.
 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 „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 Tarptautinis 

bigbendų festivalis 
„Big Band festival 
Šiauliai 2015“.

 7.05 Misija: Vilnija. 
 7.30 „Auklė Mun“. 
 7.40 „Kaip Paulinė 

Kalėdas gelbėjo“. 
 7.55 „Džeronimas“.
 8.20 Mokslo sriuba. 
 8.50 „Pasakojimai iš 

Japonijos 4“. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 DW naujienos  rusų 

kalba.
 12.15 Gimę tą pačią 

dieną. 
 13.10 Anapus čia ir dabar. 
 13.55 Vienuolynų kelias 

Lietuvoje. 
 14.25 „Jos istorija. 

Moterų galia. 
Profesija“. 

 15.15 „Pasakojimai iš 
Japonijos 4“. 

 15.40 „Auklė Mun“. 
 15.50 „Kaip Paulinė 

Kalėdas gelbėjo“. 
 16.05 „Džeronimas“.
 16.30 Laba diena, 

Lietuva.
 18.00 Kultūrų kryžkelė. 

Menora.
 18.15 „Giminės. Gyve-

nimas tęsiasi 2“. 
 18.55 FIBA Čempionų 

lyga. Panevėžio 
„Lietkabelis“–Jeru-
zalės „Hapoelis“. 

 21.00 Kultūros diena.
 21.15 FIFA klubų Pasaulio 

taurė. Pusfinalis. 
 23.00 „Komisaras ir jūra“.
 0.30 DW naujienos  rusų 

kalba.
 0.45 Dabar pasaulyje. 
 1.15 Tarptautinis 

bigbendų festivalis 
„Big Band festival 
Šiauliai 2015“. 

 2.10 „Nuoga Macha“.
 3.45 Daiktų istorijos.
 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 „Nepaprastas 

Gumuliuko gyve-
nimas“. 

 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. Ir 
ateis Gitaristas“.

 23.05 „Mano lemties 
diena“.

 1.00 „Nebylus liudi-
jimas“.

 2.50 „Džiunglių princesė 
Šina“.

 3.35 „Tu esi čia“.

tv6
 6.15 Televitrina. 
 6.30 Dainų dvikova.
 7.00 Aliaskos geležinke-

liai.
 8.00 „Havajai 5.0“.
 9.00 Gyvūnų manija. 
 9.30 „Bibliotekininkai“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Kobra 11“.
 12.30 „Moderni šeima“.
 13.30 „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 „Patriotas“.
 22.50 „Pasitikėjimas“.
 0.00 „Daktaras Hausas“.
 1.00 „Svieto lygintojai“.
 1.50 „Paskutinis žmogus 

Žemėje“.

antraDIenIS, gruodžio 18 d. Saulė teka 8.37, leidžiasi 15.53, dienos ilgumas 
7.16. Priešpilnis. Vardadieniai: Gracijonas, Girdvilas, Eivilė, Gracijus.

„Auklė Mun“,  15.40, LRT Plius



14 Dzūkų žinios Nr. 50 / 2018 12 13 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt

aSmenInIaI SkelBImaI nemokamaI !!!

Tel.: (8 318) 52260, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
1 k. butą Simne (2 aukštas,  •

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

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

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

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

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

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

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

Žemės sklypą Lazdijuose (30  •
a, tinka namo statybai, graži vie-
ta, prie miško ir vandens telkinio, 
atlikti geodeziniai matavimai, vi-
sos 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.

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.

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

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

GYVULIAI

Pieninių veislės buliuką.   •
Tel. 8 679 47212.

Apie 200 kg mėsinį meitėlį.   •
Tel. 8 656 68604.

Kiaules (dvi, apie 200 kg).   •
Tel. 8 655 77171.

Mėsinį bekoną.   •
Tel. 8 601 22865.

Žąsis.   •
Tel. 8 682 53238.

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.

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

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.
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aSmenInIaI SkelBImaI nemokamaI !!!

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

GYVULIAI

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

AUGALAI

Alijošių. Tel. 8 617 01065. •
Įvairių gėlių sodinukus.  UAB  •

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

KITI

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

Audiokasečių kolekciją (mu- •
zikiniai įrašai). Tel. 8 626 60208.

Avių vilną.   •
Tel. 8 617 01065.

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).

Šienainį.   •
Tel. 8 622 33441. 

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

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

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

Perkame automobilius, mo- •
tociklus, prikabinamus namelius 
(kemperius). 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. 

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

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

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

Motociklą „Jawa“, IŽ arba  •
„Dnepr“. Tel. 8 668 63253.

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. 

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. 

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.superdar-
bas.com.

DOVANOJA
5 mėn. katytę ir katinėlį.   •

Tel. 8 682 24447.

NUOMA
SIŪLO

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

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

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

IEŠKO

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.

Susimąstai prie amžinybės slenksčio,
Ji mums išlieka paslaptim gilia.
Atėjome, pabuvome, išėjome...

Tokia jau žemėje žmogaus dalia.
Mirus Irenai Petrutei BABARSKIeneI, nuoširdžiai užjaučiame jos 
šeimą ir artimuosius. 

O. ir S. Kairaičiai, n. ir K. Kazakevičiai

Skaudžią netekties valandą dėl netikėtos Irenos BABARSKIenėS 
mirties nuoširdžiai užjaučiame artimuosius ir visą n. Kirsnos kaimo 
bendruomenę. 

Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG)

Suklupęs žmogus tyliai nuleidžia galvą prieš išeinančius Anapilin. 
Širdyje lieka netekties skausmas ir laiko nepaliečiamas 

prisiminimas.
Dėl Jadvygos MAčIOnIenėS mirties nuoširdžiai užjaučiame jos 
artimuosius.

VšĮ Lazdijų sporto centras

VILNONĖS ANTKLODĖS
Š. m. gruodžio 17 d. (pirmadienį).

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

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

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

Tel. 8 698 71270. 
Pakruojo rajono Lygumų vilnų verpykla

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

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

jaDVyGa ONa mačIONIeNė
Netekome buvusios Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos 

kūno kultūros mokytojos Jadvygos Onos Mačionienės.
J. O. Mačionienė gimė 1938 m. vasario 15 d. Lazdijų mieste. 1962 

metais baigusi tuometinį Kauno kūno kultūros institutą ir įgijusi 
fizinio auklėjimo dėstytojos specialybę, pradėjo dirbti Kapsuko 
mokykloje-internate, o nuo 1965 metų Lazdijų vidurinėje moky-
kloje kūno kultūros mokytoja.

Jadvyga Ona buvo šiltas ir paprastas žmogus. Meilė savo pro-
fesijai, meistriškumas ir atsidavimas darbui tapo pavyzdžiu 
jaunajai kartai ir kartu dirbusiems kolegoms.

Jeigu žemėje išlieka žmogaus paliekamos pėdos, tai ryškiausios 
jos būna įmintos mokytojo, kuris labai atsargiais žingsneliais 
keliauja per gyvenimą vesdamas už rankos jaunąją kartą ir pa-
likdamas pėdsaką kiekvieno širdyje ir atmintyje.

Šviesus Jadvygos Onos Mačionienės atminimas ilgam išliks jos 
mokinių, kolegų ir visų ją pažinojusių žmonių atmintyje.

Dėl šios netekties reiškiame nuoširdžią užuojautą jos šeimai, 
artimiesiems ir visiems sporto gerbėjams.

Lazdijų motiejaus Gustaičio gimnazijos  bendruomenė

pro memorIa

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. 

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, aptar-
navimas. www.Melkerlita.lt.  
Tel.: Linas 8 616 08020,  
Rolandas 8 686 83265. 

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

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

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

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

Gaminame duris namams,  •
ūkiniams pastatams, laiptus ir 
kitus gaminius. Kokybę garan-
tuojame.  
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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Nepriklausomybės a. 4, Lazdijai
Tiražas 3000 vnt..
Redakcijos tel.: (8 318) 52260, 
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Direktorius
Darius Brindza.
Reklamos vadybininkė
Agnė Sukackienė
Tel. 8 670 38882.
Redakcija neatsako už reklamos turinį. Redakcijos 
nuomonė nebūtinai sutampa su autoriaus nuomone.

• 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


