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L
azdijietės atkaklu-
mas ir noras įro-
dyti savo teisumą 
sulaukė sėkmės. 
Ligoninės vado-
vo Vito Šimkonio 

iniciatyva iš darbo atleista dar-
buotoja Darbo ginčų komisijoje 
sugebėjo įrodyti, jog vadovas 
buvo neteisus. Tą patį konsta-
tavo ir teismas, nurodęs, jog ji 
iš darbo buvo atleista neteisėtai. 
Panašu, kad analogiškų atvejų  
dėl ligoninės vadovo neteisėtų 
sprendimų gali būti ir daugiau. 
O tūkstantines kompensacijas 
teks mokėti iš Lazdijų ligoninės 
sąskaitos?  

Šešerius metus Lazdijų ligo-
ninėje personalo administratore 
dirbusi Asta Pilvinienė iš darbo 
buvo atleista gegužės 2 dieną. Ją 
atleido ką tik po nedarbingumo į 
darbą sugrįžęs ligoninės direkto-
rius V. Šimkonis. 

Moteris yra įsitikinusi, jog 
ją iš darbo atleido dėl politinių 
priežasčių, nes ji – didžiausio 
V. Šimkonio oponento, buvusio 

Teismas: ligoninės vadovas administratorę atleido neteisėtai 
Lazdijų ligoninė privalės išmokėti A. Pilvinienei 11 553,66 Eur kompensaciją

Lazdijų mero Artūro Margelio 
pusseserė. 

Patyrė stresą
Kaip pasakojo ponia Asta, jai 
per dvi dienas buvo priklijuoti 
du darbo drausmės pažeidimai ir 

ji buvo skubiai atleista iš darbo 
už darbo drausmės pažeidimus. 
Moteris teigė buvusi apkaltinta 
dėl neva nesutvarkytų ligoninės 
direktoriaus patarėjo darbo gra-
fikų ir dėl neva dingusios vieno 
darbuotojo asmens kortelės.

Moteris pasakojo, jog didžiau-
sią stresą ji patyrė gegužės 3 
dieną atvykusi į darbą. Ji rado 
užplombuotas savo kabineto duris 
ir pakeistą durų spyną. 

„Pamačiau, kad ant durų užkli-
juota juostelė su ligoninės ants-

paudu. Bandžiau atrakinti duris ir 
nustebau, jog netinka mano rak-
tas. Visi stebėjo mano reakciją, 
kad nepavyksta patekti į kabinetą. 
Tai labai mane pažemino, paskui 
man buvo pranešta, jog nuo šio 

Asta Pilvinienė: „Visi žino, jog esu buvusio mero A. Margelio pusseserė. 
V. Šimkonis mane atleido iš darbo dėl to, jog norėjo parodyti lojalumą 
naujajai valdžiai. Atleisdamas mane iš darbo, jis, ko gero, norėjo atkeršyti 
A. Margeliui“, – sakė A. Pilvinienė. 

Lazdijų ligoninės direktorius Vitas Šimkonis neteisėtai atleido A. Pilvinienę. 
Iš ligoninės lėšų privalės sumokėti daugiau nei 11,5 tūkstančio eurų.
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savaitės komentaras  
Minsko tironas padeda Kremliui meluoti apie mūsų pasiekimus

Algimantas Mikelionis
Garsiausia lietuvių kilmės valdovų Ge-
diminaičių dinastija į Lietuvos istoriją 
įžengė XIII amžiaus pabaigoje. Ji Lietuvą 
valdė iki 1572 metų, kai mirė Žygimantas 
Augustas. Lietuvių kultūroje ypač gar-
bingą vietą užima žymiausių jos atstovų 
– Gedimino, Algirdo, Kęstučio ir Vytauto 
vardai. Baltarusija mėgina iš Lietuvos per-
imti Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės 
monarchus ir priskirti juos baltarusiams. 
Baltarusiją valdančiam A. Lukašenkos 
režimui Lietuva apskritai yra kaip rakštis 
minkštoje vietoje. Baltarusiai dažnai trau-
kia į mūsų šalį ir mato per nepriklausomy-
bės metus įvykusius pasikeitimus. Lygina 
gyvenimą Baltarusijoje ir Lietuvoje bei 
mato į gerą pasikeitusį mūsų gyvenimą. 
Mes baltarusiams –  jau Vakarai. Dar ne 
tokie kaip Švedija, Norvegija ar Anglija, 
bet jau tikrai palikome toli Rytų kaimynus. 
Dar pasitaiko ir lietuvių, kurie nuvykę į 
Baltarusiją ir pamatę sutvarkytas pakeles 
ar iššluotą Minską, pradeda postringauti 
apie tai, kokia ten tvarka, bet apsaugok, 
Dieve, nuo tokios „tvarkos“. A. Lukašen-
kos režimas yra sutvarkęs tik išorę, ir už 
gražaus fasado dedasi bjaurūs dalykai. 
Apie demokratijos nebuvimą nėra ką ir 
kalbėti, o ar kas pasidomi, kokio dydžio 
eilinio baltarusio atlyginimas ir kokios 
kainos parduotuvėse. Kokios pensijos 
ir kiek uždirba gydytojai? Ar kas nuva-
žiuoja į provincijos glūdumą? Juk jeigu 
viskas ten taip gerai, tai kodėl baltarusiai 
plūsta į mūsų prekybos centrus? Ne visų 
iš ten grįžusių pasakojimus reikia priimti 
už gryną pinigą. Kai kas pasakoja, kad 
Baltarusija – rojus žemėje. Tik kažkodėl 
niekas į ten neplūsta gyventi ir dirbti, o 
važiuoja į Vakarus. Galima patikėti tik 
protingų, objektyvių ir nesergančių so-
vietmečio nostalgija pasakojimais. Bet 

Adomo Žilinsko piešinys.

Baltarusijoje gyvena ne vien kvailiai ir 
jie puikiai mato, kaip mes gyvename, ir 
mums pavydi, kaip mes kažkada pavydė-
jome demokratinėms Vakarų valstybėms. 
Ir pamatę, kaip mes tvarkomės, baltaru-
siai nebenori gyventi absurdo ir melo 
karalystėje, o tai jau žingsnelis režimo 
žlugimo link. Dabar A. Lukašenkos reži-
mas sumanė pasisavinti mūsų garsiuosius 
kunigaikščius. Tą jau kažkur girdėjome 
– penkiasdešimt metų mokyklose besi-
mokydami išprievartautos ir suklastotos 
istorijos.

Kremlius mums niekaip negali atleisti, 
kad pabėgome iš Sovietų Sąjungos glėbio. 
Dar daugiau: ne tik pabėgome, bet ir išgy-
venome ir jau esame ES ir NATO nariai. 
Patampėme rusišką mešką už ūsų, o ji vis 
dar tiesia į mus letenas su aštriais nagais 
ir niekaip negali pasiekti. Kur čia nebus 
pikta! Laisvę apgynėme ir aplaistėme krau-
ju Sausio 13-ąją, išgyvenome ekonominę 
blokadą. Tad tas meškos urzgimas mums 
jau tapo įprastu ir per daug nestebina. Tik 
apmaudžiausia, kad dalis tautiečių vis dar 
dairosi į Rusiją su neblėstančia nostalgija 
ir vis prisimena, kaip (atseit) gera buvo 
gyventi sovietmečiu. Na taip, tada jie buvo 
jauni, gražūs, sveiki. Bet prisiminti reikia 
ne tik jaunystę, o ir menkas algeles, visuo-
tinį prekių stygių, vadintą deficitu, geležinę 
uždangą, kai išvyka į Vakarų valstybes 

buvo neįgyvendinama svajonė. Ką ten į 
Vakarus, į Lenkiją, kurios sieną dabar kirs-
dami net neprisimename spygliuotų vielų. 
O kokį džiaugsmą sukeldavo iš tolimo už-
sienio gautas siuntinys su gėrybėmis, kurių 
dabar apstu mūsų parduotuvėse. Kai kas, 
be abejo, sakys, kad tuomet buvo lygybė 

tarp žmonių. Bet komunistų partijos nariai 
ir jų artimieji tada puikavosi paprastam 
žmogui nematytomis, negirdėtomis pri-
vilegijomis, o dabar kiekvienas iš mūsų 
yra savo likimo kalvis. Paprastas žmogus 
gali padaryti karjerą bet kurioje srityje 
būdamas gabus ir darbštus.•

in memoriam

VILIUs TUMOsA (1985–2019)
Vilius Tumosa gimė 1985 m. balandžio 23 d. Lazdijuose. 
Palaidojimo vieta – Šventežerio kapinės.
Vėlinių dieną savo gyvenimo kelią užbaigė Vilius Tumosa – darbštus ir paslaugus kolega, 

dėmesingas bičiulis, aktyvus visuomenininkas. Jis visada buvo kupinas atjautos, visada pasi-
ruošęs padėti ir savo gyvenimą besąlygiškai aukoti šalia buvusiems žmonėms ir mėgiamam 
darbui. Viliaus gyvenimo kelias prasidėjo ir baigėsi Lazdijų žemėje – čia jis gimė, augo, dirbo, 
čia jis ir grįžo... Baigęs Vytauto Didžiojo universiteto etnologijos studijų programą ir įgijęs 
etnologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį išvyko pasidairyti į platųjį pasaulį. Namų ilgesys 
buvo stipresnis nei ten surasta gerovė, ir jis sugrįžo į gimtuosius Lazdijus.  Vilius Tumosa 
nuo 2012 m. iki 2018 m. dirbo Lazdijų krašto muziejaus padalinyje Etnografinėje Prano Dzū-
ko sodyboje etnologo pareigose. Nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. perkeltas į vyr. muziejininko  
pareigas Laisvės kovų muziejuje. 

Vilius Tumosa kelerius metus koordinavo mėgėjų teatrų festivalį  „Susipažinkime“. Pats 
vaidino Etnografinės Prano Dzūko sodybos teatre „Sodžius“. Aktyviai dalyvavo Šeštokų 
bendruomenenės komiteto veikloje. Buvo šios bendruomenės pirmininkas. Aktyviai dalyvavo  

Lazdijų Vietos veiklos grupės (VVG) veikloje – įgyvendino projektus. 
Viliui Tumosai visada rūpėjo gimtojo krašto istorinis palikimas, jo išsaugojimas, perdavimas jaunajai kartai: vykdė edukacines 

programas, pilietines akcijas, vedė pažintines ekskursijas po Lazdijų kraštą.
Dar buvo daug ateities planų... Deja, liko nebaigti darbai, neįgyvendintos idėjos ir svajonės. Šviesus Viliaus Tumosos atmi-

nimas visada liks su mumis.
Lazdijų krašto muziejaus kolektyvas

Vinco Kazoko atminimas paminėtas Lazdijuose 
ir Kapčiamiestyje
Vaidotas Morkūnas  
Lazdijų krašto muziejuje bei 
Kapčiamiesčio Emilijos Pliate-
rytės muziejuje vyko renginių 
ciklas „Mūsų tiesioginis uždavi-
nys – tautai laimėti laisvę“, skirtas 
Vinco Kazoko 100-osioms gimimo 
ir 35-osioms mirimo metinėms 
pažymėti.  

Lazdijų krašto muziejuje prisimintas mūsų 
žemiečio poeto, publicisto V. Kazoko nuei-

tas gyvenimo kelias, jo kūryba, kuri skirta 
lietuvybės puoselėjimui. V. Kazokas gimė 
1919 metais Mečiūnų kaime, mokėsi Vy-
tauto Didžiojo universitete bei Vilniaus 
pedagoginiame universitete. 1944 metais 
V. Kazokas išvyko į Vokietiją, o po to 
į Australiją, kur gyveno iki pat mirties. 
Čia redagavo Australijos lietuvių laikraštį 
„Mūsų pastogė“, išleido eilėraščių knygą 
„Sapnų pėdomis“. 

Šiuose renginiuose šiltai apie mūsų kraš-
tietį pasakojo poetas, kultūros darbuotojas 

Juozas Žitkauskas. Jis daug darbo įdėjo, 
kad V. Kazokas būtų žinomas ne tik Dzū-
kijoje, savo tėviškėje, bet ir visoje šalyje. 
J. Žitkauskas teigė, kad pirmą kartą apie 
šį poetą ir publicistą išgirdo dar 1989 me-
tais. Vėliau pradėjo domėtis  jo kūryba, 
susirašinėjo su žmona Genovaite, rašė 
straipsnius į laikraščius bei kitaip garsi-
no Australijoje gyvenusį mūsų kraštietį. 
„V. Kazokas buvo nepaprastai darbštus ir 
atkaklus dzūkas, turėjo savo įsitikinimus, 

nukelta į 8 psl. » 
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Ar mūsų rajono valdžia susirgo amnezija*?  
Laišką tokiu pavadinimu 
neseniai gavo redakcija. 
Jos autorė Inga R. (pa-
vardė redakcijai žinoma) 
stebisi naujosios valdžios 
pomėgiu girtis ir atminties 
sutrikimais: 

„Man kelia nerimą ir nuostabą 
keista naujosios valdžios laikyse-
na. Merė ir jos komanda pasku-
tiniu metu labai mėgsta važinėti 
į užbaigtų projektų atidarymus ir 
garsiai girtis nuveiktais darbais. 
Būkim biedni, bet teisingi – dau-
gelis projektų, kurių atidarymuose 
dalyvauja naujoji valdžia, pradėti 
ir įgyvendinti buvusios valdžios 
pastangomis.

Neseniai teko dalyvauti Kučiū-
nų laisvalaikio salės atidaryme. 
Naujoji valdžia gyrėsi sutvarkyta 
sale, tačiau nė puse žodžio ne-
užsiminė apie tai, kas inicijavo 
šį projektą, kas gavo projektui 
lėšų. 

Praėjo daugiau nei pusme-
tis, kai Lazdijuose dirba 
naujoji rajono valdžia. 
Pagaliau ji parodė vieną 
atliktą darbą –  mėnesį pa-
vėlavusi, į priekį pajudėjo 
savivaldybės administraci-
jos reforma. Teisybės var-
dan derėtų pasakyti, jog po 
reformos pareigų neteko 
nemaža dalis skyrių vedė-
jų, dirbusių prie senosios 
valdžios. Dabar jų vietas 
užims kiti vadovai, kurie į 
šias pareigas bus paskirti 
laimėję konkursus. Gal 
naujieji skyrių vadovai 
savivaldybės darbą pakels 
į kitą lygį? Gal po adminis-
tracijos reformos Lazdi-
jai atsiplėš nuo reitingų 
dugno?  

skyrių – mažiau
Iki pertvarkos Lazdijų rajono 
savivaldybės administracijoje 
buvo15 skyrių. Jei palyginsime 
analogiškas regiono savivaldy-
bes, tai Varėnos savivaldybė turi 
15 skyrių, Alytaus rajonas – 13 
skyrių, tiek pat ir Druskininkų 
savivaldybė. 

Pagal reorganizacijos projek-
tą, kuris buvo patvirtintas liepos 
pabaigoje vykusiame tarybos po-
sėdyje, Lazdijų rajono savival-
dybės administracijai pavaldžių 
skyrių skaičius sumažėjo nuo 15 
iki 12.

Naujoji Lazdijų rajono savival-
dybės administracijos struktūra 
buvo sudaryta atlikus parengia-
mąjį darbą – išanalizavus nema-
žos dalies Lietuvos savivaldybių 
administracijų struktūras ir įverti-
nus tam tikras analogijas. 

Iškart po Visų šventųjų ir Vė-
linių oficialiame Lazdijų rajono 
savivaldybės tinklapyje atsirado 
naujoji administracijos struktūra 
su skyrių pavadinimais ir darbuo-

tojų pavardėmis. 
Kai kurie skyriai buvo sujung-

ti, kiti panaikinti, tik du skyriai 
– Informacinių technologijų ir 
Centralizuoto savivaldybės vi-
daus audito – į pertvarkos mašiną 
nepateko. Buvo panaikintas Ci-
vilinės metrikacijos skyrius. Jo 
funkcijas perėmė naujas – Teisės, 
personalo ir civilinės metrikacijos 
skyrius, sukurtas ant dabar vei-
kiančio Juridinio skyriaus pamatų 
ir išlaikęs tą patį vedėją. 

Iki pertvarkos veikę Ekonomi-
kos ir Finansų skyriai sujungti į 
naują darinį – Biudžeto, finansų 
ir turto valdymo skyrių. 

Ūkio tarnyba, kuri po Deivydo 
Palačionio išėjimo ilgai neturėjo 
vadovo, po reformos atsidūrė po 
Vietinio ūkio skyriaus sparnu. 

Šiek tiek pasikeitė Socialinės 
paramos skyriaus sudėtis, prie jo 
prijungti sveikatos specialistai ir 
skyriaus pavadinime atsirado žo-
dis „sveikata“. Po reformos sky-
rius vadinasi Socialinės paramos 
ir sveikatos skyriumi.

Pasikeitė Dokumentų ir infor-
macijos skyriaus pavadinimas, 
prasiplės ir skyriaus veikla, nes 
į skyrių  inkorporuotos viešųjų 
ryšių specialistų pareigybės, ku-
rios iki pertvarkos buvo priskirtos 
Švietimo, kultūros ir sporto sky-
riui. Naujasis darinys vadinasi 
Komunikacijos ir dokumentų 
skyriumi. 

Kai kurie skyriai po reformos 
pakeitė savo pavadinimus – Že-
mės ūkio ir melioracijos skyrius 
perkrikštytas į Kaimo ir žemės 
ūkio plėtros, o Investicijų – į Stra-
teginio planavimo ir investicinių 
projektų valdymo skyrių. 

Pasikeitė veDėjai
Pertvarkius savivaldybės admi-
nistracijos skyrius, iš esmės pasi-
keitė ir skyrių vadovybė. Beveik 
pusė naujai sukurtų skyrių neturi 

vedėjų.
Iki šiol be vedėjų dirba Archi-

tektūros ir teritorijų planavimo, 
Kaimo ir žemės ūkio plėtros, Ko-
munikacijos ir dokumentų, Stra-
teginio planavimo ir investicinių 
projektų valdymo, Švietimo, kul-
tūros ir sporto skyriai, o vedėjo 
pavaduotojo neturi Socialinės 
paramos ir sveikatos skyrius. 
Dalis buvusios struktūros skyrių 
vedėjų iki pertvarkos arba paliko 
savivaldybę, arba buvo perkelti į 
žemesnes pareigas. 

Štai buvusi Ekonomikos sky-
riaus vedėja Jolita Galvanaus-
kienė dabar dirba naujai įkurto 
Biudžeto, finansų ir turto valdy-
mo skyriaus vedėjo pavaduotoja, 
Investicijų skyriaus vedėjas Vi-
dmantas Pilvinis – naujojo Stra-
teginio planavimo ir investicinių 
projektų valdymo skyriaus vedėjo 
pavaduotoju. 

Buvusi Dokumentų ir informa-
cijos skyriaus vedėja Danguolė 

Barauskienė po pertvarkos tapo 
naujai įkurto Komunikacijos ir 
dokumentų skyriaus vyriausiąja 
specialiste, o buvusio Žemės ūkio 
ir melioracijos skyriaus vedėjas 
Algis Balčius dabar dirba Kai-
mo ir žemės ūkio plėtros skyriaus 
vyriausiuoju specialistu. Buvusi 
Civilinės metrikacijos skyriaus 
vedėja, panaikinus skyrių, dir-
ba Teisės, personalo ir civilinės 
metrikacijos skyriaus vyriausiąja 
specialiste. 

Šiuo metu dar sprendžiamas 
Švietimo, kultūros ir sporto sky-
riaus vedėjos Rasos Kazlauskie-
nės likimas. Ilgametė šio skyriaus 
vedėjo pavaduotoja yra gavusi 
pranešimą apie ketinimą ją at-
leisti iš einamų pareigų, tačiau 
dėl šio atleidimo kyla teisinių 
klausimų.

Redakcijos duomenimis, kai 
kurie skyrių vedėjai sutiko perei-
ti į žemesnes pareigas, išlaikant 
iki pertvarkos gauto atlyginimo 

dydį, kiti darbuotojai nutraukė 
darbo sutartis šalių susitarimu, 
gavę atitinkamas pinigines kom-
pensacijas. 

ĮvarDijo reformos tikslus
Rugsėjo mėnesį, paklausta apie 
reformos tikslus, savivaldybės 
administracijos direktorė Ilona 
Šaparauskienė teigė, jog struk-
tūrine savivaldybės administra-
cijos pertvarka siekiama didinti 
savivaldybės  administracijos 
veiklos efektyvumą ir skaidrumą, 
racionaliau naudoti materialiuo-
sius, finansinius, informacinius 
ir žmogiškuosius  išteklius bei 
mažinti įstaigos valdymo kaštus. 
Iki reformos savivaldybėje rea-
liai dirbo 176 darbuotojai, įgy-
vendinus pertvarką, žmogiškieji 
ištekliai bus optimizuojami. Eko-
nominį efektą direktorė pažadėjo 
pakomentuoti tada, kai pertvarka 
bus įgyvendinta.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Revoliucija savivaldybėje: nauji skyriai, pareigų rokiruotės ir 
vedėjų laukimas

Nemaloniai nuteikė tai, jog 
salės atidaryme dalyvavo ir bu-
vusios valdžios atstovai, kurių 
pastangomis ir vyko renovacija, 
tačiau jiems nebuvo viešai pa-
dėkota. 

Labai panaši situacija pasikar-
tojo ir per Krikštonių laisvalaikio 
salės atidarymą. Naujoji valdžia 
krykštavo ir laimės, kokį svarbų 
darbą ji atliko, o tikrieji projekto 
rūpintojėliai liko užmiršti. 

Naujausias valdžios atmin-
ties sutrikimo atvejis – Barčių 
vandentiekio atidarymas. Merė 
viešojoje erdvėje negailėjo sau 
liaupsių, neva tik jos pastango-
mis į Barčius atkeliavo švarus 
vanduo, nors visi žino, kad viskas 
buvo šiek tiek kitaip. Manau, jog 
visą tiesą nutylėti arba skųstis at-
minties trikdžiais nėra gero tono 
ženklas, prisiimti sau nuopelnus 
už kitų atliktus darbus mažų 
mažiausiai yra negarbinga“, –  

Lazdijų rajono savivaldybės administracijai pavaldžių skyrių skaičius sumažėjo nuo 15 iki 12.

Atnaujinant Krikštonių laisvalaikio salės pastatą buvo atliekami kapitalinio remonto darbai.
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Senų padangų priėmimas atliekų aikštelėse ribojamas — kol kas nevežkite

Alytaus regione esančiose 
didelių gabaritų ir kitų 
atliekų surinkimo aikštelė-
se (Rūšiavimo centruose) 
ribojamas naudotų padan-
gų priėmimas. Tai pada-
ryta atsižvelgiant į susida-
riusią ekstremalią situaciją 
po padangų perdirbimo 
gamykloje Alytuje kilusio 
gaisro.  

Naudotų padangų priėmimas su-
stojo visoje šalyje – jų perdirbimo 
įmonėms sugriežtinti reikalavi-
mai, vyksta patikrinimai. Įmonės 
faktiškai nebesurenka padangų ir 
jos kaupiasi. Į aikšteles atvežamų 

padangų kiekis kasmet padidėja 
jų keitimo metu, kuris dabar kaip 
tik ir prasidėjo.  

Kiekvienoje atliekų surinkimo 
aikštelėje vienu metu leidžiama 
laikyti skirtingą maksimalų pa-
dangų kiekį – nuo 12 iki 45 tonų, 
tai priklauso nuo aikštelės dy-
džio. Už viršytą maksimalų limitą 
gresia didžiulės aplinkosauginės 
baudos ir atsakomybė. Tad pa-
siekus leistiną ribą, padangos į 
aikšteles nebus priimamos. 

„Esame didžiausi atliekų tvar-
kytojai regione ir mums tenka 
labai didžiulė atsakomybė. Savo 
veiklą vykdome nenusižengdami 
nei aplinkosaugos, nei priešgaisri-

niams reikalavimams. Šiandienos 
situacija, kurios padarinius jaučia 
ne tik Alytus, bet ir visa Lietuva, 
parodė, kad pigiais būdais sutvar-
kyti atliekų neįmanoma. Tam turi 
būti skiriamas labai didelis dėme-
sys – ir finansinės investicijos, ir 
techninis aprūpinimas, ir didžiulė 
moralinė atsakomybė“, – sakė 
Alytaus regiono atliekų tvarky-
mo centro (ARATC) direktorius 
Algirdas Reipas.  

Įsakymą stabdyti naudotų pa-
dangų priėmimą, jei yra pasiektas 
vienu metu leidžiamų laikyti nau-
dotų padangų kiekis, jis pasirašė 
spalio 18 dieną. 

„Šiuo metu dauguma aikšte-

lių dar nėra perpildytos, tačiau 
gyventojams pradėjus vežti pa-
dangas, o perdirbimo įmonėms jų 
nesurenkant, maksimalias leisti-
nas ribas pasieksime labai greit. 
Nuolat ieškome galimybių išvežti 
padangas iš aikštelių, tačiau situa-
cija yra sudėtinga ir labai tikimės 
gyventojų supratimo“, –  sakė 
ARATC rūšiavimo centrų veiklos 
organizavimo padalinio vadovas 
Linas Brazauskas. 

Jis priminė, kad įsigijus naujas 
padangas, nebetinkamas naudoti 
reikia palikti įmonėje, iš kurios 
buvo įsigytos naujos. 

Septyniose Alytaus regiono 
savivaldybėse veikia 19 didelių 

gabaritų ir kitų atliekų surinkimo 
aikštelių. Šiose aikštelėse iš vieno 
gyventojo nemokamai priimamas 
vienas padangų komplektas per 
metus. Padangų tvarkymo kaštai 
nėra įskaičiuojami į vietinę rin-
kliavą – juos padengia gaminto-
jai, importuotojai. 

Naudotos padangos sudaro apie 
9 proc. regiono atliekų  aikštelėse 
surenkamų atliekų kiekio. 

Aikštelėse surinktos padangos, 
kaip ir kitos atliekos, laikinai sau-
gomos iki perdavimo jas tvarkan-
čioms įmonėms.•
erikos Avižienienės nuotr. 
ARATC inf.

Teismas: ligoninės vadovas administratorę atleido neteisėtai
Lazdijų ligoninė privalės išmokėti A. Pilvinienei 11 553,66 Eur kompensaciją
ryto esu atleista iš darbo“, – pa-
sakojo A. Pilvinienė. 

Moteris yra įsitikinusi, jog jos 
atleidimas iš darbo yra kerštas su 
politiniais motyvais.  

„Visi žino, jog esu buvusio 
mero A. Margelio pusseserė. 
V. Šimkonis mane atleido iš darbo 
dėl to, jog norėjo parodyti lojalu-
mą naujajai valdžiai. Atleisdamas 
mane iš darbo, jis, ko gero, norėjo 
atkeršyti A. Margeliui“, – sakė 
A. Pilvinienė. 

Po Darbo ginčų komisijos – Į 
teismą
A. Pilvinienė savo atleidimą iš 
darbo apskundė Darbo ginčų 
komisijai. Komisijos posėdžio 
teko laukti daugiau nei du mė-
nesius.

Darbo ginčų komisija nuspren-
dė, jog A. Pilvinienė iš darbo buvo 
atleista neteisėtai, ir nurodė, jog   
A. Pilvinienė gali sugrįžti į darbą 
Lazdijų ligoninėje, taip pat ji gali 
reikalauti piniginės kompensaci-
jos už priverstines pravaikštas. 

Tačiau šį Darbo ginčų komisi-
jos sprendimą Lazdijų ligoninė 
apskundė teismui. Prieš keletą 
dienų įvykusio Alytaus apylin-
kės teismo posėdyje buvo kons-
tatuota, jog A. Pilvinienė iš darbo 
buvo atleista neteisėtai. Teismas 
jai priteisė didžiulę piniginę kom-
pensaciją. 

Paklausta, ar ji džiaugiasi sulau-
kusi tokio teismo verdikto, A. Pil-
vinienė teigė, jog buvo įsitikinusi 
savo teisumu ir toks sprendimas 
jai nebuvo netikėtas. 

nežinojo, kaD yra atleistas
V. Šimkonio laukia dar nemalo-
nesnis teisinis ginčas, teisme jam 
teks aiškintis dėl buvusio direk-
toriaus padėjėjo Egidijaus Drėzo 
atleidimo aplinkybių. 

Gegužę V. Šimkonis iš darbo 
atleido 0,5 etato ligoninės direk-
toriaus patarėju dirbusį Egidijų 
Drėzą.

Pats Egidijus teigė, jog apie 
savo atleidimą sužinojo tikrinda-
mas savo banko sąskaitą – pamatė 
įrašą „galutinis atsiskaitymas“. 

„Kadangi dalį laiko dirbau 
nuotoliniu būdu, man niekas 
nepranešė apie atleidimą iš dar-
bo. Nežinau, kokiu pagrindu esu 
atleistas. Direktorius manęs ne-
pasikvietė, neperspėjo, visiškas 

absurdas, su tokiu teisiniu nihiliz-
mu susiduriu pirmą kartą. Įtariu, 
jog šioje situacijoje galėjo būti 
ir dokumentų klastojimo faktų, 
todėl viskas gali išvirsti į bau-
džiamąją bylą. To taip nepaliksiu, 

su teisininkais jau tariuosi apie 
rimtą teisinį procesą. Esu tikras, 
jog teisinį ginčą laimėsiu“, – sakė 
E. Drėzas.• 

„Dzūkų žinių“ informacija

Lazdijų ligoninė.
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Mums reikia išsirinkti kokį nors dorą žmogų ir visada turėti jį prieš 
akis, kad gyventume taip, tarsi jis mus stebėtų ir viską darytume 
taip, tarsi jis matytų. Daugelis netampa nusidėjėliais, kai besiruo-
šiant nusidėti atsiranda liudininkas. Tegul mūsų siela išsirenka 
ką nors, ką gerbtų, kad jo autoritetas padėtų doriau tvarkyti net 
slapčiausius reikalus. Laimingas tas, kuris taiso kitą ne tik šalia sto-
vėdamas, bet ir būdamas tik mintyse. Laimingas tas, kuris gali kitą 
taip gerbti, kad vien prisiminęs jį, tobulėja ir tvarkosi. Kas sugeba 
taip gerbti, tas greitai pats bus gerbiamas. Taigi išsirink žmogų. 
Išsirink tokį, kurio ir gyvenimas, ir kalba, ir veidas, atspindintis 
sielą, tau patiks. Tegu jis visada bus ar tavo sargas, ar pavyzdys 
tau. Kartoju, mums reikia žmogaus, kurio pavyzdžiu klostytųsi 
mūsų būdas, nes tik liniuotė ištiesina kreivas linijas.•
seneka

auksinės mintys

kalba, kaD...
Dzūkai

g  Savivaldybės admi-
nistracijos reforma praėjo 
„sklandžiai“, o savivaldybė 
pasipildė naujais „herojais“. 
Po reformos savivaldybėj įsi-
darbino ilgai veikiančio taš-
ko, kur prekiaujama šnapsu 
ir cigaretėmis, savininkas. 
Sako, kad tame taške buvo 
galima atsiskaityti ir vienos 
partijos balsais. Tik dzūkai 
nutyli, kokia šio „herojaus“ 
pavardė, kur įsikūręs jo taš-
kas ir kokiame savivaldybės 
padalinyje jis įsitaisė. Jei at-
siųsite šio „verslininko“ pavar-
dę, kontrabandinės prekybos 
taško adresą ir nurodysite sa-
vivaldybės padalinį, kuriame 
jis įdarbintas, dzūkai kalbės 
dar daugiau. 
g Lyginant Judėjimo ir 

Valstiečių ir žaliųjų sąjungos 
demokratijos principus, aiškiai 
matyti persvara pastarųjų ne-
naudai. Kokia gali būti demo-
kratija, kai partijai vadovauja 
diktatorius R. Karbauskis, o 
Lazdijų skyriui – į guminius įli-
pęs ir iš jų nesugebantis išlipti 
Benius, kuris visus politinius 

oponentus kasdien grasina 
atleisti iš darbo?
g Po administracijos per-

tvarkos savivaldybėje labai 
trūksta skyrių vedėjų. Sako, 
kad trūkstamus specialistus 
savivaldybė ketina importuo-
ti iš Lenkijos. 
g Antradienį savivaldybės 

seniūnijų ir skyrių darbuoto-
jai į darbą atsinešė pyragų. 
Jų būta daug ir gardžių. Pa-
našu, kad po metų pyragų 
bus daug mažiau, žinoma, 
ir valgytojų burnų sumažės. 
Direktorės parodytose skai-
drėse buvo visiems aiškiai 
parodyta, kad savivaldybėje 
užimamų pareigybių baga-
žas stipriai susitrauks. Kaip 
sako liaudis, pjauk paskuti-
nę ožkelę, bile būtų linksma 
dūšelė.•Šioje humoristinėje rubri-
koje minimų įvykių ir asme-
nų sutapimai su tikrove yra 
atsitiktiniai. 

Žinutes galite siųsti el. 
paštu dzukuzinios@gmail.
com, pranešti telefonais:  
(8 318) 52260, 8 670 38882.

Ar mūsų rajono valdžia susirgo amnezija*?  

emocingame laiške „Dzūkų ži-
nioms“ rašė Inga. 

Redakcijos duomenimis, senoji 
valdžia naujajai merei ir savival-
dybės administracijai perdavė tęs-
ti 53 pradėtus projektus, daugeliui 
iš jų buvo užtikrintas finansavi-
mas. Pateikiame keletą iš jų.

krikštonių laisvalaikio 
salės atnaujinimas
Atnaujinant Krikštonių laisvalai-
kio salės pastatą buvo atliekami 
kapitalinio remonto darbai: apšil-
tinta pastato perdanga, pakeista 
stogo danga, sutvarkant lietaus 
vandens nuvedimo sistemą ir ant 
pastato esančią lauko apšvietimo 
sistemą, įrengta žaibosauga; pa-
keistos lauko durys ir seni langai; 
perdažytos sienos, suremontuotos 

grindys ir daug kitų darbų.
Visa preliminari projekto vertė 

yra 250 000 eurų, o savivaldy-
bė daliniam finansavimui skyrė 
50 000 eurų.

kučiūnų laisvalaikio salės 
Pritaikymas benDruomenės 
Poreikiams
Įgyvendinant projektą buvo nu-
griautas nenaudojamas senos ka-
tilinės pastatas, apšiltintas pas-
tato pamatas, įrengta nuogrinda, 
apšiltintos sienos, atlikta lauko 
sienų apdaila, pakeisti langai ir 
durys, apšiltintas pastato stogas, 
pakeista stogo danga, įrengta 
lietaus nuvedimo sistema. Sure-
montuota pastato viduje esanti 
mažoji salė, vestibiulis, įrengtos 
sanitarinės patalpos.

Projektas įgyvendintas Europos 

»Atkelta iš 3 psl. 

Atidaromas naujas 
manikiūro, pedikiūro 

kabinetas 
Seinų g. 5, Lazdijai. 

kviečiame registruotis! 

Tel. 8 627 82409.

artūras margelis, tarybos narys, buvęs meras:
„Mums tikrai nereikia garbės, mes tuos projektus rengėme ne 
tam, kad pasigirtume ir parodytume, kokie mes „kieti“, mes tai 
darėme tam, kad Lazdijų krašto žmonėms būtų smagiau ir pato-
giau gyventi. 
Liūdna, bet kai kurie mūsų pradėti projektai, kurių įgyvendinimas 
reikalavo didesnių naujosios valdžios pastangų, nebuvo įgyven-
dinti. Ir nežinia, ar apskritai kada nors išvys dienos šviesą. Kalbu 
apie Sporto centrą, Lazdijų hipodromą ir kitus rimtus projektus. 
Įdomu tai, jog naujoji valdžia apie tokius, jų neįgalumą rodan-
čius, projektus kalba tendencingai, neva senoji valdžia nenumatė 
projektams lėšų ar netinkamai juos parengė, todėl jų negalima 
įgyvendinti. Mieli ponai, neskieskite, mes projektus rengti mo-
kėjome ir visada juos sugebėdavome įgyvendinti. Dabar – jūsų 
eilė: renkite projektus, juos įgyvendinkite ir garsiai pasigirkite. 
Pasistenkite juos užbaigti ir būkite garbingi.“

žemės ūkio fondo kaimo plėtrai 
(EŽŪFKP) Lietuvos kaimo plė-
tros 2014–2020 metų programos 
priemonės „Pagrindinės paslau-
gos ir kaimų atnaujinimas kaimo 
vietovėse“ veiklos srities „Parama 
investicijoms į visų rūšių mažos 
apimties infrastruktūrą“ ir Lazdi-
jų rajono savivaldybės biudžeto 
lėšomis.

Bendra projekto vertė – 
252 511,81 Eur. Lazdijų rajono 
savivaldybės biudžeto lėšos – 
64 971,81 Eur.

vanDens Problema 
barčiuose
Kai 2018 m. lapkričio 7 d. Barčių 
vandenvietėje buvo nustatytas pa-
didėjęs arseno kiekis, tuometinė 
rajono valdžia skubiai ėmė ieškoti 
problemos sprendimų. Operaty-
viai buvo nuspręsta švarų vandenį 
į Barčius tiekti nutiesus vanden-
tiekį iš Veisiejų.

Apie tokį sprendimą meras laiš-
ku asmeniškai informavo visus 
Barčių gyventojus. 

Taryba priėmė sprendimą ir 
šiam projektui paskyrė 130 tūkst. 
eurų. Projektą ėmėsi administruo-
ti bendrovė „Lazdijų vandenys“, 
kuriai tuo metu vadovavo Justinas 
Šmulkštys. Jie parinko rangovą ir 
kontroliavo darbų eigą.•
*Amnezija – įsiminimo, saugojimo arba 
atkūrimo procesų sutrikimas, 
pasireiškiantis atminties netekimu.
„Dzūkų žinių“ informacija

KNYGYNĖLIS, SeINų G. 12, LazdIjaI. 
Tel. (8 318) 53 085, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt

GauSuS KaNceLIarINIų preKIų paSIrINKImaS. 
VISKaS VIeNoje VIetoje. LauKIame jūSų!

Atnaujinta Kučiūnų laisvalaikio salė. Bendra projekto vertė – 252 511,81 Eur. Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto 
lėšos – 64 971,81 Eur.
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ketvirtaDienio aiDas

Aidas kelionis
Po truputį temo, ir į mano kam-
barį tyliai ir klastingai lyg pats 
atsargiausias pasaulyje vagis 
sėlino šeštadienio vakaras. 
Sėdėjau ant kampe stovinčio 
fotelio. Tyliai grojo radijas, pa-
slaptingai ūžė radiatorius, o ant 
palangės garavo puodelis nese-
niai užplikytos žaliosios arba-
tos.  Siurbtelėjau porą gurkš-
nių, ir karšta arbata pakliuvo į 
burną truputį ją nudegindama. 
Tik trumpam nukreipęs dėmesį 
į mažą gurkšnelį vėl pradėjau 
spoksoti per savo kambario 
langą. Dešine ranka glosčiau, 
o rodomuoju pirštu ir nykščiu 
pešiojau poros mėnesių barzdą, 
kurią jau buvo pasidabravusi 
metų šarma. Pabaigus arbatos 
puodelį visiškai sutemo. Tingiai 
atsistojau, užtraukiau užuolaidą 
ir uždegiau šviesą.

Neatsimenu, kada paskuti-
nį kartą buvau išėjęs į kiemą. 
Kokį mėnesį tai tikrai, o gal ir 
ilgiau. Noro kur nors eiti vi-
siškai nebuvo. Visas ryšys su 
išoriniu pasauliu tebuvo  radijas 
ir penkias dienas per savaitę 
gaunamas dienraštis. Nors jau 
ne vieną dešimtmetį  daugelis 
laikraščius skaitė internete, vis 
dar nebuvau prie to įpratęs, ir 
tik popieriuje išspausdintas 
tekstas man geriausiai patik-
davo. Gyvenau dviejų kam-
barių bute, pilname knygų. Jų 
lentynos buvo nuo pat grindų 
iki lubų. Taip atrodė visos trys 
abiejų kambarių sienos. Tik 
langai į kiemą nebuvo užmūry-
ti knygų pilnomis lentynomis. 
Nors nieko išskyrus kaimyninį 
daugiabutį ir automobilių sto-
vėjimo aikštelę, pilną automo-
bilių, nebuvo galima pamatyti. 
Mažesniame kambaryje miego-
davau ir leisdavau ištisas dienas 
sėdėdamas fotelyje, skaityda-
mas ir klausydamas radijo. Šis 
kambarys taip pat buvo pilnas 
knygų nuo grindų iki lubų. Vie-
na lentyna buvo ypatinga. Joje 
stovėjo dar neskaitytos knygos. 
Matydamas jų nugarėles vis 
galvodavau, kuri greičiausiai 
atsidurs mano rankose.

Kai visi didieji gyvenimo 
pralaimėjimai ir didžiosios per-
galės jau seniai yra praeityje, 
telieka gyventi prisiminimais. 
Tuomet savo kailiu įsitikini, kad 
tau pačiam nebepriklauso abso-
liučiai niekas išskyrus praeitį. 
Bet praeitis viską apdengia metų 
voratinkliu, ir viskas neatrodo 
taip, kaip buvo. Galvoji, kad 
kai kas nutiko ne tau, o kitam 
žmogui, o tu pats tebuvai tik ei-
linis stebėtojas, sėdintis kur nors 
parke ar autobusų stotyje ant 
suoliuko. Kartais pradedi gal-
voti, kad kai ko iš viso nebuvo, 

Viešnia iš Jonavos atvyko savo akimis įsitikinti, 
ar Lazdijų jaunimo centras toks geras
Dineta Babarskienė
Laura Grėbliūnienė, Jona-
vos viešosios bibliotekos 
atvirojo jaunimo centro 
darbuotoja, sakėsi, jog 
atvyko į Lazdijus, mat gir-
dėjo daug gera apie Lazdijų 
jaunimo centro veiklą.

„Mus visai neseniai prijungė prie 
Jonavos viešosios bibliotekos, tad 
dabar reiks išmokti naujai dirbti. O 
juk Lazdijų jaunimo centras biblio-
tekoje, tad norisi sužinoti, kaip čia 
dirbama“, – sakė Laura paaiškin-
dama savo apsilankymo Lazdijų 
jaunimo centre priežastis. Pirmas 
įspūdis, Laura? „Jauki, saugi aplin-
ka, maloni darbuotoja, – sakė ji ir 
pridūrė. – Kad man tokią kolegę 
Jonavoje!“ Anot Lauros, su tokia 
darbuotoja, kokią ji sutiko Lazdijų 
jaunimo centre, būtų galima kalnus 
nuversti. „Alma – veikli, iniciaty-
vi, kupina idėjų, myli jaunuolius, o 
šie ją“, – pagyrų Lazdijų jaunimo 
centro darbuotojai Almai Stučkie-
nei negailėjo viešnia. Pasirodo, su 
Alma jos susipažino bendruose 
mokymuose ir būtent iš Almos iš-
girdo daug įdomaus apie Lazdijų 
jaunimo centrą. „Visada maloniau 
važiuoti ten, kur jau kažką pažįsti. 
Norėjosi įsitikinti, ar išties Lazdijų 
jaunimo centras toks puikus“, – 
kalbėjo ji.

Laura papasakojo apie itin 
pavykusius renginius, susitiki-
mus, paskaitas savajame Jonavos 
viešosios bibliotekos atvirajame 
jaunimo centre. „Susitikimas su 
anoniminiais narkomanais paliko 
gilų įspūdį, taip pat dialogas su 
vienuole Fausta, dirbančia Kauno 
nepilnamečių tardymo izoliato-
riuje-pataisos namuose. Pokalbis, 
kaip saugiai elgtis kelyje, ir bai-
kerių iš Kauno „Vieningi moto 
fanai“ jaunuolių pavėžinimas po 

Jonavą labai patiko atėjusiems“, 
– pasakojo ji. Laura tikisi, kad ir 
Jonavos atvirojo jaunimo centro 
lankytojus, ko gero, sudomintų 
panašūs renginiai, kurie orga-
nizuojami Lazdijuose: „Mama, 
aš varau dirbti į užsienį“, „Mes 
– savo gyvenimo dizaineriai“, 
„Grožis ir tu“. Dar Laura papa-
sakojo, jog jie turintys virtuvė-
lę, tad gaminantys maistą. „Ką 
nutariame, tą ir gaminame. Aš 
superku produktus, tad gaminame 
ir salotas, ir cepelinus, ir tortus, ir 
pyragus kepame“, – pasakojo ji. 
Nesiskundžia jonavietė ir finan-
savimu, rašo projektus. „Skųstis 
tikrai negaliu, svarbu protingai 
susidėlioti ir veiklas, ir pinigus“, 
– sakė Jonavos atvirojo jaunimo 
centro darbuotoja. 

„Draugausime, tikiuosi, ben-
dradarbiausime, dirbsime kartu“, 
– šypsodamasi sakė viešnia. Ką 
pirmiausia įgyvendinsite sugrį-

žusi į Jonavą? „Man patiko jūsų 
surengtos parodos, kurios didelė 
paskata jauniems žmonėms. Tad 
pirmiausia organizuosiu parodą“, 
– tikino ji. Ar daug lankosi jau-
nuolių Jonavos jaunimo centre? 
„Per dieną iki 30 tikrai ateina. 
Tačiau į vykstančius renginius pri-
sikviesti, prisivilioti itin nelengva, 
mat arti Kaunas, tad daug visko 
vyksta ten, tačiau, kita vertus, mes 
galime pasikviesti daug įdomių 
asmenybių į savo jaunimo centrą 
iš Kauno. Tad dirbti ir sunku, ir 
lengva“, – pasakojo Laura. 

Ji suskubo į namus, mat jau 
vakarėjo. „Važiuoju, nes niekad 
neišvažiuosiu iš čia“, – sakė ji 
dar pasivaikščiojusi po rudenišką 
Lazdijų miestą. Viešnia kvietė 
į svečius, į Jonavą, kai Jonavos 
viešosios bibliotekos atvirojo 
jaunimo centras švęs savo gyva-
vimo dešimtmetį. „Greitai! Jau 
kovą“, – sakė ji.•

o tai tėra tavo paties išgalvoti 
įvykiai. Kai praeityje liko tavo 
didieji pralaimėjimai, jie atrodo 
visai ne didieji ar net ne pralai-
mėjimai. Tada net susimąstai, 
kad be didžiųjų pralaimėjimų 
nebūtų ir didžiųjų pergalių. Juk 
kai kurios gyvenimo pergalės 
ir prasideda nuo didžiausių 
pralaimėjimų. Kai viskas jau 
praeityje, atsiranda  lengvumo 
jausmas, kad tu nieko neturi ir 
neprivalai daryti, bet tuomet 
nieko ir nesitiki. Nieko nesi-
tikėdamas vargu ar kuo nors 
nusivilsi. Nebent tuo, kad jau 
nieko nesitiki...  Kai žinai, kad 
rytdiena bus labai panaši ar net 
tokia pati kaip šiandiena ir va-
kar diena, kad ateinanti savaitė  
bus panaši į praeitą savaitę, o 
praeitas mėnuo į kitą mėnesį. 
Tada tavo gyvenime atsiranda 
tvarka, kurios tu galbūt nesą-
moningai siekei visą savo ap-
gailėtiną, varganą ir niekingą 
gyvenimą. O praeitis su pralai-
mėjimais ir pergalėmis tebuvo 
didelis chaosas, nesusipratimas 
ir visai tau nereikšmingi ir ne-
svarbūs įvykiai. Galbūt, kai nie-
ko nesitiki ir manai, kad viskas, 
kas svarbiausia, jau praeityje, 
tada ir pradeda vykti svarbiausi 
dalykai tavo gyvenime?

Kaimynų nenoriu sutikti, bet 
juk neidamas į lauką to ir ne-
padarysi. Į namus įsileidžiu tik 
žmogų, kuris kas antrą ar trečią 
dieną atneša dėžę su pirkiniais. 
Tarp mūsų galioja nerašytas 
susitarimas, kad nebus jokių 
banalių pokalbių apie orą, apie 
tai, kaip gyvename ir kaip se-
kasi. Į laiptinę išsėlinu tik kartą 
per dieną pasiimti laikraščio iš 
laiškų dėžutės. Sulaukiu vakaro 
ir pro durų akutę matydamas, 
kad laiptinėje nedega šviesa 
ir yra tamsu, tyliai išslenku 
ir apgraibomis suradęs pašto 
dėžutę ją atidarau ir išsiimu 
laikraštį.

Šeštadienio vakaro tamsa 
už lango. Šeštadienio vakaro 
lemputės šviesa kambaryje. 
radijas groja senus roko hi-
tus labai tyliai, kad vos girdisi. 
Prieinu prie neskaitytų knygų 
lentynos. Atidarau stiklą ir pra-
dedu pirštais glostyti knygų 
nugarėles. Išsiimu tai vieną, 
tai kitą ir lėtai vartau. Knygos 
naujos, tad jas atsivertęs pri-
kišu prie nosies ir vis uodžiu 
malonaus kvapo lapus, pilnus 
žodžių. Uždaręs stiklą grįžtu į 
fotelį ir į rankas paimu dabar 
skaitomą knygą. Skaitau lėtai, 
labai lėtai. Dedu raidę prie rai-
dės, skiemenį prie skiemens. 
Išeina žodžiai, kurie sudaro 
sakinį. Verčiu puslapį po pus-
lapio. Pavargęs padedu knygą 
viršeliais į viršų ir užsimerkiu. 
Pirštais masažuoju pavargu-
sias akis. Kažkas tyliai pradeda 
belsti į langą. Užgesinu šviesą 
ir atitraukiu užuolaidą. Snin-
ga. Sninga dideliais kąsniais, 
ir neseniai buvusi pilka žemė, 
barstoma lyg cukraus pudra 
didelio dangaus malūno, po 
truputį tampa balta. Šiandien 
paskutinė rudens diena. Rytoj 
prasideda žiema.•

Lazdijų jaunimo centro darbuotoja A. Stučkienė su  Jonavos viešosios 
bibliotekos atvirojo jaunimo centro darbuotoja L. Grėbliūniene.

Darbą pradeda naujasis Lazdijų 
seniūnijos seniūnas
Darbą Lazdijų rajono 
savivaldybėje pradeda 
naujasis Lazdijų seniūnijos 
seniūnas Aidas simanynas. 
Jis pakeitė į pensiją išėjusį 
sigitą Arbačiauską.

Lazdijų kaime gyvenančio 52-ejų 
A. Simanyno paskyrimą į naujas 
pareigas lėmė sėkmingas vyriškio 
dalyvavimas valstybės tarnautojų 
konkurse.

Prieš užimdamas Lazdijų se-
niūnijos seniūno pareigas A. Si-
manynas keliolika metų dirbo 
Lazdijų rajono valstybinėje 
maisto ir veterinarijos tarnyboje 
vyr. specialistu. Pasak naujojo 
seniūno, eidamas ikišiolines par-
eigas, jis gerai pažinojo seniū-
nijos žmones, nes pagal darbo 
pobūdį nuolat su jais bendravo. 
„Darbą pradedu turėdamas tikslą 
dar geriau pažinti savo seniūnijos 
gyventojus, įsigilinti į jų porei-

Lazdijų seniūnijos seniūnas Aidas Simanynas. 

kius, tęsti pradėtus darbus bei 
įgyvendinti naujus sumanymus, 
kurie padės sutelkti seniūnijos 

bendruomenę“, – teigė A. Sima-
nynas.•
Lazdijų r. savivaldybės inf.
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galėjome palyginti, kaip vis tik skirtingai 
gyvename, nors atrodo, jog kaliningradas 
visai čia pat, ranka pasiekiamas.

Kelionė į sienas atvėrusį Kaliningradą

buvo leista: paieškoti gintaro 
gabalėlių. Kai kam pasisekė! 
Apsilankyta gintaro apdirbimo 
ceche-muziejuje, kur galima 
įsigyti suvenyrų gamintojų kai-
nomis. Ir milijono rublių vertės 
gintaro vėrinys suspindo kone 
ant kiekvienos keliautojos ka-
klo. Gidės pasakojimas – tikras 
spektaklis. Ji taip meistriškai 
pasakoja, kad patiki kiekvienu 
žodžiu. Įspūdingo dydžio gintaro 
gabalai, kuriuos radusieji vadina 
visai neromantiškai. Kad ir kaip 
keista būtų, bet radusieji gintarą 
įžvelgė panašumą su maisto pro-
duktais, taip ir pavadino: žuvies 
gabalu ar duonos kepalu. Eks-
pozicijoje Lenino paveikslas iš 
gintaro, šviestuvas, taip ir nepa-
siekęs užsakovo – Tarybų Sąjun-
gos komunistų partijos pirmojo 
sekretoriaus Nikitos Chruščiovo. 
Tiesa, Kaliningrado srityje tary-
binių laikų apraiškų dar ganėtinai 
daug: gatvių pavadinimai, sim-
boliai, paminklai.

„rusiška Palanga“, kurioje 
nėra PaPlūDimio
Maždaug už 40 km nuo Kalinin-
grado yra kurortas, pramintas 
„rusiška Palanga“. Rusai tikisi, 
kad lietuviai dabar rinksis ne savo 
kurortą, bet kaliningradietišką. 
Su Palanga tapatinamas Svetlo-
gorskas iš tiesų šiek tiek primena 
Palangą. Siūbuoja pušys, pagrin-
dinėje gatvėje – gausu kavinių, 
prekybininkų, kurių  prekystaliai 
nukrauti įvairiais niekučiais. Vi-
sai kaip mūsiškėje Basanavičiaus 
gatvėje Palangoje. Daug dirbinių 
iš gintaro. Gidė pataria lauktu-
vių vežti muilą ir rankų kremą 
su gintaro dulkėmis. Ieškome – 
randame – perkame. 

Tiesa, Palanga prieš Svetlo-
gorską turi didelį pranašumą. 
Mūsų pajūryje galima maudytis, o 
štai Kaliningrado pusėje – ne. Pa-
krantė  įspūdinga: statūs ir aukšti 
šlaitai. Tačiau maudytis nėra kur, 
į jūrą žvelgi iš aukštybių. Mes, 
jūra, smėlis – visa tai sustingsta 
mūsų nuotraukose ir atminty. Tai 
tikrai įstringa į galvą, patikėkit. 
Ir tai vieta taip netoli nuo Lietu-
vos. Iš paplūdimio pakylame į 
šlaitą – tai jau kalnas, nuo kurio 
pažiūrėjus į apačią, galva sukasi. 

Gražu paklaidžioti. Kiek ilgėliau 
pasivaikštome po ramų ir jaukų 
kurortą Svetlogorską, kurį sovie-
tmečiu ypatingai mėgo aukštas 
pareigas užimantys pareigūnai. 
Trumpam stabtelėjame prie Sau-
lės laikrodžio, esančio prie pat 
jūros. Mozaikos gražiai atrodo, 
bet gaila, kad dauguma jau pra-
ardytos. Kavinėse galima užsisa-
kyti, ko tik širdis geidžia, ir tikrai 
nebrangu. Ypač skanūs rusiški 
blynai su pačiais įvairiausiais įda-
rais. Mmm... Skanumėlis...

tolminkiemio bažnyčioje – 
katinėlis
Važiuojame tolyn. Nemelioruotų 
pievų plotai stebino. Kiek akys 
užmato, vis nedirbamos žemės 
plotai, kurie prašyte prašosi geros 
šeimininko rankos. Nešienautos 
pievos, kur avių tik nugaros vos 
vos kyšo, net sunku iškart paste-
bėti mekenančius gyvulėlius. 

Jau sutemus pasiekiame 
Tolminkiemį (Čistyje Prudy), 
įkurtą XVI a., menantį lietuvių 
grožinės literatūros pradininką 
K. Donelaitį. Apžiūrime baž-
nyčią, kurioje įrengta kripta 
poetui. Čia plevena Kristijono 
Donelaičio dvasia. „Pabuvus čia 
norisi kurti ir kurti“, – tarstelėjo 
vienas gimnazistas. Jau tamsoje 
paskendusi bažnytėlė ir katinu-
kas joje. „Kiekvienam daryti 
gera savo darbu ir žodžiu. Visad 
elgtis taip, kaip dera ir teisingas 
būt geidžiu. Nekerštauti nieka-
da, gyvo padaro gailėti, Dievą, 
žmones jo mylėti – mano prie-
dermė šventa“, – mus lydėjusi 
gidė perskaito K. Donelaičio 
žodžius tarsi patikindama, kad 
tas katinėlis įsibrovęs bažnyčios 
vidun visai neatsitiktinai. 

Prieš Vėlines aplankytas Kris-
tijono Donelaičio kapas. Pabūta, 
pastovėta, patylėta. Gaila tik, kad 
Šeštokų mokyklos mokytoja Ali-
na Kancevičienė taip ir nesurado 
tamsoje to  ąžuoliuko, jos paso-
dinto čia, Tolminkiemyje, prieš 
25 metus. 

Ir negali pasakyti, kad nepatiko 
kelionė, įspūdžių apstu, tiesiog 
galėjome palyginti, kaip vis tik 
skirtingai gyvename, nors atrodo, 
jog Kaliningradas visai čia pat, 
ranka pasiekiamas.• 

Dineta Babarskienė
Šeštokų mokyklos moky-
toja Aurelija Paciukonienė 
kažkada yra prisipažinusi, 
jog ją itin žavi gidės, kelio-
nių organizatorės darbas, 
tad nenuostabu, jog ji yra 
subūrusi savo kolegas, 
mokytojus, moksleivius bei 
pažįstamus, kelionių mėgė-
jus, į jau ne vieną kelionę. 
Ir, ko gero, visus organiza-
cinius rūpesčius Aurelijai 
atperka šilti vykusiųjų 
įspūdžiai bei padėkos žo-
džiai. Šįkart jos dar viena 
organizuota išvyka į sienas 
atvėrusį Kaliningradą.  

PreziDento Putino 
„reveransas“ – nemokamos 
vizos Į kaliningraDą
Žinia, kad nuo liepos pirmos 
dienos 53 šalims Rusija padarė 
nemokamas vizas. Anot vienos 
keliautojos, prezidentas Putinas 
padarė „reveransą“ mums, mėgs-
tantiems keliauti. Iki šiol vizos 
kainuodavo maždaug šimtą eurų. 
Tokia viza pritaikyta keliauti tik 
po vieną Rusijos dalį – Kalinin-
grado sritį. Į kitas sritis su šia viza 
važiuoti draudžiama. Skelbiama, 
kad taip norima skatinti turizmą. 

Kaip veikia naujoji tvarka ir ko 
galima tikėtis Rusijoje, išbandė-
me ir mes. Pasirodo, norint gauti 
nemokamą elektroninę vizą į Ka-
liningrado sritį, reikia užpildyti 
anketą. Ją galima rasti Rusijos 
užsienio reikalų ministerijos tin-
klapyje. Suvedus reikalaujamus 
duomenis ir išsiuntus paraišką, 
belieka laukti. Tačiau mums pa-
tiems to daryti nereikėjo, viskuo 
buvo pasirūpinta.

Pervažiuoti Lietuvos-Rusijos 
sieną užtruko neilgai, laukti tikrai 

neprailgo. Elektroninę vizą Ru-
sijos pareigūnai – pasieniečiai ir 
muitininkai – tikrino vos keliolika 
minučių. Jokių problemų įvažiuo-
ti į Kaliningrado sritį neiškilo. 
Ir kinologų šunelis lietuviškos 
dešrytės vilionėms neatsispyrė – 
paragavo... Tiesa, iš pradžių kaip 
tikras pareigūnas viską „apžiūrė-
jo“, tik paskui pasivaišino...

PovanDeninis laivas 
abejingų nePaliko
Nuo Kybartų pasienio posto iki 
Kaliningrado kiek daugiau nei pu-
santro šimto kilometrų. Gidė pri-
minė, jog pernai čia vyko pasaulio 
futbolo čempionatas, tad maždaug 
pusę milijono gyventojų turintis 
miestas pastaraisiais metais buvo 
priverstas smarkiai pasitempti. 
Nemažai buvo investuota į ke-
lius, kilo nauji, modernūs pastatai. 
Viena lankomiausių vietų Kali-
ningrade – Karaliaučiaus katedra. 
Ją pastatė Kryčiuočių ordinas apie 
1400 metus. Per Antrąjį pasaulinį 
karą Kaliningradas buvo smar-
kiai subombarduotas. Kliuvo ir 
katedrai. Vėliau ji atstatyta. Kali-
ningrade būnant verta užsukti ir į 
povandeninį laivą, kurį aplankius 
belieka tik stebėtis, kaip tie jauni 
jūreiviai neišprotė,jo tokioje ne-

didelėje, uždaroje erdvėje praleis-
dami čia po pusmetį. Autobusu 
sukti ratai po miestą. Ekskursija 
po Karaliaučių, žvelgiant pro au-
tobuso langą, mat smarkiai lijo: 
apžiūrimi išlikę gynybiniai didin-
gi miesto vartai, miesto gynybinių 
įtvirtinimų sistema, lietuvių su-
piltas pylimas – „Litovskij Val“, 
pamatome senąjį Kaliningrado 
dramos teatrą, senąsias vokiečių 
vilas, išlikusias iš prieškario lai-
kotarpio, centrinę miesto aikštę, 
originalų paminklą F. Šileriui, 

stabtelta ties „besikaunančiais 
jaučiais“. Vaikščiota nedaug – vis 
pliaupė lietus.

Tačiau lauktuvių į namus pa-
sidairyta, žinoma, klausytasi 
gidės griežtų pamokymų, ko ir 
kiek galima parsivežti į Lietuvą. 
Moterys traukė į vaistines, kur 

išties pigiau: vitaminų, vaistų. 
Tiesa, maisto kainos čia beveik 
nesiskiria nuo Lietuvos, bet kai 
kurios prekės yra pigesnės. Viena 
tokių – alkoholis.

Vieta, kur būtina užsukti, gin-
taro kasyklos Jantarnyj. Miestelį, 
kurio apylinkėse glūdi daugiau 
nei 90 % viso pasaulio gintaro iš-
teklių. Tai vieta, kur jokio grožio 
nepamatysi, bet verta pabuvoti 
tai jau tikrai. Pamatyta, iš kur 
atkeliauja gintaras į mūsų na-
mus, dargi ir patiems pakasinėti 

Povandeninis laivas abejingų nepaliko.

Tolminkiemio bažnyčioje, dabar jau turinčioje kitą paskirtį (čia organizuojami renginiai), ne vien K. Donelaitį 
primenanti aplinka, bet ir neįprastai drąsus katinas.
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A. Palionis: kompensacijas pirmiausia gaus dabar pajamų netekę ūkininkai
erika Alonderytė
Dėl padangų gaisro Alytuje 
pajamas prarandantiems 
ūkininkams žala bus atly-
ginama pirmiausia tiems, 
kurie pajamų netenka šiuo 
metu, sako žemės ūkio mi-
nistras Andrius Palionis.

Jo teigimu, Vyriausybė trečiadienį 
ketina įpareigoti Alytaus rajono 
savivaldybės administraciją kas 
dvi savaites pateikti informaciją 
apie nuostolius Finansų ministe-
rijai, kad būtų apmokėta žala.

„Dabar pagrindinis dalykas, 
kad žmonės, kurie turėjo pasto-
vias pajamas ir dabar jų nebeturi, 
kad jiems užtikrintume pajamų 
kompensavimą. Trečiadienį Vy-
riausybės pasitarime turėtume 
priimti protokolinį sutarimą, 
kad Alytaus rajono savivaldybė, 
kadangi tiktai jos teritorijoje kol 
kas yra patvirtinta zona, tai galėtų 
pateikti susidariusią žalą kas dvi 
savaites ir galėtų gauti apmokė-
jimus, kompensaciją“, – žurnalis-
tams pirmadienį po neformalaus 
ministrų pasitarimo dėl žalos at-
lyginimo sakė A. Palionis.

„Pateikia žalą ir Finansų minis-
terija apmoka“, – pridūrė jis.

Anot jo, dėl žalos atlyginimo 
nukentėjusiems ūkininkams, ne-
dirbantiems gaisro paveiktoje te-
ritorijoje, bus sprendžiama vėliau, 
atlikus visus tyrimus. Ministras 
pakartojo, kad dėl žalos galės 
kreiptis ir nukentėjusios įmo-
nės, ir ūkininkai, kurie nebuvo 
užterštoje teritorijoje, bet iš jų 
nesuperkamas pienas.

„Bendras žalos atlyginimas bus 
jau po visų tyrimų, kai identifi-
kuosime visą teritoriją, ir tyri-
mai, kurie pakartotinai daromi 
visų tarnybų, kai mes galėsime 

identifikuoti, per kiek tie dioksi-
nai išsisklaido arba absorbuojasi 
pačioje gamtoje, tada galėsim pa-
sakyti pilną informaciją“, – sakė 
A. Palionis.

Pasak jo, kol kas neaiškus 
nuostolių mastas, tačiau „kiek 
reikės, tiek ir bus pinigų už įro-
dytą žalą“.

Aplinkos ministro Kęstučio 
Mažeikos teigimu, galutiniai ty-
rimų rezultatai turėtų paaiškėti iki 
lapkričio 15 dienos, tada esą bus 
galima ir įvertinti žalą.

Finansų ministras Vilius Šapo-
ka sakė, kad kol kas svarbiausia 
nuspręsti, kaip turėtų būti atlygi-
nama žala.

„Puikiai visi girdėjome duotus 
pažadus atlyginti pagrįstą žalą, tai 
pats mechanizmas teisės aktuose 
yra numatytas, o tam, kad nekiltų 
jokių nesklandumų ir visi pažadai 
būtų įgyvendinti, yra susitarimas 
tarpinstituciniu lygiu sudėlioti la-
bai aiškiai schemą, kaip tas žalos 
klausimas bus sprendžiamas“, – 
žurnalistams sakė V. Šapoka.

Be to, pasak jo, lėšos dėl kom-
pensacijų taip pat turės būti nu-
matytos kitų metų biudžete.

Pieno PerDirbimo 
benDrovės nuostolių Dar 
nesuskaičiavo
Po gaisro atlikus tyrimą ir surin-
kus pieno perdirbimo įmonių duo-
menis, iš prekybos atšaukta 382 
tonos „Rokiškio sūrio“, „Rokiškio 
pieno“, „Varėnos pienelio“, „Ri-
vonos“ ir „Marijampolės pieno 
konservų“ pieno produktų.

„Rivonos“, tiekiančios pieno 
produktus „Norfos“ parduotu-
vėms, vadovas Dainius Dundulis 
BNS sakė, kad kol kas nuostolių 
neskaičiuoja, nes nesitiki, kad jie 
bus atlyginti.

„Turime nuostolius dėl produk-
cijos ir nedirbimo, bet tam, kad 
skaičiuotum, turi žinoti, dėl ko 
tą darai. Šiuo metu aš nematau, 
dėl ko tą daryti. Mano gyvenime 
per 25 metus dar to nebuvo, kad 
kas nors ką nors atlygintų. Kai 
bus tiksliai nustatyta, kaip bus 
atlyginta ir matysime, kad yra 
galimybių, kad iš viso bus atly-
ginta, tada ir spręsime, ar mums 
apsimoka tą daryti“, – BNS sakė 
D. Dundulis.

„Varėnos pienelio“ direktorė 

Jolanta Kuzminienė sakė, kad kol 
kas neturi tikslių duomenų, kiek 
nuostolių įmonė patyrė.

„Rokiškio sūrio“ vadovas Da-
lius Trumpa taip pat anksčiau 
BNS sakė, kad išimtą produkci-
ją įmonė turės sunaikinti, todėl 
patirs nuostolių, tačiau kol kas 
neaišku kiek.

Maisto ir veterinarijos tarny-
bai aptikus užteršto pieno gaisro 
paveiktose teritorijose esančiuo-
se ūkiuose, 29 ūkiams uždraudė 
tiekti žalią pieną supirkimo punk-

tams, naudoti jį savo reikmėms, 
prekiauti juo tiesiogiai, turgavie-
tėse ir kitose prekybos vietose.

Pieno supirkėjams ir pieno 
perdirbimo įmonėms draudžiama 
supirkti pieną iš šių ūkių.

Gaisras Alytaus Pramonės 
rajone įsikūrusioje įmonėje 
„Ekologistika“ kilo spalio 16 
dieną, ugniagesiai su ugnimi ir 
jos padariniais kovojo ilgiau nei 
savaitę.•
BNS

29 ūkiams uždraudė tiekti žalią pieną supirkimo punktams, naudoti jį savo reikmėms, prekiauti juo tiesiogiai, 
turgavietėse ir kitose prekybos vietose. (BNS nuotr.)

Vinco Kazoko atminimas paminėtas 
Lazdijuose ir Kapčiamiestyje
nuolat rašė apie lietuvybės puose-
lėjimą Australijoje gvildendamas 
įvairias su lietuvybe susijusiais 
problemas. Jo eilėraščiuose jun-
tama meilė tėvynei, ilgesys jai, 
tikėjimas jos ateitimi. Jis pats 
skundėsi, kad poezijoje daug ne-
galėjo, neturėjo laiko nuveikti, 
nes daugiausia savo laiko turėjo 
paskirti publicistikai. Jis atka-
kliai dirbo savo tautai“, – sakė 
J. Žitkauskas. 

Šiame renginyje prisiminimus 
apie tėvelį pasakojo iš Australijos 
atvykusi poeto dukra Ugnė Ka-
zokas. V. Kazoko kūrybą skaitė 
skaitovas Paulius Šironas, liau-
dies dainas atliko mokytoja Irena 
Gudebskienė.

Renginio dalyvius sveikino 
bei jiems padėkos dovanas įtei-
kė rajono savivaldybės merės 
pavaduotojas Audrius Klėjus 
bei muziejaus direktorė Daina 
Pledienė.

Dar iškilmingiau V. Kazoko 
vardas paminėtas Kapčiamies-
čio E. Pliaterytės muziejuje, kur 

Pasipriešinusiam policininkams 
Veisiejų parke – 105 eurų bauda 

Vaidotas Morkūnas
Alytaus apylinkės teismo Lazdijų 
rūmų teisėjai išnagrinėjo adminis-
tracinio nusižengimo bylą, kurio-
je D. Š. buvo kaltinamas pasiprie-
šinęs policijos pareigūnams bei 
nevykdęs jų teisėtų reikalavimų. 
D. Š. policijos pareigūnams įkliu-
vo šių metų rugpjūčio mėnesio 
pabaigoje vėlai vakare Veisiejų 
miesto parke. Čia buvo sulaikytas 
dėl galimai narkotinių medžiagų 
laikymo. Pristatomas į Lazdijų 
ligoninės Priėmimo skyrių, elgėsi 
agresyviai, į reikalavimus nusi-
raminti nereagavo, todėl buvo 
surakintas antrankiais. Uždedant 
antrankius, vengė sulaikymo, 
policijos pareigūnus įžeidinėjo. 
Policijos pareigūnai savo tarny-
biniuose pranešimuose aprašė, 
kaip šis pažeidėjas priešinosi, 

kad teko su juo susigrumti, kol 
uždėjo antrankius, bei kaip teko 
išklausyti necenzūrinių žodžių 
tiradą. Taip elgdamasis D. Š. 
pažemino tarnybines pareigas 
vykdžiusių policijos pareigūnų 
garbę ir orumą, nes vartojo jų 
atžvilgiu įžeidžiančius žodžius, 
nevykdė policijos pareigūnų tei-
sėtų reikalavimų.

Tačiau vėliau nusiraminęs 
administracinio nusižengimo 
protokolo surašymo metu D. Š. 
nurodė, kad su pažeidimais su-
tinka, labai gailisi.

Teismas konstatavo, kad D. Š. 
padarė du tyčinius administraci-
nius nusižengimus, yra  neteistas, 
administracinėn atsakomybėn 
traukiamas pirmą kartą.

Teismas D. Š. pripažino kaltu ir 
paskyrė 105 eurų baudą.•

»Atkelta iš 2 psl. 

surengta konferencija.
Čia pranešimus apie rašytoją, 

poetą, žurnalistą, vertėją ir vi-
suomenės veikėją Vincą Kazoką 
skaitė šio muziejaus darbuotoja 
Odeta Barkauskienė, atstovė iš 
Maironio literatūros muziejaus 
Virginija Babonaitė-Paplauskie-

nė, literatas Juozas Žitkauskas, 
prisiminimais dalinosi viešnia iš 
Australijos – poeto dukra Ugnė 
Kazokas, pasirodė  skaitovas 
Paulius Šironas, o muzikinius 
kūrinius atliko Aldona Rudzie-
nė, Renata Valukonienė ir Laimis 
Juškaitis.•
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Kuo baisiau, tuo geriau

Dineta Babarskienė
Helovinas nėra lietuviška šventė, 
tačiau vis daugiau jaunų žmonių 
perima tradiciją spalio 31 dieną 
paminėti su baisiomis kaukėmis. 
Helovinas ir Lazdijų krašte tampa 
vis didesne švente. Akivaizdu, kad 
ši nelietuviška tradicija vis labiau 
prigyja mūsuose. Ją noriai švenčia 
ir vaikai, ir suaugusieji. Jei dar 
prieš kelerius metus buvo gali-
ma išgirsti, kad tik vienur kitur ši 
šventė surengta, dargi švenčiantie-
ji susilaukdavo ir piktų komentarų, 
tai dabar jau nieko nuostabaus, jog 

ji visai linksmai šėliojant švenčia-
ma mokyklose, bibliotekose. Pa-
sidairius po Facebook „platybes“, 
galima drąsiai teigti, jog šiemet 
Helovinas buvo švenčiamas kur 
kas aktyviau nei pernai. Į šiai pro-
gai skirtus specialius vakarėlius 
naktį iš ketvirtadienio į penkta-
dienį kviesti visi norintys linksmai 
praleisti laiką. Helovinas nūdien 
dažniausiai tampa viena spalvin-
giausių naktų ir vis giliau įleidžia 
šaknis mūsų kasdienybėn.

Į siaubo, vampyrų ir vilkolakių 
vakarėlį Lazdijų jaunimo centre 

atėjo kone pusšimtis jaunuolių. 
Teminės dekoracijos, mistinė 
prieblanda, neįprasta nuotaika, 
šiek tiek baimės ir paslapties, 
pasipuošę, iš peties paplušėję 
kurdami savo šventišką įvaizdį 
lankytojai – tokį Helovino va-
karėlio paveikslą galima buvo 
išvysti ketvirtadienio vakarą 
Lazdijų jaunimo centre. 

Šiurpą keliančios užduotys 
tamsoje skendinčiame Jaunimo 
centre kėlė dalyvių susidomėji-
mą. Vakarėlyje spręstos užduotys, 
vaidintos šiurpios istorijos ir net 

ugnis gesinta garsiu šauksmu, 
dėžėje buvo paslėpti atitinka-
mi daiktai, o dalyviai kišdami 
ranką į dėžę ir liesdami daiktus 
turėjo juos atspėti, vaišintasi iš 
juodų indų, o ir patiekalai ne-
kasdieniai: „marinuotos akys“, 
skaniai atrodantys „piršteliai“, 
gėrimai su „ledo rankomis“ net 
gėlės, puošiančios stalą, juodos. 
Vakarėlio kulminacija: vaikščio-
jančios mumijos, kurios „gimė“ 
čia pat visų akivaizdoje. „Norime 
įsitikinti, ar jaunimui tai patiks. 
Jei ne, daugiau neorganizuosi-

me“, – dar prieš vakarėlį nerima-
vo visa organizatorių komanda 
– garsioji Adamsų šeimynėlė. 
Paskui žiūrėtas siaubo filmas ir 
išsiskirstyta jau po vidurnakčio. 
„Puiku“, – sakė dalyvavusieji nė 
kiek nenusivylę, jog vakarą pra-
leido šurmulingame vakarėlyje 
Lazdijų jaunimo centre dėkodami 
organizatoriams: Jaunimo centro 
darbuotojams bei savanoriams.

Pasirodo, ir Helovinas gali 
būti puikus postūmis link kur kas 
smagesnės jaunimo bendruome-
nės.•
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eteris

lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.20 „Senis“. 
 10.25 „Štutgarto krimina-

linė policija 2“. 
 11.10 „Komisaras 

Reksas“.
 12.00 (Ne)emigrantai. 
 13.00 Klauskite daktaro. 
 13.58 Loterija „Keno 

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.40 „Ponių rojus“. 
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Kas ir kodėl? 
 18.30 Klauskite daktaro. 
 19.30 Daiktų istorijos. 
 20.25 Loterija „Keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.29 Loterija „Jėga“.
 21.30 Gyvenk be skolų. 
 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 „Bankas“. 
 24.00 Mūsų gyvūnai. 
 0.30 „Bloga mergaitė“. 
 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 Kas ir kodėl? 
 3.30 Dviračio žinios.  
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 „Bankas“. 
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.10 „Ponių rojus“. 

lnk
 6.00 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.30 „Tomo ir Džerio 

šou“.
 7.55 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 9.55 „Rimti reikalai 2“.
 10.25 „Rozenheimo 

policija“.
 11.25 „Supermamos“.
 12.00 VIDO VIDeO. 
 13.00 „Paskolinta meilė“.
 14.00 „Našlaitės“.
 15.00 „Svajoklė“.
 16.00 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.30 VIDO VIDeO. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2. 
 20.00 Valanda su Rūta. 
 21.00 „Rimti reikalai 2“.
 21.30 Žinios.
 22.30 „Absoliutus blogis. 

Atpildas“.
 0.20 „Begėdis“.
 1.25 „Šalta naktis“.
 2.50 Alchemija II. Nidos 

džiazas. 
 3.20 RETROSPEKTYVA. 

Ciklas „Menininkų 
portretai“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.15 „SR Memories“.
 6.25 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.55 „Čipas ir Deilas 
skuba į pagalbą“.

 7.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

 7.55 Gero vakaro šou. 
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Meilės simfonija“.
 12.00 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
 13.00 „Pažadėtoji“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios. 
 16.25 TV3 orai. 
 16.30 TV Pagalba. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 Farai. 
 20.30 „Moterys meluoja 

geriau“.
 21.00 TV3 vakaro žinios. 
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai. 
 22.00 „Trys dienos 

nužudyti“.
 0.20 „Skubi pagalba“.
 1.20 „Rezidentas“.
 2.10 „Amerikiečiai“.
 3.00 „Ekstrasensai tiria“.
 4.30 „Kietuoliai“.
 4.55 „Atsargiai! Mer-

ginos“. 

btv
 6.10 „CSI. Majamis“.
 7.05 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.30 „Stoties policija“.
 9.30 „Paskutinis faras“.
 10.25 „Daktaras Rich-

teris“.
 11.35 „Privatus detek-

tyvas Magnumas“.
 12.35 „Visa menanti“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Stoties policija“.
 16.00 „Paskutinis faras“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Daktaras Rich-

teris“.
 18.35 „CSI. Majamis“.
 19.30 „Privatus detek-

tyvas Magnumas“.
 20.30 Laba diena. 
 21.00 „Priverstinis 

kerštas“.
 22.50 „Terminatorius“.
 1.00 „Visa menanti“.
 1.45 „Detektyvų 

istorijos“.

Dzūkijos tv
 6.13 Programa.
 6.14 TV parduotuvė.
 6.30 Vantos lapas. 
 7.00 „Moterų daktaras“.
 8.00 Nauja diena. 
 8.30 Nauja diena. 

Rubrika. 
 9.00 Visi savi. 
 10.00 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 11.05 Laikykitės ten. Po-

kalbiai. M. Žiedas. 
 12.10 „Pone prezidente“.
 12.40 „Meilė kaip 

mėnulis“.
 13.45 TV parduotuvė.
 14.00 #NeSpaudai. 
 15.00 „Prokurorai“.
 16.00 Reporteris. 
 16.23 Sportas.
 16.30 Lietuva tiesiogiai. 

 16.58 Orai.
 17.00 „Meilė kaip 

mėnulis“.
 18.00 „Geroji naujiena“. 
 18.30 „Tai – sportas“.
 19.00 Žinios.
 19.20 Orai. 
 19.25 „Pozicija“.
 20.00 Žinios.
 20.25 Orai. 
 20.30 Lietuva tiesiogiai. 
 20.58 Orai.
 21.00 #NeSpaudai. 
 22.00 Viralas. 
 22.30 Reporteris. 
 23.20 Sportas.
 23.25 Orai.
 23.30 Delfi dėmesio 

centre. 
 0.00 Gyvenimas. 
 1.00 „Meilė kaip 

mėnulis“.
 2.10 Viralas.
 2.30 „Prokurorai“.
 3.30 Reporteris. 
 4.00 Sportas.
 4.08 Orai.
 4.10 #NeSpaudai. 
 5.10 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 

lrt Plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Vilnius Mama Jazz 

2018.
 6.50 Kauno bažnyčios: 

miesto tapatumo 
kodas. Šv. Ger-
trūdos (Marijonų) 
bažnyčia.

 6.54 Kauno bažnyčios: 
miesto tapatumo 
kodas. Švč. 
Mergelės Marijos 
Apsilankymo pas 
Elžbietą (Pažaislio) 
bažnyčia.

 7.00 Kultūros diena.
 7.30 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas 2“. 
 7.40 „Kaimynai piratai“. 
 7.55 „Smurfai“. 
 8.20 Kelias. 
 8.50 „Maistas: tiesa ar 

pramanas? Maisto 
formos“. 

 9.15 Labas rytas, 
Lietuva. 

 12.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 12.15 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita. 

 12.40 Stop juosta. 
 13.05 Nacionalinė ekspe-

dicija. 
 14.00 Pasaulio teisuoliai. 
 14.50 „Septintasis 

dešimtmetis. 
Seksas, narkotikai, 
rokenrolas“. 

 15.35 Mano tėviškė. 
Jonas Basanavičius 
ir Mykolas Biržiška. 

 15.50 „Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2“. 

 16.00 „Kaimynai piratai“. 
 16.15 „Smurfai“. 
 16.45 „Maistas: tiesa ar 

pramanas? Užkan-
dinės malonumai“. 

 17.10 „Keistuolė 4“. 
 18.00 Kultūros diena.
 18.30 Gimę tą pačią 

dieną. 
 19.25 Premjera. „Kino 

istorija“.
 20.10 Mano tėviškė. 

Šatrijos Ragana. 
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Balandis tupėjo 

ant šakos ir mąstė 
apie būtį“. 

 23.10 Pasaulio teisuoliai. 
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.45 Euromaxx. 
 1.15 „Davidas Bowie. 

Kelias į šlovę“. 
 2.45 Kelias į namus.
 3.15 Duokim garo!
 4.40 Stop juosta. 
 5.05 Stilius. 

tv1
 6.00 „Tabatos salonas“.
 6.50 „Tėvas Motiejus“.
 8.05 „Neklausk meilės 

vardo“.
 9.05 „Meilės sparnai“.
 10.05 „Akloji“.
 11.10 „Būrėja“.
 12.20 „Bjaurusis ančiukas 

Niujorke“.
 13.20 „Drakonų kova. 

Super“.
 13.50 „Stivenas Visata“.
 14.10 „Muča Luča“.
 14.35 „Žingsnis iki 

dangaus“.
 16.00 „Svaragini. Amžina 

draugystė“.
 17.00 „Būk su manim“.
 18.00 „Keršto gėlės“.
 18.50 „Seklė Agata“.
 19.45 „Žingsnis iki 

dangaus“.
 21.00 PREMJERA. 

„Kasandra. Angelo 
šuolis“.

 22.50 „Gyvenimo daina“.
 0.50 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
 2.45 „Prancūziška 

žmogžudystė. 
Mirtis Lozere“.

tv6
 6.15 Televitrina. 
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Einšteinas“.
 8.30 „Rezidentai“.
 9.00 Gyvūnų manija. 
 9.30 „Topmodeliai“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Univeras“. 
 12.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 13.30 „Nuovada“.
 14.30 Televitrina. 
 15.00 „Einšteinas“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Univeras“.
 18.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 19.00 „Sara iš ano 

pasaulio“. 
 20.00 „Rezidentai“. 
 20.30 Žinios. 
 20.55 Orai. 
 21.00 „12 galimybių“.
 23.10 „Rouzvudas“.
 0.10 „Pėdsakai“. 
 1.05 „Svieto lygintojai“.
 1.55 „Dvi merginos be 

cento“.
 2.40 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“.

ketvirtaDienis, lapkričio 7 d. Saulė teka 7.31, leidžiasi 16.33, dienos ilgumas 
9.02. Priešpilnis. Vardadieniai: Ernestas, Rufas, Sirtautas, Gotautė, Karina.

Nuotykių ir šeimyniškų situacijų 
kupina komedija „Vyras po 
padu“ atvyksta į Lazdijus

Komedijos teatro „Domino“ 
nuotykių komedija „Vyras po 
padu“ lapkričio 28 dieną 18 va-
landą atvyksta į Lazdijų kultū-
ros centrą.

Komedija „Vyras po padu“ – režisieriaus 
Kosto Smorigino pastatytas spektaklis 
pagal garsaus teatro komedijos meistro 
Miro Gavrano pjesę. 

Sena meilė nerūdija. Be to, yra dar 
ir visiškai akla – senos tiesos, tapusios 
pagrindiniu šio spektaklio motyvu. Po 
20 metų santuokos Anai, kaip ir dau-
geliui moterų, ėmė atrodyti, kad tas jos 
vyras... Tikras nevykėlis... Bet prie viso 
santuokinio nusivylimo Anai dar teko 
išgyventi ir viešą pažeminimą: josios 
Ivo, visą gyvenimą plušėjusį už grašius, 
skandalingai pasodina į kalėjimą už... 
banko apiplėšimą!!!  

Ir vos tik Ana susitvarko subyrėjusį gy-
venimą, atrasdama ramybę savo antrojo 

vyro Marko, šaunaus mokyklos direk-
toriaus,  glėbyje, paaiškėja teisėsaugos 
klaida: Ivo, nieko nelaukęs, grįžta namo 
– pas savo buvusią žmoną ir jos naująjį 
vyrą... Painiava šiuose namuose ir žmo-
nių širdyse, atrodo, jau bus beviltiškai 
neišsprendžiama, ypač, kai Ivo susiranda 
naują simpatiją – žaviąją gydytoją Mariją. 
Ir kas gi, jei ne moterys – Ana ir Marija 
– ras išeitį.

Kroatų dramaturgo ir rašytojo M. Gav-
rano kūriniai išversti į 35 kalbas, o spek-
takliai pagal M. Gavrano pjeses pastatyti 
daugiau negu 200 pasaulio teatrų. Pagal 
tą pačią M. Gavrano „Vyras po padu“ 
pjesę, adaptavus ją kino juostai, Lietu-
voje pastatytas filmas, pavadinimu „Kaip 
pavogti žmoną“. 

Susitikime lapkričio 28 dieną, 18 va-
landą Lazdijų kultūros centre!

Bilietus galite įsigyti internetu  
www.dominoteatras.lt bei renginio 
vietoje.•
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šeštaDienis, lapkričio 9 d. Saulė teka 7.35, leidžiasi 16.30, dienos ilgumas 
8.55. Priešpilnis. Vardadieniai: Aurelijus, Paulina, Dargintas, Skirtautė, Teodoras, Estela.

lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Daiktų istorijos. 
 7.00 Mūšio laukas. 
 7.25 Premjera. „Rikas, 

Oskaras ir pavogtas 
akmuo“. 

 9.00 Labas rytas, 
Lietuva.

 12.00 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. 
„Rudieji lokiukai ir 
aš“.

 12.55 Pasaulio dokumen-
tika. „Neįtikėtinos 
gyvūnų draugystės 
4“.

 13.50 „Džesika Flečer 9“. 
 15.28 Loterija „Keno 

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

certas.
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 17.55 Premjera. „1989-ųjų 

dienoraščiai. Ber-
lyno sienos griūtis“.

 18.45 Speciali laida, skirta 
Berlyno sienos 
nugriovimo 30-ųjų 
metinių minėjimui. 

 19.15 Laisvės banga: nuo 
Vilniaus iki Berlyno. 

 20.25 Loterijos „Keno 
Loto“ ir „Jėga“.

 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Šok su žvaigžde. 
 23.10 „Pinigų liūnas“.
 0.40 „Everestas“. 
 2.45 Pasaulio doku-

mentika. „Rudieji 
lokiukai ir aš“.

 3.40 Pasaulio dokumen-
tika. „Neįtikėtinos 
gyvūnų draugystės 
4“.

 4.25 „Džesika Flečer  
9“. 

lnk
 6.40 „Tomo ir Džerio 

šou“.
 7.05 „Broliai meškinai. 

Nuotykių ieško-
tojai“.

 7.35 „Šaunusis Skū-
bis-Dū“.

 8.05 „Ponas Bynas“.
 8.35 „Tomo ir Džerio 

nuotykiai“.
 9.05 „Beprotiškos 

melodijos“.
 9.30 „Kria-kria-keriai“.
 11.15 „Viena diena 

Niujorke“.
 13.05 „Nensė Driu“.
 15.10 „Mis Slaptoji 

agentė“.
 17.25 Kelionių  

panorama. 
 17.55 Gyvūnų pasaulis.
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 PREMJERA. 

„Smurfai. Pamirštas 
kaimelis“.

 21.20 „Kung Fu  
Joga“.

 23.20 „Savigynos 
mokykla“.

 0.55 „Savižudžių  
būrys“.

tv3
 6.15 Televitrina.
 6.30 „Ančiukų  

istorijos“.
 7.00 „Vėžliukai nindzės“.
 7.30 „Aladinas“.
 8.00 „Ančiukų istorijos“.
 8.30 Virtuvės  

istorijos. 
 9.00 Gardu Gardu. 
 10.00 Būk sveikas!
 10.30 Penkių žvaigždučių 

būstas. 
 11.00 Misija: dirbame 

sau. 
 11.30 „Mano pinigai“. 
 12.00 „Alfa ir Omega“.
 13.40 „102 dalmatinai“.
 15.45 Ekstrasensai. 

Stipriausių mūšis. 
 17.25 Aplink Lietuvą. 

Žmonės. 
 18.30 TV3 žinios.
 19.17 TV3 sportas. 
 19.22 TV3 orai. 
 19.25 „Eurojackpot“.
 19.30 „Turtuolis  

vargšas“. 
 21.00 PREMJERA. 

„Išgyventi vasarą“. 
 22.50 „Nemirtingieji“.
 1.05 „Kaip išsirinkti 

vyrą“.
 2.45 „Pabudimas“.
 4.35 „Atsargiai! Mer-

ginos“. 

btv
 6.30 Laba diena.
 7.30 „Muchtaro 

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 8.30 Laba diena.
 9.00 Sveikatos kodas. 
 9.30 Sveikatos kodas 

televitrina.
 10.05 „Varom!“.
 10.40 „Afrika. Mirtinai 

pavojingi“.
 11.45 „Ekstremalūs 

išbandymai“.
 12.20 „Būk ekstremalas“.
 12.50 „Džeimio ir 

Džimio kulinarinės 
dvikovos“.

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

 14.55 „Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 15.55 „Pavojingi kai-
mynai“.

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

 19.30 Muzikinė kaukė. 
 22.05 „Mirtinas ginklas“.
 0.20 „Galutinis tikslas 

2“.

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

pristato. Vyrų 
šešėlyje“.

 8.30 „Pasaulis iš 
viršaus“.

 9.00 Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO 
KOK 2019“.

 9.30 Krepšinio pasaulyje 
su V. Mačiuliu. 

 10.00 Vantos lapas. 

 10.30 „Pone prezidente“.
 12.00 „Detektyvas Linlis“.
 14.00 Gyvenimas. 
 15.00 #NeSpaudai. 
 16.00 Žinios.
 16.28 Orai.
 16.30 Kryptys LT. 
 17.00 Laikykitės ten. Po-

kalbiai. S. Prūsaitis. 
 18.00 Žinios.
 18.28 Orai.
 18.30 „TV Europa 

pristato. Vyrų 
šešėlyje. Emilija 
Pliaterytė“.

 19.00 „Moterų daktaras“.
 20.00 Žinios.
 20.28 Orai.
 20.30 Oponentai. 
 21.00 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
 22.00 Viralas.
 22.30 Žinios.
 22.58 Orai.
 23.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. A. Žiu-
rauskas. 

 0.00 „Moterų daktaras“.
 1.00 „Pagrindinis 

įtariamasis“.
 3.00  „Pasaulis iš 

viršaus“.
 3.20 Viralas. 
 3.40 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
 4.40 Gyvenimas. 
 5.40 Kryptys LT. 
 6.20 „Pasaulis iš 

viršaus“.
 6.40 „Kitoks pokalbis su 

D. Žeimyte“. 

lrt Plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Klausimėlis. 
 6.20 Žagarės vyšnių 

festivalis 2015. 
 7.20 Auksinis protas. 
 8.30 Unikalios mamos. 
 9.00 Skrendam. 
 9.30 Pradėk nuo savęs. 
 10.00 Į sveikatą! 
 10.30 Smalsumo genas. 
 11.00 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus albumas. 
 11.30 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus sąsiuvinis. 
 12.00 Kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 12.30 Kultūrų kryžkelė. 

Rusų gatvė. 
 13.00 ARTS21. 
 13.30 J. Tumas-Vaiž-

gantas. „Nebylys“.
 14.40 Mano tėviškė. 

Juozas Tumas-Vaiž-
gantas.

 15.00 Pasaulio dailiojo 
čiuožimo taurės 
varžybos. Kinijos 
„Didysis prizas“. 
Poros. Laisvoji 
programa. 

 16.20 Smegenų 
paslaptys. Marselis 
Prustas. 

 16.30 Mūšio laukas. 
 17.00 Klauskite daktaro. 
 18.00 Stambiu planu. 
 19.00 Dainuoju Lietuvą.
 19.15 „Dauntono abatija 

6“. 
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 „Leidimas žudyti“. 

 23.10 Sostinės dienos 
2019.

 24.00 Klausimėlis. 
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.45 „Laimės kūdikis“. 
 2.15 Žagarės vyšnių 

festivalis 2016 
„Viskas yra gerai“.

 3.40 Smegenų 
paslaptys. Marselis 
Prustas. 

 3.50 ARTS21. 
 4.15 Kelias. 
 4.45 Auksinis protas. 

tv1
 6.20 „Akloji“.
 6.50 „Pragaro katytė“.
 7.50 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 8.50 „Tėvas Motiejus“.
 10.10 „Būrėja“.
 12.00 „Klasikiniai kepiniai. 

Anos Olson 
receptai“.

 12.30 „Akloji“.
 13.05 „Didelės svajonės, 

mažos erdvės“.
 14.30 Sveikatos namai.
 15.30 Sveikatos namai 

teleparduotuvė. 
 15.45 „Širdele mano“.
 17.45 „Akloji“.
 18.50 „Būrėja“.
 20.00 „Detektyvė Rizoli“.
 21.00 „Pabėgimas su 

vaikais“.
 22.50 „Vandens ieško-

tojas“.
 1.00 „Nusikaltimas 

prie Baltijos jūros. 
Vaiduoklis“.

 2.35 „Stokholmo 
rekviem. Nelauktas 
vaikas“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 Jokių kliūčių! 
 7.30 Iš peties.
 8.30 „Simpsonai“.
 9.00 Vienam gale 

kablys. 
 9.30 Statybų gidas. 
 10.00 Autopilotas. 
 10.30 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 11.00 „Pavojingiausios 
Pietų Afrikos 
gyvatės“.

 12.00 Jokių kliūčių!
 13.00 „Pavojingiausios 

Pietų Afrikos 
gyvatės“.

 14.00 Išlikimas.
 15.00 „Aliaskos geležin-

keliai“.
 16.00 Iš peties.
 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 Krovinių karai.
 19.00 Amerikos  

talentai.
 21.00 Žinios. 
 21.45 Sportas.
 21.50 Orai. 
 22.00 Mis Visata Lietuva 

2019. 
 22.30 „Asteriksas ir 

Obeliksas: jos dide-
nybės tarnyboj“.

 0.50 „12 galimybių“.
 2.40 „Nufilmuoti 

antgamtiniai 
reiškiniai“.

PenktaDienis, lapkričio 8 d. Saulė teka 7.33, leidžiasi 16.32, dienos ilgumas 
8.59. Priešpilnis. Vardadieniai: Severijonas, Viktorinas, Svirbutas, Domantė, Gotfridas, Severinas.

lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.20 „Senis“. 
 10.25 „Štutgarto krimina-

linė policija 3“. 
 11.10 „Komisaras 

Reksas“.
 12.00 Gyvenimo  

spalvos.
 13.00 Ypatingas būrys. 
 13.58 Loterija „Keno 

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.40 „Ponių rojus“. 
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Kas ir kodėl? 
 18.30 Visi kalba. 
 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.
 22.55 „Everestas“. 
 1.00 LRT radijo  

žinios.
 1.05 Nacionalinė ekspe-

dicija. 
 2.00 LRT radijo  

žinios.
 2.05 Visi kalba. 
 3.00 LRT radijo  

žinios.
 3.05 Kas ir kodėl?
 3.30 Šventadienio 

mintys. 
 4.00 LRT radijo  

žinios.
 4.05 Beatos virtuvė. 
 5.00 LRT radijo  

žinios.
 5.10 „Ponių rojus“. 

lnk
 6.00 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.30 „Tomo ir Džerio 

šou“.
 7.55 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 9.55 „Rimti reikalai 2“.
 10.25 „Rozenheimo 

policija“.
 11.25 „Supermamos“.
 12.00 Valanda su Rūta.
 13.00 „Paskolinta  

meilė“.
 14.00 „Našlaitės“.
 15.00 „Svajoklė“.
 16.00 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.30 „Galiu rytoj“.
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2 penktadienis. 
 21.00 „Savižudžių  

būrys“.
 23.25 „Ekstremalus 

greitis“.
 1.10 „Niko“.
 2.55 Pažinimo klubas.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.55 „Čipas ir Deilas 
skuba į pagalbą“.

 7.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

 7.55 Farai. 
 8.55 Legendinės 

legendos. 
 10.00 „Meilės simfonija“.
 12.00 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
 13.00 „Pažadėtoji“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios. 
 16.25 TV3 orai. 
 16.30 TV Pagalba. 
 17.55 Namų idėja su 

IKEA. 
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 „Monstrų universi-

tetas“.
 21.35 PREMJERA. 

„Tobulos kopijos“.
 23.45 PREMJERA. „Pabu-

dimas“.
 1.45 „16 kvartalų“.
 3.30 „Trys dienos 

nužudyti“.

btv
 6.15 „CSI. Majamis“.
 7.10 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.30 „Stoties policija“.
 9.30 „Paskutinis faras“.
 10.25 „Daktaras Rich-

teris“.
 11.35 „Privatus detek-

tyvas Magnumas“.
 12.35 „Visa menanti“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Stoties  

policija“.
 16.00 „Paskutinis  

faras“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Daktaras Rich-

teris“.
 18.35 „CSI. Majamis“.
 19.30 „Amerikietiškos 

imtynės“.
 21.30 „Snaiperis 3“.
 23.20 „Priverstinis 

kerštas“.
 1.10 „Detektyvų 

istorijos“.

Dzūkijos tv
 6.13 Programa.
 6.14 TV parduotuvė.
 6.30 TV Europa pristato. 

„Lietuvos gelmių 
istorijos“.

 7.00 Laikykitės ten. Po-
kalbiai. M. Žiedas. 

 8.00 #NeSpaudai. 
 9.00 Greiti pietūs. 
 10.00 Atliekų kultūra. 
 10.30 Kryptys LT. 
 11.05 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. A. Pro-
grebnojus. 

 12.10 „Pone prezidente“.
 12.40 „Meilė kaip 

mėnulis“.
 13.45 TV parduotuvė.
 14.00 Gyvenimas. 
 15.00 „Prokurorai“.
 16.00 Reporteris. 
 16.20 Sportas.
 16.28 Orai.
 16.30 Oponentai. 

 17.00 „Meilė kaip 
mėnulis“.

 18.00 „Geroji naujiena“.
 19.00 Žinios.
 19.20 Orai.
 19.25 „Svečiuose pas 

Marceliutę“.
 20.00 Žinios.
 20.25 Orai. 
 20.30 Oponentai. 
 21.00 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
 22.00 „Pasaulio turgūs“. 
 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.
 22.58 Orai.
 23.00 Tarptautinis 

turnyras „BUSHIDO 
KOK 2019“.

 23.30 Vantos lapas. 
 0.00 „Moterų daktaras“.
 1.00 „Meilė kaip 

mėnulis“.
 2.10  „Pasaulio turgūs“.
 2.30 „Prokurorai“.
 3.30 Reporteris. 
 4.00 Sportas.
 4.08 Orai.
 4.10 Gyvenimas. 
 5.10 Atliekų kultūra. 
 5.50 Kaimo akademija. 
 6.10 „Pasaulis iš 

viršaus“.
 6.35 „Pasaulio turgūs“.

lrt Plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Vilnius Mama Jazz 

2018. 
 7.00 Kultūros diena.
 7.30 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas 2“. 
 7.40 „Kaimynai piratai“. 
 7.55 „Smurfai“. 
 8.20 Pasaulio lietuvių 

žinios. 
 8.50 „Maistas: tiesa ar 

pramanas? Užkan-
dinės malonumai“. 

 9.15 Labas rytas, 
Lietuva. 

 12.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 12.15 Kultūrų kryžkelė. 
Rusų gatvė.

 12.40 7 Kauno dienos. 
 13.05 Pasaulio dailiojo 

čiuožimo taurės 
varžybos. Kinijos 
„Didysis prizas“. 
Vyrai. Trumpoji 
programa. 

 14.40 Klausimėlis. 
 15.00 Pasaulio dailiojo 

čiuožimo taurės 
varžybos. Kinijos 
„Didysis prizas“. 
Poros. Trumpoji 
programa. 

 16.15 „Smurfai“. 
 16.45 „Maistas: tiesa ar 

pramanas? Vaivo-
rykštės spalvos“. 

 17.10 „Keistuolė 4“. 
 18.00 Kultūros diena.
 18.30 Gimę tą pačią 

dieną. 
 19.25 „Arminas Narbe-

kovas. Futbolo 
fenomenas“.

 20.20 Smegenų 
paslaptys. Marselis 
Prustas.

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.

 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Laimės kūdikis“. 
 23.00 „Smaragdo 

miestas“. 
 23.45 Mano tėviškė. 

Dionizas Poška.
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.45 Veranda. 
 1.15 Vilnius Mama Jazz 

2018. 
 2.10 „Balandis tupėjo 

ant šakos ir mąstė 
apie būtį“. 

 3.50 „Arminas Narbe-
kovas. Futbolo 
fenomenas“.

 4.40 7 Kauno dienos. 
 5.05 Nacionalinė ekspe-

dicija. 

tv1
 6.00 „Tabatos salonas“.
 6.50 „Tėvas Motiejus“.
 8.05 „Neklausk meilės 

vardo“.
 9.05 „Meilės sparnai“.
 10.05 „Akloji“.
 11.10 „Būrėja“.
 12.20 „Bjaurusis ančiukas 

Niujorke“.
 13.20 „Žmogus-voras“.
 13.50 „Stivenas Visata“.
 14.10 „Muča Luča“.
 14.35 „Žingsnis iki 

dangaus“.
 16.00 „Svaragini. Amžina 

draugystė“.
 17.00 „Būk su manim“.
 18.00 „Keršto gėlės“.
 18.50 „Seklė Agata“.
 19.50 „Žingsnis iki 

dangaus“.
 21.00 PREMJERA. „Stok-

holmo rekviem. 
Nelauktas vaikas“.

 22.55 „Nusikaltimas 
prie Baltijos jūros. 
Vaiduoklis“.

 0.50 „Senojo Tilto 
paslaptis“.

 2.45 „Kasandra. Angelo 
šuolis“.

tv6
 6.15 Televitrina. 
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Einšteinas“.
 8.30 „Rezidentai“. 
 9.00 Statybų gidas. 
 9.30 „Topmodeliai“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Univeras“. 
 12.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 13.30 „Nuovada“.
 14.30 Televitrina. 
 15.00 „Einšteinas“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Univeras“.
 18.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 19.00 „Sara iš ano 

pasaulio“. 
 20.00 Farai. 
 21.00 Žinios. 
 21.45 Sportas.
 21.50 Orai. 
 22.00 Eurolygos 

rungtynės. Kauno 
„Žalgiris“–Bar-
selonos „FC 
Barcelona“.

 0.15 „Lemtingas posūkis 
3“.
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PirmaDienis, lapkričio 11 d. Saulė teka 7.39, leidžiasi 16.26, dienos ilgumas 8.47. 
Pilnatis. Vardadieniai: Martynas, Vygintas, Milvydė, Anastazija, Nastė.

lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.20 „Senis“. 
 10.25 „Štutgarto krimina-

linė policija 3“. 
 11.10 „Komisaras 

Reksas“.
 12.00 Beatos virtuvė. 
 13.00 Klauskite  

daktaro. 
 13.58 Loterija „Keno 

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.35 Kūrybingumo 

mokykla. 
 16.45 „Ponių rojus“. 
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 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 „Vokietija 86“. 
 23.45 „Komisaras 

Reksas“.
 0.30 Klausimėlis. 
 1.00 LRT radijo  

žinios.
 1.05 Savaitė. 
 2.00 LRT radijo  

žinios.
 2.05 Klauskite  

daktaro. 
 3.00 LRT radijo  

žinios.
 3.05 Kas ir kodėl? 
 3.30 Dviračio žinios. 
 4.00 LRT radijo  

žinios.
 4.10 „Vokietija 86“. 
 5.00 LRT radijo  

žinios.
 5.10 „Ponių rojus“. 

lnk
 6.00 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.30 „Tomo ir Džerio 

šou“.
 7.55 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 9.55 Gyvūnų pasaulis.
 10.25 „Rozenheimo 

policija“.
 11.25 KK2 penktadienis.
 13.00 „Paskolinta meilė“.
 14.00 „Našlaitės“.
 15.00 „Svajoklė“.
 16.00 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.30 VIDO VIDeO. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2. 
 20.00 Nuo... Iki...
 21.00 „Rimti reikalai 2“.
 21.30 Žinios.
 22.20 Sportas.
 22.27 Orai.
 22.28 Telefoninė  

loterija 1634. 
 22.30 „Kitas pasaulis 4. 

Pabudimas“.
 0.15 „Begėdis“.
 1.25 „Slaptasis 

agentas“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.55 „Čipas ir Deilas 
skuba į pagalbą“.

 7.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

 7.55 Svajonių sodai. 
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Meilės simfonija“.
 12.00 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
 13.00 „Pažadėtoji“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.25 TV3 orai. 
 16.30 TV Pagalba. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 TV3 sportas. 
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 Namas. 
 20.30 „Moterys meluoja 

geriau“.
 21.00 TV3 vakaro žinios. 
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai. 
 22.00 „Kobra 11“.
 23.00 PREMJERA. „7 

dienos Entebėje“.
 1.10 „Rezidentas“.
 2.00 „Amerikiečiai“.
 2.55 „Ekstrasensai tiria“. 
 4.25 „Skubi pagalba“. 
 5.10 „Atsargiai! Mer-

ginos“.

btv
 6.05 „CSI. Majamis“.
 7.00 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.10 „Stoties policija“.
 9.10 „Paskutinis faras“.
 10.10 „Daktaras Rich-

teris“.
 11.20 „Pavojingi kai-

mynai“.
 12.20 „Visa menanti“.
 13.20 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Stoties policija“.
 16.00 „Paskutinis faras“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Daktaras Rich-

teris“.
 18.35 „CSI. Majamis“.
 19.30 „Privatus detek-

tyvas Magnumas“.
 20.30 Laba diena. 
 21.00 „Džonas Q“.
 23.20 „Mirtinas ginklas“.
 1.30 „Juodasis sąrašas“.
 2.15 „Gyvi numirėliai“.
 3.00 „Detektyvų 

istorijos“.

Dzūkijos tv 
 6.13 Programa.
 6.14 TV parduotuvė.
 6.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 7.00 Šiandien kimba. 
 8.00 „24/7“. 
 9.00 Apie tave. 
 10.00 Gyvenimas. 
 11.05 „Prokurorai“.
 12.10 Mano vieta. 
 12.40 „Meilė kaip 

mėnulis“.
 13.45 TV parduotuvė.
 14.00 Nauja diena. 
 14.30 Nauja diena. 

Rubrika. 
 15.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. A. Žiu-
rauskas. 

 16.00 Reporteris. 
 16.48 Sportas.
 16.58 Orai.
 17.00 „Meilė kaip 

mėnulis“.
 18.00 „Geroji naujiena“. 
 18.35 „Svečiuose pas 

Marceliutę“.
 19.00 Žinios.
 19.25 Orai.
 19.25 „Tai – sportas“.
 19.35 „Laisvės keliu“.
 20.00 Žinios.
 20.20 Orai.
 20.30 Viralas. 
 21.00 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 22.00 „Pone prezidente“.
 22.30 Reporteris. 
 23.20 Sportas.
 23.25 Orai.
 23.30 Delfi dėmesio 

centre. 
 0.00 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
 1.00 „Meilė kaip 

mėnulis“.
 2.10 „Pone prezidente“.
 2.30 „Prokurorai“.
 3.30 Reporteris. 
 4.00 Sportas.
 4.08 Orai.
 4.10 Nauja diena. 
 4.30 Nauja diena. 

Rubrika. 
 4.50 Oponentai. 
 5.10 Gyvenimas. 

lrt Plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Vilnius Mama Jazz 

2018. Mathias Eick 
Quintet (Norve-
gija).

 7.00 Kultūros diena.
 7.25 Dokumentinė 

apybraiža „Mes 
nugalėjom“. 

 7.55 „Smurfai“. 
 8.20 Pradėk nuo savęs. 
 8.50 „Maistas: tiesa ar 

pramanas? Vaivo-
rykštės spalvos“. 

 9.15 Labas rytas, 
Lietuva.

 12.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 12.15 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas. 

 12.40 Linija. Spalva. 
Forma. 

 13.05 Savaitė. 
 14.00 Gimę tą pačią 

dieną. 
 14.55 „Arminas Narbe-

kovas. Futbolo 
fenomenas“.

 15.50 „Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2“. 

 16.00 „Kaimynai piratai“. 
 16.15 „Smurfai“. 
 16.45 „Maistas: tiesa ar 

pramanas? Dabi-
tiškasis šeštasis 
dešimtmetis“. 

 17.10 „Keistuolė 4“. 
 18.00 Kultūros diena.

 18.30 Gimę tą pačią 
dieną. 

 19.25 „Milžiniški nacių 
statiniai. Super-
tankai“. 

 20.10 Mano tėviškė. 
Povilas Višinskis. 

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Aš priglaudžiau 

prie žemės širdį“.
 22.50 Istorijos detektyvai. 
 23.40 Euromaxx. 
 0.15 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.30 Dabar pasaulyje. 
 1.00 Kelias į namus. 
 1.25 Šok su žvaigžde. 
 3.25 „Mergina su dra-

kono tatuiruote“. 

tv1
 6.00 „Tabatos salonas“.
 6.50 „Tėvas Motiejus“.
 8.05 „Neklausk meilės 

vardo“.
 9.05 „Meilės sparnai“.
 10.05 „Didelės svajonės, 

mažos erdvės“.
 11.15 „Akloji“.
 11.45 „Būrėja“.
 12.20 „Bjaurusis ančiukas 

Niujorke“.
 13.20 „Žmogus-voras“.
 13.50 „Stivenas Visata“.
 14.20 „Muča Luča“.
 14.45 „Žingsnis iki 

dangaus“.
 16.00 „Svaragini. Amžina 

draugystė“.
 17.00 „Būk su manim“.
 18.00 „Keršto gėlės“.
 18.50 „Seklė Agata“.
 19.50 „Žingsnis iki 

dangaus“.
 21.00 „Mergišiaus praei-

ties vaiduokliai“.
 23.05 „Gyvenimo daina“.
 1.00 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
 3.05 „Mes ne šventieji“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Einšteinas“.
 8.30 „Rezidentai“.
 9.00 Autopilotas.
 9.30 „Topmodeliai“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Univeras“. 
 12.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 13.30 „Nuovada“.
 14.30 Televitrina.
 15.00 „Einšteinas“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Univeras“.
 18.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 19.00 „Sara iš ano 

pasaulio“.
 20.00 „Rezidentai“. 
 20.30 Žinios. 
 20.55 Orai. 
 21.00 „Sučiupus nužu-

dyti“.
 23.00 „Lemtingas 

posūkis 4. Kruvinoji 
pradžia“.

 0.55 „Pėdsakai“. 
 1.40 „Svieto lygintojai“.
 2.30 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“.

lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Nacionalinė ekspe-

dicija. 
 7.00 Šventadienio 

mintys. 
 7.30 Klausimėlis. 
 8.00 Tėčio reikalai. 
 8.30 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite. 
 9.00 „Hanso Kristiano 

Anderseno 
pasakos. Kiaulia-
ganys“. 

 10.00 Gustavo enciklope-
dija. 

 10.30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 

 11.30 Mūsų gyvūnai. 
 12.00 Pasaulio dokumen-

tika. Premjera. „Di-
džiosios pasaulio 
upės. Misisipė“.

 12.55 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. 
„Serengetis. 
Likimas“.

 13.45 „Puaro“.
 15.28 Loterija „Keno 

Loto“.
 15.30 Žinios. Orai.
 15.45 Istorijos detektyvai. 
 16.30 Gyvenk be skolų. 
 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 Savaitė su „Dvi-

račio žiniomis“. 
 21.30 „Bloga mergaitė“. 
 22.30 Premjera. „Second 

Hand“.
 24.00 „Mergina su dra-

kono tatuiruote“. 
 2.30 Istorijos detektyvai. 
 3.15 Tėčio reikalai. 
 3.45 Šventadienio 

mintys. 
 4.15 „Puaro“. 

lnk
 6.40 „Tomo ir Džerio 

šou“.
 7.05 „Broliai meškinai. 

Nuotykių ieško-
tojai“.

 7.35 „Šaunusis Skū-
bis-Dū“.

 8.05 „Ponas Bynas“.
 8.35 „Tomo ir Džerio 

nuotykiai“.
 9.00 Sveikatos namai. 
 9.55 „Didysis Tomo ir 

Džerio nuotykis“.
 11.00 „Ponas Bynas“.
 11.30 „Sveiki atvykę į 

praeitį!“.
 13.40 „Sklinda gandai“.
 15.35 „Policijos 

akademija 3. Vėl 
apmokymuose“.

 17.20 Teleloto. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 Šokio revoliucija. 
 21.40 „Slaptasis 

agentas“.
 23.35 „Skambutis“.
 1.45 „Savigynos 

mokykla“.

tv3
 6.15 Televitrina.
 6.30 „Ančiukų istorijos“.
 7.00 „Vėžliukai nindzės“.
 7.30 „Aladinas“.
 8.00 „Ančiukų istorijos“.
 8.30 Virtuvės istorijos. 
 9.00 Gardu Gardu. 
 10.00 Būk sveikas!
 10.30 Penkių žvaigždučių 

būstas. 
 11.00 Misija: dirbame 

sau. 
 11.30 „Mano pinigai“. 
 12.00 „Alfa ir Omega“.
 13.40 „102 dalmatinai“.
 15.45 Ekstrasensai. 

Stipriausių mūšis. 
 17.25 Aplink Lietuvą. 

Žmonės. 
 18.30 TV3 žinios.
 19.17 TV3 sportas. 
 19.22 TV3 orai. 
 19.25 „Eurojackpot“.
 19.30 „Turtuolis vargšas“. 
 21.00 PREMJERA. 

„Išgyventi vasarą“. 
 22.50 „Nemirtingieji“.
 1.05 „Kaip išsirinkti 

vyrą“.
 2.45 „Pabudimas“.
 4.35 „Atsargiai! Mer-

ginos“. 

btv
 6.30 Tarptautinis galiūnų 

turnyras „Savickas 
Classic“.

 7.30 „Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 Lietuvos galiūnų 

čempionato finalas. 
 10.05 „Varom!“.
 10.40 „Afrika. Mirtinai 

pavojingi“.
 11.40 „Ekstremalūs 

išbandymai“.
 12.50 „Džeimio ir 

Džimio kulinarinės 
dvikovos“.

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

 14.55 „Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 15.55 „Pavojingi kai-
mynai“.

 17.00 Betsafe–LKL čem-
pionatas. „Sintek-
Dzūkija“–„Žalgiris“.

 19.30 „Tiltas“.
 21.35 „Juodasis sąrašas“.
 22.30 „Gyvi numirėliai“.
 23.30 „Snaiperis 3“.
 1.15 „Galutinis tikslas 

2“.

Dzūkijos tv
 7.03 Programa.
 7.04 TV parduotuvė.
 7.20 „Gluchariovas“.
 8.30 Kaimo akademija. 
 9.00 Mano vieta. 
 9.30 „Neprijaukinti“.
 10.00 Šiandien kimba. 
 11.00 Atliekų kultūra.
 11.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 12.00 „Pagrindinis 

įtariamasis“.
 14.00 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
 15.00 Dekonstrukcijos su 

Edmundu Jakilaičiu. 
 16.00 Žinios.
 16.28 Orai.
 16.30 „24/7“. 
 17.30 Oponentai. 
 18.00 Žinios.
 18.28 Orai.
 18.30 „TV Europa 

pristato. Vyrų 
šešėlyje. Rašytoja 
Gabrielė Petkevi-
čaitė-Bitė“.

 19.00 „Moterų daktaras“.
 20.00 Žinios.
 20.28 Orai.
 20.30 #NeSpaudai. 
 21.30 „24/7“. 
 22.30 Žinios.
 22.58 Orai.
 23.00 Laikykitės ten. Po-

kalbiai. S. Prūsaitis. 
 0.00 „Moterų daktaras“.
 1.00 „Detektyvas Linlis“.
 3.00 „Pasaulis iš 

viršaus“.
 3.20 Oponentai. 
 3.40 „24/7“. 
 4.40 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
 5.40 Mano vieta. 

lrt Plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Sostinės dienos 

2019. 
 6.55 „B. Kutavičius. 

Kaulo „Senis“ ant 
geležinio kalno“.

 7.45 Krikščionio žodis. 
 8.00 Kelias. 
 8.30 Kultūrų kryžkelė. 

Menora. 
 9.00 Pasaulio lietuvių 

žinios. 
 9.30 Linija. Spalva. 

Forma. 
 10.00 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 10.30 Literatūros pėd-

sekys.
 11.00 Stop juosta. 
 11.30 7 Kauno dienos. 
 12.00 Kelias į namus. 
 12.30 Mokslo sriuba. 
 13.00 Šok su žvaigžde. 
 15.00 Šventadienio 

mintys. 
 15.30 Brandūs pokalbiai. 
 16.00 Euromaxx. 
 16.30 Veranda. 
 17.00 Stilius. 
 17.55 Kultūringai su 

Nomeda. 
 18.50 Mūsų miesteliai. 

Kriaunos. 
 19.40 „Dauntono abatija 

6“.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Skambantys pa-

sauliai su Nomeda 
Kazlaus.

 22.00 Koncertas „Ir 
ištiesiau rankas – 
miražas...“.

23.45  „Leidimas žudyti“. 
 1.55 „Second Hand“. 
 3.20 Pasaulio teisuoliai. 
 4.05 Šventadienio 

mintys.
 4.30 Duokim garo!

tv1
 6.35 „Akloji“.
 7.35 „Pragaro katytė“.
 8.35 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.35 „Tėvas Motiejus“.
 10.50 „Būrėja“.
 12.00 „Klasikiniai kepiniai. 

Anos Olson 
receptai“.

 12.30 „Džino viešnagė 
Italijoje“.

 13.00 „Gaminame namie 
su Reičele Alen“.

 13.30 Sveikinimai. 
 15.45 „Širdele mano“.
 17.45 „Akloji“.
 18.50 „Būrėja“.
 20.00 „Detektyvė Rizoli“.
 21.00 „Mes ne šventieji“.
 23.10 „Džiaugsmingas 

triukšmas“.
 1.30 „Vandens ieško-

tojas“.
 3.15 „Pabėgimas su 

vaikais“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 Jokių kliūčių! 
 7.30 Iš peties.
 8.30 „Simpsonai“.
 9.00 Gyvūnų manija. 
 9.30 Vienam gale 

kablys. 
 10.00 Praeities žvalgas. 
 10.30 100% Dakaro. 
 11.00 „Pavojingiausios 

Pietų Afrikos 
gyvatės“.

 12.00 Jokių kliūčių!
 13.00 „Pavojingiausios 

Pietų Afrikos 
gyvatės“.

 14.00 Išlikimas.
 15.00 TIESIOGIAI. 

Pasaulio ralio kroso 
čempionatas Pietų 
Afrikoje.

 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 Krovinių karai.
 18.30 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 19.00 Amerikos talentai.
 20.00 Gero vakaro šou. 
 21.00 Žinios. 
 21.45 Sportas.
 21.50 Orai. 
 22.00 „NBA Action“. 
 22.30 TIESIOGIAI. NBA 

rungtynės. Den-
verio „Nuggets“–
Minesotos 
„Timberwolves“.

 1.00 „Asteriksas ir 
Obeliksas: Jos di-
denybės tarnyboj“.

sekmaDienis, lapkričio 10 d. Saulė teka 7.37, leidžiasi 16.28, dienos ilgumas 
8.51. Priešpilnis. Vardadieniai: Andriejus, Leonas, Vaišviltas, Gelvydė, Andrius, Evelina.

„Išgyventi vasarą“,  21.00, TV3
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lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.20 „Senis“. 
 10.25 „Štutgarto krimina-

linė policija 3“. 
 11.10 „Komisaras 

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

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.35 Kūrybingumo 

mokykla. 
 16.45 „Ponių rojus“. 
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 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 

ekspedicija. 
 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 „Užverbuotas“. 
 23.45 „Komisaras 

Reksas“.
 0.30 Tėčio reikalai. 
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Istorijos detektyvai. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Klauskite daktaro. 
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 Kas ir kodėl?
 3.30 Dviračio žinios.
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.10 „Užverbuotas“. 
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.10 „Ponių rojus“. 

lnk
 6.00 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.30 „Tomo ir Džerio 

šou“.
 7.55 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 9.55 „Rimti reikalai 2“.
 10.25 „Rozenheimo 

policija“.
 11.25 „Supermamos“.
 12.00 Nuo... Iki... 
 13.00 „Paskolinta meilė“.
 14.00 „Našlaitės“.
 15.00 „Svajoklė“.
 16.00 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.30 VIDO VIDeO. 
 18.30 Žinios.
 19.30 Nacionaliniai 

technikos apdova-
nojimai „Tech Top 
2019“.

 21.30 Žinios.
 22.30 „Tamsos baikeris“.
 0.40 „Begėdis“.
 1.45 „Kitas pasaulis 4. 

Pabudimas“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.55 „Čipas ir Deilas 

skuba į pagalbą“.
 7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 Namas.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Meilės simfonija“.
 12.00 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
 13.00 „Pažadėtoji“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios. 
 16.25 TV3 orai. 
 16.30 TV Pagalba. 
 18.30 TV3 žinios. 
  19.30 Prieš srovę. 
 20.30 „Moterys meluoja 

geriau“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
  22.00  „Laiko kilpa“.
 0.20 „Skubi pagalba“.
 1.20 „Rezidentas“.
 2.05 „Amerikiečiai“.
 3.00 „Ekstrasensai tiria“.
 4.30 „Kietuoliai“.
 4.55 „Atsargiai! Mer-

ginos“. 

btv
 6.00 „CSI. Majamis“.
 6.50 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.10 „Stoties policija“.
 9.10 „Paskutinis faras“.
 10.05 „Daktaras Rich-

teris“.
 11.15 „Privatus detek-

tyvas Magnumas“.
 12.15 „Visa menanti“.
 13.15 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Stoties policija“.
 16.00 „Paskutinis faras“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Daktaras Rich-

teris“.
 18.35 „CSI. Majamis“.
 19.30 „Privatus detek-

tyvas Magnumas“.
 20.30 Laba diena. 
 21.00 „Grėsminga žemė“.
 23.10 „Džonas Q“.
 1.25 „Detektyvų 

istorijos“.

Dzūkijos tv
 6.13 Programa.
 6.14 TV parduotuvė.
 6.30 Kaimo akademija. 
 7.00 „Moterų daktaras“.
 8.00 Nauja diena. 
 8.30 Nauja diena. 

Rubrika. 
 9.00 Puikūs pralaimė-

jimai. 
 10.00 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
 11.05 „Prokurorai“.
 12.10 Viralas. 
 12.40 „Meilė kaip 

mėnulis“.
 13.45 TV parduotuvė.
 14.00 Nauja diena. 
 14.30 Nauja diena. 

Rubrika. 
 15.00 „24/7“. 
 16.00 Reporteris. 
 16.23 Sportas.
 16.30 Lietuva tiesiogiai. 
 16.58 Orai.
 17.00 „Meilė kaip 

mėnulis“.
 18.00 „Geroji naujiena“. 
 18.35 „Tai – sportas“.
 19.00 Žinios.
 19.25 Orai.
 19.30 „Politiko išpa-

žintis“. 
 20.00 Žinios.
 20.25 Orai.
 20.30 Lietuva tiesiogiai. 
 20.58 Orai.
 21.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. M. Jam-
polskis. 

 22.00 „Pone prezidente“.
 22.30 Reporteris. 
 23.20 Sportas.
 23.25 Orai.
 23.30 Delfi dėmesio 

centre. 
 0.00 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 1.00 „Meilė kaip 

mėnulis“.
 2.10 „Pone prezidente“.
 2.30 „Prokurorai“.
 3.30 Reporteris. 
 4.00 Sportas.
 4.08 Orai.
 4.10 Nauja diena. 
 4.30 Nauja diena. 

Rubrika. 
 4.50 Viralas. 
 5.10 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 

lrt Plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Daiktų istorijos. 
 7.00 Kultūros diena.
 7.30 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas 2“. 
 7.40 „Kaimynai piratai“. 
 7.55 „Smurfai“. 
 8.20 Į sveikatą!
 8.50 „Maistas: tiesa ar 

pramanas? Dabi-
tiškasis šeštasis 
dešimtmetis“. 

 9.15 Labas rytas, 
Lietuva.

 12.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 12.15 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus sąsiuvinis. 

 12.40 Atspindžiai. 
Paveldo kolekcija. 

 13.10 Kultūringai su 
Nomeda. 

 14.00 Gimę tą pačią 
dieną. 

 14.55 „Milžiniški nacių 
statiniai. Super-
tankai“. 

 15.40 Smegenų 
paslaptys. Polis 
Sezanas.

 15.50 „Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2“. 

 16.00 „Kaimynai piratai“. 
 16.15 „Smurfai“. 
 16.45 „Maistas: tiesa 

ar pramanas? 
Šventiniai valgiai“. 

 17.10 „Keistuolė 4“. 
 18.00 Kultūros diena.
 18.25 Atrankos į „UEFA 

EURO 2020“ 
apžvalga.

 18.55 FIBA Čempionų 
lyga. Panevėžio 
„Lietkabelis“–To-
runės „Polski 
Cukier“. 

 20.55 FIBA Čempionų 
lyga. Bonos 
„Telekom Baskets“–
Klaipėdos 
„Neptūnas“. 

 23.00 Mūsų miesteliai. 
Kriaunos. 

 23.45 Dainuoju Lietuvą.
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.45 Mokslo sriuba. 
 1.15 Vilnius Mama 

Jazz 2018. „Gorilla 
Mask“.

 2.10 „Aš priglaudžiau 
prie žemės širdį“. 

 3.30 Auksinis protas. 
 4.40 Skrendam. 
 5.05 Skambantys 

pasauliai su 
Nomeda Kazlaus. 
Viešnia – operos 
solistė Diane Zola 
(„Metropolitan 
Opera“, USA).

tv1
 6.00 „Tabatos salonas“.
 6.50 „Tėvas Motiejus“.
 8.05 „Neklausk meilės 

vardo“.
 9.05 „Meilės sparnai“.
 10.05 „Akloji“.
 11.10 „Būrėja“.
 12.20 „Bjaurusis ančiukas 

Niujorke“.
 13.20 „Žmogus-voras“.
 13.50 „Stivenas Visata“.
 14.20 „Muča Luča“.
 14.45 „Žingsnis iki 

dangaus“.
 16.00 „Svaragini. Amžina 

draugystė“.
 17.00 „Būk su manim“.
 18.00 „Keršto gėlės“.
 18.50 „Seklė Agata“.
 19.50 „Žingsnis iki 

dangaus“.
 21.00 „Prancūziška 

žmogžudystė. 
Mirtis Eg Morte“.

 22.55 „Gyvenimo daina“.
 0.55 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
 2.55 „Mergišiaus praei-

ties vaiduokliai“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Einšteinas“.
 8.30 „Rezidentai“.
 9.00 Praeities žvalgas. 
 9.30 „Topmodeliai“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Univeras“. 
 12.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 13.30 „Nuovada“.
 14.30 Televitrina.
 15.00 „Kobra“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Univeras“. 
 18.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 19.00 „Sara iš ano 

pasaulio“.
 19.30 „Raitoji policija“. 
 20.00 „Rezidentai“. 
 20.30 Žinios. 
 20.55 Orai. 
 21.00 „Bibliotekininkas. 

Likimo ieties 
beieškant“.

 22.55 „Rouzvudas“.
 23.55 „Pėdsakai“.
 0.50 „Gaudynės“.
 1.40 „Dvi merginos be 

cento“.
 2.25 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“.

antraDienis, lapkričio 12 d. Saulė teka 7.41, leidžiasi 16.24, dienos ilgumas 
8.43. Pilnatis. Vardadieniai: Juozapotas, Teodoras, Ašmantas, Alvilė, Kristina, Renata, Kristinas.

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

lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.20 „Senis“. 
 10.25 „Štutgarto krimina-

linė policija 3“. 
 11.10 „Komisaras 

Reksas“.
 12.00 Vartotojų kontrolė. 
 13.00 Klauskite daktaro. 
 13.58 Loterija „Keno 

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.35 Kūrybingumo 

mokykla. 
 16.45 „Ponių rojus“. 
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Kas ir kodėl? 
 18.30 Klauskite daktaro. 
 19.30 Gyvenimo spalvos 
 20.25 Loterija „Keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.29 Loterija „Jėga“.
 21.30 Ypatingas būrys. 
 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 „Dingę be žinios 1“. 
 23.45 „Komisaras 

Reksas“.
 0.30 „Bloga mergaitė“. 
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Stilius. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Klauskite daktaro. 
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 Kas ir kodėl? 
 3.30 Dviračio žinios.
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.10 „Dingę be žinios 1“. 
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.10 „Ponių rojus“. 

lnk
 6.00 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.30 „Tomo ir Džerio 

šou“.
 7.55 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 9.55 Kelionių panorama.
 10.25 „Rozenheimo 

policija“.
 11.25 „Supermamos“.
 12.00 Bus visko. 
 13.00 „Paskolinta meilė“.
 14.00 „Našlaitės“.
 15.00 „Svajoklė“.
 16.00 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.30 VIDO VIDeO. 
 18.30 Žinios.
 19.30 KK2. 
 20.00 PREMJERA. 

„Gaudyk laiką“.
 21.00 „Rimti reikalai 2“.
 21.30 Žinios.
 22.20 Sportas.
 22.27 Orai.
 22.30 „Aš esu legenda“.
 0.25 „Begėdis“.
 1.30 „Tamsos baikeris“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.55 „Čipas ir Deilas 

skuba į pagalbą“.
 7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 Prieš srovę.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Meilės simfonija“.
 12.00 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
 13.00 „Pažadėtoji“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios. 
 16.25 TV3 orai. 
 16.30 TV Pagalba. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.30 Gero vakaro šou.
 20.30 „Moterys meluoja 

geriau“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
  22.00 „Trys įtemptos 

dienos“.
 22.25 „Vikinglotto“. 
 0.45 „Rezidentas“.
 1.35 „Amerikiečiai“.
 2.25 „Ekstrasensai tiria“.
 3.50 „Kietuoliai“.
 4.15 „Skubi pagalba“.
 5.00 „Atsargiai! Mer-

ginos“.

btv
 6.00 „CSI. Majamis“.
 6.55 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.25 „Stoties policija“.
 9.25 „Paskutinis faras“.
 10.20 „Daktaras Rich-

teris“.
 11.30 „Privatus detek-

tyvas Magnumas“.
 12.30 „Visa menanti“.
 13.30 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Stoties policija“.
 16.00 „Paskutinis faras“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Daktaras Rich-

teris“.
 18.35 „CSI. Majamis“.
 19.30 „Privatus detek-

tyvas Magnumas“.
 20.30 Oplia!
 21.00 „Vertikali riba“.
 23.30 „Grėsminga žemė“.
 1.30 „Detektyvų 

istorijos“.

Dzūkijos tv
 6.13 Programa.
 6.14 TV parduotuvė.
 6.30 Atliekų kultūra. 
 7.00 „Moterų daktaras“.
 8.00 Nauja diena. 
 8.30 Nauja diena. 

Rubrika. 
 9.00 Sėkmės gylis.
 10.00 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
 11.05 „Prokurorai“.
 12.10 „Pone prezidente“.
 12.40 „Meilė kaip 

mėnulis“.
 13.45 TV parduotuvė.
 14.00 Nauja diena. 
 14.30 Nauja diena. 

Rubrika. 
 15.00 „Prokurorai“.
 16.00 Reporteris. 
 16.23 Sportas.
 16.30 Lietuva tiesiogiai. 
 16.58 Orai.
 17.00 „Meilė kaip 

mėnulis“.
 18.00 „Tai – sportas“. 
 18.35 „Politiko išpa-

žintis“.
 19.00 Žinios.

 19.15 Orai.
 19.20 „Pozicija“.
 20.00 Žinios.
 20.25 Orai.
 20.30 Lietuva tiesiogiai. 
 20.58 Orai.
 21.00 Gyvenimas. 
 22.00 „Pone prezidente“.
 22.30 Reporteris. 
 23.20 Sportas.
 23.25 Orai.
 23.27 Rubrika „Verslo 

genas“.
 23.30 Delfi dėmesio 

centre. 
 0.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. M. Jam-
polskis. 

 1.00 „Meilė kaip 
mėnulis“.

 2.10 „Pone prezidente“.
 2.30 „Prokurorai“.
 3.30 Reporteris. 
 4.00 Sportas.
 4.08 Orai.
 4.10 Nauja diena. 
 4.30 Nauja diena. 

Rubrika. 
 4.50 „Prokurorai“.
 5.50 „Pone prezidente“.

lrt Plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Vilnius Mama 

Jazz 2018. „Gorilla 
Mask“ (Kanada, 
Vokietija).

 7.00 Kultūros diena.
 7.30 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas 2“. 
 7.40 „Kaimynai piratai“. 
 7.55 „Smurfai“. 
 8.20 Smalsumo genas. 
 8.50 „Maistas: tiesa 

ar pramanas? 
Šventiniai valgiai“. 

 9.15 Labas rytas, 
Lietuva.

 12.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 12.15 Kultūrų kryžkelė. 
Menora. 

 12.40 Literatūros pėd-
sekys. 

 13.05 Stambiu planu. 
 14.00 Mūsų miesteliai. 

Kriaunos. 
 14.45 Smegenų 

paslaptys. Marselis 
Prustas.

 15.00 „1989-ųjų dienoraš-
čiai. Berlyno sienos 
griūtis“. 

 15.50 „Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2“. 

 16.00 „Kaimynai piratai“. 
 16.15 „Smurfai“. 
 16.45 „Maistas: tiesa ar 

pramanas? Bibliniai 
patiekalai“. 

 17.10 „Keistuolė 4“. 
 18.00 Kultūros  

diena.
 18.30 Gimę tą pačią 

dieną. 
 19.25 Premjera. „Po 

milijono metų 1“. 
 20.15 Mano tėviškė. Ma-

mertas Indriliūnas. 
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Premjera. „Whitney. 

„Ar galiu būti 
savimi?““. 

 23.10 Nacionalinė ekspe-
dicija. 

 0.05 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.20 Dabar pasaulyje. 
 0.50 Brandūs pokalbiai. 
 1.15 Vilnius Mama Jazz 

2018. Nils Petter 
Molvaer (Norve-
gija).

 2.30 „J. Tumas-Vaiž-
gantas. Nebylys“.

 3.40 Stop juosta. 
 4.10 Kelias. 
 4.40 Į sveikatą! 
 5.05 Klauskite daktaro. 

tv1
 6.00 „Tabatos salonas“.
 6.50 „Tėvas Motiejus“.
 8.05 „Neklausk meilės 

vardo“.
 9.05 „Meilės sparnai“.
 10.05 „Akloji“.
 11.10 „Būrėja“.
 12.20 „Bjaurusis ančiukas 

Niujorke“.
 13.20 „Žmogus-voras“.
 13.50 „Stivenas Visata“.
 14.20 „Muča Luča“.
 14.45 „Žingsnis iki 

dangaus“.
 16.00 „Svaragini. Amžina 

draugystė“.
 17.00 „Būk su manim“.
 18.00 „Keršto gėlės“.
 18.50 „Seklė Agata“.
 19.50 „Žingsnis iki 

dangaus“.
 21.00 „Prancūziška 

žmogžudystė. 
Melo slėnis“.

 22.50 „Gyvenimo daina“.
 0.50 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
 2.50 „Prancūziška 

žmogžudystė. 
Mirtis Eg Morte“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Kobra“.
 8.30 „Rezidentai“. 
 9.00 Vienam gale 

kablys. 
 9.30 „Topmodeliai“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Univeras“. 
 12.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 13.30 „Nuovada“. 
 14.30 Televitrina.
 15.00 „Kobra“. 
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Univeras“.
 18.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 19.00 TIESIOGIAI. 

Europos taurės 
krepšinio rung-
tynės. Vilniaus 
„Rytas“–Limožo 
„CSP“.

 21.00 „Bibliotekininkas 
2: sugrįžimas į ka-
raliaus Saliamono 
kasyklas“.

 22.55 „Rouzvudas“.
 23.55 „Pėdsakai“.
 1.00 „Gaudynės“.
 1.40 „Dvi merginos be 

cento“.
 2.30 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“.
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asmeniniai skelbimai nemokamai !!!

Tel.: (8 318) 52260, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
Gyvenamąjį namą Mikniš- •kių k., Šeštokų sen. (87 kv. m, 

63 a sklypas, gera būklė, pa-
keisti langai, tinkamas gyventi 
iš karto, ūkiniai pastatai), kaina 
sutartinė.  
Tel. 8 698 78040. 

2 k. butą Vartuose, Krosnos  •sen., kaina sutartinė.  
Tel. 8 603 20920. 

2 k. butą Lazdijų mieste,  •Gustaičio 5 g. (trečias aukštas, 
su visais patogumais), kaina 
20 000 Eur.  
Tel. 8 603 04079.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

„Opel Zafira“ (važiuojantis).   •Tel. 8 606 57346.

GYVULIAI

Avis.   •Tel. 8 686 56949.

Apie 200 kg kiaulę.   •Tel. 8 656 68604.

Ėringas avis.   •Tel. 8 642 07624.

AUGALAI

Šieno rulonus.   •Tel. 8 686 56949.

G. Vasiukonio gėlininkystės  •ūkis prekiauja viržiais.  
Tel. 8 626 02129, Staidarų g. 8, 
Staidarų k., Lazdijų r.

Bulves. Galime atvežti.   •Tel. 8 606 78019. 

KITI

Elektrinę viryklę „Privileg“  •(rudos spalvos, 4 skylės), kaina 
70 Eur. Kineskopinius televizo-
rius „Philips“ (37 cm įstrižai-
nė), kaina 15 Eur/vnt. Elektrinę 
pirties krosnelę („Harvia Vega 
BC60, suomiška, 6 kW), kaina 
155 Eur. Televizoriau priedėlį, 
kaina 15 Eur. Druskininkai.  
Tel. 8 686 43600.

Šildymo krosnelę-židinį,  •naują dušo kabiną.  
Tel. 8 600 86053.

Ketinius radiatorius.   •Tel. 8 614 56206.

Prekiaujame įvairiais gėlių  •sodinukais, skaldele kapams, 
fasuota akmens anglimi ir 
baltarusiškų durpių briketais. 
Atvežame. UAB „Martas“, 
Gėlyno g. 17, Lazdijai.  
Tel.: 8 652 51721, (8 318) 51721.

Palečių vežimėlį, suvirinimo  •aparatus.  
Tel. 8 698 78040. 

Naudotą žoliapjovę.   •Tel. 8 688 11982.

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

PARDUODA
beržines ir juodalksnio 

malkas.
Atvežame.

Užsakymai priimami

8 688 80175.

Gretimus namų valdos skly- •pus: 0,27 ha ir 0,46 ha, Panar-
vės 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 miestas bei miškas.  
Tel. 8 679 08011.

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

Sodo namelį bendrijoje  •„Baltasis“ (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, šarvuo-
tosios durys, nauja santechni-
ka) kartu su kolektyviniu sodu 
(6 a).  
Tel. 8 601 93000.

Žemės sklypus namų  •statybai šalia Lazdijų (įvairaus 
dydžio, visos komunikacijos, 
šalia interneto 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.

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, eže-
ras), 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 namo  •statybai Lazdijų mieste (30 a, 
gražioje vietoje, prie miško ir 
vandens telkinio, atlikti geode-
ziniai 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, su 
tvenkiniu ir nedideliu statiniu), 
kaina 6 000 Eur.  
Tel. 8 686 70841. 

Nedidelį rekreacinės paskir- •ties žemės sklypą prie ežero 
(iki vandens apie 50 m, sklypą 
iš vienos pusės riboja keliukas, 
iš dviejų pusių juosia natūra-
lus griovys, einantis iki ežero, 
idealus variantas sklype turėti 
tvenkinį, patogus privažiavi-
mas), kaina 12 000 Eur.  
Tel. 8 686 70841. 

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“

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

PArDUODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

Sodybą Butrimonių sen.,  •Alytaus r. (medinis namas, 
ūkiniai pastatai, sodas, šalia 
miškelis, netoli piliakalnis, 49 a 
namų valdos žemės sklypas).  
Tel. 8 6205 9083.

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, 
galima derėtis.  
Tel. 8 677 78572.

VAnTOS.

Įvairioms pirtims. 
Įvairiems vanojimams. 

Didesnį kiekį galiu atvežti. 
Kviečiu susipažinti su 

lietuviškos pirties 
tradicijomis ir ritualais.

Tel. 8 633 59539. 

PerkA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

Žemę.   •Tel. 8 688 80688. 

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

Brangiai mišką (gali būti  •bendraturčių, neatidalytas, su 
skolomis). Sutvarkau doku-
mentus.  
Tel. 8 644 55355. 

Brangiai PERKAME miškus  •visoje Lietuvoje. Atsiskaitome 
iš karto.  
Tel. 8 699 29992. 

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

MTZ traktorių ir 4–6 t  •priekabą.  
Tel. 8 645 93659.

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 ne-
tvarkingas, daužtas, nevažiuo-
jantis. Siūlyti įvairius variantus.  
Tel. 8 687 89742. 

Superkame visų markių  •automobilius, kemperius. Gali 
būti nevažiuojantys ar po auto-
įvykio bei parvežti iš Anglijos. 
Pasiimame patys, sutvarkome 
reikalingus dokumentus, atsi-
skaitome iš karto.  
Tel. 8 636 60454. 

Visų markių automobilių  •supirkimas, gali būti nevažiuo-
jantys, be techninės apžiūros, 
po autoįvykio. Atsiskaitome 
vietoje, sutvarkome dokumen-
tus.  
Tel. 8 686 94982. 

GYVULIAI

Brangiai – pienu girdomus  •buliukus ir telyčaites (2–8 
sav., nuo 50 iki 90 kg). moka 
6 ir 21 proc. sveria elektroni-
nėmis svarstyklėmis.  
Tel. 8 646 81037. 

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

Perku veršelį arba telyčią  •nuo 6 mėn. iki 3 metų tolimes-
niam auginimui. Taip pat pieni-
nes melžiamas karves arba visą 
bandą. Tel. 8 625 93679. 

UAB „Rividė“  
parduoda ir pristato:

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

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

• Medžio briketus.
• Durpių briketus didmai-

šiuose (sveriame kliento kie-
me).

• Medžio granules (serti-
fikuotos).

Tel. 8 652 71212.

• Statybos darbai.
• Betonavimo darbai.
• Stogų, fasadų šiltinimas.
• Mansardų įrengimas.
• Gipso plokščių montavimas.
• Glaistymas, dažymas, 
plytelių klojimas.
• Medžiagų pristatymas. 

Tel. 8 650 54363.

MALkOS, MALkOS, 
MALkOS,

pagal pageidavimus:  
skaldytos, pjautos, rąstais, 

beržinės, alksninės, 
pušinės, drebulinės, 

ąžuolinės, 
eglinės, atraižos. 

Vežame mažais kiekiais.
TeL. 8 657 88458.

ieškOMi PAgALBiniAi 
DArBUOTOjAi DArBUi 
VOkieTijOje (BerLyne 

ir rOSTOke).
Visos soc. garantijos. 
Apmokama kelionė!

Teirautis tel. +370 636 52171.
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asmeniniai skelbimai nemokamai !!!

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

KITI

Naudotą pianiną.   •Tel. 8 659 60507.

Metalo laužo supirkimas:  •juodojo metalo laužas – 120–
140 Eur/t, skarda – 100–110 
Eur/t. Didesnį kiekį pasiimame 
patys. Ežero g. 39, Lazdijai. Svė-
rimo paslaugos iki 60 t. Darbo 
laikas I–V 8.00–16.00 val., VI 
8.00–12.00.  
Tel. 8 698 30902.

DArBAS
SIŪLO

Garantuotas darbas namų  •tvarkytojoms (-ams) Anglijoje. 
Anglų kalba nebūtina. Uždar-
bis 1500–2000 Eur/mėn. Be 
žalingų įpročių.  
Tel. 8 672 41083,  
www.superdarbas.com.

IEŠKO

Moteris ieško darbo. Galiu  •prižiūrėti senelius, neįgalius 
žmones, vaikus. Turiu patirties 
ir spec. išsilavinimą. Veisiejai.  
Tel. 8 684 36447.

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. 

Išnuomojamas nestandar- •tinio išmatavimo butas Lazdijų 
miesto centre.  
Tel. 8 698 78040. 

Nuomoju betono maišyklę.   •Tel. 8 614 56206.

IEŠKO

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

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

išsinuomočiau būstą.  •Pageidautina Veisiejų seniū-
nijoje.  
Tel. 8 620 46498.

Brangiai išsinuomočiau  •žemės Krosnos, Šeštokų sen.  
Tel. 8 688 80688. 

išsinuomočiau žemės  •Šventežerio sen. Laiku moku 
sutartą nuomos mokestį.  
Tel. 8 671 50589.

Išsinuomočiau butą Laz- •dijuose. Mokėsiu iki 100 Eur/
mėn. už nuomą.  
Tel. 8 603 30577. 

PASLAUgOS
Taisome automatines  •skalbimo mašinas. Atvykstame 

į namus.  
Tel. 8 615 73404.

Atliekame visus vidaus  •apdailos darbus.  
Tel. 8 623 00597.

UAB „Staigūs sprendimai“  •autoservisas. Važiuoklės 
remontas, virinimo darbai, 
padangų montavimas ir balan-
savimas, žemės ūkio mašinų, 
sunkvežimių padangų mon-
tavimas ir remontas, 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. 

Glaistau, dažau bei galiu  •dirbti kitus statybinius  
darbus.  
Tel. 8 622 60230. 

Trinkelių dėjimas kapinėse.  •Kapaviečių užpylimas skaldele 
(AKMENUKAIS).  
Tel. 8 682 31375. 

Gaminame duris namams,  •ūkiniams pastatams, laiptus ir 
kitus gaminius. 27 metų gamy-
bos patirtis.  
Tel. 8 686 71689. 

Greitai ir kokybiškai išpjau- •name medžius tiek gyvenamo-
siose, tiek sunkiai prieinamose 
teritorijose ir kapinėse.  
Tel. 8 627 49416. 

Kaminų, lietvamzdžių valy- •mas, skardinimas.  
Tel. 8 621 99958. 

Karkasinių namelių, sandė- •liukų, malkinių statymas. Stogų 
dengimas. Kiti statybos  
darbai.  
Tel. 8 631 91211. 

Kalėdinė paramos akcija 
„Gerumo žvaigždė“ – tai jau 
tryliktą kartą nuo 2007 metų 
organizuojama socialinė 
paramos akcija.

Šių metų kalėdinės paramos akcija 
„Gerumo žvaigždė“ skirta Lietu-
vos Raudonojo Kryžiaus Alytaus 
padalinio globojamoms šeimoms 
ir asmenims. 

...visų jų akys viltingos ir kupinos 
gerumo, be jokio kartėlio ar nuos-
kaudų likimui, nors klausantis jų 
gyvenimo istorijų darosi skaudu. 
Klausaisi ir neatsistebi jauno vaiki-
no optimizmu, kai būdamas vaikas 
netenka kojų, o vėliau dar ir užsi-
krečia sunkia liga. Tačiau  nepa-
lūžta ir bando mėgautis gyvenimu 
keliaudamas dviračiu. Ne mažiau 
jaudinančios istorijos ir lankant 

vienišus tėvus, kurie augina mažus 
vaikus. Gyventi nuomojame bute, 
kai mėnesio pajamos nesiekia nė 
300 eurų ir auginti guvią mergytę, 
kurios mama ja nė nepasidomi.  Ar 
mes sugebėtume tokiomis aplinky-
bėmis ir toliau džiaugtis gyvenimu, 
su viltimi laukti rytojaus?.. 

Klausiantis visų istorijų apima 
liūdesys, bet turime vilties, kad jų 
šeimose šiais metais sužibs „Geru-
mo žvaigždė“.

UAB „Lankava“ kolektyvas 
kviečia savo klientus prisidėti prie 
Raudonojo Kryžiaus Alytaus pada-
linio globojamų šeimų ir asmenų. 
Pirkdami parduotuvėje „Lankava“ 
akcijos ženklu pažymėtas prekes, 
dalį pinigų skiriate paramos fondui. 
Kalėdinė paramos akcija vyksta nuo 
lapkričio 2 iki gruodžio 24 dienos.

Dėkojame už Jūsų gerumą!•

Kalėdinė paramos akcija 
„Gerumo žvaigždė“

Prenumerata priimama visuose pašto 
skyriuose, internete 

www.prenumerata.lt ir 
redakcijoje adresu: 

Nepriklausomybės a. 4, Lazdijai. 

Asociacijos „Pirmyn! Kartu mes galime“ 
vardu pirmininkas Artūras Margelis
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Leidėjas UAB „Dzūkų žinios“
Nepriklausomybės a. 4, Lazdijai
Tiražas 3000 vnt..
redakcijos tel.: (8 318) 52260, 
TELE2 8 670 38882
faksas (8 318) 51474
dzukuzinios@gmail.com

Direktorius
Darius Brindza.
reklamos vadybininkė
Agnė Sukackienė
Tel. 8 670 38882.
Redakcija neatsako už reklamos turinį. Redakcijos 
nuomonė nebūtinai sutampa su autoriaus nuomone.

Firma brangiai perka 
veršelius ir didelius 
mėsinius galvijus. 
Moka 6 ir 21 proc..

Tel. 8 634 23551. 

A. KAšAlyno PĮ teiKiA

gyvulių 
sėKlinimo 

PAslAugAs...

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

PerkA žemę. 
Tel. 8 688 80688.

Tel. 8 684 95050.  

Veršelių 
supirkimas. 

VERŠELIŲ 
SUPIRKIMAS.

Tel. 8 684 95050.

GALVIJŲ 
SUPIRKIMAS.
Tel.: 8 682 49384, 

8 686 98223.

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

• 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

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

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!

ilgastrėliu ekskavatoriu-
mi pigiai, greitai ir kokybiškai 

kasame, valome ir giliname 
tvenkinius. Formuojame šlaitą, 

išlyginame žemes. Patariame dėl 
kasimo darbų.

Tel. 8 652 50282.

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.

PeRKAMe 
MiŠKĄ.

su žeme 
ir iškirsti. 

Tel. 8 682 61641
www.SuperkaMišką.lt

• Stacionarių ir nešiojamųjų kompiuterių 
remontas

• Kompiuterių programinės įrangos 
tvarkymas

• Navigacijų naujinimas

• Kompiuterinių tinklų projektavimas ir 
tvarkymas

• Vaizdo stebėjimo sistemų diegimas

• Įmonių ir organizacijų kompiuterinės 
technikos priežiūra

• Kompiuterių ir projektorių nuoma

El. p. vitoldas@varle.lt 
Tel. +370 698 75597

Norgaudas Pilvinis atlieka 
geodezinius (kadastrinius) 

matavimus
Tel. 8 680 83000.

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.

Parduoda 13 a namų 
valdos sklypą margirio g. 3, 

miklusėnų k., Alytaus r.

(gyvatvorė, veja, visos 
komunikacijos šalia,  
kaina 1 500 eur/a).

Tel. 8 682 60899.
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

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 pienu girdomus 
veršelius. 

Moka 6 ir 21 proc. 

UAB „galvijų eksportas“

Tel. 8 612 34503. 


