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Mero žinia Lietuvai — mokykime vaikus dirbti

A. Margelis ir G. Sarafinas vieningi — mūsų vaikams reikia formuoti darbinius įgūdžius.

K
ai kalbama 
apie vaikų ir 
jaunimo darbo 
įgūdžių forma-
vimą nuo jaunų 
dienų, neretai 

pokalbio dalyvių nuomonės iš-
siskiria. 

Vieni įsitikinę, jog vaikų ne-
reikia varginti sunkiais fiziniais 
darbais, bet kurti jiems patogų 
gyvenimą, kokio tėvai  ar seneliai 
negalėjo turėti. 

Tačiau visai kitokią nuomonę 
turi  žurnalo „Reitingai“ vyriau-
siasis redaktorius Gintaras Sarafi-

nas. Jam antrina ir Lazdijų rajono 
meras Artūras Margelis, pridur-
damas: kokius įgūdžius vaikams 
suformuosime, tokius jie užaugę ir 
turės, juos auginsime kaip lepius 
augalus, jeigu už juos nudirbsime 
visus darbus, jeigu nemokysime 
jų dirbti, išsiauginsime išlaikyti-
nius, kurie ir patys blogai jausis, 
ir kitiems bus našta.

Šią savo poziciją A. Margelis ir 
G. Sarafinas išsakė visai Lietuvai 
„Žinių radijo“ laidoje. 

Lygino JaponiJą ir Lietuvą
Pasak G. Sarafino, Japonijoje mo-

kiniai mokosi šešias dienas per 
savaitę nuo 8.30 valandos ryto iki 
3.30 valandos dienos. Vėliau dau-
guma lanko sporto arba meninės 
pakraipos būrelius. Negana to, 
privalo dirbti, nes mokyklos čia 
beveik nesamdo valytojų. Taigi 
mokiniai paeiliui plauna klases, 
koridorius, sales, valo sienas ir 
spinteles, tvarko žaidimų aikš-
teles, grėbia lapus ir dirba įvai-
riausius kitus darbus mokykloje 
ar aplink ją. 

„Japonijoje tai yra įprasta, šios 
valstybės mokyklose apskritai 

Kavinei Šeštokuose 
reikalinga virėja.

Tel. 8 615 38636.

G. Vasiukonio 
gėlininkystės ūkis 

preKiauja
chrizantemomis ir viržiais.
Tel. 8 626 02129, Staidarų g. 

8, Staidarų k., Lazdijų r.

parduotuvei „aibė“ 
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SavaitėS komentaraS  
Sąjūdis nėra vieno žmogaus, partijos ar žmonių grupės nuosavybė

Algimantas Mikelionis
Kiek kartų per metus švenčiamas 
gimtadienis? Jau matau, kad per-
skaitę šį klausimą šypsotės, nes 
bet kam aišku, jog vieną kartą. 
Na, būna, kad gimtadienis ats-
kirai švenčiamas su draugais, 
kolektyvu ar dar kuo nors. Tad 
sulaukus garbaus jubiliejaus 
galima jį atšvęsti ir paminėti ne 
vieną kartą. Lietuvoje šiemet 
švenčiamas ypatingas jubiliejus 
– Lietuvos Valstybės atkūrimo 
100-osios metinės. Natūralu, kad 
šia proga visus metus vyksta aibė 
įvairiausių renginių. Šiemet mi-
nima dar viena iškili data – per-
sitvarkymo Sąjūdžio 30-metis. Ir 
šiuo atveju normalu, kad šalyje 
vyko itin daug prasmingų ir rei-
kalingų renginių.

Tik labai apmaudu matyti, kad 
kuo toliau, tuo labiau Sąjūdį savi-
nasi viena partija ir joje esantys 
žmonės ar net pavieniai asme-

nys. Juk ne veltui sakoma, kad 
kuklumas puošia žmogų. Bent 
taip mane nuo mažens mokė tė-
vai. Mokė nesigirti, nesipuikuoti, 
neišsiskirti, o jeigu kas nors pagi-
ria, už tai padėkoti ir mandagiai 
patylėti. Tad net dabar sulaukus 
beveik vidurio amžiaus, kai kas 
nors pagiria, pasijuntu maloniai, 
bet kartu ir nejaukiai, nes net 
jausdamas, kad giria ne veltui, 
stengiuosi tuo nesipuikuoti.

Šiemet Sąjūdžio jubiliejus buvo 
minimas ir švenčiamas mūsų 
rajone. Nors nuo jaunų dienų 
esu dešiniųjų pažiūrų žmogus 
ir prisimenu, kad mano šviesaus 
atminimo tėtė be galo džiaugė-
si Sąjūdžiu, jame dalyvavo ir 
pažinojo nemažai dabartinių 
Lazdijų konservatorių partijos 
narių, negaliu nuslėpti apmaudo 
matydamas, kaip Lazdijų TS–
LKD skyrius savinasi Sąjūdį lyg 
tai būtų buvęs tik šios partijos 
žmonių, o ne visos Lietuvos žmo-
nių reikalas. Ir liūdna, ir graudu 
matyti, kaip garbaus amžiaus su-
laukusios šios partijos moterys 
kiekviena proga nuo tribūnos 
ar ne, vis kartoja apie savo vai-
dmenį Sąjūdyje. Na, gerai, ga-
lima būtų kartą, kitą pasakyti, 
bet tai girdėjau sakant begalę 
kartų. Istorija viską sustatys į 

savo vietas, ir kas ko nusipelnė, 
tą ir gaus. Neturiu nieko prieš 
moteris, bet, gerbiamosios, ne-
pykite, iš savo bičiulio gydytojo 
J. Augustino per ilgą mūsų ben-
dravimą nė karto nesu girdėjęs, 
kad jis būtų gyręsis ir pasakojęs 
apie savo vaidmenį mūsų rajo-
no Sąjūdyje ir liaupsinęs save. 
Kuklumas – aukšto intelekto ir 
vidinės kultūros požymis. 

Dar vienas visos Lietuvos kon-
servatorių partijos ir Lazdijų sky-
riaus neigiamas bruožas – teisuo-
liškumas, kuris atbaido rinkėjus. 
Tik mes vieni kovojome už laisvą 
ir nepriklausomą Lietuvą, tik mes 
vieni žinome, kur statyti pamin-
klus, tik mes vieni kūrėme Sąjūdį, 
tik mes vieni žinome, ko reikia 
rajonui ir jo žmonėms. Mes, mes, 
mes... Apskritai, dažnai susidaro 
įspūdis, kad visi turi vien konser-
vatoriams pritarti ir ploti iškėlę 
rankas, nes pagaliau atėjo gelbėto-
jai visų gyvųjų ir mirusiųjų teisti. 
Jeigu nepritari konservatoriams ir 
turi savo nuomonę, esi apšaukia-
mas vos ne Lietuvos priešu, nes 
prisiminus seną posakį – kas ne 
su mumis, tas prieš mus.

Birželio mėnesį Veisiejuo-
se vyko konservatorių partijos 
25-mečio ir Sąjūdžio 30-mečio 
minėjimas. Jo metu buvo pami-

Adomo Žilinsko piešinys.

nėti žmonės, dalyvavę Sąjūdžio 
veikloje. Bet ištarus A, reikia pa-
sakyti ir B. Specialiai buvo nepa-
minėti žmonės, kurie priklauso 
judėjimui „Pirmyn! Kartu mes 
galim“. Lyg juos įvardinus būtų 
kažkas ypatingai blogo įvykę... Be 
to, reikia pabrėžti, kad dalies tie-
sos sakymas, o kitos dalies tiesos 
ir faktų nutylėjimas yra ne tiesa, o 

melas. Taip perrašinėjama istori-
ja. Patiems konservatoriams, kaip 
ir kitiems Lietuvos piliečiams, 
apmaudu, kai Rusija stengiasi 
perrašyti istoriją iš naujo, ir mes 
tuo pagrįstai piktinamės. Bet kai 
tai daro save dorumo, skaidrumo 
ir tiesos įsikūnijimu laikanti kon-
servatorių partija, tai atrodo labai 
prastai ir liūdnai.•
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Judėjimo „Pirmyn! Kartu mes galime“ veikla jau ir internete
prieš pusantrų metų 
įsteigtas nepartinis ju-
dėjimas „pirmyn! Kartu 
mes galime“ per savo 
gyvavimo laiką nuveikė 
nemažai darbų, pasiūlė 
rajono žmonėms naujų 
iniciatyvų. apie tai rajono 
gyventojai iki šiol  galėjo 
sužinoti iš rajono spaudos 
bei judėjimo „Facebook“ 
paskyros. 

Nuo šios savaitės  judėjimo 
gyvenimą – renginius, inicia-
tyvas, nuveiktus ir planuoja-
mus darbus – galėsite stebėti 
ir virtualioje erdvėje, apsilankę 
„Pirmyn! Kartu mes galime“ in-
terneto svetainėje adresu www.
pirmynkartu.lt.

Modernaus dizaino interneto 
svetainėje pateikiama išsami in-
formacija apie judėjimo ištakas, 
veiklos dinamiką, pristatoma 
judėjimo misija ir vizija, supa-
žindinama su steigėjais. 

Ten galėsite rasti gausybę 
naujienų, didžiulę nuotraukų 
ir  vaizdo įrašų galeriją. 

Svetainės kūrėjai pasisten-
gė, kad jos lankytojai galėtų 
pareikšti savo nuomonę apie 
judėjimo veiklą, pateikti judėji-
mo nariams aktualių klausimų. 
Tam svetainėje sukurta speciali 
platforma, kurioje labai papras-
tai galima palaikyti betarpišką 
ryšį su judėjimo nariais – reikia 
užpildyti specialiai parengtą 
šabloną ir lankytojų klausimai 
ar pasiūlymai akimirksniu 
pasieks adresatą – judėjimo 
„Pirmyn! Kartu mes galime“ 
komandą. 

Judėjimo svetainė vilioja moderniu dizainu ir informacijos gausa.

Pažeistai melioracijai sutvarkyti — solidi suma
Pernai Lietuva buvo veikiama 
nuolatinių liūčių ir prisotintas 
vandens dirvožemis nebepajėgė 
sugerti vandens pertekliaus. Ne 
išimtis buvo ir Lazdijų rajonas. 
Po liūčių ne visos melioracijos 
sistemos laukuose funkcionuoja 
efektyviai. Ši situacija pridarė 
žalos ne tik žemės ūkio sektoriui, 
tačiau pažeidė ir melioracijos bei 
drenažo sistemas, buvo užlietos 
visuomeninės paskirties patal-
pos ir teritorijos, rajoniniuose 
keliuose atsivėrė smegduobės bei 
išplovos.  Nemažai melioracijos 
statinių veikia netinkamai dėl 
nusidėvėjimo, uždumblėję, už-
žėlę žole, augalų šaknimis. 

Dirvoje kaupiantis drėgmei, 
kurios pertekliaus nesugebama 
pašalinti, žemės plotai mirksta, 
o ūkininkai patiria nuostolių. 
Prastėja melioruojamo dirvože-
mio būklė, neauga žemės ūkio 
kultūros.  Dėl šių priežasčių Že-
mės ūkio ministerija, reaguoda-
ma į situaciją Lietuvoje, pateikė 
paraišką Europos Komisijai dėl 
lėšų Lietuvai skyrimo iš ES Soli-
darumo fondo. Šio fondo parama 
gali būti skiriama infrastruktū-
ros ir įrenginių veikimui atkurti 
bei prevencinei infrastruktūrai 
užtikrinti. Pažeistai melioracijos 
infrastruktūrai atstatyti Lazdijų 

rajonui skirta 272 730  eurų.  
Lėšos, skirtos melioracijos sta-

tinių remontui, kurie nukentėjo 
nuo smarkių liūčių 2017 metais. 
Skirta pinigų suma nukreipta į 
labiausiai po liūčių nukentėju-
sius, remonto bei atnaujinimo 
reikalaujančius melioracijos 
objektus. Planuojama sutvarky-
ti dalį sureguliuoto Balūniškės 
upelio, sutvarkyti melioracijos 
griovius, pralaidas per meliora-
cijos griovius pakeisti naujomis, 
suremontuoti sukanalizuotus 
melioracijos griovius ir drenažo 
rinktuvus. Remonto ir atnau-
jinimo darbai labiausiai reika-
lingi melioracijos statiniams 
Avižienių, Jančiulių, Cibulių, 
Purviškės ir Buckūnų kaimuo-
se.  Iš viso bus sutvarkyta 6, 71 
km melioracijos griovių, 6,99 
ha melioruotame plote valsty-
bei priklausančių drenažų rink-
tuvų ir atnaujinta 13 pralaidų. 
Darbų pabaiga numatoma 2020 
metais.

Atnaujinus šių vietovių melio-
racijos statinius, ūkininkai galės 
vykdyti kokybiškesnę veiklą ir 
patirs mažiau nuostolių, atnau-
jinus pralaidas, bus pagerintas 
susisiekimas tarp ūkininkų ir 
jų dirbamų laukų, bus išsaugoja-
mas dirvos derlingumas.•

Tiems, kas apsisprendė tapti 
judėjimo nariais, pareikšti savo 
sprendimą  bus labai lengva ne-

išėjus iš namų – galėsite atsi-
siųsti svetainėje esantį narystės 
prašymą, jį užpildysite ir greitai 

sulauksite vienokio ar kitokio 
sprendimo. 

Interneto svetainė – nauji 

judėjimo „Pirmyn! Kartu mes 
galime“ namai, kuriuose visi 
svečiai labai laukiami.•

Bus sutvarkyti melioracijos grioviai ir pralaidos.
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miškai naudingas“, – kalbėjo A. 
Reipas. 

Regioninis daiktų keitimosi 
punktas turėtų būti pastatytas 
kitų metų pradžioje. Jį įrengus, 
bus sukurta ir internetinė daiktų 
dalijimosi platforma, kad mai-
nų naudotais daiktais procesas 
būtų aktyvus, patrauklus ir 
lankstus. 

Galimybė įgyvendinti keitimo-
si naudotais daiktais projektus 
atsirado nuo šių metų vidurio, 
įsigaliojus teisės aktų pakeiti-
mams, numatantiems, kad pa-

kartotinis daiktų naudojimas yra 
tolygus jų perdirbimui.   

Iki tol teisės aktuose nebuvo 
numatyta galimybės į atliekų su-
rinkimo aikšteles atvežtų daiktų 
atiduoti tolesniam naudojimui. 
Jie visi buvo priimami tik kaip 
atliekos, kurias buvo privalu per-
duoti atliekų tvarkytojams. 

Nuo šių metų liepos į aikšteles 
atvežti tinkami naudoti daiktai 
gali būti atiduodami tolesniam 
naudojimui išrašant tai patvir-
tinantį dokumentą ir įtraukiant 
juos į perdirbtų atliekų kiekį. 

„Tai tikrai labai reikalingas ir 
sveikintinas sprendimas, kuris 
užtikrina ir ekologiškesnį, ir ra-
cionalesnį vartojimą. Iki šiol ne 
kartą yra buvę atvejų, kai į atliekų 
surinkimo aikšteles būdavo at-
vežama dar tikrai gerų, naudoti 
tinkamų daiktų, kuriuos žmonės 
norėdavo pasiimti, bet darbuo-
tojai negalėdavo to leisti, nes tai 
prieštaravo įstatymams”, – kal-
bėjo A. Reipas, neabejojantis jau 
veikiančių daiktų keitimosi pavil-
jonų ir statomo jų mainų punkto 
nauda ir perspektyvomis.•

Atliekų surinkimo aikštelėse jau vyksta mainai naudotais daiktais  
Daiktai, kuriuos vieni žmo-
nės išmeta, kitiems gali 
būti labai reikalingi.  Tuo 
neabejoja alytaus regiono 
atliekų tvarkymo centras 
(araTC), pirmasis šalyje 
įrengęs naudotų daiktų 
keitimosi paviljonus ir jau 
pradėjęs tokių daiktų mai-
nų punkto statybas.

„Ši veikla labai svarbi ir ekologi-
niu, ir socialiniu požiūriu. Mūsų 
visuomenėje yra žmonių, kurie 
neišgali nusipirkti net ir būtiniau-
sių daiktų. Taip pat yra žmonių, 
kurie siekia mažinti vartojimą ir 
pirmenybę teikia naudotiems, o 
ne naujiems daiktams”, – sakė 
ARATC direktorius Algirdas 
Reipas. 

Anot jo, tokie žmonės jau at-
randa naudotų daiktų paviljo-
nus, kurie yra įrengti visose Aly-
taus regione veikiančiose didelių 
gabaritų atliekų surinkimo aikš-
telėse. Tokių aikštelių regione iš 
viso yra devyniolika. 

Naudotų daiktų keitimosi 
punktai jose veikia jau pora 
mėnesių. Šiuose punktuose 
gyventojai gali palikti jiems jau 
nereikalingus daiktus: baldus, 
buities įrangą, drabužius. Ieš-
kantys tokių daiktų ar tiesiog 
nenorintys naujų pirkti žmonės 
čia gali pasiimti tai, kas jiems rei-
kalinga. Paslauga visiškai nieko 
nekainuoja tiek norintiems daik-
tus palikti, tiek norintiems juos 
pasiimti. 

Paviljonus aptarnauja atliekų 
surinkimo aikštelių darbuotojai. 
Jei gyventojai atveža gerų daik-
tų, darbuotojai paprašo juos dėti 
ne į atliekų konteinerius, kaip 
būdavo anksčiau, o neša juos į 
paviljoną, iš kur tuos daiktus kiti 
žmonės gali pasiimti.  

ARATC vadovas A. Reipas pri-

pažino, kad prieš statant daiktų 
keitimosi paviljonus, buvo daug 
svarstymų, diskusijų su įmonės 
valdyba. Buvo ir abejonių, ar to-
kie punktai, veikiantys daugelyje 
Europos šalių miestų, pas mus 
pasiteisins. Tačiau pirmieji pa-
viljonų veiklos mėnesiai tokias 
abejones išsklaidė. 

Jau atsiranda žmonių, kuriems 
apsilankyti tokiame paviljone ir 
apsižiūrėti, ar nėra atvežtų gerų 
daiktų, tampa savotišku įpročiu. 
Čia paliktų daiktų jau žvalgosi 
ir nagingi meistrai, kurie juos 
pasiėmę gali sutaisyti, atnaujinti 
ir naudoti savo nuožiūra.

Per pirmus pora mėnesių pa-
stebėta, kad kol kas didžiausią 
paklausą turi baldai, ypač skirti 
miegui. Pavyzdžiui, pasitaikė, 
kad iš Varėnoje esančio paviljono 
per vieną dieną buvo paimtos net 
trys  sofos-lovos. 

Į naudotų daiktų paviljonus 
galima atvežti ir patalynės, dėvėti 
tinkamų drabužių. Tik jie turėtų 
būti išskalbti, tvarkingi. Šiuose 
paviljonuose nėra galimybės de-
zinfekuoti drabužių, bet tą daryti 
bus galima naudotų daiktų keiti-
mosi punkte, kuris jau pradėtas 
statyti Alytaus rajone, Takniškių 
kaime esančiame regioniniame 
atliekų tvarkymo technologijų 
miestelyje. 

Šiame punkte bus ir skalbykla, 
ir drabužių dezinfekavimo įren-
giniai. Čia bus tvarkomi ir kiti 
atvežti daiktai: remontuojami 
apgadinti baldai, buities techni-
ka, dalimis ardoma naudojimui 
netinkama elektros ir elektroni-
kos įranga. 

„Kol kas dar svarstoma, kokiu 
pagrindu bus bendradarbiau-
jama su meistrais, galinčiais 
tvarkyti naudotus daiktus, ir 
ieškoma optimalaus sprendimo, 
kuris būtų ir socialiai, ir ekono-

Daiktų paviljono vidus.

Pradinukai mokysis plaukti

Lazdijų rajono savivaldybės 
iniciatyva iki šių metų pabaigos 
rajono 157 bendrojo ugdymo 
mokyklų 3–4 klasių mokiniai 
išmoks plaukti. Tam savivaldy-
bės biudžete skirta 10000 Eur. Į 
pirmąją šių mokslo metų plauki-
mo pamoką, vykusią Alytaus Šv. 
Benedikto gimnazijos baseine, 
atvyko Lazdijų rajono savivaldy-
bės meras Artūras Margelis.

Meras pasveikino tądien 
plaukti besimokiusius Aštriosios 
Kirsnos mokinukus bei juos at-
lydėjusius mokytojus, bendravo 

su gimnazijos vadovais, baseino 
administratore, apžiūrėjo plauki-
mo mokymui skirtas patalpas.

„Mūsų tikslas – kuo daugiau 
mūsų savivaldybės mokinių 
išmokyti plaukti, saugiai elgtis 
vandenyje ir prie vandens, taip 
pat skatinti vaikų fizinį aktyvu-
mą, stiprinti sveikatą ir gerinti jų 
fizinį pasiruošimą“, – sakė meras 
A. Margelis. Jis džiaugėsi, kad 
bendradarbiaujant su Alytaus 
Šv. Benedikto gimnazija pavyko 
sudaryti puikias sąlygas mūsų 
savivaldybės pradinių klasių mo-

kiniams padėti ugdytis gyvybiš-
kai svarbius plaukimo įgūdžius, 
suteikti saugaus elgesio vande-
nyje ir prie vandens žinių.

 Mokiniai baseine mokosi at-
likti parengiamuosius pratimus 
vandenyje, plaukimo trenerio 
paskirtas užduotis. Užsiėmimų 
metu išmoks išsilaikyti vande-
nyje, plaukimo technikos, saugių 
žaidimų vandenyje. Šioms vei-
kloms įgyvendinti kiekvienam 
vaikui skirta 12 valandų.•
Lazdijų r. sav. inf.

Savivaldybė skyrė lėšų pradinukams išmokyti plaukti.
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Dzūkai kaLba, kaD...

g Rytoj prasidėsiančio-
se Lazdijų rajono krepšinio 
pirmenybėse, gyventojų va-
dinamose LKL, laukia siurpri-
zai. Šiemet varžybos tampa 
tarptautinės, nes jų organi-
zatoriams pavyko pasikviesti 
Punsko komandą. Didžiausia 
pirmenybių intriga – ar Punsko 
komanda pirmosiose rungty-
nėse sugebės mesti iššūkį nau-
jai suformuotai mūsų krašto 
komandai „Pirmyn! Kartu mes 
galime“?
g Savaitgalį vykusią „De-

mokratijos šventę“, kai kon-
servatoriai rinko kandidatą į 
Prezidentus, aptemdė alkoho-
lio šešėlis. Veisiejų konserva-
torių būrelio pirmininkė prie 
balsadėžės Parapijos salėje 
atnešė nugertą trauktinės ir 
neatkimštą vyno butelius. 
Moteris liko nesuprasta – 
nuotrauka su buteliais per 
10 min. papuošė socialinius 
tinklus. Supykęs Lazdijų kon-
servatorių lyderis ėmėsi nar-
plioti sąmokslo teorijas – ar 
tai konkurentų provokacija, 
ar veisiejiškės naivumas? 
g Šventežerio klebonas 

per sekmadienines Mišias 
pasidžiaugė, kad savivaldy-
bė pažadėjo paremti bažny-
čios stogo remontą. Klebonas 
džiaugėsi, jog šiuo klausimu 
jo ir mero nuomonės sutapo. 
Tačiau klebonas nepraleido 
progos pastebėti, jog jo ir ra-
jono vadovo nuomonės kai 
kuriais klausimais nesutampa, 
ypač tai liečia bobas.

Klebonui patinka bobų 
vasara, o merui – gražios bo-
bos.
g  Po kai kam isteriją sukė-

lusios ąžuolų sodinimo akcijos 
lietuvių tautosakos aruodus 
papildė naujas posakis: ,,Ne-
kask duobės, nes kažkas ten 
ąžuolą pasodins!“ Vis daugiau 
lazdijiškių suprato, jog 9 pa-
sodinti ąžuolai buvo judėjimo 
„Pirmyn! Kartu mes galime“ 
dovana Lietuvai ir gimtadie-
nio sveikinimas Janinai.•Žinutes galite siųsti 
el. paštu dzukuzinios@
gmail.com, pranešti tele-
fonais: (8 318) 52260, 8 670 
38882, arba atnešti į re-
dakciją adresu Nepriklau-
somybės a. 4, Lazdijai.

Vairuojant Lazdijų keliais dantys 
nebarškės

Lazdijų rajono savivaldy-
bėje esanti susisiekimo 
infrastruktūra nuolat 
prižiūrima ir atnaujinama, 
remontuojami ir tvarkomi 
prastos būklės keliai, šali-
gatviai. pastaraisiais mėne-
siais darbai buvo atlikti bei 
vis dar vykdomi Lazdijų, 
Veisiejų, Būdviečio, Šešto-
kų, Šventežerio ir Seirijų 
seniūnijose.  

Naujos asfalto dangos tiesimo 
darbai buvo atlikti Veisiejų mies-
te, J. Neimonto gatvėje, ir Būdvie-
čio kaime, Bažnyčios gatvėje. Šios 
kelio atkarpos buvo itin prastos 
būklės, todėl nuspręsta kelio ne-
betaisyti, o gatves asfaltuoti iš 
naujo. Atnaujintos gatvės svar-
bios susisiekimui abiejose gyven-
vietėse. Būdviečio kaime remon-
tuota gatvė yra šalia Būdviečio 
Jėzaus Nazaretiečio bažnyčios, 
laisvalaikio salės, nekilnojamo 
kultūros paveldo objekto – Bū-
dviečio dvaro sodybos fragmento 

svirno, tad gyventojai šia gatve 
pravažiuoja labai dažnai. Veisie-
jų J. Neimonto gatvė yra miesto 
centre, šalia  Šv. Jurgio bažnyčios, 
o eismas šioje atkarpoje dažniau-
siai būna gana intensyvus.

Kelių priežiūros ir susisiekimo 
infrastruktūros gerinimo darbai 
atliekami ir Lazdijuose. Gėlyno 
g. ir Senamiesčio g. atkarpose 
visai neseniai buvo atnaujinta 
šaligatvių danga, suklotos nau-
jos trinkelės. Šios gatvės tapo 
gražesnės bei patogesnė ir sau-
gesnės tiek vairuotojams, tiek 
pėstiesiems.

Siekiant palengvinti susisieki-
mą kaimiškose vietovėse, kuriose 
gausu kelių su žvyrkelio danga, 
taip pat atliekami taisymo dar-
bai lyginant kelią, atsiradusias 
duobes. Keliai tvarkomi  Lazdijų 
seniūnijoje, Lazdijų kaime, Ra-
mybės ir Ąžuolų gatvėse; Ne-
majūnų kaime, Liepų gatvėje, 
be to, tvarkomi  keliai Rudami-
na–Karužai, Kukliai–Leonarda-
vas, taip pat kelias per Papečių 

kaimą.  Šventežerio seniūnijoje  
taisymo darbai atliekami kelyje 
Mikyčiai–Prapuntai ir Straigių 
kaime, Veisiejų seniūnijoje, Kal-
velių kaime, Šlavantėlio gatvė-
je, Šeštokų seniūnijoje, Šeštokų 
miestelyje, Laukų gatvėje, bei 
Seirijų seniūnijoje tvarkomas 
kelias Ročkiai–Mikabaliai.

Šiems darbams atlikti lėšos yra 
skiriamos iš Lietuvos Vyriausy-
bės patvirtintos Kelių priežiūros 
ir plėtros programos. Lazdijų 
rajono savivaldybei 2018 m. yra 
skirta 1 mln. 53 tūkst. Eur suma. 
Tikimasi, kad įgyvendinus vie-
tinės reikšmės kelių (gatvių) tie-
simo rekonstrukcijos, taisymo, 
priežiūros darbus, pagerės kelių 
ir gatvių būklė bei eismo sąlygos, 
bus užtikrinamas didesnis sau-
gumas eismo dalyviams. O Laz-
dijų rajono savivaldybės susisie-
kimo infrastruktūros gerinimas 
prisidės prie tvarios susisiekimo 
plėtros šalyje, pagerins žmonių 
gyvenimo sąlygas.•
Lazdijų r. sav. inf. 

Mero žinia Lietuvai — 
mokykime vaikus dirbti
skatinama įvairi kolektyvinė ir 
bendruomeninė veikla, vaikai 
pratinami dirbti“, – komentare 
„Žinių radijuje“ pastebi žurnalo 
„Reitingai” vyriausiasis redak-
torius. 

O štai Lietuvoje mokiniai ne 
tik kad neskatinami, bet netgi 
nušalinti nuo bet kokių darbų, 
kuriuos ankstesniais laikais 
dirbdavo.

 „Anksčiau prie daugumos 
mokyklų veikdavo daržai ir so-
dai – čia vaikai ir mokydavosi, ir 
dirbdavo, deja, dabar nei daržų, 
nei sodų praktiškai nebelikę. 
Anksčiau jaunuoliai tiek rude-
nį, tiek pavasarį būdavo vežami 
dirbti įvairiausių žemės ūkio 
darbų: rinkti akmenų, skinti 
obuolių, rauti morkų, kasti bul-
vių, nuimti kopūstų derliaus ir t. 
t. Dabar absoliuti dauguma Lie-
tuvos mokyklų to nepraktikuoja. 
Ankstesniais laikais vaikai dar 
noriai rinkdavo makulatūrą ar 
metalo laužą.

 Anksčiau ne tik Japonijoje, bet 
ir Lietuvoje mokiniai plaudavo 
bent jau savo klasę, šveisdavo 
suolus, palanges, valydavo sie-
nas ir koridorius, darbuodavosi 
mokyklos valgykloje: padėdavo 
mažesniesiems, o po pertraukos 
valydavo stalus. Įprasta būdavo 
ir prie mokyklos tvarkyti aplin-
ką, grėbti lapus“, – vardija G. Sa-
rafinas.

reikia grąžinti Darbinį 
ugDymą
Dabar mokyklų aplinką papras-

tai tvarko kiemsargiai, koridorius 
plauna valytojai, kurie nuvalo ne 
tik stalus su palangėmis, bet net 
ir lentas.

A.Margelio teigimu, jeigu 
žmogus iki 25 metų nedirba, 
jeigu nemoka net paprastų dar-
belių, tai ir vėliau jis nenorės 
dirbti. 

„Tokie žmonės įpranta viską 
gauti iš tėvų, iš mokyklos, iš 
valstybės, iš visuomenės ir mano, 
kad taip visada turės būti ir kad 
išlaikymą jie gaus amžinai. O kai 
pinigai nutrūksta, kai jau vis dėl-
to tenka pradėti dirbti, tada kyla 
nuožmaus pasipiktinimo banga, 
esą čia Lietuva kalta, esą čia ne-
įmanoma gyventi, tad nemažai 
tokių neadekvačiai darbą ir pa-
jamas suvokiančių žmonių emi-
gruoja, manydami, kad užsienyje 
tai tikrai dirbti nereikės“, – teigė 
Lazdijų meras. 

A. Margelis sakė, jog visa toji 
nedarbo kultūra buvo pradė-
ta formuoti būtent mokyklo-
se. Nes šiandien čia belikęs 
vienintelis tikslas – mokytis, 
o darbiniai įgūdžiai niekaip ne-
beformuojami. Mero nuomone, 
į mokyklas turėtų grįžti darbi-
nių įgūdžių formavimas ir pa-
tys darbai, nes ir šiandien jose 
esama ką veikti. Į kai kurias 
mokyklas darbinis ugdymas 
jau grąžintas.

Šios savo pozicijos dėl jau-
nimo darbinio auklėjimo 
A. Margelis laikosi seniai, apie 
tai nuolat kalba susitikimuose 
su ugdymo įstaigų vadovais ir 
jaunimu.•

Saugiau ir automobiliams, ir pėstiesiems.

Vairuojantys be teisių pavojingi keliuose 
Vaidotas Morkūnas
Šio mėnesio pradžioje apie 1 va-
landą nakties Šeštokų miestelyje 
policijos pareigūnai patikrini-
mui sustabdė  automobilį „Audi 
80“, kurį vairavo tam teisės ne-
turintis rajono gyventojas A. D., 
gimęs 1986 metais.  Vairuotojui 
nustatytas 2,19 prom. girtumas. 
Įtariamasis sulaikytas ir užda-
rytas į areštinę. Jam gresia dideli 
nemalonumai – pradėtas ikiteis-
minis tyrimas. Rajono policijos 
komisariato viršininkas Gin-
taras Krasnickas tvirtino, kad 
tokių kelių erelių, rizikuojančių 
ir vairuojančių transporto prie-
mones be vairuotojo pažymėji-
mo, nemažėja. „Statistika iš tiesų 
šioje srityje kelia nerimą. Jeigu 
praeitais metais mūsų policijos 

komisariato pareigūnai nustatė 
35 tokius pažeidimo atvejus, tai 
šiemet jau per 50. Be vairuotojo 
pažymėjimų įkliūna ne tik len-
gvųjų automobilių, bet ir mope-
dų vairuotojai. Vieniems už pa-
žeidimus, dažniausiai vairavimą 
išgėrus, būna atimami vairuotojo 
pažymėjimai, yra tokių atvejų, 
bet jie retesni, kai vairuoja išvis 
gyvenime neturėję tam teisės. 
Policijos pareigūnams labai gerai 
pažįstami du broliai iš Krosnos, 
kurie ne vieną ir ne du kartus 
sulaikyti vairuojantys be teisių, 
tačiau ir toliau rizikuoja, nemeta 
tokio gyvenimo būdo. Jie daug 
kartų bausti administracine tvar-
ka dėl viešosios tvarkos pažei-
dimų, jau teisti ir dėl rimtesnių 
nusikaltimų. Ne vieną ir ne du 

kartus iš jų atimtos transporto 
priemonės, tačiau po kelių dienų 
ar savaitės jie vėl vairuoja kitą 
transporto priemonę. Pasiro-
do, nusiperka pigų automobilį, 
vairuoja ir vėl įkliūna“, – sakė 
viršininkas. Pasak G. Krasnic-
ko, pažeidėjai dažniausiai neturi 
turto, todėl už baudas antstoliai 
nelabai gali ką konfiskuoti.

Kalbintas viršininkas prisimi-
nė, kad buvo atvejis, kai vienas 
vyriškis, neturėdamas vairuotojo 
pažymėjimo, vairavo vogtą auto-
mobilį, padarė avariją ir aplamdy-
tas automobilis sudegė. Šis vyriš-
kis buvo daug kartų teistas.

G. Krasnickas sakė, kad 
dažniausiai vairuotojai, netu-
rintys vairuotojo pažymėjimo,  

Nukelta į 6 psl. » 
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Neseniai susigriebiau kažkokią 
bjaurastį ir savaitę praleidau 
lovoje. Kelias dienas kankino 
temperatūra ir dusinantis, ne-
malonus kosulys. Teko girdėti, 
kad šiuo metu bastosi kažkoks 
virusas su panašiais į manojo 
būdo bruožais. Nors po savaitės 
niekas priėjęs prie mano lovos 
nesuriko: „Lozoriau, kelkis!“, 
savo jėgomis pats išsiropščiau iš 
jos. Jėgų trūksta, lengvai links-
ta kojos, spjaudau visokius ža-
lius ir geltonus, bet jau sėdžiu 
prie kompiuterio ir tarškinu 
šios dienos skiltį. Sako, reikia 
įveikti save, bet kas bus, jeigu 
tai pavyks? Juk tokių daugiau-
sia kapinėse.

Begulėdamas lovoje parašiau 
sms'ą vienai pažįstamai ir pa-
siskundžiau, kad negaluoju. 
Vietoj to, kad mane paguostų, ji 
parašė, kad reikia pasitelkti pa-
sąmonę ir jos galia įveikti ligą. 
Brūkštelėjau, kad kaip galima 
būtų pasveikti, jeigu aš neturiu 
sąmonės, tad ką bekalbėti apie 
pasąmonę, o mano galvoje vien 
nesąmonės. Gyvenime dar teko 
susidurti su tokia, kuri siūlė 
kvėpuoti. Pala, pala, bet juk aš 
ir taip kvėpuoju nuo pat gimi-
mo be niekieno pagalbos, tad 
kam man mokytis tai daryti iš 
naujo? Bet logikos šiame pasiū-
lyme vis tik buvo nemažai. Juk 
pažvelkime į mažuosius mūsų 
draugus senelius. Kaip dažnai 
būna, kad jie valgyti, vaikščio-
ti, kalbėti mokosi iš naujo. Gal 
nieko nuostabaus, nes per aš-
tuoniasdešimt savo gyvenimo 
metų tai pamiršo... Bet gerai 
pagalvojus, ar reikia mokytis 
kvėpuoti, jeigu tai pavyksta 
savaime ir net mažo niekas to 
nemoko?

Esu priklausomas nuo kny-
gų. Nors jau išmokau nepirkti 
visko iš eilės, kas papuola po 
ranka, bet einant gatve trauk-
te traukia prie knygynų, o į 
juos užėjus negaliu susilaiky-
ti nenusipirkęs vienos kitos 

praeivio užraŠai
knygos. Įsitikinęs, kad tikras 
ir užkietėjęs knygų skaity-
tojas ir mylėtojas turi turėti 
nuosavų knygų biblioteką 
ir niekam jų neskolinti, nes 
paprastai jos negrąžinamos 
prapuola arba grąžinamos 
sutrintos. Labai retai imu 
knygas iš bibliotekos, nes 
jos man primena paleistuves, 
kurios jau perėjo ir pereis per 
daugybę rankų. Ką aš žinau, 
kokiomis rankomis ir kas jas 
skaitė, o bibliotekų knygos 
dažniausiai gerokai sutrintos 
ir praradusios savo normalią 
ir šviežią išvaizdą. 

Visai kas kita, kai sukaupęs 
savo biblioteką, laikai joje šva-
rias ir nesuteptas gražuoles lyg 
verges iš Rytų pasakų. Atsistoji 
prie kelių eilių knygų lentynos 
ir pasimėgaudamas skaitai 
knygų nugarėlėse parašytus 
knygų pavadinimus ir autorių 
pavardes. Neskubėdamas ati-
darai kruopščiai nublizgintą 
lentynos stiklą. Išsitrauki vieną 
knygą, kitą, o gal dar kelias ir 
atsistojęs vartai jų puslapius bei 
žiūri į skyrių pavadinimus ar 
numeraciją. Pagaliau ją padedi 
atgal į lentyną besimėgauda-
mas kada nors įvyksiančiu jos 
skaitymu.

Bet niekada neperku knygų, 
kuriose rašoma apie pasąmo-
nės galią, kaip būti laimingu 
ir panašiomis temomis. Tokių 
knygų pirkimas – tai pinigų 
išmetimas į balą. Į šiuos klau-
simus civilizacija nesugebėjo 
atsakyti per tūkstantmečius, 
nebus į juos atsakyta niekada. 
Paprasčiausiai yra tokios gyve-
nimo sritys, kurios nereikalauja 
atsakymų tokiose „protingose“ 
knygose, o žmogus atsakymų 
ieško visą gyvenimą. Tad vietoj 
to, kad pirktumėte kaip tapti 
laimingu stiliaus knygas, ge-
riau rinkitės grožinę literatūrą, 
kurioje daug prasmės ir žymiai 
daugiau atsakymų į būties klau-
simus.•

Kai svetimas skausmas tampa artimu, 
negali nepadėti

Po 32 metų darbo mokykloje pa-
nirau į dabar man tarsi šventa 
pareiga tapusią veiklą – darbą 
lankant vienišus, skurstančius, 
ligotus senelius. Maniau, vei-
klausiu dvi dienas per savaitę –  
vieną Simne, kitą Pivašiūnuose. 
Tačiau maltiečių darbas verda 
visą savaitę. Dėkinga Pivašiū-
nų ir Simno klebonams, kurie 
mielai pagelbsti, pataria, gerai 
žino ir pažįsta savo parapijie-
čių bėdas, sunkumus. Paprašo, 
kam reiktų pagelbėti, nuvyks-
ta drauge, parodo, kur ta šeima 
gyvena.

Dažniausiai skursta vieniši 
ir senyvo amžiaus žmonės. Ta-
čiau būna ir tiesiog nelaimingų, 
nesusiklosčiusių likimų. Mūsų 
draugystė labai reikalinga – sriu-
bos dubenėlis, bendrystės valan-
dėlė padėjo kilti gyvenimui ne 

vienam nusivylusiam vienišam 
seneliui. Šiandien aš ir mano 
savanorės esame  reikalingos ir 
laukiamos…

Taigi, praveri vienišų, skur-
džiai gyvenančių žmonių duris 
ir pradedi gyvent jų gyvenimą, 
spręst jų bėdas, išklausai ir ban-
dai pagelbėt. Kartu su gerais 
žmonėmis, remiančiais nepasi-
turinčius, vykdant įvairias ak-
cijas padaryta daug gerų darbų. 
Žmonės po 15 metų baigė gyventi 
balanos gadynėj, mat įvesta elek-
tros energija, keitėm langus, sta-
tėm krosnis, gerinom skurdžią 
buitį. Visus gerus darbus sunku 
ir atminti. Didžiausias atpildas 
– žmonių akys, kuriose viskas 
atsispindi. Žmonės iš tiesų nuo-
širdžiai dėkingi už visą rodomą 
gerumą.

Maltos ordino pagalbos tarny-

ba, įkurta 1991 metais, yra vie-
na didžiausių nevyriausybinių 
organizacijų, vienijanti daugiau 
kaip 1500 savanorių ir veikianti 
40 Lietuvos vietovių. Lietuvos 
maltiečių tikslas – padėti skurs-
tantiems, vargstantiems, ligo-
niams, neįgaliesiems, atkreipti 
visuomenės dėmesį į  pagalbos 
jiems reikalingumą. Tą ir daro-
me su didžiausiu nuoširdumu, o 
kartais, deja,  ir liūdesiu, kad ne 
visada galime padėti.

Kviečiame dalyvauti parduo-
tuvės „Lankava“ organizuoja-
moje paramos akcijoje „Gerumo 
žvaigždė“. Pirkdami prekes, pa-
žymėtas gerumo žvaigždės žen-
klu, Jūs paremsite Maltos ordino 
pagalbos tarnybos Simno ir Piva-
šiūnų grupes.•
Maltietė Laima Žemaitienė

Maltos ordino pagalbos tarnybos Simno ir Pivašiūnų grupių vadovė L. Žemaitienė bendrauja su vie-
niša senole.
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Vairuojantys be teisių 
pavojingi keliuose 
tikėdamiesi kažkaip prasmukti 
nepastebėti, važinėja priemies-
tiniais atstumais – netoli. „Ri-
zikuoja ir sėda už vairo pavežti  
draugą ar į artimiausią parduo-
tuvę, nes nori nusipirkti degtinės 
ir t. t. Tačiau turime labai skau-
džių pavyzdžių: vienas girtas ir 
be teisių vairuotojas partrenkė 
laiškanešę, kuri nuo sužalojimų 
mirė. Džiaugiuosi, kad visuome-

nė supranta ir jau praneša mūsų 
pareigūnams apie įtartinai vai-
ruojamą transporto priemonę, 
kuri pavojingai važinėdama zig-
zagais ar kitaip sukelia pavojų ki-
tiems vairuotojams. Ne visi tokie 
pranešimai pasitvirtina, tačiau 
daugiau negu pusė pranešimų 
būna tikri. Tik kartu dirbdami 
su visuomene galime sumažinti 
tokių atvejų ir užtikrinti saugesnį 
eismą mūsų keliuose.•

Prenumeruokite internetu 
www.prenumerata.lt
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Pranešame, kad Lazdijų rajono savivaldybės gyvento-
jams pirminę teisinę pagalbą nemokamai teikia Lazdijų 
rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus 
teisininkai, Vilniaus g. 1, Lazdijai, 211 kab., tel. (8 318) 51 
481, darbo dienomis ir valandomis, t. y. pirmadieniais – 
ketvirtadieniais nuo 8 iki 17 val., penktadieniais nuo 8 
iki 15 val. 45 min. (pietų pertrauka nuo 12 iki 13 val.).

Kreipiantis būtina turėti gyvenamąją vietą patvirti-
nantį dokumentą.

Daugiau informacijos galima rasti www.teisinepa-
galba.lt.

Lazdijų rajono savivaldybės administracija

DĖL PIRMINĖS TEISINĖS PAGALBOS 
TEIKIMO

Marija jaNuLeViČieNĖ

(1930–2018)
Ateina laikas,  kai žemiška kelionė baigias. Sustoja laikas. 

Deja, tokia Dievo valia. Turbūt visi sutiksime, kad nuo šią žemę 
paliekančios pedagogės Marijos Janulevičienės nusidriekia ryš-
ki pareigos, atsakomybės, išminties, darbštumo, sąžiningumo  
bei meilės žmogui šviesa. 

Trisdešimt tris  geltonus rudenius, baltas žiemas, žalius pa-
vasarius, kvepiančias vasaras mokytoja Marija Janulevičienė 
sutiko mokykloje. Ir palydėjo.

Mokykla, mokytojai... Su šiais dviem žodžiais mes augome ir 
tobulėjome dvasiškai, pažinome vieni kitus.  O mokytoja Marija 
Janulevičienė mums, mokiniams, pravėrė duris į Ateitį, guodė 
bei rėmė gyvenimo kelyje.

Marija Petručionytė-Janulevičienė gimė 1930 m. liepos 15 d. 
Dervinių kaime, Lazdijų apskrityje, valstiečių šeimoje. Pradžioje 
mokėsi Dervinių pradinėje mokykloje, vėliau, 1940–1942 m., 
5–6 skyriuose Rudaminos pradžios mokykloje

1942 m. pradėjo mokytis Lazdijų gimnazijoje, tačiau pirmai-
siais pokario metais grįžo į Rudaminos progimnaziją. Pasimo-
kiusi vienerius metus, ji vėl atvyko į Lazdijų gimnaziją (1945 
m.) ir mokėsi iki 1949 m. Lazdijų gimnazijoje mokinius mokė 
aukštos kultūros, išsilavinę mokytojai, kurie kreipė ypatingą 
dėmesį į mokinių vidinį pasaulį. Marija Petručionytė visus tuos 
metus buvo viena iš pirmųjų klasės mokinių. 

1949 m. baigusi Lazdijų gimnaziją, ji išvažiuoja į Vilnių stu-
dijuoti lietuvių kalbos ir literatūros. 1953 m. baigusi Vilniaus 
valstybinį pedagoginį institutą  grįžta dirbti  į Lazdijų rajoną, 
Seirijų vidurinę mokyklą. Šioje mokykloje ji nuo pat pirmųjų 
darbo metų savo aukšta kultūra, kuklumu, meile, nuoširdumu, 
supratingumu, pagalba  mokiniams pavergia jų širdis. Pamilsta 
ją ir mokytojai. 

Kūrybingą  jauną mokytoją pastebi Lazdijų rajono švietimo 
skyrius ir 1962 m. pakviečia dirbti Liaudies švietimo skyriaus 
pedagoginio (vėliau – metodinio) kabineto vedėja. Tuomet 
mokytojai teko dirbti daugiau organizacinį darbą: organizuoti 
kursus mokytojams, parodas. Per septynerius darbo metus ji 
praturtino kabinetą metodine medžiaga, naujomis knygomis, 
daug padėjo rajono mokytojams. 

Tačiau mokytojai visuomet norėjosi dirbti mokykloje su 
vaikais. Ji norėjo jiems pasakoti apie rašytojus, poetus, tiesiog 
ilgėjosi tikrojo mokytojo darbo. 

Todėl 1969 m. pradeda dirbti tuometinėje Lazdijų vidurinėje 
mokykloje, kur dėsto lietuvių kalbą ir literatūrą. Ji pasižymėjo 
kaip kruopšti, kūrybinga, darbšti, sumani, sąžininga, atidžiai 
besiruošianti pamokoms ir nepaprastai gražiai jas vedanti mo-
kytoja.  Pavyzdinės pamokos, meilė gimtajai kalbai, mokytojos 
talentas, gabumai bei kūrybiškumas lydėjo ją visą gyvenimą. 
Iš mokytojos kiekvienas mokinys galėjo pasimokyti etikos 
bei bendravimo su žmonėmis kultūros. Taisyklinga, tyli, rami 
bei melodinga kalba mus, mokinius, tiesiog užburdavo. Šioje 
mokykloje ji dirbo iki 1986 metų. 

Mokytoja Marija Janulevičienė visą savo širdies šilumą pa-
skyrė  mokiniams, stengdamasi įdiegti didelę meilę gyvenimui, 
žmonėms. Velionė mums visiems išliks neeiline asmenybe, 
žmogumi, ištikimu savo siekiams ir idealams.

Ilsėkitės ramybėje.

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos bendruomenė

pro memoriaDzūkai atrado Žemaitiją

Spalio 27–28 dienomis Lazdijų 
r. Šeštokų mokyklos mokiniai 
dalyvavo projekto „Praleisk 
laisvalaikį kitaip“ veikloje „Pa-
žink savo kraštą“, kurios metu 
aplankė Plungėje esančius 
M. M. Oginskio dvaro rūmus. 
Rūmų išplanavimo ašimi tapo 
neorenesansinio stiliaus rūmai 
su dviem oficinomis ir neogo-
tikinio stiliaus žirgynas. Plun-
gės dvaro valdytojai nuo XVI 
amžiaus keitėsi, ši valda iki XX 
amžiaus pradžios išliko svarbi 
aristokratų, dvasininkų, talen-
tingų kultūros ir meno žmonių 
rezidencija. 1806 metais Plungė 
buvo parduota su visomis val-
domis Platonui Zubovui. 1873 
m. Zubovai dvarą pardavė ku-
nigaikščiui Mykolui Oginskiui. 
Kunigaikštis, tęsdamas muzi-
kines Oginskių tradicijas, čia 
buvo įsteigęs dvaro orkestro 
mokyklą, kurioje mokėsi Mika-
lojus Konstantinas Čiurlionis. 
Mykolo Oginskio rūmai – vie-
nas gražiausių XIX a. Lietuvos 
architektūros paminklų. Rū-
muose veikia įvairios parodos, 
tad mokiniai aplankė Vytauto 
Jaručio dirbinių parodą. Būtent 
šio menininko kadaise pasakyti 
žodžiai įstrigo mokiniams: „Tik 
darbas žmogų daro žmogumi“. 
Pasak ekskursijų vadovės (ji 
labai įdomiai pasakojo ir iš jos 
mokiniai išgirdo daug sentenci-
jų), menininkas visada mėgdavo 
tai kartoti. Taip pat veikė Vytau-
to Ulevičiaus medžio dirbinių 
paroda, labai patikusi visiems, 
nes kūriniai nuostabūs, dailiai 
atlikti, įdomūs. Taip pat aplan-
kytos dailininkų Juozo Bagdono 
ir Antano Lipskio parodos. Šių 
menininkų darbai taip pat suža-
vėjo ekskursijos dalyvius.

Vėliau atvykome į Telšius, 
miestą ant septynių kalvų, kur 
menas ir istorija tiesiog po atvi-
ru dangumi. Aplankėme dailės 
muziejų „Alka“. Vyko edukacinė 
pamoka „Piešimas ant stiklo“. 
Mokiniai kūrė, darė eskizus, 
paskui piešė ant stiklo. Ši veikla 
labai sužavėjo ir visiems patiko, 
savo atliktus darbelius visi par-
sivežė į namus.

Jau kiek ir pavargę atvykome 
įsikurti nakvynei Žemaitijoje, pa-
čiuose Telšiuose. Dauguma čia 
lankėsi pirmą kartą, tad moki-
niai ilgai negalėjo užmigti – da-
lijosi įspūdžiais. Vaikai vakarą 
praleido vieni su kitais besišne-
kučiuodami, žaisdami žaidimus, 
mokėsi gražaus ir kultūringo 
bendravimo, dauguma pirmą 

kartą išvykę vieni, be tėvų, toli 
nuo namų.

Ryte visi kartu papusryčiavę 
leidomės į ekskursiją po Telšių 
miestą. Aplankėme Telšių Šv. 
Antano Paduviečio katedrą 
bei pavaikštinėjome po kate-
dros aikštę, apžiūrėjome šalia 
buvusio vienuolyno pastatą, 
katedros duris su bareljefais, 
kuriuose dailininkas Romu-
aldas Inčirauskas pavaizdavo 
krašto krikščionybės ir kultū-
ros istoriją. Katedroje šiuo metu 
vyksta restauracijos darbai, ta-
čiau tai nesutrukdė apsilankyti 
požemiuose. Katedros aikštėje 
klausėmės kariljono muzikos – 
varpų skambesio. Tai specifinis 
atvirame lauke skambantis mu-
zikos instrumentas, kurį sudaro 
chromatiškai suderintų varpų 
skambesys. Telšių senamiestis 
pilnas skulptūrų: apžiūrėjome 
„Žemaitijos gaublį“, kuriame pa-
vaizduotos Žemaitijos vietovės, 
„Lietuvių skaliką“, Žemaitijos le-
gendą – vaikus nešančią mešką, 
o meškos nosis nublizginta, nes 
sakoma, jog ją palietus išsipildo 
visi geri norai. Matėme ir Didžią-
ją žemaičių sieną – jos meninėse 
plokštėse yra įamžinti Žemaitijai 
svarbūs įvykiai; Telšių miesto 
senamiesčio maketą su aklie-
siems skirta informacija, parašy-
ta Brailio raštu. Sužavėjo Masčio 
ežero pakrantė, naujai įrengti le-
gendinio sūrio „Džiugo namai“, 
su gražiai sutvarkyta aplinka 
kavinukė, kviečianti prisėsti, 
išgerti kavos ir pasigrožėti ežero 
platybėmis. Vėliau aplankėme 
skulptūrų parką, įkurtą kranti-
nės gale, radome tiek nuolatines 
akmens ir medžio skulptūras, 
tiek laikinas iš šieno padarytas, 
amfiteatrą – miestiečių ir miesto 

svečių traukos vietą, kur vyksta 
įvairūs renginiai, koncertai.

Telšių senamiestis labai gra-
žus, kompaktiškas, su daug 
atnaujintų ir tvarkomų senųjų 
namų. Jis yra vienas iš 7 saugo-
mų architektūrinio paveldo se-
namiesčių Lietuvoje. Jo viduryje 
plyti Turgaus aikštė su laikro-
džio bokštu. Šioje vietoje yra ir 
akmuo su meškos – Telšių miesto 
ir visos Žemaitijos simbolio – pė-
dos atspaudu.

Aplankę Telšius, grįždami į 
namus sustojome nulenkti galvas 
prie Rainių kančios koplyčios, 
čia 1991 m. iškilęs memorialas, 
skirtas Rainių kankinių atmi-
nimui, įamžina ir visų sovietinio 
teroro aukų atminimą.

O kaip neaplankyti garsiojo 
Šatrijos kalno, taigi, pasukome 
link Luokės ir atvykę užkopėme 
ant nuostabaus, aukšto Šatrijos 
kalno, nuo kurio atsiveria pasa-
kiški Žemaitijos vaizdai. Čia jau 
neaprašysime, reikia pamatyti 
patiems.

Pavargę, bet kupini gerų ir 
nuostabių įspūdžių grįžome į na-
mus. Dėkojame Varnėnų kaimo 
bendruomenei ir jos pirmininkui 
Žydrūnui Rutkauskui už suteik-
tą galimybę aplankyti Žemaitiją. 
Ši išvyka – Varnėnų kaimo ben-
druomenės įgyvendinamo pro-
jekto „Praleisk laisvalaikį kitaip“ 
veikla ,,Pažink savo kraštą“. Pro-
jektas finansuojamas Valstybinio 
visuomenės sveikatos stiprini-
mo fondo lėšomis, kurį admi-
nistruoja Lietuvos Respublikos 
sveikatos ir apsaugos ministerija, 
ir Lazdijų rajono savivaldybės 
lėšomis.•
Alma Vaišnienė,
ekskursijos vadovė, socialinė pedagogė

Šeštokų mokyklos mokiniai kitaip laisvalaikį leido Žemaitijoje.

„Žemaitijos gaublys“.
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Seinų g. 12, Lazdijai 
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Knygos, raštinės ir kompiuterinės prekės
Spausdintuvų kasečių pildymas

Duetų vakaras: pasotinta ne tik siela, bet ir skrandis
Gražų rudenėjantį spalio 
26-osios vakarą Teizų lais-
valaikio salėje nuskambėjo 
rudeninis duetų vakaras 
„Dar širdyje su daina mes 
jauni“.

Surengtas duetų vakaras ir tra-
dicinė rudens derliaus šventė 
neliko nepastebėta ir rajono val-
džios. Renginyje lankėsi Lazdijų 
rajono savivaldybės meras Ar-
tūras Margelis, Lazdijų rajono 
savivaldybės administracijos 
direktorius Gintautas Salatka, 
administracijos direktoriaus pa-
vaduotojas Jonas Stankevičius 
bei rajono savivaldybės tary-
bos nariai Artūras Kašalynas, 
Virginijus Vasiliauskas, Benius 
Rūtelionis.

Meras Artūras Margelis apdo-
vanojo šeimas, kurios susilaukė 
atžalų šiais, Lietuvos nepriklau-
somybės atkūrimo šimtmečio, 
metais bei duetų vakaro daly-
viams nepagailėjo gražių žodžių 
ir įteikė atminimo dovanėles, o vi-
siems susirinkusiems padovano-
jo pintinę gardžiųjų grybukų. Ra-
jono savivaldybės tarybos narys 

Benius Rūtelionis perdavė nuo 
Lietuvos Respublikos Seimo kai-
mo reikalų komiteto pirmininko 
Andriejaus Stančiko padėkas šio 
krašto ūkininkams. Šventę taip 
pat papuošė Šventežerio seniū-
nijos seniūnės A. Burbienės gau-
sybė padėkos žodžių ir dovanų, 
skirtų seniūnijos gyventojams už 
nuveiktus darbus.

Pilnutėlėje salėje duetai kon-
certavo ir  žiūrovams dovanojo 
puikias emocijas, gerą nuotaiką, 
puikų laisvalaikį. Sakoma, kad 
tik linksmas žmogus laimin-
gas, todėl nežiūrint į lietingą ir 
šaltoką rudenį, šį dainų vakarą 
skyrėme kiekvienam, kuris no-
rėjo būti laimingas. Įspūdingus 
pasirodymus publikai dova-
nojo 5 vokaliniai duetai: Teizų 
laisvalaikio salės atstovai Reda 
Kašalynienė ir Juozas Adomai-
tis, Avižienių laisvalaikio salės 
– Kamilė Blaževičiūtė ir Alius 
Blaževičius, Simno kultūros 
namų – Romas Jokubauskas ir 
Robertas Vilkauskas, Stebulių – 
Eimantas Adomaitis ir Ernestas 
Juškauskas, Edita Česnulienė ir 
Violeta Česnulytė.

Duetų vakaras susilaukė šiltų 
šypsenų, smalsių ir susidomė-
jusių žvilgsnių, gausių ir garsių 
aplodismentų, padėkų, nors orga-
nizuojamas šiemet pirmą kartą.

Šventės dalyviai galėjo paso-
tinti ne tik sielą, bet ir skrandį. 
Visus susirinkusius dzūkiškomis 
bulvinėmis bandomis vaišino 
Stebulių bibliotekininkė Laima 

Adomaitienė, Julija Sasnauskie-
nė ir Jolanta  Bakšienė.•
A. Laukionienė,
Teizų laisvalaikio salės kultūrinių renginių 
organizatorė 

Duetų vakaras. (D. Karaliūnienės nuotr.)

Alkoholis ir sveikata
alkoholis – etilo alkoholis 
– tai cukraus ir krakmolo 
turinčių augalų rūgimo 
produktas, degus, lakus 
ir labai stiprus šiuo metu 
dažniausiai vartojamas 
narkotikas. Tai bespalvis 
skystis, kurio poveikis 
spindi tamsiausiomis spal-
vomis ir apipintas įvairiau-
siais mitais apie alkoholio 
vartojimą medicinos ar 
savijautos pagerinimo tiks-
lais. prisiminkime keletą 
teiginių, kuriuos patvir-
tino moksliniai tyrimai ir 
įrodė, kaip alkoholis žaloja 
sveikatą. 

Šildomasis alkoholio poveikis 
– netiesa. Sušalus šildytis alko-
holiu yra pavojinga. Alkoholis 
plečia kraujagysles. Išgėrus, kad 
ir nedidelį kiekį alkoholio, su-
aktyvėja kraujo apytaka vidaus 
organuose, po kūną pasklinda ši-
luma. Geriant toliau, suaktyvėja 
kraujo apytaka odoje, o su  ja kar-
tu ir šilumos  išspinduliavimas. 
Kūnas atšąla. Rizika sušalti arba 
nušalti dar labiau padidėja.

alaus nauda – žala organiz-
mui. Teigiama, kad alus – vita-

minų ir mikroelementų šaltinis, 
gerina apetitą. Apetitą gerina ne 
alus, o kartumynai, kurių gausu 
vaistinių žolelių nuoviruose. Al-
koholis negali būti vitaminų bei 
mikroelementų šaltinis, nes ska-
tina šlapimo išsiskyrimą, todėl 
organizme pirmiausia sutrikdo 
elektrolitų pusiausvyrą, pagrei-
tina mikroelementų ir vitaminų 
pasišalinimą.

Vynas nėra išeminės širdies 
ligos profilaktinė priemonė. 
Antioksidantai, padedantys ap-
sisaugoti nuo širdies ligų, randa-
mi raudonųjų vynuogių sultyse, 
kuriose nėra alkoholio ir rizikos, 
kad bus pažeista centrinė ner-
vų sistema,  kepenys, skrandis 
ar kasa. Be to, žinoma, kad  al-
koholis nevalo kraujagyslių, o 
mirtino širdies infarkto riziką 
padidina net 6,5 karto. Kitų šir-
dies bei kraujagyslių ligų riziką 
padidina 2,4 karto.

alkoholis paveikia ne tik 
kepenis. Alkoholio poveikis 
pavojingiausias smegenims. Pra-
siskverbęs į ląsteles alkoholis iš 
jų atima vandenį, koaguliuoja 
baltymus, tirpdo riebalus. Ka-
dangi smegenų ląstelėse yra daug 
riebalinių medžiagų, didžiausia 

kad Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveika-
tos biuras (Kauno g. 8, Lazdijai) vykdo privalomuosius 
higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymus. No-
rintiems dalyvauti mokymuose reikalinga išankstinė 
registracija. Daugiau informacijos tel. (8 318) 52075, 
el. p. ausra.dainauskiene@lazdijai.lt arba atvykus į 
visuomenės sveikatos biurą. 

Lazdijų rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuro informacija

INfORMuOjAME,

alkoholio koncentracija susidaro 
požieviniuose smegenų centruo-
se, smegenėlėse, smegenų žievėje. 
Alkoholio poveikis smegenims 
būna ilgalaikis ir trumpalaikis. 
Trumpalaikis – sutrikusi koor-
dinacija, suprastėjusi atmintis 
ir mąstymo kokybė. Ilgalaikis  
– vystosi smegenų atrofija, su-
mažėja smegenų svoris (net treč-
daliu), nyksta smegenų baltoji 
masė. Kaip teigiama kai kuriuose 
moksliniuose darbuose, nuo bal-
tosios  masės priklauso mūsų 
ramybė, agresyvumas. 

alkoholio poveikis nėštumo 
metu. Vartojant alkoholį nėštu-
mo metu galima nulemti labai 
įvairius vaisiaus pažeidimus: 
augimo sutrikimą, galvos, veido 
srities, griaučių ir kitų sistemų 
anomalijas. Vienas iš sunkiausių 
sutrikimų – vaisiaus raidos sutri-
kimas (ANVRS). Šis sindromas 
vaikui sukelia sunkių, nesugrąži-
namų pasekmių.  Vaikai, gimę su 
vaisiaus alkoholiniu sindromu, 
pasižymi tam tikrais specifiniais 
bruožais: maža galvos apimtimi, 
raukšlėmis akių kampučiuose, 

siaurais akių plyšiais, žema no-
sies nugarėle, trumpa, plokščia 
nosimi, plona viršutine lūpa, 
trumpu lataku tarp viršutinės 
lūpos ir nosies, sulėtėjusiu augi-
mu, per mažu svoriu. Gali išryš-
kėti pakitimai elgesio savybėse, 
sulėtėja  psichinis vystymasis, 
pasireiškia hiperaktyvumas, 
nesugebėjimas sukaupti dė-
mesio, mokymosi sutrikimai, 
sutrikusi smulkioji motorika, 
nesugebėjimas prisitaikyti prie 
naujų sąlygų, uždelstas psichinis 
vystymasis, kalbos, klausos, mi-
tybos sutrikimai. Daugeliu atvejų 
matomi tik maži nukrypimai nuo 
normalaus vystymosi.  Sunkiais 
atvejais pasitaiko ne tik širdies, 
lyties organų ar inkstų, bet ir 
smegenų vystymosi sutrikimų. 
Alkoholio vartojimas sumaži-
na moters vaisingumą, didina 
persileidimų ir vaisiaus mirties 
riziką, naujagimiai gimsta ma-
žesnio ūgio ir svorio...
alkoholis negreitai pasišalina 
iš organizmo. Išgerto alkoholio 
poveikis organizme gali pasi-
reikšti labai greitai – per pus-

valandį, jei žmogus nevalgęs, 
pavargęs.  Arba gali prasidėti 
maždaug po valandos, jei žmogus 
pavalgęs, didesnės kūno masės. 
Tačiau turime nepamiršti, kad 
visų žmonių organizme alkoholis 
skyla vienodai. Per valandą pa-
sišalina 0,1–0,15 promilės. Taigi 
tie žmonės, kurie formaliai gali 
išgerti daugiau, išlieka ilgiau ir 
neblaivūs. Taip pat alkoholio 
skaidymas organizme priklauso 
ir nuo paveldimumo. Kaip teigia 
toksikologai, jei žmogus neturi 
alkoholį skaidančių fermentų 
(turi šiaurietiškų ar rytietiškų 
genų), gali blaivėti net  dvi ar tris 
paras. 

Alkoholiu žaloti savo sveika-
tą neatsakinga, kai žinome, kad 
nėra nei saugių, nekenksmingų 
dozių, nei sveikų alkoholinių 
gėrimų.•
Paruošta vadovaujantis  leidinių 
,,Apsaugok save“,  ,,Alkoholis ir nėštumas“ 
medžiaga
Dalia Baležentienė
Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuro specialistė
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Lazdijų rajono savivaldybei nuosavybės teise pri-
klausančių Lazdijų rajono savivaldybės administraci-
jos patikėjimo teise valdomų 77,53 kv. metro patalpų 
Nr. ½ a-1 (plotas – 2,005 kv. metro), Nr. ½ a-2 (plotas 
– 23,105 kv. metro), Nr. 1-2 (plotas – 1,41 kv. metro), Nr. 
1-3 (plotas – 1,51 kv. metro), Nr. 1-8 (plotas – 2,08 kv. 
metro), Nr. 1-9 (plotas – 1,63 kv. metro), Nr. 1-10 (plotas 
– 2,52 kv. metro), Nr. 1-11 (plotas – 1,10 kv. metro), Nr. 
1-12 (plotas – 2,00 kv. metro), Nr. 1-14 (plotas – 16,82 
kv. metro), Nr. 1-15 (plotas – 4,42 kv. metro), Nr. 1-16 
(plotas – 1,29 kv. metro), Nr. 1-17 (plotas – 17,64 kv. 
metro)  administraciniame pastate 1B2p (unikalus Nr. 
5998-1002-0018), esančiame Lazdijų r. sav., Veisiejai, 
Santarvės g. 3, viešą nuomos konkursą.

Pradinis turto nuompinigių dydis – 39,53 euro per 
vieną mėnesį.

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

savivaldybės administracijos 218 kab., adresu Vilniaus 
g. 1, Lazdijai. Registracijos pradžia 2018 m. lapkričio 
21 d. 9 val. 00 min., registracijos pabaiga 2018 m. 
lapkričio 26 d. 9 val. 00 min.

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

Konkurso dalyvis, prieš atvykdamas registruotis, 
privalo pervesti pradinį įnašą 118,59 Eur  į Lazdi-
jų rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. 
LT894010042200010093, esančią DnB banke. Jeigu 
konkurso dalyvis yra PVM mokėtojas, nurodytas 
pradinis įnašas sumokamas su PVM, jeigu teisės 
aktų nustatyta tvarka jis turi būti skaičiuojamas. 
Pradinis įnašas turi būti sumokėtas prieš atvykstant 
registruotis konkurso dalyviu. 

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

konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas 
asmuo.

Nuolatinės Lazdijų rajono savivaldybės turto nuo-
mos komisijos posėdis, kuriame bus atplėšiami kon-
kurso dalyvių pateikti vokai, vyks 2018 m. lapkričio 
27 d. 14 val. 00 min. adresu: 208 kab., Vilniaus g. 1, 
Lazdijai.  

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

Asmuo, atsakingas už turto apžiūrą, – Ineta June-
lienė, tel. (8 318) 51 460, el. p. ineta.juneliene@lazdijai.
lt. Turto apžiūros data ir laikas – 2018 m. lapkričio 12, 
13 ir 14 dienomis iš anksto susiderinus su nurodytu 
atsakingu asmeniu.

Lazdijų rajono savivaldybės administracija

LAzDIjų RAjONO SAvIvALDyBĖS 
ADMINISTRAcIjA SKELBIA

Registratorius užfiksavo, kaip ginklu 
grasinta policininkui
Alius Mikelionis
Šeštadienį apie 15 val. Lazdijų 
mieste užpultas Marijampolės 
apskrities VPK tyrėjas, anksčiau 
dirbęs Lazdijų policijos komisa-
riate. Policininkas važiuodamas 
S. Dariaus ir S. Girėno gatve pa-
stebėjo į važiuojamąją dalį išėjusį 
vyrą, kuris pareigūnui pasiro-
dė akivaizdžiai neblaivus, todėl 
neuniformuotas tyrėjas  sustabdė 
nuosavą automobilį. Kai pareigū-
nas išlipęs iš transporto priemo-
nės  prisistatė, kilo konfliktas, į 
kurį įsitraukė ir dar vienas as-
muo, tai yra gatve ėjusio vyriškio 
brolis. Jis po susistumdymo su 
tyrėju iš automobilio „Audi A4“ 
išsitraukė ginklą ir pagrasino 
pareigūnui. Po konflikto keturi 
vyrai sėdo į automobilį „Audi“ 
ir nuvažiavo Alytaus kryptimi, 
tyrėjas informavo kolegas. Ša-
džiūnų kaime (Lazdijų r.) ketve-
riukė buvo sulaikyta, rastas ir 
pneumatinis šautuvas. 

„Aišku, gaudynėms buvo nu-
kreiptos gausios policijos pajė-

gos, bet kas pirmi privažiavo, 
tie ir sulaikė ketveriukę. Pas 
įtariamuosius rastas ginklas, jis 
perduotas ekspertams, kurie aiš-
kinasi, kokios galios lygiavamz-
dis, mat pneumatiniai ginklai 
gali būti laikomi ir legaliais, ir 
ne“, – mūsų redakcijai sakė Aly-
taus apskrities VPK viršininkas 
Arvydas Jurgelevičius.

Du su įvykiu nesusijusius as-
menis pareigūnai paleido, broliai 
– sulaikyti. Paaiškėjo, kad tai A. 
M. (g. 1985 m.) ir 1989 m. gimęs V. 

M. Pastarajam nustatytas viduti-
nis girtumo laipsnis – 1,79 prom. 
Kitas brolis blaivumą tikrintis 
atsisakė. Kaip mūsų redakciją 
informavo Alytaus apskrities 
VPK atstovė Kristina Janulevi-
čienė, įtariamieji anksčiau teisti 
nebuvo, tačiau dabar jau pradė-
tas ikiteisminis tyrimas pagal 145 
straipsnio 1 dalį. Už grasinimą 
nužudyti ar sunkiai sutrikdyti 
sveikatą įtariamiesiems gresia 
nuo viešųjų darbų iki laisvės at-
ėmimo dvejiems metams.•

Pareigūnui grasinta lygiavamzdžiu.
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Lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Labas rytas, 

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

linė policija 2“. 
 11.10 „Komisaras 

Reksas“.
 12.00 Gyvenimas. 
 13.00 Klauskite  

daktaro. 
 13.58 Loterija „Keno 

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai. 
 14.15 Laba diena, 

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

Orai. 
 18.00 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“. 
 18.30 Klauskite  

daktaro. 
 19.30 Specialus  

tyrimas. 
 20.25 Loterija „Keno 

Loto“.
 20.30 Panorama. 
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.29 Loterija „Jėga“.
 21.30 Gimę tą pačią 

dieną. 
 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 „Prieš audrą 1“. 
 24.00 LRT radijo  

žinios.
 0.10 „Štutgarto krimina-

linė policija 2“. 
 1.00 LRT radijo  

žinios.
 1.05 Vakaras su Edita. 
 2.00 LRT radijo  

žinios.
 2.05 Klauskite daktaro.
 3.00 LRT radijo  

žinios.
 3.05 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“. 
 3.30 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 KK2.
 10.10 Nuo... Iki... 
 10.45 Dydžio (r)evoliu-

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

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

Lietuva. 
 17.35 Yra, kaip yra. 
 18.30 Žinios. 
 19.25 Sportas. 
 19.28 Orai. 
 19.30 KK2. 
 20.00 Valanda su Rūta. 
 21.00 „Rimti reikalai“.

 21.30 Žinios. 
 22.24 Sportas. 
 22.28 Orai. 
 22.30 „Didžioji kova“.
 0.50 „Akloji zona“.
 1.50 „Pabėgimas“.
 3.25 Alchemija. 
 3.55 RETROSPEKTYVA. 

Ciklas „Menininkų 
portretai“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 6.55 „Simpsonai“.
 7.55 Gero vakaro šou. 
 8.50 „Meilės sūkuryje“.
 9.50 „Tai – mano gyve-

nimas“.
 12.00 „Laukinė žemė“.
 13.00 „Pažadėtoji“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios. 
 16.28 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 „Ilgiausia kelionė“.
 0.35 „Kaulai“.
 1.30 „Melas ir pa-

slaptys“.
 2.20 „Gražuolė ir 

pabaisa“.
 3.10 Ekstrasensai tiria. 
 4.30 „Kaulai“.

btv
 7.00 „Didžiojo sprogimo 

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

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 12.45 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

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

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 19.30 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 20.30 „Varom!“.
 21.00 „Penktas Dievo įsa-

kymas – nežudyk“.
 22.50 „Atpildas“.
 0.40 „Kortų namelis“.
 1.45 „Nusikaltimų 

miestas“.

Dzūkijos tv
 6.00 Programa.
 6.05 TV parduotuvė.
 6.25 Lietuva  

tiesiogiai. 
 7.00 Kaimo akademija. 
 7.30 Kitoks pokalbis su 

D. Žeimyte. 
 8.00 „Pražūtingi sma-

ragdai“.

 9.00 „Ant bangos“. 
 10.00 „Mentų karai: 

Kijevas. Laisva 
valia“.

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

genas“.
 23.00 „Ant bangos“. 
 0.00 „Konsultantas“.
 1.05 „Bitininkas“.
 2.10 „Mentų karai: Ki-

jevas. Sugrįžimas“.
 3.00 „Moterų  

daktaras“.
 3.50 „Vėjas į veidą“.
 4.45 „Mentų karai: Ki-

jevas. Sugrįžimas“.
 5.35 Kaimo akademija. 

Lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Džiazo muzikos 

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

 7.05 „Neribotos žmo-
gaus galimybės“. 

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

daiktai 12“. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva. 
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 Dokumentinė isto-

rinė laida „Lietuvos 
kolumbai“. 

 13.10 Stambiu planu. 
 14.00 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija
 14.30 Kultmisijos. 
 15.15 „Kaip atsiranda 

daiktai 12“. 
 15.40 „Auklė Mun“. 
 15.50 „Riteris  

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

Lietuva. 
 18.00 Kultūrų kryžkelė. 
 18.15 „Giminės po 20 

metų“. 
 19.00 Tarptautinis ledo 

ritulio turnyras 
„Turkish Airlines 
Baltijos iššūkio 
taurė“. Lietuva–Ja-
ponija. 

 21.30 Kultūros diena.
 21.50 Lietuvių kino 

klasika. „Marius“. 
 22.55 Anapus čia ir dabar. 

 23.40 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje. 

 0.15 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.30 Dabar pasaulyje. 
 1.00 Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2018. 

 2.05 „Rimti žaidimai“. 
 3.55 Anapus čia ir dabar. 
 4.40 ARTi. 
 4.55 Kultūrų kryžkelė. 
 5.15 „Giminės po 20 

metų“.

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

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

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

Skūbi-Dū?“.
 16.05 „Antinas Gu-

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

šviesa“.
 19.00 „Nusivylusios namų 

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

„Nusikaltimas 
šiaurėje. Kliuveris ir 
nepažįstamoji“.

 22.55 „Mano lemties 
diena“.

 0.50 „Komisaras Falkas. 
107 patriotai“.

 2.40 „F. T. Budrioji  
akis“.

 3.25 „Inspektorius 
Džordžas Džentlis. 
Prarastas vaikas“.

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

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

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

pažinau su jūsų 
mama“.

 13.30 „Gyvenimas 
susimetus“. 

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

pažinau su jūsų 
mama“.

 19.00 „Gyvenimas 
susimetus“. 

 20.00 „Saša ir Tania“. 
 20.30 Žinios. 
 20.58 Orai. 
 21.00 „Valstybės  

priešas“.
 23.50 „Skubi pagalba“.
 0.50 „Daktaras  

Hausas“.
 1.40 „Svieto lygintojai“.

ketvirtaDieniS, lapkričio 8 d. Saulė teka 7.33, leidžiasi 16.32, dienos 
ilgumas 8.59. Jaunatis. Vardadieniai: Severijonas, Viktorinas, Svirbutas, Domantė, Gotfridas, Severinas.
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ŠeŠtaDieniS, lapkričio 10 d. Saulė teka 7.37, leidžiasi 16.28, dienos ilgumas 
8.51. Jaunatis. Vardadieniai: Andriejus, Leonas, Vaišviltas, Gelvydė, Andrius, Evelina.

Lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Nacionalinė ekspe-

dicija „Dniepru per 
Ukrainą“.

 7.00 Gimtoji žemė. 
 7.30 „Sunkus vaikas“. 
 9.00 Labas rytas, 

Lietuva. 
 12.00 Pasaulio dokumen-

tika. „Tamsioji au-
galų pusė. Apgaulė 
dėl išlikimo“. 

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

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

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

certas.
 17.30 Žinios. Sportas. 

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

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

ginė programa 
„Du balsai – viena 
širdis“. 

 23.10 Premjera. „Išmesk 
mamą iš traukinio“. 

 0.40 „Legenda“. 
 2.50 Pasaulio doku-

mentika. „Laukinės 
gamtos sekliai. 
Bendravimas“. 

 3.45 Teisė žinoti. 
 4.10 Klausimėlis.lt. 
 4.25 „Džesika Flečer 5“. 

Lnk
 6.00 Dienos  

programa. 
 6.05 „Madagaskaro 

pingvinai“. 
 6.35 „Įspūdingasis 

Žmogus-voras“. 
 7.00 „„Nickelodeon“ 

valanda. Kung Fu 
Panda“. 

 7.30 „Sveiki atvykę į 
„Veiną““. 

 8.00 „Riterių princesė 
Nela“. 

 8.30 „Tomo ir Džerio 
pasakos“. 

 9.00 „Ogis ir tarakonai“. 
 9.30 Nebijok pažinti. 
 10.00 „Tomas ir Džeris. 

Stebuklingas 
žiedas“.

 11.10 „Mara ir Ugnia-
nešys“.

 13.00 „Mis Slaptoji 
agentė 2. Ginkluota 
ir žavinga“.

 15.15 „Holivudo žmogžu-
dysčių skyrius“.

 17.30 Bus visko. 
 18.30 Žinios. 
 19.25 Sportas. 
 19.28 Orai. 
 19.30 PREMJERA. „Bale-

rina“.
 21.15 PREMJERA. 

„Mielas Diktato-
riau“.

 23.05 „Blogas senelis“.
 1.00 „Superbombonešis. 

Naikinti viską“.

tv3
 6.15 Televitrina.
 6.30 „Čipas ir Deilas 

skuba į pagalbą“.
 7.00 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 7.30 „Aladinas“.
 8.00 „Čipas ir Deilas 

skuba į pagalbą“.
 8.30 „Kempiniukas 

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

sau. 
 11.30 Inoekspertai. 
 12.00 Kelionių panorama. 
 12.30 „Beilio nuotykiai. 

Naktis Kautaune“.
 14.10 „Urmu pigiau“.
 16.30 „Havajai 5.0“.
 17.30 „Laimingas, nes 

gyvas“.
 18.30 TV3 žinios. 
 19.17 TV3 sportas.
 19.22 TV3 orai. 
 19.25 „Eurojackpot“. 
 19.30 „Užkerėtoji“.
 21.40 „Šimto žingsnių 

kelionė“.
 0.05 „Prieštaringi 

jausmai“.
 1.50 „Ilgiausia kelionė“.
 4.00 „Zero 3“. 

btv
 6.15 „Didžiojo sprogimo 

teorija“.
 8.45 Sveikatos ABC 

televitrina. 
 9.00 Galiūnai. Lietuvos 

rinktinė–Europos 
rinktinė. 

 10.00 Brydės. 
 10.30 „Kiti pasauliai. Tra-

dicijų sergėtojai“. 
 11.35 „Velniški Stivo Os-

tino išbandymai“. 
 12.30 „Anthonis Bour-

dainas. Nepažįs-
tami kraštai“. 

 13.25 „Ekstrasensų 
mūšis“. 

 15.50 „Nusikaltimų 
tyrėjai“. 

 17.00 Betsafe–LKL. 
„Skycop“–„Rytas“.

 19.30 Muzikinė kaukė. 
 22.05 „Kita miesto pusė“.
 23.50 „Laukinės aistros. 

Karšta ketveriukė“.
 1.35 Muzikinė kaukė.

Dzūkijos tv
 7.04 TV parduotuvė.
 7.20 „Pasaulis iš 

viršaus“. 
 8.30 10 min. iki tobu-

lybės su Jurijumi. 
 8.45 Skinsiu raudoną 

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

įtariamasis“.
 13.15 „Širdies plakimas“.
 15.25 TV parduotuvė.
 15.55 Europos vartotojų 

centras pataria. 

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

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

džioklė“.
 23.10 „Mentų karai: 

Kijevas. Užmušti 
blogį“.

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

Naujoji Zelandija“. 
 4.50 „Vėjas į veidą“.
 6.20 „Pasaulis iš 

viršaus“. 
 6.40 Kitoks pokalbis su 

D. Žeimyte. 

Lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Duokim garo! 
 7.30 Lietuva mūsų 

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

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

„Ar Amerika 
pirtyje?!“. 

 13.35 Mikalojaus Noviko 
dainų šventinis 
koncertas. 

 15.30 Kultūrų kryžkelė. 
Rusų gatvė. 

 16.00 Euromaxx. 
 16.30 Klauskite daktaro. 
 17.20 Stilius.
 18.15 Daiktų istorijos. 
 19.00 Tarptautinis ledo 

ritulio turnyras 
„Turkish Airlines 
Baltijos iššūkio 
taurė“. Lietuva–
Baltarusija. 

 21.30 Premjera. „Pra-
plėšta uždanga“. 

 23.35 Iškilmingas 
koncertas „Gloria 
Lietuvai“. 

 0.45 Dabar pasaulyje. 
 1.15 „Tegyvuoja laisvė“. 
 2.50 Vienuolynų kelias 

Lietuvoje. 

 3.25 „Žmonės, kurie 
sukūrė Lietuvą. 
Augustinas Volde-
maras“. 

 4.15 Klauskite daktaro. 
 5.05 Stilius. 

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

kviečia į gamtą“. 
 8.10 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

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

Anos Olson 
receptai“.

 12.35 „Akloji“. 
 13.45 „Nekviesta meilė 

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

lius“.
 21.00 „Kaulų kolekci-

ninkas“.
 23.20 „Lemiamas 

tyrimas“.
 1.45 „Žiemos spąs-

tuose“.
 3.15 „Midsomerio 

žmogžudystės XX. 
Cirkas atvažiavo“.

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

netos stebuklai“.
 8.30 Sandėlių karai.
 9.00 Vienam gale 

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

žaidynės. 
 11.30 Sandėlių karai.
 12.00 Beveik neįmanoma 

misija.
 13.00 „Žydrosios pla-

netos stebuklai“.
 14.00 Pavojingiausi 

pasaulio keliai.
 15.00 Ledo kelias.
 16.00 Iš peties.
 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 „Skorpionas“.
 19.00 Amerikos talentai.
 21.00 Žinios. 
 21.53 Sportas.
 21.58 Orai. 
 22.00 „Grotos gyve-

nimui“.
 1.05 „Ragnaroko 

paslaptis“.

„Balerina“,  19.30, LNK

penktaDieniS, lapkričio 9 d. Saulė teka 7.35, leidžiasi 16.30, dienos ilgumas 
8.55. Jaunatis. Vardadieniai: Aurelijus, Paulina, Dargintas, Skirtautė, Teodoras, Estela.

Lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Labas rytas, 

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

linė policija 2“. 
 11.10 „Komisaras 

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

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai. 
 14.15 Laba diena, 

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

Orai. 
 18.00 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“. 
 18.30 Nacionalinė 

paieškų tarnyba. 
 19.30 Beatos virtuvė.
 20.25 Loterija „Keno 

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

linė policija 2“. 
 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 KK2.
 10.10 Valanda su Rūta.
 11.15 „Meilės sparnai“.
 12.20 „Gyvenimo daina“.
 13.20 „Aukštakulnių 

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

Lietuva. 
 17.35 Gyvūnų policija. 
 18.30 Žinios. 
 19.25 Sportas. 
 19.28 Orai. 
 19.30 KK2 penktadienis. 
 21.00 „Briliantinė ranka“.
 23.10 „Superbombonešis. 

Naikinti viską“.
 1.40 „Laukinės aistros 

2“.
 3.25 „Didžioji kova“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 6.55 „Simpsonai“.
 7.55 Farai. 

 8.50 „Meilės sūkuryje“.
 9.55 „Tai – mano gyve-

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

„Troliai“.
 21.10 „Toras“.
 23.35 „Zero 3“.
 1.15 „Rytoj viskas 

prasideda iš naujo“.
 3.20 „Belė“.
 5.05 „Melas ir pa-

slaptys“.

btv
 7.00 „Didžiojo sprogimo 

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

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 12.45 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 13.45 „Žiniuonis“.
 14.45 „Paskutinis faras“.
 15.45 „Šuo“.
 16.50 „Kobra 11“.
 18.00 NKL čempio-

natas. Molėtų 
„Ežerūnas“–Ma-
žeikių „Ereliai“.

 20.00 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 21.00 „Spąstai“.
 23.20 „Penktas Dievo įsa-

kymas – nežudyk“.
 1.10 „Sekso magistrai“.

Dzūkijos tv
 6.00 Programa.
 6.05 TV parduotuvė.
 6.25 Lietuva tiesiogiai. 
 7.00 Gyvenimo sparnai. 
 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 „Bitininkas“.
 13.30 TV parduotuvė.
 13.45 „Gluchariovas“.
 14.55 „Vienišas vilkas“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 Kitoks pokalbis su 

D. Žeimyte. 
 16.57 Orai.
 17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
 18.00 „Demaskuoti“.
 19.00 Žinios.
 19.20 Orai.
 19.25 „Svečiuose pas 

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

D. Žeimyte. 
 20.57 Orai.
 21.00 Adomo obuolys.
 22.00 Reporteris.
 22.55 Orai.
 23.00 „Ant bangos“. 

 0.00 „Konsultantas“.
 1.05 „Bitininkas“.
 2.10 „Mentų karai: 

Kijevas. Laisva 
valia“.

 3.00 „Moterų daktaras“.
 3.50 „Vėjas į veidą“.
 4.45 „Mentų karai: 

Kijevas. Laisva 
valia“.

 5.35 Kitoks pokalbis su 
D. Žeimyte. 

 5.58 „Pasaulis iš 
viršaus“. 

 6.25 4 kampai. 
 6.50 10 min. iki tobu-

lybės su Jurijumi. 

Lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2018. 

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

daiktai 12“. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva. 
 12.00 DW naujienos rusų 

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

lūpose. 
 14.25 Klauskite daktaro. 
 15.15 „Kaip atsiranda 

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

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

Lietuva. 
 18.00 Kelias. 
 18.20 Lietuvos tūkstan-

tmečio vaikai. 
 19.20 „Kiotas. Roman-

tiška pažintis su 
nacionalinėmis 
vertybėmis. Kiniško 
stiliaus peizažai ir 
žaliasis Konči-in 
šventyklos sodas“. 

 20.10 Kultūros diena.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Tegyvuoja laisvė“. 
 23.00 Jurgos albumo 

„Not perfect“ pri-
statymo koncertas.

 0.05 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.20 Dabar pasaulyje. 
 0.50 Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2018. 

 1.40 Lietuvių kino 
klasika. „Marius“. 

 2.45 Dainuoju Lietuvą. 
 5.05 Skambantys pa-

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

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

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

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

Skūbi-Dū?“.
 16.05 „Antinas Gu-

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

šviesa“.
 19.00 „Nusivylusios namų 

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

„Midsomerio 
žmogžudystės XX. 
Cirkas atvažiavo“.

 23.05 „Žiemos spąs-
tuose“.

 0.55 „Komisaras Falkas. 
Tobulas apiplė-
šimas“.

 2.50 „F. T. Budrioji akis“.
 3.35 „Nusikaltimas 

šiaurėje. Kliuveris ir 
nepažįstamoji“.

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

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

pažinau su jūsų 
mama“.

 13.30 „Gyvenimas 
susimetus“.

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

pažinau su jūsų 
mama“.

 19.00 „Gyvenimas 
susimetus“. 

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

tynės. Podgoricos 
„Buducnost“–
Kauno „Žalgiris“.

 0.00 „Valstybės  
priešas“.

 2.25 „Šventa karvė“. 

„Troliai“,  19.30, TV3
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pirmaDieniS, lapkričio 12 d. Saulė teka 7.41, leidžiasi 16.24, dienos ilgumas 
8.43. Jaunatis. Vardadieniai: Juozapotas, Teodoras, Ašmantas, Alvilė, Kristina, Renata, Kristinas.

Lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Labas rytas, 

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

linė policija 2“. 
 11.10 „Komisaras 

Reksas“.
 12.00 Beatos virtuvė. 
 13.00 Klauskite  

daktaro. 
 13.58 Loterija „Keno 

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai. 
 14.15 Laba diena, 

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

Orai. 
 18.00 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“. 
 18.30 Klauskite  

daktaro. 
 19.30 Vartotojų  

kontrolė.
 20.25 Loterija „Keno 

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

teinas“. 
 24.00 LRT radijo  

žinios.
 0.10 „Štutgarto krimina-

linė policija 2“.  
 1.00 LRT radijo 

žinios.
 1.05 Savaitė. 
 2.00 LRT radijo  

žinios.
 2.05 Klauskite  

daktaro. 
 3.00 LRT radijo  

žinios.
 3.05 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“. 
 3.30 Dviračio žinios. 
 4.00 LRT radijo  

žinios.
 4.05 Vartotojų  

kontrolė. 
 5.00 „Seserys“.  

Lnk
 6.00 Dienos  

programa. 
 6.05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.35 „Madagaskaro 

pingvinai“. 
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 9.05 „Rimti reikalai“.
 9.40 KK2 penktadienis.
 11.15 „Meilės  

sparnai“.
 12.20 „Gyvenimo  

daina“.
 13.20 „Aukštakulnių 

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

Lietuva. 
 17.35 Yra, kaip yra. 
 18.30 Žinios. 
 19.25 Sportas. 
 19.28 Orai. 
 19.30 KK2.
 20.00 Nuo... Iki...

 20.30 Dydžio (r)evoliu-
cija. 

 21.00 „Rimti reikalai“.
 21.30 Žinios. 
 22.24 Sportas. 
 22.28 Orai. 
 22.30 „Siuntinys“.
 0.25 „Akloji zona“.
 1.25 „Ateities pasaulis“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 Inoekspertai. 
 6.55 „Simpsonai“.
 7.55 Svajonių sodai.
 8.50 „Meilės sūkuryje“.
 9.55 „Tai – mano gyve-

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

geriau“. 
 21.00 TV3 vakaro žinios. 
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai. 
 22.00 „Kobra 11“.
 23.00 „Bibliotekininkai“.
 0.00 „Kaulai“.
 1.00 „Melas ir pa-

slaptys“.
 1.50 „Gražuolė ir 

pabaisa“.
 2.35 Ekstrasensai tiria. 
 4.00 „Kaulai“.
 4.50 „Melas ir pa-

slaptys“.

btv
 7.00 „Didžiojo sprogimo 

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

tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

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

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 19.30 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 20.30 „Varom!“TV
 21.00 „Naktinis reisas“.
 22.40 „Ivanas Vasil-

jevičius keičia 
profesiją“.

 0.35 „Karo vilkai. 
Likvidatoriai V“.

 1.35 „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: 

Kijevas. Laisva 
valia“.

 11.10 „Albanas“.
 12.20 „Bitininkas“.
 13.30 TV parduotuvė.
 13.45 „Gluchariovas“.
 14.55 „Vienišas vilkas“.
 16.00 Reporteris. 
 16.57 Orai.
 17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
 18.00 „Dzūkijos kultūros 

ir tradicijų aidai“.
 18.30 „Svečiuose pas 

Marceliutę“.
 19.00 Žinios.
 19.20 Orai.
 19.25 „Tai – sportas“ 
 19.45 „Kultūros langas“.
 20.00 Žinios.
 20.20 Orai.
 20.30 Nuoga tiesa.
 2.00 Reporteris. 
 22.55 Orai.
 23.00 2018 m. „Formu-

lės-1“ čempionatas. 
 0.00 „Konsultantas“.
 1.05 „Bitininkas“.
 2.10 „Mentų karai: 

Kijevas. Laisva 
valia“.

 3.00 „Moterų daktaras“.
 3.50 „Neišsižadėk“.
 4.45 „Mentų karai: 

Kijevas. Laisva 
valia“.

 5.35 Vantos lapas. 

Lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2018. „Jazz Five“ 
(Danija). 

 6.55 ARTi.
 7.10 Linija, spalva, 

forma.
 7.35 „Auklė Mun“. 
 7.45 „Riteris Rūdžius“. 
 8.00 „Detektyvė 

Miretė“. 
 8.10 „Aviukas Šonas 5“. 
 8.20 Vienuolynų kelias 

Lietuvoje. 
 8.50 „Kaip atsiranda 

daiktai 12“. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva. 
 12.00 DW naujienos rusų 

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

žinios. 
 14.20 Stilius. 
 15.15 „Kaip atsiranda 

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

Lietuva. 
 18.00 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus sąsiuvinis. 
 18.15 „Giminės po 20 

metų“.
 19.15 „Ar išliks krikščio-

nybė Viduriniuose 
Rytuose?“. 

 20.10 Kultūros  
diena.

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas.  

Orai.
 21.30 „Aš esu Dina“.

 23.30 Vilniaus lapai 2018. 
 0.35 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.50 Dabar pasaulyje. 
 1.20 Bliuzo vakaras. 

XXV tarptautinis 
festivalis „Bliuzo 
naktys 2017“. 

 2.20 Dokumentinė isto-
rinė laida „Lietuvos 
kolumbai“. 

 3.15 Iškilmingas 
koncertas „Gloria 
Lietuvai“. 

 4.25 Į sveikatą!
 4.50 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus sąsiuvinis. 
 5.05 „Giminės po 20 

metų“.

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

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

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

Skūbi-Dū?“.
 16.05 „Antinas Gu-

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

šviesa“.
 19.00 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 19.55 „Alisa Never“.
 21.00 „Pamišėlis lais-

vėje“.
 23.05 „Mano lemties 

diena“.
 1.00 „Komisaras 

Falkas. „Karajano“ 
grupuotė“.

 2.50 „F. T. Budrioji akis“.
 3.35 „Sicilijos mafija“.

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

pažinau su jūsų 
mama“.

 13.30 „Gyvenimas 
susimetus“. 

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

pažinau su jūsų 
mama“.

 19.00 „Gyvenimas 
susimetus“. 

 20.00 „Saša ir Tania“. 
 20.30 Žinios. 
 20.58 Orai. 
 21.00 „Išrinktasis. 

Blogio imperijos 
iškilimas“.

 23.00 „Aušros kariai“.
 0.55 „Daktaras  

Hausas“.
 1.45 „Svieto lygintojai“.

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. Apie žvejį 
ir jo pačią“. 

 10.00 Gustavo enciklope-
dija. 

 10.30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 

 11.30 Mūsų gyvūnai. 
 12.00 Pasaulio doku-

mentika. Premjera. 
„Prieš potvynį“. 

 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 Šiandien prieš 100 

metų. 
 21.30 Karo laivas „Prezi-

dentas Smetona“. 
 22.30 Premjera. 

„Zoologijos sodo 
prižiūrėtojas“. 

 0.10 „Nulis motyva-
cijos“. 

 1.50 Pasaulio doku-
mentika. „Prieš 
potvynį“. 

 3.30 Istorijos  
detektyvai. 

 4.15 „Puaro“.

Lnk
 6.15 Dienos programa. 
 6.20 „Madagaskaro 

pingvinai“. 
 6.50 „„Nickelodeon“ 

valanda. Kung Fu 
Panda“. 

 7.20 „Sveiki atvykę į 
„Veiną““. 

 7.50 „Volisas ir Gro-
mitas. Kiškiolakio 
prakeiksmas“.

 9.20 „Medžioklės 
sezonas atidarytas 
2!“.

 10.50 „Ponas būrio 
mama“.

 12.35 „Žiedų valdovas. 
Karaliaus sugrį-
žimas“.

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

Nokautai. 
 22.05 PREMJERA. 

„Ateities pasaulis“.
 23.50 „Šmėklų namai“.
 1.30 „Mielas Diktato-

riau“.

tv3
 6.15 Televitrina.
 6.30 „Čipas ir Deilas 

skuba į pagalbą“.
 7.00 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 7.30 „Aladinas“.
 8.00 „Čipas ir Deilas 

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

tyvas. 
 9.30 Penkių žvaigždučių 

būstas. 
 10.00 Pasaulis pagal 

moteris.
 10.30 Svajonių sodai. 
 11.30 Aplink Lietuvą. 

Miestai. 
 12.30 „Robinzono Kruzo 

sala“.
 14.15 „Beždžionėlė 

riedlentininkė“.
 16.05 „Urmu pigiau 2“.
 18.00 Raudonas kilimas. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 X Faktorius. 
 22.00 „Maksimali 

bausmė“.
 0.05 „Toras“.
 2.10 „Šimto žingsnių 

kelionė“.
 4.15 „Prieštaringi 

jausmai“. 

btv
 6.20 Galiūnai. Lietuvos 

rinktinė–Europos 
rinktinė. 

 7.20 „Kiti pasauliai. Tra-
dicijų sergėtojai“. 

 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 Sveikatos kodas. 
 10.00 „Vaikai šėlsta“. 
 10.30 „Kiti pasauliai. Tra-

dicijų sergėtojai“. 
 11.35 „Velniški Stivo Os-

tino išbandymai“. 
 12.30 „Anthonis Bour-

dainas. Nepažįs-
tami kraštai“. 

 13.25 „Ekstrasensų 
mūšis“. 

 15.50 „Nusikaltimų 
tyrėjai“. 

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

 19.30 „Ivanas Vasil-
jevičius keičia 
profesiją“.

 21.25 „Karo vilkai. 
Likvidatoriai V“.

 22.25 „Gyvi numirėliai“.
 23.25 „Spąstai“.
 1.35 „Laukinės aistros. 

Karšta ketveriukė“.

Dzūkijos tv
 7.04 TV parduotuvė.
 7.20 „Pasaulis iš 

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

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

Kijevas. Užmušti 
blogį“.

 14.00 „Ant bangos“.
 16.00 Žinios.

 16.18 Orai.
 16.20 Krepšinio pasaulyje 

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

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

paslaptys“.
 4.10 Skinsiu raudoną 

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

Jukonas“. 

Lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Jurgos albumo 

„Not perfect“ pri-
statymo koncertas.

 7.10 ARTi. 
 7.30 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus sąsiuvinis. 
 7.45 Kultūrų kryžkelė. 

Menora.
 8.00 Kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 8.15 Kultūrų kryžkelė. 

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

galia. Išsipildžiu-
sios svajonės“. 

 9.30 Euromaxx. 
 10.00 Pasaulio lietuvių 

žinios. 
 10.30 Atspindžiai. 

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

forma. 
 12.00 Lietuva mūsų 

lūpose. 
 12.30 Pradėk nuo savęs. 
 13.00 Stop juosta.
 13.30 Dainuoju Lietuvą. 
 16.00 Kultmisijos. 
 16.45 Mokslo sriuba. 
 17.10 (Ne)emigrantai.
 18.00 Kultūringai su 

Nomeda. 
 18.45 ARTi. 
 19.00 Tarptautinis ledo 

ritulio turnyras 
„Turkish Airlines 
Baltijos iššūkio 
taurė“. 

 21.30 Skambantys 
pasauliai su 
Nomeda Kazlaus. 
Svečias – operos 
žvaigždė Marjana 
Lipovšek (Austrija, 
Slovėnija).

 22.25 Šimtmečio garsai. 
Trijų Baltijos šalių 

orkestrų koncertas 
Nepriklausomybės 
100-mečiui. 

 23.45 Anapus čia ir dabar. 
 0.30 „Praplėšta 

uždanga“. 
 2.35 Kultmisijos. 
 3.20 Pradėk nuo savęs. 
 3.45 Šimtmečio garsai. 

Trijų Baltijos šalių 
orkestrų koncertas 
Nepriklausomybės 
100-mečiui. 

 5.05 (Ne)emigrantai. 

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

kviečia į gamtą“. 
 8.10 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

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

Anos Olson 
receptai“.

 12.10 „Didelės svajonės, 
mažos erdvės“. 

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

lius“.
 21.00 „Sicilijos mafija“.
 22.50 „Aeroplanas 2. 

Tęsinys“.
 0.40 „Lemiamas 

tyrimas“.
 2.40 „Kaulų kolekci-

ninkas“.

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

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

kablys. 
 10.00 Praeities žvalgas.
 10.30 Sekmadienis su 

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

misija.
 13.00 „Žydrosios pla-

netos stebuklai“.
 14.00 Pavojingiausi 

pasaulio keliai.
 15.00 Ledo kelias.
 16.00 Iš peties.
 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 „Skorpionas“.
 19.00 Amerikos talentai.
 21.00 Žinios. 
 21.53 Sportas.
 21.58 Orai. 
 22.00 Nakties TOP. 
 22.30 Dainų dvikova.
 0.00 „Skorpionas“.
 1.45 Beveik neįmanoma 

misija.

SekmaDieniS, lapkričio 11 d. Saulė teka 7.39, leidžiasi 16.26, dienos ilgumas 8.47. 
Jaunatis. Vardadieniai: Martynas, Vygintas, Milvydė, Anastazija, Nastė.

„Ivanas Vasiljevičius keičia profesiją“, 
 19.30, BTV
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trečiaDieniS, lapkričio 14 d. Saulė teka 7.45, leidžiasi 16.21, dienos ilgumas 
8.36. Jaunatis. Vardadieniai: Gotfridas, Ramantas, Saulenė, Emilis, Judita.

Lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Labas rytas, 

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

linė policija 2“. 
 11.10 „Komisaras 

Reksas“.
 12.00 Nacionalinė 

paieškų tarnyba. 
 13.00 Klauskite daktaro. 
 13.58 Loterija „Keno 

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai. 
 14.15 Laba diena, 

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

Orai. 
 18.00 TV žaidimas „Kas ir 

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

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

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

tinė karalystė 1“. 
 24.00 LRT radijo  

žinios.
 0.10 „Štutgarto krimina-

linė policija 2“.  
 1.00 LRT radijo  

žinios.
 1.05 Stilius.
 2.00 LRT radijo  

žinios.
 2.05 Klauskite daktaro. 
 3.00 LRT radijo  

žinios.
 3.05 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“.
 3.30 Dviračio žinios.
 4.00 LRT radijo  

žinios.
 4.05 Nacionalinė ekspe-

dicija „Dniepru per 
Ukrainą“. 

 5.00 „Seserys“.  

Lnk
 6.00 Dienos programa. 
 6.05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.35 „Madagaskaro 

pingvinai“. 
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 9.05 „Rimti reikalai“.
 9.40 KK2.
 10.10 Bus visko.
 11.15 „Meilės sparnai“.
 12.20 „Gyvenimo daina“.
 13.20 „Aukštakulnių 

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

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

cija. 
 21.00 „Rimti reikalai“.

 21.30 Žinios. 
 22.24 Sportas. 
 22.28 Orai. 
 22.30 „Bloga kompanija“.
 0.50 „Akloji zona“.
 1.50 „Moteris-Katė“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 Tavo supergalia. 
 6.55 „Simpsonai“.
 7.55 Prieš srovę. 
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Tai – mano gyve-

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

geriau“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai. 
 22.00 „Šilumos smūgis“.
 22.25 Filmo pertraukoje – 

Vikinglotto.
 22.30 TĘSINYS. „Šilumos 

smūgis“.
 23.55 „Kaulai“.
 0.55 „Melas ir pa-

slaptys“.
 1.45 „Gražuolė ir 

pabaisa“.
 2.35 Ekstrasensai tiria. 
 4.00 „Kaulai“.
 4.50 „Melas ir pa-

slaptys“.

btv
 7.00 „Didžiojo sprogimo 

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

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 12.45 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

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

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 19.30 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 20.30 „Varom!“.
 21.00 „Kova iki mirties“.
 23.05 „Mirties traukinys“.
 1.05 „Sekso magistrai“.
 2.10 „Velniški Stivo Os-

tino išbandymai“.

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

su V. Mačiuliu. 
 8.00 „Pražūtingi sma-

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

Kijevas. Netikėk 
savo akimis“.

 11.10 „Albanas“.
 12.20 „Bitininkas“.
 13.30 TV parduotuvė.
 13.45 „Gluchariovas“.
 14.55 „Vienišas vilkas“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 Lietuva tiesiogiai. 
 16.57 Orai.
 17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
 18.00 „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. 
 20.57 Orai.
 21.00 „Ant bangos“. 
 22.00 Reporteris. 
 22.52 Orai.
 22.55 Rubrika „Renova-

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

Kijevas. Laisva 
valia“.

 3.00 „Moterų daktaras“.
 3.50 „Šėtono me-

džioklė“.
 4.45 „Mentų karai: 

Kijevas. Laisva 
valia“.

 5.35 Krepšinio pasaulyje 
su V. Mačiuliu. 

Lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Bliuzo vakaras. 

XXV tarptautinis 
festivalis „Bliuzo 
naktys 2017“.

 6.50 ARTi. 
 7.05 Kultūrų kryžkelė. 

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

daiktai 12“. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva. 
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 Jurgos albumo 

„Not perfect“ pri-
statymo koncertas. 

 13.20 Kultūringai su 
Nomeda. 

 14.10 Vilniaus lapai 2018. 
 15.15 „Kaip atsiranda 

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

Lietuva. 
 18.00 Kultūrų kryžkelė. 

Trembita.
 18.15 „Giminės po 20 

metų“.
 19.00 ARTi. 
 19.15 „Klimatas, žmonės 

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

 21.30 „Ateitis“. 
 23.10 Vilniaus lapai 2018. 
 0.15 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.30 Dabar pasaulyje. 
 1.00 Bliuzo vakaras. 

XXV tarptautinis 
festivalis „Bliuzo 
naktys 2017“.

 2.00 „Komisaras ir jūra“. 
 3.30 Kultūringai su 

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

Trembita. 
 5.10 „Giminės po 20 

metų“.

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

šeimininkės“.
 12.35 „Savas žmogus“.
 13.35 „Džiunglių princesė 

Šina“.
 14.40 „Džekio Čano 

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

Skūbi-Dū?“.
 16.05 „Antinas Gu-

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

šviesa“.
 19.00 „Nusivylusios namų 

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

žmogžudystės IX. 
Lapė sprunka“.

 23.05 „Mano lemties 
diena“.

 1.00 „Komisaras Falkas. 
Slapyvardis Liza“.

 2.55 „Džiunglių princesė 
Šina“.

 3.40 „Inspektorius 
Džordžas Džentlis. 
Katedroje“.

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

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

pažinau su jūsų 
mama“.

 13.30 „6 kadrai“. 
 14.30 Televitrina.
 15.00 „Havajai 5.0“.
 16.00 „CSI Majamis“.
 17.00 „Kobra 11“.
 18.00 „Kaip aš susi-

pažinau su jūsų 
mama“.

 19.00 „Gyvenimas 
susimetus“. 

 20.00 „Saša ir Tania“. 
 20.30 Žinios. 
 20.58 Orai. 
 21.00 „Kerštas“.
 22.50 „Skubi pagalba“.
 23.50 „Daktaras Hausas“.
 0.50 „Svieto lygintojai“.

Lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Labas rytas, 

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

linė policija 2“. 
 11.10 „Komisaras 

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

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai. 
 14.15 Laba diena, 

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

Orai. 
 18.00 TV žaidimas „Kas ir 

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

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

dicija „Dniepru per 
Ukrainą“.

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

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

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

Lnk
 6.00 Dienos programa. 
 6.05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.35 „Madagaskaro 

pingvinai“. 
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

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

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

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

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

technikos apdova-
nojimai „Tech Top 
2018“. 

 21.30 Žinios. 
 22.24 Sportas. 
 22.28 Orai. 
 22.30 „Moteris-Katė“.
 0.40 „Akloji zona“.
 1.40 „Siuntinys“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Kempiniukas 

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

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

geriau“. 
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai.
 22.00 „Keleiviai“.
 23.50 „Kaulai“.
 0.50 „Melas ir pa-

slaptys“.
 1.40 „Gražuolė ir 

pabaisa“.
 2.30 Ekstrasensai tiria. 
 3.55 „Kaulai“.
 4.45 „Melas ir pa-

slaptys“.

btv
 7.00 „Didžiojo sprogimo 

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

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 12.45 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

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

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 19.30 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 20.30 „Varom!“.
 21.00 „Mirties traukinys“.
 23.05 „Naktinis reisas“.
 0.45 „Sekso magistrai“.
 1.55 „Velniški Stivo Os-

tino išbandymai“.

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

lybės su Jurijumi. 
 7.10 Skinsiu raudoną 

rožę. 
 8.00 „Pražūtingi sma-

ragdai“.
 9.00 Adomo obuolys. 
 10.00 „Mentų karai: 

Kijevas. Laisva 
valia“.

 11.10 „Albanas“.
 12.20 „Bitininkas“.
 13.30 TV parduotuvė.
 13.45 „Gluchariovas“.
 14.55 „Vienišas vilkas“.
 16.00 Reporteris. 

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

ir tradicijų aidai“. 
 18.30 „Kultūros langas“.
 18.45 „Tai – sportas“.
 19.00 Žinios.
 19.20 Orai.
 20.30 Lietuva tiesiogiai. 
 20.57 Orai.
 21.00 „Patriotai“. 
 22.00 Reporteris.
 22.55 Orai.
 23.00 Nuoga tiesa. 
 0.30 Čempionai. 
 1.05 „Bitininkas“.
 2.10 „Mentų karai: 

Kijevas. Laisva 
valia“.

 3.00 „Moterų daktaras“.
 3.50 „Šėtono me-

džioklė“.
 4.45 „Mentų karai: 

Kijevas. Laisva 
valia“.

 5.35 Čempionai. 

Lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Bliuzo vakaras. 

XXV tarptautinis 
festivalis „Bliuzo 
naktys 2017“. 

 7.05 Misija: Vilnija. 
 7.30 „Auklė Mun“. 
 7.40 „Riteris  

Rūdžius“. 
 7.55 „Džeronimas“.
 8.20 Mokslo sriuba.  
 8.50 „Kaip atsiranda 

daiktai 12“. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva. 
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 Gimę tą pačią 

dieną. 
 13.10 Anapus čia ir dabar. 
 13.55 Vienuolynų kelias 

Lietuvoje. 
 14.25 „Ar išliks krikščio-

nybė Viduriniuose 
Rytuose?“. 

 15.20 „Kaip atsiranda 
daiktai 12“. 

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

Lietuva. 
 18.00 Kultūrų kryžkelė. 

Menora. 
 18.20 UEFA „Tautų lygos“ 

futbolo turnyro 
apžvalga.

 18.55 FIBA Čempionų 
lyga. Klaipėdos 
„Neptūnas“–Patrų 
„Promitheas“. 

 21.00 Kultūros diena.
 21.30 „Komisaras ir jūra“.
 23.00 Vilniaus lapai 2018. 
 0.05 DW naujienos rusų 

kalba.

 0.20 Dabar pasaulyje. 
 0.55 Bliuzo vakaras. 

XXV tarptautinis 
festivalis „Bliuzo 
naktys 2017“.

 1.45 „Aš esu Dina“. 
 3.45 Daiktų istorijos.
 4.30 Garsiau. 
 4.55 Kultūrų kryžkelė. 

Menora. 
 5.15 Daiktų istorijos. 

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

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

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

Skūbi-Dū?“.
 16.05 „Antinas Gu-

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

šviesa“.
 19.00 „Nusivylusios 

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

Džordžas Džentlis. 
Katedroje“.

 22.55 „Mano lemties 
diena“.

 0.50 „Komisaras Falkas. 
Gaujos vaikis“.

 2.35 „F. T. Budrioji akis“.

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

pažinau su jūsų 
mama“.

 13.30 „Gyvenimas 
susimetus“. 

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

pažinau su jūsų 
mama“.

 19.00 TIESIOGIAI. 
Europos taurės 
krepšinio rung-
tynės. Vilniaus 
„Rytas“–Kazanės 
„Unics“.

 21.00 „Žvėries pilvas“.
 22.50 „Skubi pagalba“.
 23.50 „Daktaras  

Hausas“.
 0.50 „Svieto lygintojai“.

antraDieniS, lapkričio 13 d. Saulė teka 7.43, leidžiasi 16.22, dienos ilgumas 
8.39. Jaunatis. Vardadieniai: Norvydas, Eirimė, Arkadijus.

„Alisa Never“,  19.55, TV1
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PARDUODA

NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

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

2 k. butą Veisiejuose (3 a., 32  •
kv. m), kaina 5 900 Eur. Galima 
derėtis.  
Tel. 8 626 79757.

3 žemės sklypus Ramanavo  •
k., Krosnos sen., Lazdijų r. (8 ha, 
žemės ūkio paskirties), kaina 
sutartinė.  
Tel. 8 612 35938.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sodybą Gudelių k. (30 a  •
namų valda, 2.25 ha žemės ūkio 
paskirties žemės).  
Tel. 8 615 96091. 

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

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

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

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

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

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

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

GYVULIAI

Kiaulę. Seinų g. 60, Lazdijai. •
2 mėn. mišrūnų veislės  •

telyčaitę. Galima auginimui arba 
skerdimui.  
Tel. 8 686 53424.

Mėsinę kiaulę.   •
Tel. 8 656 68604.

Avis. Tel. 8 653 47390. •
Avieną. Tel. 8 617 01065. •
Veislines avis ir avinus.   •

Tel. 8 642 07624. 

AUGALAI

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

Kvietrugius.   •
Tel. 8 688 80688. 

PARDUODA.

Beržines ir juodalksnio 
malkas.

Atvežame.
Užsakymai priimami

8 688 80175.

ĮMONĖ SUPERKA 
KARVES, BULIUS ir TELYČIAS

AB „Krekenavos agrofirma“
supirkimo kainomis.

Sveria vietoje. Moka 6 ir 21 proc. PVM. 

Pasiima savo transportu. Atsiskaito iš karto.

Tel.: 8 685 86131, 8 698 28063.

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

Plaukdami galite pamatyti 
Vainežerio gynybinį įtvirtinimą 
ir Mėčiūnų piliakalnį.

Tel. 8 686 63665.

KITI

Klasikinį sofų komplektą  •
(3+2+1, be lovos mechanizmo, 
naudotas, geros būklės, visi 
užvalkalai nusiima skalbimui). 
Pasiimti iš Daugų, Alytaus r. 
Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 694 95462. 

„Cuprinol“ dažus lauko dar- •
bams (tamsiai žalios spalvos, 7 
kibirai po 9 l, 5 m. spalvos garan-
tija, vienas atidarytas, išnaudota 
tik keli šimtai mililitrų), kaina 10 
Eur/vnt. Tel. 8 694 95462.

Šienainį.   •
Tel. 8 622 33441.

Ketinius radiatorius.   •
Tel. 8 614 56206.

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

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

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

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

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

PERKA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

Žemę.   •
Tel.: 8 688 80688. 

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

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

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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

MTZ traktorių.   •
Tel. 8 602 34564.

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.

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.

PIRKITE VIŠTAS! VIENOS KAINA – TIK 3 EuRAI

LAPKRIČIO 9 D., PENKTADIENĮ,

prekiausime 10 mėnesių dedančiomis, rudomis, olandiško-
mis dedeklėmis vištomis (kaina 3 Eur) ir jaunomis 4–6 mėnesių 
pilkomis, raibomis, rudomis, juodomis, baltomis dedeklėmis 
vištaitėmis (5–6 Eur), pašarais:
Leipalingyje – 14.10 val.
Viktarine – 14.25 val.
Kapčiamiestyje – 14.35 val.
Veisiejuose – 14.50 val.
Avižieniuose – 15.10 val.
Seirijuose – 15.25 val.

viLkaviŠkio r., aLvitaS
teL. 8 612 17831

Šventežeryje – 15.40 val.
Teizuose – 15.50 val.
Stebuliuose – 16.00 val.
Krosnoje – 16.25 val.
Šeštokuose – 16.40 val.
Rudaminoje – 16.55 val.
Aštriojoje Kirsnoje – 17.00 val.
Būdvietyje – 17.10 val.

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!
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PERKA

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

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

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. 

GYVULIAI

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

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

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

KITI

Melžimo aparatą.   •
Tel. 8 602 34564.

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

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

Nuoširdžiai užjaučiame Kęstutį JAnULĮ mirus mylimai 
mamytei.

Kaimynai Žakauskai

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

DOVANOJA
Sterilizuotus jaunus katytę ir  •

katinėlį.  
Tel. 8 686 82619.

Mažus šuniukus.   •
Tel. 8 646 98335.

PRAŠO 
PADOVANOTI
Gerą kiemsargį šuniuką.   •

Tel. 8 671 13200.

NUOMA
SIŪLO

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

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

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

IEŠKO

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

Išsinuomočiau žemės ūkio  •
paskirties žemės. Gali būti 
apleista. Apleistą žemę 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.

PAŽINTYS
42 m. vyras ieško gyvenimo  •

draugės be žalingų įpročių.  
Tel. 8 607 37326.

PASLAUGOS
Taisome automatines skal- •

bimo mašinas. Atvykstame į 
namus.  
Tel. 8 615 73404. 

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

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

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

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

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

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

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

Informuojame, kad Lazdijų r. sav.  3-iajame notaro biure (Ne-
priklausomybės a. 4-2, Lazdijai, tel. (8 318) 51112) 2018 m. lapkričio 
13 d. 9.30 val.  bus skelbiamas mirusiosios DANUTĖS NAVIC-
KIENĖS testamentas.

informuok 
merą!

nemokamu telefonu 
8 800 77475 

arba el. paštu 

 meras@lazdijai. lt
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• Topografiniai ir 
geodeziniai matavimai, 

• žemės sklypų 
formavimo ir 

pertvarkymo projektai, 
• detaliųjų planų rengimas

naujoji g. 56, alytus
tel. : 8 678 41222, 

8 655 26922
el. p. : geodezinis@gmail. com, 

 info@ntkarolis. lt, 
www. ntkarolis. lt

naujose patalpose

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

Tel. 8 680 41 510.

Mėsinių galvijų augintojų 
kooperatyvas

„5000 AUBRAKŲ LAZDIJAMS“

Superka bulius, telyčias, karves 

eksportui į Lenkiją.

Tel. 8 699 03929.

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

Tel. 8 634 23551. 

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

Ulonų g. 16, Alytus 
(„Dainava“)

Tel. 8 683 76442

PrekiaujaMe granito SkaLdeLe, kaina 25 kg nuo 4 eur.

www.dzukijosgranitas.lt

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

Gaminame paminklus, tvoreles, antkapius.
Atvežame, sumontuojame.

Brangiai perka.
karves, jaučius, telyčias. 

Tvarko subsidijas.  
Atsiskaito iš karto. 

Moka 6–21 proc. 
Sveria, pasiima. 

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

„Sūduvos galvijai“

VANTOS.
Įvairioms pirtims. 

Įvairiems vanojimams. 
Didesnį kiekį galiu atvežti. 

Kviečiu susipažinti su 
lietuviškos pirties 

tradicijomis ir ritualais.

Tel. 8 633 59539. 

Miško 
paslaugos.

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

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

leipalingio.giria@gmail.com

Tel. 8 684 95050.  

Veršelių 
supirkimas. 

VERŠELIŲ 
SUPIRKIMAS.

Tel. 8 684 95050.

GALVIJŲ 
SUPIRKIMAS.
Tel.: 8 682 49384, 

8 686 98223.

PERKAME
MIŠKĄ

Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.

Tel. 8 625 93 679

BRANGIAI PERKAME ĮVAIRIUS
ARKLIUS, JAUČIUS, 
TELYČIAS, KARVES.

ilgastrėliu ekskava-
toriumi pigiai, greitai ir 

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

Tel. 8 652 50282.

A. KAšAlyno PĮ teiKiA

gyvulių 
sėKlinimo 

PAslAugAs..

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

SUPERKA visų modelių 
AUTOMOBILIUS, MIkrOAUTOBUSUS, 
SUnKvEžimiUS, tinkamus eksploatuoti ir 
su defektais, jų kėbulus. Išrašome sunaikinimo 

(utilizacijos) dokumentus.

 Tel.: 8 684 26629, 
         8 640 23333.

perKaMe mišką su 
žeme ir išsikirsti.
 aTLieKaMe:
– miško valymo, 

retinimo, sanitarinius 
kirtimus.

– medienos ištraukimo  
darbus.

– miško sodinimo ir  
priežiūros darbus.

 
Tel. 8 688 80175

Vytauto g. 16, Seirijai, 
Lazdijų r.

El. p. uabloginta@gmail.com

PeRKA MIŠKą 
SU ŽeMe IR IŠKIRSTI 
Darome miškotvarkos 

projektus 
Teikiame miškovežio  

paslaugas.

UAB „VyTKeRTA“, 
Varpilės g. 4, 

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

el. p. vytkerta@gmail.com
PERKAME
MIŠKĄ

Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.

Tel. 8 625 93 679

BRANGIAI PERKAME ĮVAIRIUS
ARKLIUS, JAUČIUS, 
TELYČIAS, KARVES.

PERKA žemę. 
Tel. 8 688 80688.

perka pienu girdomus 
veršelius. 

Moka 6 ir 21 proc. 

UAB „Galvijų eksportas“

Tel. 8 612 34503. 

Alytus, Naujoji g. 50 

Gydytojos 
Dainos Miliauskaitės-

Nemeikštienės lazerinės 
dermatologijos kabinetas.

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

Vilties g. 32, 
Alytus

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

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

PErkAME 
miŠKĄ.

su žeme 
ir iškirsti. 

Tel. 8 682 61641
www.Superkamišką.lt

• Miško kirtiMas 
ir valyMas

• Miško pirkiMas 
visoje lietuvoje

• Miškų atsodiniMas

www.taurusmiskas.lt

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

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

MALKOS, MALKOS
į namus. 

Nemokamas atvežimas. 
Parduodame visokias: 

skaldytas, kapotas, pjautas 
malkas.

TEL. 8 657 88458.

MEDŽIO PJUVENŲ 
BRIKETAI IR GRANULĖS

Pristatymas nemokamas.

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


