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Į Lazdijų gatves išriedėjo per 100 Lazdijų krašto ūkininkų
Daina Baranauskaitė

T
ūkstančiai pro-
t e s t u o j a n č i ų 
ūkininkų visoje 
Lietuvoje an-
tradienį pradėjo 
įspėjamąjį pro-

testą prieš valdžios planuojamus 
mokesčių pakeitimus bei norė-
dami atkreipti dėmesį, jog Euro-
pos Sąjungoje gauna mažiausias 
išmokas. Ypač aktyvi akcija, į 
kurią įsitraukė daugiau nei 100 
ūkininkų, vyko Lazdijų rajono 
savivaldybėje.  

Antradienį jau pusę dešimtos 
Straigių kaime susirinko pirmieji 
protesto dalyviai. Ūkininkus tarsi 
į karą išlydėjo žmonos, dukros, 
seserys ir laukė sugrįžtančių su 
geromis naujienomis.

„Šiandien savo tėtį ir brolį į tai-
kią protesto akciją išlydžiu kaip 
į karą. Anksčiau moterys vyrus į 
karą išlydėdavo dėl kitų priežas-
čių, teko kovoti už šalies laisvę. 
O dabar vyrai turi „pastovėti“ už 
save ir šeimas, kad išliktų kaimas 
ir žemės ūkis. Smulkieji ūkininkai 
išnyko. Liko tik stambieji. Reikia 
kovoti“, – kalbėjo ūkininko dukra 
Aistė Budrienė.

Ši akcija – įspėjamoji, įspė-
jamasis žemdirbių protestas, 
prasidėjęs žalių kryžių statymu, 
sutelkęs ūkininkus, kurie nutarė 
valdžios institucijoms parodyti, 

Nukelta į 4 psl. » „Lietuva, tavo kaimas miršta“ – tokiais lozungais ūkininkai kreipėsi į valdžią.



2 Dzūkų žinios Nr. 48 / 2019 11 28 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt

SavaitėS komentaraS  
Alytaus gaisre apsvilo ne tik prezidento G. Nausėdos reitingai

Algimantas Mikelionis
Praeitą šeštadienį, lapkričio 23 dieną, dien-
raštyje „Lietuvos rytas“ buvo paskelbti 
lapkričio 8–16 dienomis bendrovės „Vil-
morus“ atliktos apklausos rezultatai. Juo-
se atsispindi politinių partijų, politikų, 
visuomenės veikėjų ir šalies institucijų 
populiarumo reitingai.

Naujausi reitingai rodo, kad baigėsi 
prezidento G. Nausėdos ir tautos medaus 
mėnuo. Jeigu prieš mėnesį šalies vado-
vą palankiai vertino net 82,5 procento 
gyventojų, dabar prezidentą palankiai 
vertina 72,8 procento gyventojų. Per 
mėnesį prezidento G. Nausėdos palan-
kus vertinimas nukrito net 10 procentų. 
Kas gi lėmė tokį prezidento populiarumo 
nuosmukį? Be jokios abejonės, jam koją 
pakišo kelionė į Pietų Korėją aplankyti 
savo dukros. Taip, prezidentas už ją susi-
mokėjo, bet šį vizitą nuslėpė nuo paprastų 
rinkėjų. G. Nausėda suklupo lygioj vietoj. 
Net keista, kad jis taip pasielgė. Kai jis 
lankėsi pas dukterį Pietų Korėjoje, tuomet 
vyko gaisras Alytuje. Prezidentas į Alytų 
nuvyko ne gaisro metu, o tik išsisklai-
džius jo dūmams.

Respondentams bendrovė „Vilmorus“ 
uždavė dar vieną klausimą, kurie Lietuvos 

Adomo Žilinsko piešinys.

visuomenės veikėjai, jūsų nuomone, ge-
riausiai atstovauja jūsų interesams? Nors 
prezidentas G. Nausėda užėmė pirmą vietą 
pelnydamas 17,7 procento ir net 10 pro-
centų aplenkė antroje vietoje atsidūrusį 
S. Skvernelį, vis dėlto per mėnesį jo rei-
tingai irgi smuko 8 procentais – nuo 25,6 
iki 17,7 procento.

Alytaus gaisre smarkiai apdegė ir vidaus 
reikalų ministrės R. Tamašunienės reitin-
gai, nes ji dėl savo elgesio gaisro metu 
gavo itin daug kritikos. Galima teigti, kad 
jai nedaug trūko iki atsistatydinimo. Nors 
ministrė liko savo poste, bet tikrąją padėtį 
itin gerai atspindi reitingai. Jeigu prieš 
mėnesį R. Tamašunienės veiklą neigiamai 
įvertino 21,1 procento respondentų, tai 
šį mėnesį neigiamai jos veiklą įvertino 
net 42,8 procento balsavusiųjų! Palankiai 
šią ministrę įvertino vargani 9,1 procento 
apklaustųjų... Tad nieko nuostabaus, kad 
vidaus reikalų ministrė R. Tamašunienė 
atsidūrė priešpaskutinėje vietoje. Taip ją 
įvertino respondentai atsakydami į ap-
klausos klausimą: palankiai ar nepalan-
kiai vertinate šiuos Lietuvos visuomenės 
veikėjus?

Paskutinėje vietoje atsidūrė R. Tama-
šunienės partijos bičiulis ir  susisiekimo 
ministras J. Narkevičius. Per trumpą laiką 
jis spėjo prikrėsti tiek eibių, kad jau vir-
to anekdotų herojumi. Viskas prasidėjo 
kelione į Abu Dabį, kur ministras kažką 
veikė, kai konferencijoje vietoj jo pasi-
sakė viceministras. Vėliau paaiškėjo, kad 
Seimo viešbutyje vietoj J. Narkevičiaus 
gyvena jo dukra, o už kai kuriuos pietus 
sumokėjo kas nors kitas – tik ne minis-
tras. Telieka stebėtis ir gūžčioti pečiais, 
kad gaudamas riebų ministro atlyginimą 
J. Narkevičius neišgali susimokėti už val-
gį. Negi jis toks vargšas?.. Ne vargšas, 
bet kaip malonu, kai sumoka kas nors 

kitas. Keista, bet J. Narkevičiaus atžvilgiu 
prezidentas G. Nausėda buvo per daug 
švelnus ir tik lengvai pagrūmojęs davė 
jam savaitę susitvarkyti jovalą savo rei-
kaluose. Susidaro įspūdis, kad kuo toliau, 
tuo politikams keliami mažesni skaidrumo 
ir padorumo standartai. Anksčiau minis-
trai atsistatydindavo už žymiai menkesnes 

klaidas.
Tad visai nekeista, kad ministro J. Nar-

kevičiaus reitingai yra apgailėtini. Jeigu 
spalio mėnesį jį nepalankiai įvertino 16,6 
procento respondentų, tai šį mėnesį net 34 
procentai apklaustųjų. Teigiamai susisie-
kimo ministrą įvertino vos 7,5 procento 
apklaustųjų.•

Antspaudų gamyba 
pagal užsakymą
Seinų g. 12, Lazdijai. 
Tel. (8 318) 53085. Lazdijų moksleiviai — vieni iš brangiausiai 

kainuojančių valstybei
Lietuvos laisvosios rinkos ins-
tituto atlikta švietimo sistemos 
analizė pateikė skandalingų faktų, 
verčiančių kuo skubiau spręsti 
susidariusią situaciją. Kai kuriuo-
se rajonuose pedagogų yra dukart 
daugiau nei realiai reikia, o kai ku-
rių rajonų moksleivių išlaikymas 
valstybei kainuoja neadekvačiai 
dideles pinigų sumas. 

mokytojų – per Daug
Pagal vienam mokiniui tenkančias lėšas 
(aplinkos išlaikymui ir mokymo krepše-
liui) Lazdijų rajonas yra tarp brangiausiųjų. 
Vienas mokinys Lazdijų rajone valstybei 
kainuoja 3233 eurus per metus. 

Švietimo sistemos disproporcijos kelia 
didelį susirūpinimą ir švietimo bendruo-
menei, ir Vyriausybei. 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 
apskaičiavo, jog per 19 metų Lietuvoje 
beveik perpus sumažėjo mokinių skai-
čius – nuo 603 tūkst. 2000-aisiais iki 326 
tūkst. 2018 m.

Kaip rašo „Verslo žinios“, vienam mo-
kytojui teko apie 11 mokinių. Europos 
Sąjungos vidurkis – 15 mokinių.  Visu ir 
didesniu krūviu dirba trečdalis mokytojų, 
kurių dabar priskaičiuojama 28,5 tūkst. 
Dabar vienam mokytojui tenka per mėnesį 

apie 1,052 tūkst. eurų darbo užmokesčio 
fondo. Jei mokytojų skaičius būtų suma-
žintas iki 20 tūkst., jų darbo užmokestis 
pasiektų 1,500 Eur.

Buvusios ministrės Jurgitos Petrauskie-
nės skaičiavimu, Lietuvoje yra 6 000 mo-
kytojų per daug, o eksministrės Audronės 
Pitrėnienės skaičiavimu, mokytojų yra 
10 000 daugiau nei reikia. 

LazDijų mokSLeiviai – Labai brangūS
Vienam mokiniui tenkančios lėšos (aplin-
kos išlaikymui ir mokymo krepšeliui) viso-
se savivaldybėse labai skirtingos. Išskirtinė 
situacija Neringoje, kur vieno mokinio 
išlaikymas per metus kainavo 7,483 Eur. 
Brangiausiai kainuoja moksleiviai Pakruo-
jo rajone (3,442 Eur), Šakių, Panevėžio ir 
Lazdijų (3,233 Eur) rajonuose.

Mažiausiai lėšų skiriama visų penkių 
didžiųjų miestų (išskyrus Vilnių) bei 
Plungės ir Kretingos rajonų moksleivių 
išlaikymui. 

Daugumoje šalies mokyklų vienam mo-
kiniui tenka 10–15 kv. m bendrojo ploto, 
tačiau beveik pusšimtyje šalies bendrojo 
ugdymo įstaigų vienam mokiniui tenka nuo 
50 iki 500 kv. m bendrojo ploto. 

Ekspertų teigimu, jei tos mokyklos, ku-
rios gauna daugiau lėšų, rodytų gerus rezul-
tatus, tada toks išlaidavimas pasiteisintų. 

Valstybės kontrolė konstatuoja, kad ma-
žose mokyklose, dažniausiai esančiose 
kaimo vietovėse, mokinių rezultatai žemi 
ne tik ES, bet ir Lietuvos mastu. 

Mokyklų tinklą savo teritorijoje tvarko 
savivaldybės pagal Vyriausybės tvirtinamas 
mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo 
programas, tinklo kūrimo taisykles, taip 
pat atsižvelgdamos į vietos bendruomenės 
poreikius, šeimų interesus. 

Ministro Algirdo Monkevičiaus teigi-
mu, nebūtina uždarinėti mažąsias moky-
klas regionuose, jas galima sujungti su 
aukštesnės pakopos mokykla toje pačioje 
vietovėje.•
„Dzūkų žinių“ informacija

vienam mokiniui tenkančioS 
LėšoS aLytauS regione

Alytaus r. – 3167
Alytaus m. – 2264
Lazdijų r.  – 3233
Varėnos r. – 3184
Druskininkų sav. – 2765

(Lietuvos laisvosios ekonomikos instituto 
duomenys) 
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Buvusios valdžios nuopelnus prisiima sau? 
Merė ir jos komanda nenu-
stoja stebinti savo sugebė-
jimais buvusios valdžios 
įdirbį ir įgyvendintus pro-
jektus panaudoti savigyrai. 

„Dzūkų žinios“ jau rašė, kaip 
naujoji valdžia krykštavo iš lai-
mės ir gyrėsi savo nuopelnais, kai 
buvo atidaromi renovuoti kultūros 
objektai Krikštonyse ir Kučiūnuo-
se, nors projektus buvo parengusi, 
pinigus gavusi ir darbus pradėjusi 
ankstesnioji valdžia. 

Savivaldybės tinklapyje pa-
sirodė pranešimas: „Socialinės 
apsaugos ir darbo ministras Linas 
Kukuraitis Lazdijų rajone lankė-
si rugpjūčio mėnesį. Tuomet jis, 
įvertinęs lazdijiečių poreikius, ra-
jono vadovų argumentus ir ryžtą 
spręsti įsisenėjusias socialines 
problemas, pažadėjo skirti trūks-
tamas lėšas vaikų su negalia būstų 
pritaikymui bei sudaryti galimy-
bes Lazdijų rajono savivaldybei 
dalyvauti ministerijos finansuo-
jamuose pilotiniuose projektuose 
(...). Jau pasirašyta finansavimo 
sutartis projektui „Vaikų dienos 
centrų tinklo plėtra Lazdijų rajono 
savivaldybėje“ ir skirta 152 739 
eurų parama. Ši Europos Sąjun-

gos parama bus skirta Veisiejų se-
niūnijos bendruomenės komiteto 
ir VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų 
centro vaikų dienos centrų patal-
pų remontui ir įrengimui.“

Savivaldybės tarybos narys, 
buvęs meras Artūras Margelis 
teigė, jog tokia naujosios valdžios 
savigyra yra mažų mažiausiai ne-
kukli ir peržengia sąžiningumo ir 
padorumo ribas. 

„Tuos 152 tūkst. eurų mes jau 
prieš dvejus metus buvome iško-
voję Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijoje. Tikslinome savo 
paraiškas, buvome nusprendę 
už tuos pinigus įkurti Lazdijuo-
se Vaikų dienos centrą, taip pat 
nupirkti dar vieną namą ir jame 
įrengti dar vieną būstą vaikų glo-
bai. Tie namai būtų suteikę gali-
mybę kurti naujas darbo vietas ir 
iš kitų rajonų gauti vaikų globai 
skirtas lėšas. Tačiau naujoji val-
džia neleido pirkti namo ir įrengti 
šiuolaikiškų vaikų namų. Jie pa-
keitė projektą ir dabar jį įgyven-
dins už mūsų pastangomis gautas 
lėšas“, – sakė A. Margelis. 

Jis teigė, jog projektams ir so-
cialinių problemų sprendimui bu-
vusioji valdžia kasmet iš įvairių 
šaltinių gaudavo nemažas pinigų 

• Politinės aktualijos
• Rajono bendruomenių naujienos
• Kultūrinių renginių anonsas
• Dzūkai kalba, kad...
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Lazdijų krašto 
naujienų savaitraštis

Lazdijų krašto 
naujienų savaitraštis

(Gerų naujienų vežimas)

sumas, todėl tai, kad ministerija 
davė pinigų, nėra joks stebuklas, 
netikėtumas ar atkaklios kovos 
rezultatas. 

Savivaldybės tinklapyje taip pat 
rašoma, jog šiuo metu jau skirti 
papildomi 15 768 eurai vaikų su 

negalia būstų pritaikymui. Šiemet 
savivaldybei prašymus pritaikyti 
būstą neįgaliems vaikams yra pa-
teikusios 4 šeimos – joms būstai 
bus pertvarkyti. Taip pat minima, 
kad Lazdijų rajono savivaldybė 
bus įtraukta į Užimtumo skatini-

mo ir motyvavimo paslaugų ne-
dirbantiems ir socialinę paramą 
gaunantiems asmenims projekto 
įgyvendinimą tam skiriant papil-
domą 80 000 eurų sumą 2020 m. 
ir 2021 m.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Ligoninės fronte permainų nematyti?
Jau ne pirmus metus 
nerimstantis šaršalas dėl 
Lazdijų ligoninės, teismo 
sprendimai, pripažįstan-
tys neteisėtus darbuotojų 
atleidimus iš darbo, jau ne 
vienerius metus nepatvir-
tinta ligoninės darbuotojų 
darbo apmokėjimo tvarka, 
abejonių keliantys viešieji 
pirkimai ir kita nerimą 
kelianti informacija iš ligo-
ninės skatina lazdijiškius 
kalbėti apie galimus poky-
čius ligoninės valdyme.  

Apie situaciją ligoninėje ir 
galimus pokyčius kalbamės su 
mere Ausma Miškiniene. 

– Gerbiamoji mere, kaip ver-
tinate Lazdijų ligoninės veiklą? 
Ar, Jūsų nuomone, jos veikla 
pateisina rajono žmonių lūkes-
čius? Ar Jus tenkina ligoninės 
vadyba?

– Ligoninė yra viena svar-
biausių įstaigų mūsų rajone. 
Šiuo metu joje dirba daug tiek 
Lazdijų rajone gyvenančių, tiek 
atvykstančių gydytojų, visi jie – 
aukštos kvalifikacijos, ligoninės 

paslaugų spektras pakankamai 
platus, kokybiškas, paslaugos 
teikiamos laiku. Susitikimuose 
su gyventojais girdžiu įvairių at-
siliepimų. Žmogus yra pats svar-
biausias, dėl to ligoninės vadovą 
ir personalą skatinu ne tik gerai 
atlikti tiesioginį savo darbą, bet 
ir nepristigti atjautos žmogui bei 
jo negalavimams. 

– Ar domėjotės praėjusių metų li-
goninės veiklos audito išvadomis?

– Ligoninės veiklos ataskaita ir 
nepriklausomo auditoriaus išvada 

buvo pristatyta visiems Lazdijų 
rajono tarybos nariams ir patvir-
tinta 2019 m. gegužės 17 d. ta-
rybos sprendimu Nr. 5TS-9 „Dėl 
pritarimo VšĮ „Lazdijų ligoninė“ 
2018 metų veiklos ataskaitai, au-
ditoriaus išvadai ir ataskaitai bei 
2018 metų metinių finansinių 
ataskaitų rinkinio patvirtinimo“.

– Ar Jums žinoma, jog iki 
šiol nėra patvirtinta ligoninės 
darbuotojų darbo užmokesčio 
tvarka?

– Ligoninės darbuotojų darbo 

užmokesčio tvarka šiuo metu 
yra parengta ir derinama su 
VšĮ Lazdijų ligoninės skyrių 
vedėjais ir įstaigos valdymo 
organais – slaugos ir gydymo 
tarybomis.

– Ar tiesa, kad V. Šimkonis yra 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų są-
jungos narys? Jei taip, kada jis 
buvo priimtas į partiją?

– Netiesa. V. Šimkonis nėra 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų są-
jungos narys.

Čia yra socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl lėšų skyrimo Lazdijų rajono savivaldybei. 
Tai buvo 2018 m. balandžio 17 d. Skirta Lazdijų r. sav. 152 739 Eur.
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Vagystėmis šiurpinęs Noragėlių seniūniją prarado laisvę
Vaidotas Morkūnas
SėDo į teiSiamųjų SuoLą 12 
kartą
Šių metų pradžioje, vasario mė-
nesį, A. V., siautęs Noragėlių 
seniūnijoje ir apvogęs tris  kai-
mynystėje esančias sodybas, 
teisme sulaukė atpildo. Alytaus 
apylinkės teismo Lazdijų rūmų 
teisėjai išnagrinėjo baudžiamąją 
bylą, kurioje šis vyriškis buvo 
kaltinamas svetimo turto vagys-
tėmis. A. V. gerai žinomas polici-
jos pareigūnams, nes į teisiamųjų 
suolą sėdo 12 kartą. Lazdijų apy-
linkės teismas jį teisė 10 kartų, o 
dar 2 kartus – Alytaus apylinkės 
teismas. Jo kriminalinė biografija 
prasidėjo dar 1990 metais, o už 
įvairius nusikaltimus, daugiausia 
vagystes, jis sėsdavo į teisiamųjų 
suolą beveik kasmet. 

vagišiauS grobiS – aLkohoLiS 
bei DviratiS
Rajono policijos komisariato pa-
reigūnai nustatė, kad A. V. šių 
metų vasario 3–5 dienomis išdau-
žė durų stiklo paketą, įsibrovė į V. 
R. priklausančios sodybos pirtį, iš 
kur pagrobė sodybos savininkei 
priklausantį turtą – tris pusės litro 
talpos nepilnus butelius brendžio 
„Alita“, kurių bendra vertė 15 
eurų, vieną nepilną butelį vyno 

„Voruta“, kurio vertė 5 eurai. Dėl 
to nukentėjusioji V. R. patyrė 20 
eurų turtinę žalą. 

Vos po kelių dienų išdaužęs 
lango stiklą, A. V. įsibrovė į N. 
R. priklausančios sodybos gyve-
namąjį namą bei pagrobė 0,5 litro 
talpos „Malūnininkų“ trauktinės 
butelį, kurio vertė 9,50 euro, bei 
0,75 litro talpos putojančio vyno 
„Alita Classic L. S.“ butelį, kurio 
vertė 4,50 euro, taip padarydamas 
nukentėjusiajai N. R. 14 eurų tur-
tinę žalą. 

Negana to, policijos pareigūnai 
dar nustatė, kad A. V. šių metų 
vasario pabaigoje įsibrovė jau į  
trečią sodybą. Metaliniu strypu 
nulupęs kilpas, kuriomis buvo 
užkabinta pakabinama spyna, jis  
įsibrovė į ūkinį pastatą, iš kur pa-
grobė sodybos savininkei E. S. 
Priklausantį dviratį „Express“, 
kurio vertė 300 eurų.

Daužė akmeniu Langų 
StikLuS, Laužė metaLineS 
SpynaS 
Kaltinamasis A. V. ikiteisminio 
tyrimo metu savo kaltę dėl visų 
pareikštų kaltinimų pripažino vi-
siškai. Jis patvirtino, kad šių metų 
vasario mėnesį, tikslios dienos 
neprisimena, įsibrovė į V. R. pri-
klausančios sodybos pirtį. Pirties 

durų stiklo paketą išdaužė akme-
niu ir įėjęs į vidų paėmė iš dešinė-
je pusėje nuo įėjimo stovėjusios 
spintelės tris nepilnus butelius 
brendžio ir vieną nepilną butelį 
vyno. Alkoholinius gėrimus jis 
išgėrė. Sutinka su alkoholinių 
gėrimų verte ir sugadinto stiklo 
verte, todėl nukentėjusiosios ieš-
kinį dėl turtinės žalos pripažįsta. 
Taip pat pripažįsta jos ieškinį dėl 
neturtinės žalos atlyginimo. 

Taip pat kaltinamasis patvirtino, 
kad po kelių dienų įsibrovė ir į 
kitą sodybą. Vakare eidamas pro 
šią sodybą matė, kad joje visur yra 
tamsu, todėl akmeniu išdaužė lan-
go stiklą. Tačiau pamatęs, kad per 
šį langą neįlįs į vidų, nuėjo prie 
kito lango ir akmeniu išdaužė kito 
lango stiklus. Įlipo į namo vidų ir 
iš šaldytuvo pasiėmė vieną pilną 
butelį trauktinės ir vieną butelį pu-
tojančio vyno. Šiuos alkoholinius 
gėrimus taip pat išgėrė. 

Po to A. V. patvirtino, kad įsi-
brovė ir į trečios sodybos ūkinį 
pastatą, kuris priklauso E. S. Ži-
nojo, kad ji ūkiniame pastate lai-
ko dviratį, todėl sugedus jo paties 
dviračiui nutarė pasisavinti sve-
timą. Atėjęs vakare susirado toje 
pačioje sodyboje metalinį strypą 
ir juo nulaužė metalinę spyną. Iš 
pastato pavogė dviratį, su kuriuo 

vėliau vyriškį ir sulaikė policija 
bei daiktą paėmė.

nekentėjuSioS įtarė 
vagyStėmiS kaimyną
Pareigūnų apklausta nukentėju-
sioji pirties savininkė V. R. tei-
gė, kad atvykusi į sodybą rado 
išdaužtą pirties durų stiklą, ant 
grindų aptiko didelį akmenį, o 
apžiūrėjusi patalpą pastebėjo, 
kad pavogtas ten buvęs benzi-
ninis pjūklas „Stihl M170“, me-
džio pjovimo staklės „Shreb“, 
trys nepilni buteliai brendžio bei 
vienas nepilnas vyno butelis. Dėl 
šios nusikalstamos veikos ji įtarė 
gretimame kaime gyvenantį A. V., 
kadangi nuo jo yra nukentėjusi ir 
anksčiau – vyriškis yra pavogęs 
jos vištas, du kartus sugadinęs 
namo spyną, pavogęs statybinių 
įrankių bei alkoholinių gėrimų.

Dėl benzininio pjūklo ir me-
džio pjovimo staklių vagysčių 
pareigūnams nepavyko surinkti 
įrodymų.

Tuo tarpu dėl antros vagystės 
liudytojas R. D. patvirtino, kad jis 
prižiūri kaimynės N. R. sodybą, 
kai ji būna išvykusi į komandiruo-
tes Vokietijoje. Vienąkart atvykęs 
apžiūrėti sodybos pastebėjo, kad 
išdaužtas namo langas, durys buvo 
užrakintos. Atsirakinęs duris ir įėjęs 

į vidų pastebėjo, kad kažkas buvo 
viduje, nes užuolaida buvo atitrauk-
ta ir kitos kambario durys atidary-
tos. Visi vertingi daiktai nepaimti, 
bet iš spintos dingo šampano ir 
trauktinės buteliai. Paskambino 
savininkei N. R. ir pranešė, kad 
buvo įsilaužta į jos namus. Po to 
paskambino bendruoju pagalbos 
numeriu ir laukė policijos.

Dviračio netekusi apklausta 
E. S. manė, kad dviratį pavogė 
A. V., gyvenantis tame pačiame 
kaime, nes ne kartą pas ją sody-
boje yra dirbęs ūkio darbus, to-
dėl žino, kur kas padėta, žinojo 
ir matė, kad kluone yra dviratis. 
Jį įtaria todėl, kad buvo žmonių, 
mačiusių vyriškį, važiuojantį mi-
nėtu dviračiu.

Teismas išnagrinėjęs šią bau-
džiamąją bylą A. V. pripažino 
kaltu ir paskyrė laisvės atėmimą 
vieneriems metams ir dviem mė-
nesiams. 

Taip pat dviem nukentėjusioms 
teismas priteisė civilinius ieški-
nius iš A. V. Nuteistasis nukentė-
jusiajai N. R. privalės sumokėti 
144 eurų turtinės žalos atlygi-
nimo, o V. R. privalės padengti 
108,67 eurų turtinės žalos atlygi-
nimo, 200 eurų neturtinės žalos 
atlyginimo ir 200 eurų proceso 
išlaidų.•

»Atkelta iš 1 psl. 

Į Lazdijų gatves išriedėjo per 100 Lazdijų krašto ūkininkų

jog ūkininkai yra vieningi. To-
liau iš Straigių kaimo ūkininkai 
pajudėjo link Lazdijų, o prie 
dešimties traktorių pakeliui vis 
jungėsi ir jungėsi kiti ūkininkai, 
kol galiausiai susidarė per 100 
traktorių kolona.  

„Mūsų ūkis – pienininkys-
tės. Jau dveji metai iš eilės yra 
gana stabiliai žemos supirkimo 
kainos. Dvejus metus nelepina 
gamta. Ir kai mūsų valdžios vy-
rai nesugeba sukontroliuoti nei 
eksporto, nei importo, kenčiame 
mes. Lengviausia grandis, kurią 
galima pažeisti, – ūkininkai. Juk 
ir su akciziniu kuru problema, su 
visa žemės ūkio politika. Juk Lie-
tuvoje išmokos pačios mažiau-

sios Europoje“, – kalbėjo Teizų 
seniūnijos ūkininkas Renaldas 
Židžiūnas.

Ūkininkai teigė nebijantys mo-
kesčių, tačiau norintys palaipsniui 
vykdomų, o ne žaibiškų ir jiems 
kenksmingų reformų. „Mes neiš-
galim. Stengiamės modernizuoti 
ūkius. Bankai į tai nekreipia dė-
mesio – juk paskolas turėsime 
grąžinti. Iš kur mums grąžinti, 
jeigu kainos žemos. O dar valdžia 
prisideda apkraudama mokesčiais. 
Lietuvos ūkininkai gali mokėti 
mokesčius, jie privalomi, tačiau 
mes už protingus mokesčius. Juk 
galima pamažu, bet visko iš karto 
mes nepajėgūs“, – kalbėjo ūkinin-
kas R. Židžiūnas.

Stambieji ūkininkai sako, jog 

kaimuose neliko smulkiųjų, ku-
riuos „sunaikino“ neteisingai že-
mos pieno kainos.  „Ūkininkus 
skriaudžia. Juk šiandien kaime 
nelikę nei karvės, nei arklio. 
Smulkus ir vidutinis ūkis – mi-
ręs, nuvarytas. Kaimas sužlug-
dytas. Aš esu iš Kapčiamiesčio 
seniūnijos, kur pačios nenašiau-
sios žemės. Turėdamas truputį 
laiko bandžiau apsiskaičiuoti: kai 
yra tokie mokesčių projektiniai 
variantai, tai aš kiek sumokėsiu 
įvairiomis formomis, pavidalu 
mokesčių, mano nei tėvai, nei 
uošviai, nei vaikai tų pinigų neat-
gaus. Siekiame, kad būtų atkreip-
tas dėmesys į kaimo žmogų, ūki-
ninką“, – kalbėjo Kapčiamiesčio 
seniūnijos ūkininkas Virginijus 

Kukučionis.
Ūkininkų sąjungos Lazdijų 

skyriaus pirmininkas tikisi, kad 
į taikią ūkininkų protesto akciją 
bus atsižvelgta. „Tikslas – paro-
dyti ūkininkų vienybę ir atšvęsti 
Lietuvos ūkininkų sąjungos šim-
tmetį. Lietuvos valdžia yra gera, 
bet mes padėsime, kad ji būtų dar 
geresnė. Mes prisijungiame prie 
visų Europos Sąjungos žemdir-
bių reikalavimų. Juk turėtų būti 
tokios pačios išmokos visiems. 
Mūsų ūkininkai turi dar geresnes 
žemes nei kitose ES valstybėse, 
bet išmokos ženkliai skiriasi. Mes 
neverčiam valdžios, bet norime 
būti vieningi ir matomi“, – kal-
bėjo Lietuvos ūkininkų sąjungos 
Lazdijų sk. pirmininkas Kęstutis 

Sujeta.
Su policijos leidimu ir palyda 

daugiau nei 100 Lazdijų rajono 
ūkininkų važiavo centrine savi-
valdybės gatve. Kolona judėjo 
protestuodama dėl didinamų 
mokesčių, naikinamo Lietuvos 
kaimo. 

Protesto akciją žemdirbiai pra-
dėjo lapkričio viduryje prie kelių, 
laukuose statydami žalius kryžius. 
Anot akcijos rengėjų, tai simbo-
lizuoja žemdirbių diskriminaciją 
Europos Sąjungoje, žemdirbių ir 
visuomenės supriešinimą. Šiuo 
metu visoje Lietuvoje pastatyta 
apie 10 tūkst. kryžių. Nesulaukę 
valdžios reakcijos, gruodžio pra-
džioje ūkininkai ketina keliauti 
traktoriais į Vilnių.•

Lietuvos ūkininkų sąjungos Lazdijų sk. pirmininkas K. Sujeta tikisi, kad į taikią ūkininkų protesto 
akciją bus atsižvelgta.

„Vyrai turi „pastovėti“ už save ir šeimas, kad išliktų kaimas ir žemės ūkis. Reikia kovoti“, – 
kalbėjo ūkininko dukra A. Budrienė.
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kaLba, kaD...
Dzūkai

g Įtakingas tarybos narys 
tiek ūkininkų šventėje, tiek 
kituose renginiuose neven-
gia sakyti, kad anksčiau buvo 
tamsa ir viskas „draudžiama“. 
Tai kai dabar nebedraudžia-
ma, tai nedraudžiama ir į snu-
kį duot šventės metu. Kaip 
liaudyje sako, alus ir tamsa, 
tamsa ir alus...
g Rajono valdžia pasiūlė 

savivaldybės įstaigoms atei-
nantiems metams užsisakyti 
spaudos, kurią įstaigos norėtų 
skaityti. Gali būti, jog toks pasi-
rinkimas duotas tam, kad val-
džia išsiaiškintų, kokią spaudą 
užsisakys įstaiga: ar valdžiai 
giedančią šlovinimo giesmes, 
ar siūlančią platesnį ir spalvin-
gesnį gyvenimo vaizdą. Gali 
būti, jog į Lazdijų rajoną sugrįš 
knygnešių gadynė, kai valdžiai 
nepatinkantį tiesos žodį teks 
slėpti po skvernu.
g Lazdijų eglutės įžiebimo 

šventei kultūros darbuotojai 
rengia realybės šou „Rau-
donbatė ir 7 nykštukai“. Šis 
realybės šou skiriamas mies-
to princesei, liaudyje dar va-

dinamai Malvina. Kalbama, 
kad Raudonbatės pozicijoje 
lazdijiečiai gali pamatyti labai 
pažįstamą veidą ir iš sostinės 
atsivežtus raudonus batelius. 
O nykštukų pozicijas turėtų 
užimti kai kurie tarybos na-
riai – penki valstiečiai ir du 
konservatoriai. Tikimasi, jog 
realybės šou bus su laimin-
ga pabaiga. Juk čia šou, o ne 
gyvenimas...
g Prariedėjus miesto ga-

tvėmis gigantiškai sunkiasvo-
rei ūkio technikai, vienos iš jų 
kabinoje buvo pastebėtas vie-
nas tarybos narys raudonais 
kaip sunokęs vasaros obuo-
lys žandais. Turbūt pasakojo 
vairuotojui, kad ne mes čia 
norim tuos kuro akcizus kelti, 
čia Karabasas kaltas...•

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.

Neįgaliuosius ir jų šeimas, organizacijos  
rėmėjus  ir  svečius maloniai kviečiame 

dalyvauti „Tarptautinės neįgaliųjų  
dienos“ renginyje Lazdijuose                                                            

Gruodžio 3 dieną 11 val.  minėjimas, koncer-
tas, vakaronė vyks viešojoje bibliotekoje, II a. 

konferencijų salėje (Seinų g. 1, Lazdijai)                                                           
Lazdijų rajono neįgaliųjų draugijos taryba 

Pirmininkė Ona Černiauskienė

Atidaromas naujas 
manikiūro, pedikiūro 

kabinetas 
Seinų g. 5, Lazdijai. 

Kviečiame registruotis! 

Tel. 8 627 82409.

Yra žmonių, kurie niekada neklysta todėl, kad jų niekada nevargina 
jokios protingos mintys.•
j. v. gėtė

aukSinėS mintyS

Opozicijos ir pedagogų pastangomis 
stabdoma švietimo reforma

Valdžia priversta stabdyti 
planuotą rajono švietimo 
įstaigų reformą, kurios 
esmė – drastiškas etatų 
mažinimas. Tokių ketini-
mų valdžią privertė atsi-
sakyti aktyvus tarybos 
opozicijos pasipriešinimas 
ir kilęs švietimo bendruo-
menės nepasitenkinimas.  

Rytoj vyksiančiame Lazdijų rajo-
no savivaldybės tarybos posėdyje 
bus svarstomas didžiausias leisti-

nas švietimo įstaigų etatų skaičius. 
Redakcijos duomenimis, pagal šį 
projektą, etatų skaičius švietimo 
įstaigose realiai nesumažės, o kai 
kuriose net gali ir padidėti. 

Galima teigti, jog opozicija ir 
švietimo bendruomenė pasiekė 
pergalę. Tiesa, teigiama, jog prie 
šios reformos bus sugrįžta vėliau, 
kai ji bus plačiai aptarta visų su-
interesuotų šalių. 

Opozicijos atstovų teigimu, 
reformai nebuvo tinkamai pasi-
rengta, ji buvo per vėlai pradėta, 

apie jos vykdymo būdus ir gali-
mas pasekmes nebuvo tinkamai 
diskutuojama su švietimo ben-
druomene. 

Derėtų priminti, jog šiai refor-
mai nepritarė kai kurie tarybos 
komitetai, o Lazdijų Motiejaus 
Gustaičio gimnazijos profesinės 
organizacijos atstovai raštu krei-
pėsi į savivaldybės administraciją 
ir tarybos narius, konkrečiais pa-
vyzdžiais įrodydami, jog reforma 
nelogiška ir neparengta.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Ligoninės fronte permainų nematyti?

– Ar tiesa, kad vadovaujant 
V. Šimkoniui, ligoninėje gali-
mai buvo atliekami neskaidrūs 
viešieji pirkimai?

– VšĮ Lazdijų ligoninės vie-
šuosius pirkimus vykdo pirkimų 
organizatoriai, o didelės vertės 
pirkimus – viešųjų pirkimų ko-
misija. Informacijos apie galimai 
neskaidriai vykdytus viešuosius 
pirkimus neturiu.

– Kaip vertinate V. Šimkonio 
įvykdytus teisiniu požiūriu netei-
sėtus darbuotojų atleidimus? Ar 
nesvarstote galimybės pasiūlyti 

V. Šimkoniui sumokėti iš savo ki-
šenės ligoninės patirtus nuostolius, 
susijusius su išmokomis neteisėtai 
atleistiems darbuotojams?

– Neigiamai vertinu tiek netei-
sėtą darbuotojų priėmimą, tiek 
atleidimą. Jei tik būtų teisinės ga-
limybės, ligoninei padarytus nuos-
tolius iš savo kišenės pasiūlyčiau 
atlyginti visiems, kurių sprendi-
mai tuos nuostolius sąlygojo. Jei 
klausiate apie patarėjus, tai, visų 
pirma, jie priimti buvo neteisėtai 
ir tai padarė ne V. Šimkonis.

– Ar tiesa, kad Jūs esate užsi-
minusi, jog pasibaigus nedarbin-

gumo pažymai, V. Šimkoniui bus 
pasiūlyta atsistatydinti?

– Netiesa. Pasibaigus V. Šim-
konio nedarbingumo pažymai pa-
siūlysiu jam dar daugiau dėmesio 
skirti ligoninėje dirbančiam per-
sonalui, jo motyvavimui, darbo 
sąlygų gerinimui bei pacientų ir jų 
artimųjų lūkesčių atliepimui.

– Ar tiesa, kad galima V. Šim-
konio įpėdine numatyta p. Talan-
dzevičienė? 

– Netiesa.

– Ačiū už atsakymus. •
„Dzūkų žinių“ informacija

»Atkelta iš 3 psl. 

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija.

Lazdijų ligoninė.
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Kelionė link jūros ir po Žemaitiją
Šeštokų mokyklos moki-
niai, vykdydami vaikų ir 
paauglių nusikalstamumo 
programą „Gerumo link“ 
ankstų lapkričio 23 die-
nos rytą, nepabūgę nei 
žvarbaus vėjo, nei šalčio, 
išvyko į Žemaitiją.  Jau pati 
kelionė prasidėjo linksmu, 
draugišku bendravimu, 
tarsi visi būtume vienos 
šeimos nariai. Kelionė 
neprailgo ir po keleto 
valandų mes jau buvome 
Kretingoje. 

Čia aplankėme Kretingos dvaro 
sodybą, kuri užima 43 hektarų 
plotą, dvaro muziejaus etnogra-
fijos ekspoziciją, įsikūrusią bu-
vusiame ūkvedžio name, vandens 
malūną, rūmus. Šioje vietoje nuo 
XVI a. stovėjo medinis Kretingos 
dvaro vandens malūnas, Vilniaus 
vyskupas Ignotas Jokūbas Ma-
salskis XVIII a. pastatė akmenų 
mūro malūną. Grafas Juozapas 
Tiškevičius jį rekonstravo ir 
1878 m. įrengė pirmąją Lietu-
voje hidroelektrinę ir dvaro stalių 
dirbtuves. Tarpukariu veikė grafų 
Tiškevičių aliejaus fabrikas „Oe-
lit“, saldainių dirbtuvė, medaus ir 
sirupo dirbtuvė „Šatrija“. 

Dalyvavome edukaciniame už-

siėmime „Karamelinių saldainių 
gamyba“, matėme visą saldainių 
gamybą, patys gaminome, raga-
vome, pakavome ir vežėme namo 
lauktuvių.

Vėliau aplankėme grafų Tiške-
vičių dvaro rūmus, juose esantį 
žiemos sodą.

Toliau vykome į sodybą „Pas 
Juozapą“, ten linksminomės 
atrakcionuose, supomės, žaidėme. 
Temstant pasukome link Palangos 
– apsistoti nakvynei. Pavalgę dar 
ėjome pasižvalgyti po vakarinę 
Palangą, žingsniavome J. Basana-
vičiaus gatve, Palangos tiltu.

Gerai išsimiegoję, pailsėję nu-
vykome į Gintaro muziejų, daly-
vavome edukaciniame užsiėmime 
„Gintaro savybės“. Užsiėmimo 
tikslas buvo išmokti atskirti gin-
tarą nuo plastmasės ir kitų me-
džiagų. Edukacijoje mes gintarą 
kilnojome, uostėme, žarstėme, 
plukdėme. Sužinojome, kad gin-
taras sūriame vandenyje neskęsta, 
kad jis yra degus, lengvas, šiltas. 
Užsiėmimo metu galėjome įsiti-
kinti savo gintarinių papuošalų 
tikrumu, nes viena mergaitė buvo 
pasipuošusi gintariniais auska-
rais. Kartu pagilinome chemijos 
žinias: sužinojome Baltijos gin-
taro cheminę formulę: C10H16O. 
Gintaro sudėtis: C – 80 %, O – 10 

%, H – 10 %. Gintare randama 
dar 12 cheminių elementų: vario, 
mangano, natrio, kalcio, azoto, 
nikelio, aukso, geležies, silicio, 
magnio, aliuminio, sieros. Ginta-
ro lydimosi temperatūra yra 375 
laipsniai. Baltijos gintaras turi 
gintaro rūgšties, kurios cheminė 
formulė C4H6O4. Sužinojome, 

kaip apdirbamas gintaras ir kur 
jis naudojamas. 

Taip pat apžiūrėjome Gintaro 
muziejuje esančius gintaro eks-
ponatus, tuo metu veikusią Eglės 
Čejauskaitės-Gintalės ir Martyno 
Gintalo parodą „Atsivėrimas“, 
kuri visiems labai patiko. Ap-
lankėme Birutės kalno koplyčią, 

lurdą, rudeninę jūrą, kuri buvo 
labai rami, ne visada pamatome 
ir vasarą tokią ramią, pasivaikš-
čiojome pajūriu ir atsisveikinę su 
jūra, pažadėję jūrai, kad kitąmet 
aplankysime vėl, linksmi, kupini 
įspūdžių grįžome į namus.•Alma Vaišnienė, 
programos vadovė, vyr. soc. pedagogė

„Pirties gare“ Druskininkuose mūsų krašto pirtininkai ne tik lepinosi
Dineta Babarskienė
Jubiliejiniame 10-ajame 
renginyje „Pirties garas“, 
kurį rengia Pirties bičiu-
lių draugija ir Druskinin-
kų vandens parkas, mūsų 
krašto pirtininkai Irena 
Silkienė ir Rimantas Silkė 
dalyvauja jau devintąjį 
kartą. Sako, pirmame 
tik nėra buvę, mat dar 
Pirties bičiulių draugi-
jos veikloje nedalyvavę. 
Šiemet 10-ajame renginy-
je pirties mylėtojų laukė 
30 pirties programų, 
90 pirties meistrų, 500 
vantų. Pirtininkai rinkosi 
ne tik iš Lietuvos, bet ir 
svetur. „Susipažinome su 
latviais, ypač patiko jų 
meditacinė pirtis“, – sako 
ponas Rimantas. Tai ar 
buvote kuo nors nustebin-
ti renginyje? „Kad įdomu, 
tai tikrai, bet kad būtume 
nustebę – ne“, – svarstė 
Irena ir Rimantas. 

O juk čia būta visko tiek daug, 
jog galva gali susisukti. „Kam 
susisuka, tas eina į baseiną atsi-
gaivinti“, – juokauja Rimantas. 
Druskininkų vandens parko pir-
čių erdvėje laukė masažai nuo 
galvos ir veido iki viso kūno 
su žilvičio vytelėmis. Pirčių 
erdvėje buvo galima išbandyti 
žemaitiškos pirties malonumus, 
roko ritmu pasivanoti kvietė za-
navykų pirtelė, viliojo medus 
nuogiems, suvalkietiška mote-
rų pirtis kvietė dailiosios lyties 
atstoves, pašėlti galima buvo 
vantų aromatuose, pasinerti į 

pelyno garą, džiunglių šėlsmas 
tik moterims kažką paslaptin-
gai žadėjo. Dargi laukė skrydis 
– pirtyje panirti ir paskraidy-
ti pirčių programose baseinų 
erdvėje. 

Pirtininkai Rimantas ir Irena 
iš Znicos kaimo pasiūlė pirties 
mylėtojams „Druskų magiją“, 
kurioje mėgautasi druska su 
šalavijais, raudonėliu, mėta, 
cinamonu, levanda, eukaliptu. 
Ne ragauti, nors, žinoma, gali-
ma, o išbandyti ant savų kūnų! 
Na, o Dzūkiškos pirties ypatu-
mais buvo sužavėti visi. Anot 
Rimanto, visi kvietė tai rankytę, 
tai kojytę pasivanoti. „O mes 
spygliuočių vantas išbandyti: 
kadagių, pušies, – sako jis ir 
priduria, – ir dar muziką palei-
dome tokią smagią, kad visus 
išjudintume, mat pirtyje apie 40 
žmonių susibūrė ir tada kiekvie-
nam į ranką jau po beržinę van-
tą įdavėme. Vanojo vienas kitą 
pagal muzikos ritmą. Norėjosi 
visus išjudinti.“ Ir iš kur čia to-
kių idėjų pasisemta? „Norime, 
kad būtų įdomiau, kad daugiau 
žmonių pamėgtų pirtį“, – sako 
sutuoktiniai. 

Vakare restorane dar bendras 
pasibuvimas laukė, vakarėlio 
tema – pasakų herojai. Štai 
kokie tie pirtininkai išradingi! 
Mūsų krašto pirtininkai Irena 
Silkienė ir Rimantas Silkė buvo 
pripažinti vienais aktyviausių 
pirtininkų, dar vieną apdova-
nojimą gavo už vasarą surengtą 
pirtininkų sąskrydį savoje sody-
boje. „Išvažiavome namo antrą 
nakties. Šiandien devintą ryto 
reikėjo šv. Mišiose būti. Tik ką 

Irena ir Rimantas, iš šonų Punsko lietuviai.

grįžome, namuose lyg ir šalta, 
nekūrenta“, – prisipažino juok-
damasis Rimantas sekmadienio 

pavakarę. Ar nepavargstate? 
„Vargstame, – kvatoja jiedu ir 
priduria, – ir pirtyje iš pradžių 

lyg kokį nuovargį junti, o pas-
kui tos energijos nežinia, iš kur 
atsiranda.“•

Rudeninė jūra skirtingai nei mokiniai dvelkė ramybe.
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Aikštelių prižiūrėtojai  — ne svetimų atliekų tvarkytojai, o patarėjai 
Reindžeriai. Taip neoficia-
liai buvo pavadinti pirmieji 
atliekų konteinerių aikš-
telių prižiūrėtojai, įrodę, 
kad reindžerių kontroliuo-
jamos aikštelės tampa tvar-
kingesnės, o atliekas čia 
nešantys žmonės – draus-
mingesni. 

Tad nuo šiol „reindžerių“ dar-
bas aikštelėse bus ne epizodinis, o 
nuolatinis – Alytaus regiono atlie-
kų tvarkymo centro (ARATC) 
valdybai pritarus įsteigti penki 
aikštelių priežiūros specialistų 
etatai. 

„Aikštelių priežiūros specia-
listai dirbs ne konkrečiose aikš-
telėse, o ten, kur bus pastebė-
tas didesnis kontrolės poreikis. 
Prižiūrėtojai periodiškai tikrins, 
prireikus budės visose regiono 
aikštelėse, tik tą darys skirtingu 
metu“,  – sakė ARATC direktorius 
Algirdas Reipas, besidžiaugiantis, 
kad įmonės valdybos sprendimas 
leis užtikrinti geresnę tvarką kon-
teinerių aikštelėse. 

Priežiūros specialistai, kaip 
ir iki šiol, rūpinsis, kad atliekas 
atnešę gyventojai jas tinkamai 
išrūšiuotų, patars, kur ką dėti, 
žiūrės, kad atnešti daiktai nebū-
tų paliekami prie konteinerių, 
informuos vežėjus apie užpildy-
tus konteinerius ir būtinybę juos 
ištuštinti.   

„Žmonėms tikrai kyla įvai-
riausių klausimų, kaip rūšiuoti, 
kur dėti, pavyzdžiui, kombinuotą 
pakuotę iš popieriaus ir plastiko, 
tad neretai kartu išrūšiuojame jų 
atneštas atliekas ir tokią pakuotę 
išmetame į plastiko atliekų kon-
teinerį“, – pasakojo nuo lapkri-
čio pradžios Prienuose dirbanti 
aikštelių priežiūros specialistė 
Loreta. 

Naujų rūšiavimo įgūdžių prie-
niškiams prireikia ir dėl to, kad šių 
metų vasarą čia pradėtos eksploa-
tuoti naujos požeminių konteine-
rių aikštelės.  Gyventojams tenka 
pratintis ir prie naujų konteinerių, 
ir prie to, kad jų yra daugiau – 
šalia jau įprastų įrengti ir atskiri 
konteineriai maisto atliekoms. 

Pradėjusi šias aikšteles prižiū-
rėti Loreta jau po poros pirmųjų 
savo darbo savaičių pastebėjo, 
kad vaizdas jose labai pasikei-
tė – prie konteinerių nebeliko 
didžiulių krūvų šiukšlių, kurias 
anksčiau kai kas patingėdavo iš-
rūšiuoti ir sudėti į konteinerius. 
Žinoma, kartais būna prie kontei-
nerio palikta kokia didžiulė dėžė, 
kurią kažkas patingėjo išlankstyti 
ir įmesti į popieriaus konteine-
rį, tačiau siaubą keliančių krūvų 
nebeliko.   

Pirmieji „reindžeriai“ konteine-
rių aikštelėse atsirado prieš pora 
metų. Ieškant sprendimo, kaip 
užtikrinti tvarką tuomet keliose 

itin probleminėse Alytaus miesto 
aikštelėse, ARATC ryžosi ekspe-
rimentui ir, savivaldybei skyrus 
finansavimą, keliems mėnesiams 
įdarbino aikštelių prižiūrėtojus.   

Šio eksperimento rezultatai pra-
noko lūkesčius: aikštelės tapo ne 
tik švaresnės – ženkliai sumažėjo 
ir  jose surenkamų atliekų kiekiai, 
iš kai kurių aikštelių netgi buvo 
patraukti mišrių atliekų konteine-
riai – jie tapo nebereikalingi, nors 
anksčiau stovėdavo perpildyti. 

Po tokios patirties atskirose 
savivaldybėse tam tikram peri-
odui aikštelių prižiūrėtojai buvo 
įdarbinti dar keletą kartų. Išvada 
visuomet buvo ta pati – jiems 

dirbant aikštelės tapdavo ne tik 
tvarkingesnės, bet ir atliekos 
išrūšiuojamos nepalyginamai 
geriau. 

Tad finansavimas „reindžerių“ 
įdarbinimui buvo skirtas ir dar 
keletą kartų. Ir nė vienas iš tų 
kartų nenuvylė.  Šiemet Alytaus 
mieste prižiūrėtojai šešis mėne-
sius stebėjo ir tvarkė 23 konteine-
rių aikšteles, kuriose iš viso buvo 
79 konteineriai. Suskaičiuota, kad 
per pusę metų mišrių komunalinių 
atliekų šiose aikštelėse surinkta 
beveik 97 tonomis mažiau. 

Pastebėjus, kad kai kuriose 
aikštelėse mišrių atliekų kon-
teineriai net neprisipildydavo, 

trys konteineriai buvo patraukti, 
o pagerėjus rūšiavimui papil-
domai pastatyta 10 konteinerių 
popieriaus ir plastiko atliekoms, 
šie konteineriai buvo dažniau iš-
tuštinami. 

„Mažinti mišrių atliekų kiekį 
yra labai svarbu, norint išvengti 
rinkliavos didinimo, nes tik šių 
atliekų tvarkymas yra įskaičiuotas 
į rinkliavos kainą.  Už išrūšiuotas 
pakuočių atliekas gyventojams 
mokėti nereikia, tad nuo kiekvie-
no žmogaus elgesio priklauso, 
kiek už atliekų tvarkymą mokame 
mes visi“, –  pastebėjo ARATC 
vadovas A. Reipas.•
ARATC inf.

„Lazdijų vanduo“ — tarp blogiausių šalies vandens tiekėjų
Praėjusią savaitę buvo 
pristatytas Aplinkos minis-
terijos užsakymu atliktas 
šalies vandens tiekimo 
įmonių veiklos tyrimas, 
kuris patvirtino, jog 
„Lazdijų vanduo“ yra tarp 
blogiausioje situacijoje 
esančių analogiškų įmonių. 
Jei situacija nesikeis, mūsų 
krašto įmonė gali būti 
prijungta prie stipresnės 
bendrovės. 

Tyrimo rezultatus pristačiusi ben-
drovė konstatavo, jog UAB „Laz-
dijų vanduo“ neįvykdė bendrovei 
keltų reikalavimų, neištaisė klai-
dų, nesugebėjo įvykdyti miesto 
vartotojų prijungimo prie centra-
lizuoto vandens tiekimo sistemos 
reikalavimų. 

Šiuo metu „Lazdijų vanduo“ 

neatitinka šio tipo įmonėms ke-
liamų reikalavimų ir jai net galėtų 
būti neišduodama licencija tokiai 
veiklai. 

Panašioje situacijoje yra ir Va-
rėnos, Simno vandens tiekėjai. 
Geriausiai regione atrodo Alytaus 
ir Druskininkų vandens tiekėjai. 

Pagal ministerijos planus, blo-
gai dirbančios įmonės gali būti 
prijungiamos prie gerai dirbančių 
bendrovių, kad situacija regione 
pagerėtų. Tokiu atveju, „Lazdijų 
vanduo“ galėtų būti prijungtas 
prie „Dzūkijos vandenų“. 

Ministerija svarsto galimy-
bę per dešimtmetį sustambinti 
vandens tiekimo įmones, jas su-
jungiant į stambesnius vienetus, 
tuomet pirmajame etape liktų 10 
vandens tiekėjų, o po dešimties 
metų – tik penkios. Galutinis re-
zultatas – vienos vandens tiekimo 

įmonės įkūrimas visai Lietuvai. 
Aplinkos ministerija užsimojo 

Lietuvoje stambinti vandentvar-
kos įmones. Tai liečia ir Alytaus 
regioną. 

Siūloma jungti Alytaus miesto 
ir rajono, Varėnos, Lazdijų rajonų 
bei Druskininkų vandens tiekimo 
įmones, mat kai kuriose savival-
dybėse vandens tiekimo įmonės 
išgyvena sunkų laikotarpį – van-
denį ir nuotekų paslaugą teikia 
brangiai, skendi skolose. Alytus 
ir Druskininkai dėl siūlomo jun-
gimo stoja piestu.

„Ministerija svarsto planą, 
kaip pagelbėti sunkiai besiver-
čiančioms įmonėms. Bet blogai, 
kad tie planai kitų savivaldybių 
sąskaita. Druskininkai susitvarkę 
su šiuo klausimu. Pas mus vanduo 
ir nuotekų šalinimas yra vienas 
pigiausių Lietuvoje. Tikrai ne-

norime sutikti gelbėti kaimynus. 
Dėl kokių priežasčių jie gyvena 
prasčiau, galima analizuoti, tačiau 
negaliu kaip Druskininkų meras 
su tuo sutikti. Tą aiškiai išdėstė-
me. Manau, turi būti išanalizuota 
tų sunkiai besiverčiančių įmonių 
situacija ir ministerija lai joms 
padeda“, – kalbėjo Druskinin-
kų meras Ričardas Malinauskas. 
Alytaus ir Druskininkų vanden-
tvarkos įmonės laikosi gerai. Kiek 
prasčiau Varėnos ir Alytaus ra-
jonuose, o Lazdijuose situacija 
liūdniausia.

Pateikėme kelis klausimus 
UAB „Lazdijų vanduo“ direk-
toriui E. Zaburai: 

• Kaip vertinate Aplinkos mi-
nisterijoje pristatytą vandens tie-
kėjų veiklos studiją? Kas sąlygojo 
blogus „Lazdijų vandens“ veiklos 
rezultatus? 

• Kokios galimybės „Lazdijų 
vandeniui“ įvykdyti ES direkty-
vas, kad mieste prie centralizuo-
tų tinklų būtų prijungta 98 proc. 
vartotojų?

• Kaip vertinate galimą „Lazdi-
jų vandens“ prijungimą prie gerai 
dirbančio vandens tiekėjo? 

Tačiau redakcija atsakymų iš 
gerbiamo „Lazdijų vandens“ di-
rektoriaus taip ir nesulaukė.

Lazdijų rajono savivaldybė per-
nai laimėjo projektą, pagal kurį 
100 rajono gyventojų suteikiama 
galimybė nemokamai prisijungti 
įvadą prie centralizuoto vandens 
tiekimo. Kadangi prie šio projek-
to savo lėšomis turėjo prisidėti ir 
pati savivaldybė, o naujoji valdžia 
neskyrė tam lėšų, tai projektu ne-
buvo pasinaudota.•
„Dzūkų žinių“ informacija
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Aidas Kelionis
Kasmet labai laukiu vasaros, 
nes tai mano mėgstamiausias 
metų laikas, bet šiemetinės va-
saros laukiau dar labiau, nes 
liepos 18 dieną Estijos mieste 
Tartu turėjo koncertuoti metalo 
dievukai –  amerikiečių grupė 
„Metallica“. Bilietą į šį šou man 
nupirko Lietuvos „Metallica“ 
klubo prezidentas Saulius, vos 
tik bilietai pasirodė prekybo-
je. Ir ne bet kokį, kur nors toli 
nuo scenos, o taip vadinamame 
„Golden circle“ („Auksiniame 
sektoriuje“) – prie pat scenos.

Tad prasidėjus vasarai vis skai-
čiavau, kiek dienų liko iki šio 
koncerto. Kaip žinia, laikas bėga 
greitai, o vasarą – dar greičiau. 
Taip savaitė po savaitės, diena 
po dienos atėjo liepos 17 diena, 
koncerto išvakarės. Po truputį 
pradėjo augti maloni įtampa, nes 
tik šios muzikos grupės fanas 
supras, ką reiškia dvi su puse 
valandos trunkantis „Metallica“ 
koncertas, o tiksliau pasakius – 
fantastiškas ir nepakartojamas 
šou. Vakare į nedidelę kuprinę 
susidėjau kelis reikalingus daik-
tus, paskambinau vairuotojui, 
kuris turėjo mane kitos dienos 
rytą nuvežti į Vilnių. Sutarėm, 
kad išvažiuosim po penkių dvi-
dešimt, nes iš sutartos Vilniaus 
aikštelės autobusai į Tartu turėjo 
pajudėti lygiai aštuntą ryto.

Naktis prieš koncertą nebuvo 
labai rami, nes galvoje vis su-
kosi mintys, kad vėl pamatysiu 
ir išgirsiu savo dievukus, kurių 
muzika žaviuosi. Sunkiai užmi-
gau, o penktą jau reikėjo keltis, 
tad to miego tiek ir tebuvo. Ke-
lionė iš namų į Vilnių tetruko dvi 
valandas ir prabėgo labai greitai, 
nes smagiai šnekėjomės su vai-
ruotoju. Pasiekę reikiamą vietą 
Vilniuje atsisveikinome – jis pa-
suko atgal, o aš patraukiau prie 
šalia autobusų besibūriuojančių 
žmonių. Grupių vadovai greitai 
išskirstė susirinkusiuosius po 
autobusus, ir kiek po aštuonių 
ryto pajudėjome kelionės tikslo 
link. Lietuvoje dar teko sustoti 
Ukmergėje ir Panevėžyje, kur 

paėmėme po kelis keleivius.
Pažiūrėjus į Europos žemė-

lapį, atrodo, kiek čia yra tos 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos, 
o ir atstumai tarp jų ne patys 
didžiausi, bet kelionė gerokai 
prailgo ir atsibodo, nes norėjosi 
kuo greičiau atsidurti buvusiame 
Raadi aerouoste Tartu ir laukti 
koncerto. Laimė, kad važiuo-
jant kartu su bendraminčiais yra 
apie ką pasišnekėti. O apie ką 
daugiau, jeigu ne apie „Metalli-
ca“. Be to, kelionės metu buvo 
organizuojami žaidimai, kurių 
metu buvo galima laimėti savo 
dievukų gitarų mediatorius ir 
firminį alų.

Pagaliau – mes aptvertoje 
aerouosto teritorijoje, o iš toli 
matosi didelė scena su stili-
zuotomis M ir A raidėmis, tarp 
kurių milžiniškas ekranas. Jau 
koncertuoja antra apšildančioji 
grupė, tad dar lieka laiko nusi-
pirkti „Metallica“ marškinėlius 
ir ko nors užkąsti. Prie firminės 
grupės parduotuvėlės milžiniška 
spūstis, bet pasigrūdęs pusva-
landį į kuprinę įsidedu marš-
kinėlius. Sumanymo užvalgyti 
atsisakau, nes porcijos labai 
didelės, tad renkuosi „Colą“ su 
cukrumi ir kofeinu.

Iki koncerto pradžios likus 
pusvalandžiui patraukiu prie 
scenos ir maždaug penkiolika 
dvidešimt metrų nuo jos užsiimu 
gerą vietą. Didelėje teritorijoje 
milžiniška minia laukia savo 
dievukų. Pagaliau nuskamba 
melodija, po kurios prasideda 
koncertai. Ir štai į sceną išei-
na Jamesas Hetfieldas, Kirkas 
Hammetas, Robas Trujillo ir 
Larsas Ulrichas. Kaukia gita-
ros, trata būgnai, o įspūdingais 
žilais ūsais pasidabinęs Jamesas 
į mikrofoną su didele jėga ir įtai-
gumu plėšia pirmuosius dainos 
„Hardwired“ žodžius.

Stoviu, žiūriu, klausau, lin-
guoju į ritmą ir negaliu patikėti 
savo akimis ir ausimis: metalo 
ir mano dievukas Jamesas visai 
arti manęs: matau jo kiekvie-
ną veido bruožą, žilus ūsus ir 
kiekvieną jų plaukelį, mėlynas 
akis, maišelius po jomis. Kai 
jis kreipiasi į žiūrovus, bandau 
peršaukti šešiasdešimties tūks-
tančių minią ir kiek turėdamas 
jėgų rėkiu: „Hey, James!!!“ 
Didžioji „Metallica“ ketveriu-
kė pavergia minią. Ši kartoja 
kiekvieną dainos žodį, gestais 
moja link scenos, pasineria į sa-
pną, iš kurio, oi, kaip nesinori 
pabusti.•

KNYGYNĖLIS

Kalėdinės GERUMO ŽVAIGŽDĖS beieškant…
Kalėdinis laikotarpis mus 
visuomet priverčia stabte-
lėti, apsižvalgyti aplinkui 
ir paieškoti kažko gražaus, 
nepaprasto ir netikėto. 
Norime atrasti gerumą, 
ramybę, tyrą ir paprastą, 
kuri sušildytų mūsų širdis. 
Visa tai – Kalėdų simboliai. 
Kai parduotuvių vitrinos, 
gatvės sublizga kalėdinė-
mis dekoracijomis, akis vis 
dažniau keliame į dangų. 
Ką gi ten tikimės išvysti? 
Mes ieškome žvaigždžių, 
kurios lyg mažos akelės 
draugiškai žiūri ir prana-
šauja stebuklingus daly-
kus,  į pasaulį ateinančius. 
Atrodo, kad tie tolimi 
žvaigždžių pasauliai – atei-
ties stebuklai, paliesiantys 
visų gyvenimus. Galbūt 
tada mes būsime laimingi.

Sakoma, kad kiekvienas, ateida-
mas į pasaulį, įžiebia savo žvaigž-
dę danguje. Laimingų žmonių 
žvaigždės ryškios, o vargstančių 
blankios, vos matomos. Būtų 
gražu,  jeigu mes, tie laimingieji, 
apsidairytume aplink, padėtumėm 
kaimynui ar visai nepažįstamam 
žmogui. Nuo mūsų priklauso, 
kaip jo žvaigždė suspindės. Tada 
miesto dangus būtų labai šviesus, 
o mūsų širdis užlietų šiluma, ra-
mybė. 

Aš jau šiandien tikiuosi su-
rasti tą, kuris svajoja apie ryš-
kesnę žvaigždę. Manau, reikia 
būti atidesnei. 

Pirmosios žvaigždės istorija.

Štai takeliu, kalbėdami apie 
sportą bei draugus, sparčiai 
žengia trys 8–11 metų berniu-
kai. Matyt, gerokai išalkę, nes 
laikas jau vėlus. Vaikai skuba į  
namus, apytuščius, neseniai at-
siradusius.  Vaikinukai pripratę 
laukti, supranta, kad gyvenimas 
nelengvas, jais rūpinasi tik tėtis. 
Mamos jau kurį laiką nėra, apie 
ją niekas namuose ir nekalba, 
pati pasirinko gyvenimą be savo 
vaikų, negalvodama, kaip su-
žeidė jų širdutes. Tėtis – geroji 
namų dvasia – moka paguos-
ti, nuraminti, išgirsti  svajones 
bei norus, nors išpildyti negali. 
Tada jam būna taip liūdna, kad 
nėra su kuo rūpesčiais pasida-
linti, pasiguosti,  virš jo galvos 
tik tamsus dangus, o prošvaisčių 
jokių nematyti. Vaikai auga geri, 
tik jiems labai sunku laukti pra-
mogų, drabužių,  žieminių batų. 
Tėtis vienas, o ta žvaigždelė 

danguje tokia maža ir blyški…
 Iš tiesų žmonės labai dažnai, 

net ir turėdami pakankamai lai-
ko, vėluoja priimti sprendimą, 
ištarti gerą žodį, atlikti artimo 
meilės darbą, parodyti gailes-
tingumą, pradžiuginti liūdintį. 
Gailestingumas yra dovanotas, 
kad išmoktume juo dalintis. 
Gražiausia širdies paslaptis – vi-
dinis tobulėjimas. Jis atsispindi 
ir išoriniame gyvenime. 

Bet Kalėdos – stebuklų me-
tas! Prisidėkime prie stebuklų 
išsipildymo… UAB „Lankava“ 
kolektyvas kviečia savo klientus 
prisidėti prie Raudonojo Kry-
žiaus Alytaus padalinio globo-
jamų šeimų ir asmenų. Pirkdami 
parduotuvėje „Lankava“ akcijos 
ženklu pažymėtas prekes, dalį 
pinigų skiriate paramos fon-
dui. Kalėdinė paramos akci-
ja vyksta nuo lapkričio 2 iki 
gruodžio 24 dienos.•

Romane užkoduotas gyvenimas
Dineta Babarskienė
Po Emilijos Lukšytės-
Krušinienės romano 
„Spygliuotu keliu“ prista-
tymo Lazdijų viešojoje 
bibliotekoje nesusilaikiau 
nepaskambinusi autorei. 
Norėjosi dar pasikalbėti, 
pratęsti tą jaukų, betar-
pišką bendravimą. Kny-
ga jau pasiekė Lazdijus 
ir, kur benuvyktų ponia 
Emilija, visur ją ir jos 
knygą lydi ištikimieji klubo 
skaitovai, muzikantai, 
plunksnos bičiuliai – tė-
kmiečiai. Pašnibždėsiu: 
naujojo romano pabaiga 
gera kaip pasakoj. O gal 
dar bus? Tęsinys? „Rimtai 
dar negalvojau. Galbūt. 
Tvirtai pasakyti negaliu 
nei taip, nei ne“, – ramiu 
balsu susimąsčiusi svarsto 
poetė, rašytoja, Alytaus 
apskrities literatų klubo 
pirmininkė Emilija Lukšy-
tė-Krušinienė. 

pirmoji romaną perSkaitė 
buvuSi mokinė
Romanas „Spygliuotu keliu“ – 
kelių kartų Grikienių šeimos isto-
rija, prasidėjusi nepriklausomoje 
Lietuvoje, pergyvenusi pasauli-
nius karus, tremtį, partizanines 
kovas, kolektyvizaciją ir sulau-
kusi Tautos atgimimo. Gyvybin-

gas pasakojimas, turtinga meninė 
išraiška tikrai įtrauks skaitytoją 
į romano veiksmą. Šį romaną 
pirmoji perskaitė buvusi autorės 
mokinė, dabar lietuvių kalbos 
mokytoja. „Parašiusi būtinai pa-
rodykite. Kito žmogaus žvilgsnis 
visada labai reikalingas. Išleisti 
savo kūrybą nereikėtų skubėti, 
dažnai į naudą ilgiau padirbėti, 
pagludinti tekstus. Paprašyta ir 
aš visada patariu, parašau kokią 
pastabėlę, į ausį asmeniškai pa-
šnabždu, kas taisytina, subtiliai, 
neįžeisdama žmogaus“, – sako 
ponia Emilija. 

viDiniS baLSaS ragino: 
rašyk!
Jūsų romano jau vien pavadinimas 
dramatiškas? „Juk mūsų tautos 
kelias ne rūtom klotas, spygliais 
barstytas“, – tarsteli rašytoja. O 
ir rašant gimė visai naujų epizodų 
nei buvo sumanyta pradžioje, tad 
tekę „pastumdyti tekstus“. „Aš ir 
į savo kūrybą žvelgiu kritiškai. 
Galvoju, kad ir mano išleistame 
romane kai kur buvo galima ge-
riau, meniškiau parašyti“, – prisi-
pažįsta moteris. Ponia Emilija sa-
kosi rašiusi romaną kokį pusmetį. 
„Norėjosi parašyti, nežinia, kiek 
to kelio mums kiekvienam dar 
skirta“, – prasitaria ji. O kaipgi 
kilo idėja parašyti romaną? „Ne-
spontaniškai... Aš juk jau vyresnio 
amžiaus žmogus, tad esu mačiusi 

savo akimis pokarį, partizaninį 
judėjimą, teko palikti tėviškę, kad 
išvengtume trėmimo – visos šios 
mintys, sugrįžtantys vaizdai ragi-
no išsisakyti, papasakoti. Vidinis 
balsas vis tikino: reikia, reikia. 
Ypač norėtųsi, kad paskaitytų jau-
nimas“, – apie savo sumanymą 
rašyti pirmąjį romaną pasakoja 
ponia Emilija. „Romanas – pir-
mas, prozą ir anksčiau rašiau“, 
– dar patikslina. Moters kūrybos 
kraitėje – 4 poezijos knygos, jau 
dabar 5 prozos. Romanas – devin-
toji knyga. Dabar ponia Emilija 
sakosi nori rašyti daugiau prozos, 
ne poezijos. Tai daryti pataria ir 
literatūros žinovai teigdami, jog 
jos geras stilius, tekstai lengvai 
skaitomi, o ir pačiai Emilijai 
sakiniai lyg savaime dėliojasi. 
Tačiau ne kasdien ji prisėdanti 
rašyti, bet per savaitę kartą, pora 
tai jau tikrai.

joS LaikaS teka „tėkmei“
Nors senjorė, tačiau laiko netu-
ri daug. Dabar jos visas laikas 
teka „Tėkmei“. „Daug laiko 
skiriu organizaciniams reika-
lams, reikia organizuoti klubo 
renginius, knygų pristatymus. 
Dabar tėkmiečių laukia Advento 
vakaras“, – sako rašytoja. Juk, 
žinia, jog ši, rodos, tokia tra-
pi moteris vadovauja visiems 
Alytaus apskrities rašantiems, 
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Pašėlusi močiutė: aš myliu jaunimą
Dineta Babarskienė
Jaunatviškai atrodanti 
Elena Svetlauskienė kilusi 
iš Noragėlių. Į jos sodybą, 
kurioje vasaroja, vilkai ant 
kiemo ateina. „Būtų atda-
ras langas, per langą įšok-
tų“, – kvatojasi ji. O pas-
kui papasakoja dar vieną 
atsitikimą, kaip lapė gaidį 
pačiupo. „Gaudyk, lapė 
gaidį neša“, – prisimena ji 
kaimynės riksmą savojo 
gaidelio netekus. Šiemet 
jos sodyboje karvelis ap-
sigyvenęs buvo. Kaip pati 
sako, „pačtorius“, ko gero. 
Ir pelėda ant peties atsitu-
pianti, mat sodybos medyje 
įsikūrusi. Į Noragėlius Ele-
na išvykstanti, kai daržus 
Šeštokuose apsiravinti,  o 
sugrįžtanti vėlyvą rudenį, 
kaip sakosi, vėl poniškai 
gyventi – į miestelį. 

„Šiemet spanguolių nebuvo, pel-
kė tiek išdžiūvusi, jog su kaliošais 
gali vaikščioti“, – sako senjora, 
o ir per Nemuną ji jau nužiūrė-
jusi buvo, kad perbristi galima, 
apie ką jos jaunystės laikais nė 
pagalvoti neįmanoma buvę. 66 
metų Elena sakosi, jog ji  dabar 
jau pensininkė, senjora. „Protas 
aštuoniolikmetės, kūnas šešiasde-
šimt šešerių“, – kvatoja senjora ir 
mane pralinksmindama. Kartais 
nė nesuprasi, kada ji rimtai kalba, 
o kada juokais, savo humoru ir 
optimizmu užkrėsdama ir kitus. Ji 
visad pasitempusi, dailiai anūkės 
padažyta, aptemptos kelnės, ma-
dinga tunika, blizgančiais kulnais 
aukštakulniai batukai – močiutė 

švyti. „Kad aš turiu pabūti anū-
kės bandymų modeliu – ar nagus 
lakuoti, ar plaukų dažų spalvą iš-
bandyti. Bet kas gi čia? Nieko to-
kio“, – juokiasi ji. Užauginusi tris 
dukteris: Daivą, Jurgitą, Rasmą, 
bendrą kalbą randa ir su šešiais 
anūkais. „Mano mama mylėjo 
jaunimą ir aš myliu“, – sako ji. 
O kai visi suguža į Šeštokus, tai 
uždainuoja. „Kaimynai net klau-
sia, ar per radiją toks geras kon-
certas“, – juokiasi ji. 

atroDytų, papraStaS 
paSakojimaS apie Savo šeimą 
virto puikiu kraštotyriniu 
Darbu
Elytė patikina visada mėgusi ra-
šyti. Gražiai paprašyta, anot jos 
pačios, tiesiog įprašyta, parašiusi 
savo šeimos istoriją. Kraštotyri-
nė medžiaga puiki, o asmeniniai 
šeimos įvykiai persipynę su is-
toriniais įvykiais. „Tėtis kariavo 
Antrajame pasauliniame kare, tad 
rinksiu medžiagą ir aprašysiu“, 
– apsisprendusi ji. Daug šiltų, 
skaudžių prisiminimų, jos dar-
be, kuriuos skaitydama Elytė vos 
tvardosi nepravirkusi. „Močiutė 
savo sodybos baloje panirdavo į 
ledinį vandenį, kad nežmoniškus 
skausmus apmalšintų – sirgo vė-
žiu“, – savo šeimos istorijoje užra-
šiusi ji. Viešėjau toje sodyboje va-
sarą, mačiau tą tvenkinį, girdėjau 
tą pasakojimą, įsivaizduoti mums 
jau sunku. „Tačiau šitą pačią balą 
mama vadino laiminga bala“, – 
tuoj vėl nusišypso Elena. Kodėl 
laiminga? „Visi turėjo išsikasę 
balas savo sodybose, bet kaimo 
vaikai maudytis mėgo tik mūsų 
baloje ir nė vienas nenuskendo, 

užtat kiek „balijų“ nuskandinome 
beplaukiodami lyg „laivais“, – 
juokiasi pasakodama ji. 

Šeimos istorijos pasakojimą 
įvertinti jau spėjo ir pats rašyto-
jas, poetas, kompozitorius Alvy-
das Augustinas Jegelevičius. „Jo 
dainas klausydavome dar per VEF 
radiją. Brangus radijas buvo – 90 
rublių kainavo. Aš Jegelevičių 
pamačiusi, vos atpažinau, tik iš 
balso“, – prisipažino ji. Ir, ko gero, 
nenuostabu, kad jai sekasi rašyti, 
mat Elena 11 metų išdirbusi pradi-
nių klasių mokytoja Semoškų mo-
kykloje, Jovaišiuose. Vėliau dirbo 
ir bibliotekoje, ir ambulatorijoje. 
„Darbo stažas mano geras, tik pi-
nigų nėra“, – šypsosi kalbėdama ji. 
Anot moters, buvo laikas, kai vie-
nu metu trijuose darbuose dirbo: 
ir valgykloje, ir ambulatorijoje, ir 
mokyklos bendrabutyje. „Žmonės 
sako, kad darbo nėra. Aš visada 
jo turėjau ir galėjau dar daugiau 
dirbti, kad tik būčiau suspėjusi“, 
– prisipažįsta ji. Senjora niekuo ne-
siskundžia – ne jos būdui. Ji geriau 
nusikvatos, pasijuoks. Tik savo Ro-
bertėlį vis pabaranti, pamokinanti 
gražių manierų. Ne, ne, negalvokit 
nieko blogo, nors Elena našlė, bet 
ne vieniša – nuolat apsupta jauni-
mo. „Su tuo jaunimo šurmuliu aš ir 
„nusibaigsiu“, ko gero“, – svarsto 
ji juokais. O Robertėlis – tai jos 
mylimas katinas.

pašėLuSi močiutė pataria
Senjora domisi pulsuojančiu gy-
venimu, stengiasi koja kojon eiti 
su skubančiu pasauliu. Anot jos, 
mums dabar trūksta pakantumo 
vienas kitam. „Akimirkos nepra-
tyli žmonės, o kartais reiktų ir 

viskas išsispręstų, į vietas susi-
dėliotų“, – įsitikinusi ji. O ir į 
pašalpas ji žiūri nevienareikšmiš-
kai. „Vieniems jų tikrai reikia, kiti 
naudojasi tuo. Vos gavę, „aliaus“ 
skuba parduotuvėn. Kartais pik-
ta, kartais norisi suprasti tokius 
žmones“, – svarsto pašnekovė ir 
sakosi ūkiškumo pasigendanti. 

O šiaip jai viskas gerai. „Duonos 
turiu, druskos yra, cukraus nusi-
perku – tai gyvenimo pagrindas. 
Turėsi duonos – nebūsi alkanas, 
druska reikalinga, neparagavęs 
gyvenimo druskos nežinosi, kas 
gera ir kas bloga, o cukrus gyve-
nimui pasisaldinti“, – šypsoda-
masi postringauja ji.•

Elenos Svetlauskienės šeimos istorijos pasakojimą įvertinti jau spėjo ir pats 
rašytojas, poetas, kompozitorius Alvydas Augustinas Jegelevičius.

Romane užkoduotas gyvenimas
kuriantiems žmonėms. Ji ne tik 
Alytaus apskrities literatų klubo 
„Tėkmė“ pirmininkė, kaip pati 
priduria, dar ir Lietuvos mokyto-
jų „Spindulio“ draugijos veikloje 
dalyvauja, taip pat Lietuvos kai-
mo rašytojų sąjungos veikloje. 
„Man įdomu, norisi žinoti ir kitų 
kūrybą, ne tik savo krašto“, – 
patikina ji. O man beklausant, 
taip ir norėjosi paklausti, kada 
gi ponia Emilija vis tik pailsi? 
„Laiko sau daug neturiu, tuo pa-
sipuikuoti tikrai negaliu, bet kai 
atrandu, tuomet skiriu savo kul-
tūriniam gyvenimui: skaitau tai, 
ką mėgstu, lankausi spektakliuo-
se“, – prasitaria rašytoja. Dargi 
patyliukais, kukliai ponia Emilija 
prisipažįsta, jog dainuoja Punios 
etnografiniame ansamblyje. „Esu 
Dzūkijos marti“, – vėl nustebina 
Emilija Lukšytė-Krušinienė. Pa-
sirodo, jos vyras iš Buniškių. Pati 
– iš Sūduvos, Jurgežerių kaimo, 
Kalvarijos rajono, Marijampolės 
apskrities. Ponia Emilija – miela, 
inteligentiška moteris. Nenuosta-
bu, kad labiau pasidomėjusi jos 
biografijos vingiais, sužinojau, 
jog ji – lietuvių kalbos mokyto-
ja. „Dabar jau nebedirbu, tačiau 
širdyje esu pedagogė“, – patikina 
pašnekovė. 

kuriančių LazDijiečių kLubo 
veikLoje mažoka
Ir nors literatų klubo „Tėkmė“ 
pirmininkė Emilija Krušinienė 
kol kas į energingąjį Alytaus 
merą Nerijų Cesiulį nesikreipė, 
progos neturėjusi, bet ateityje 
tikisi, kad sulauks jo teigiamo 
dėmesio kuriantiems žmonėms. 
„Jis man atrodo stropus, dėme-
singas žmogus. Daug dirbo gaisro 
metu. Manau, ir mūsų paprašytas 
neatsakys“, – viliasi klubo pirmi-
ninkė. Ir garsios rašytojos Irenos 
Buivydaitės iš Alytaus romanus 
ji skaito, su klubo nariais lankosi 
knygų pristatymuose. „Lengvas 
stilius, gera skaityti. Man patin-
ka“, – patikina ponia Emilija. 
Anot pirmininkės, jie turi daug 
draugų, daug keliauja, su daug 
kuo bendrauja ir bendradarbiauja. 
„Bendradarbiaujame su Punsko 
krašto kūrėjais, turime bičiulių 
Seinuose, Suvalkuose. Buvome 
jau nuvykę į Baltarusiją, į Gardi-
ną. Ten užmezgėme ryšius. Tiki-
mės, jog bendrausime“, – papa-
sakoja ji. Literatų klubas atviras 
visiems kuriantiems. „Kviečiu, 
ypač jaunus žmones, rodyti savo 
kūrybą, neslėpti, jungtis į klubo 
veiklą. Juk „Tėkmėje“ susibūrę 
įvairaus amžiaus, išsilavinimo, 
profesijų žmonės. Ne tik kurian-

tys senjorai čia, bet ir dirbantys 
žmonės. Labai laukiame jaunų 
veidų“, – kvietė vadovė jungtis į 
Alytaus apskrities literatų klubą 
„Tėkmė“. Ponia Emilija sako, 
jog „Tėkmės“ veikloje lazdijie-
čių mažoka, norėtųsi daugiau 

kuriančių šio krašto žmonių 
matyti savo gretose. „Kitais 
metais leisime almanachą, tad 
čia rasite ir lazdijiečių kūrybos“, 
– sako literatų klubo „Tėkmė“ 
pirmininkė Emilija Krušinienė 
pavardindama ir mūsų rajono 

tėkmiečius: Zuzaną Urbonaitę, 
Visvaldą Masėną, Aldoną Surdo-
kienę, Marijoną Pečiukonienę. 
Duoda patarimų ponia Emilija 
ir skaitytojams. „Savo krašto, 
Dzūkijos, kūrėjus turi žinoti kie-
kvienas“, – teigia ji.•

Emilijos Lukšytės-Krušinienės (centre) romano „Spygliuotu keliu“ pristatymas Lazdijų viešojoje bibliotekoje.
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eteriS

Didelis biuro popieriaus 
pasirinkimas.

 KNYGYNĖLIS,  Seinų g. 12, Lazdijai. 

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 (Ne)emigrantai. 
 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 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 „Ištikimybė“. 
 23.45 „Komisaras 

Reksas“.
 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 „Ištikimybė“. 
 4.50 Kūrybingumo 

mokykla. 
 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 „Tik tu ir aš“.
 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.
 22.20 Sportas.
 22.27 Orai.
 22.30 „Eilinis Džo. Kobros 

prisikėlimas“.
 0.50 „Akloji zona“.
 1.45 „Prieš įstatymą“.
 3.25 Alchemija V. Asme-

niškas kinas. Kauno 
kino festivalis 

2010. 
 3.50 RETROSPEK-

TYVA. Kultūrinė 
dokumentika. 
Ciklas „Menininkų 
portretai“.

tv3
 6.10 Televitrina. 
 6.25 „Keršytojų 

komanda“.
 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 „Parduotas gyve-

nimas“.
 15.00 NAUJAS SEZONAS. 

„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 „Kietas riešutėlis. 

Kerštas su kaupu“.
 0.35 „Skubi pagalba“.
 1.25 „Rezidentas“.
 2.15 „Pasitikėjimas“.
 3.15 Ekstrasensai tiria. 
 4.40 „Kietuoliai“.
 5.05 „Atsargiai! Mer-

ginos“. 

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

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

teris“.
 11.35 „Jūrų pėstininkai“.
 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“.
 18.30 Betsafe–LKL 

čempionatas. 
„Lietkabelis“–
„Rytas“.

 21.00 „Romeo turi mirti“.
 23.20 „Prisiminti pavo-

jinga“.
 1.40 „Visa menanti“.
 2.25 „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. Repšys.
 12.10 „Pone prezidente“.
 12.40 „Gyvybės langelis“.
 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 „Gyvybės langelis“.
 18.00 „Dzūkijos kultūros 

ir tradicijų aidai“. 
 18.30 „Svečiuose pas 

Marceliutę“. 
 19.00 Žinios.
 19.20 Orai.
 19.25 „Pozicija“.
 20.00 Žinios.
 20.20 Orai.
 20.30 Lietuva tiesiogiai. 
 20.58 Orai.
 21.00 Skyrybos. 
 22.00 Viralas. 
 22.30 Reporteris. 
 23.20 Sportas.
 23.25 Orai.
 23.30 Delfi dėmesio 

centre. 
 0.00 Gyvenimas. 
 1.00 „Gyvybės langelis“.
 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 Jazz 2019. 
 7.00 Kultūros diena.
 7.25 „Kaip Paulinė 

Kalėdas gelbėjo“. 
 7.40 „Drakoniukas 

Kokosas 1“. 
 7.55 „Smurfai“. 
 8.20 Mūšio laukas. 
 8.50 „Maistas: tiesa 

ar pramanas? Su 
gimtadieniu!“. 

 9.15 Labas rytas, 
Lietuva.

 12.00 DW naujienos  rusų 
kalba.

 12.15 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita. 

 12.40 Veranda. 
 13.05 Nacionalinė ekspe-

dicija. 
 14.00 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
Kristaus Prisikėlimo 
bažnyčia“. 

 14.30 Žagarės vyšnių 
festivalis 2015. 

 15.30 Krikščionio žodis. 
 15.50 „Kaip Paulinė 

Kalėdas gelbėjo“. 
 16.05 „Drakoniukas 

Kokosas 1“. 
 16.15 „Smurfai“. 
 16.45 „Maistas: tiesa ar 

pramanas? Me-
džioklės laimikis“. 

 17.10 Istorijos detektyvai. 
 18.00 Kultūros diena.
 18.30 Gimę tą pačią 

dieną.
 19.25 Premjera. „Kino 

istorija. Aštuntasis 
dešimtmetis“. 

 20.05 „Maistas: tiesa 

ar pramanas? Su 
gimtadieniu!“. 

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Premjera. „Lai-

minga pabaiga“. 
 23.15 Euromaxx. 
 23.45 Stop juosta. 
 0.10 DW naujienos  rusų 

kalba.
 0.25 Dabar pasaulyje. 
 0.55 Vilnius Jazz 2019. 
 1.55 „Janis. Liūdnoji 

mergaitė“. 
 3.40 Duokim garo! 
 5.05 Stilius. 

tv1
 6.05 „Tėvas Motiejus“.
 7.45 „Neklausk meilės 

vardo“.
 8.45 „Meilės sparnai“.
 9.45 „Akloji“.
 10.50 „Būrėja“.
 12.00 „Bjaurusis ančiukas 

Niujorke“.
 13.00 „Zigis ir Ryklys“.
 13.20 „Keista šeimynėlė“.
 13.50 „Kiaulė, Ožka, Ba-

nanas ir Svirplys“.
 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 „Paskolinta meilė“.
 19.50 „Žingsnis iki 

dangaus“.
 21.00 PREMJERA. 

„Kasandra. Sukrė-
timai“.

 23.05 „Gyvenimo daina“.
 1.05 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
 3.05 „Prancūziška 

žmogžudystė. 
Mirtys Koljūre“.

 4.40 „Tėvas Motiejus“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Kobra 11“.
 8.30 „Meilė – tai...“.
 9.00 Gyvūnų manija. 
 9.30 „Topmodeliai“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Saša ir Tania“. 
 12.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 13.30 „Nuovada“. 
 14.30 Televitrina.
 15.00 „Kobra 11“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Saša ir Tania“. 
 18.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 19.00 „Baradač'ius“.
 20.00 „Meilė – tai...“.
 20.30 Žinios. 
 20.55 Orai. 
 21.00  „12 galimybių 2. 

Perkrauta“.
 23.00 Eurolygos 

rungtynės. Berlyno 
„ALBA“–Kauno 
„Žalgiris“.

 1.15 „Salemas“.
 2.10 „Paskutinis žmogus 

Žemėje“.
 2.55 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“. 

ketvirtaDieniS, lapkričio 28 d. Saulė teka 8.11, leidžiasi 16.01, dienos ilgumas 
7.50. Jaunatis. Vardadieniai: Jokūbas, Steponas, Rimgaudas, Vakarė, Rufas.
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šeštaDieniS, lapkričio 30 d. Saulė teka 8.14, leidžiasi 15.59, dienos ilgumas 
7.45. Jaunatis. Vardadieniai: Andriejus, Saugardas, Dovainė, Andrius, Saugirdas, Saugirdė.

Lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Daiktų istorijos. 
 7.00 Mūšio laukas. 
 7.30 Premjera. „Diena, 

kai mano tėtis virto 
krūmu“. 

 9.00 Labas rytas, 
Lietuva.

 12.00 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. 
„Operacija „Šim-
panziukai“. Stebu-
klai prasideda“.

 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.
 18.00 Šventinis koncertas 

„Kosminės Kalėdos 
Kaune“. 

 19.30 Stilius. 
 20.25 Loterijos „Keno 

Loto“ ir „Jėga“.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Šok su žvaigžde. 
 23.10 „Smūgis žemiau 

juostos 2“.
 0.50 „Kazino „Royale““. 
 3.10 „Benamė istorija“. 
 4.05 Klausimėlis. 
 4.30 „Diena, kai mano 

tėtis virto krūmu“. 

Lnk
 6.40 „Tomo ir Džerio 

šou“.
 7.05 „Zigis ir Ryklys“.
 7.30 „Šaunusis Skū-

bis-Dū“.
 7.55 „Ponas Bynas“.
 8.25 „Tomo ir Džerio 

nuotykiai“.
 8.55 „Ogis ir tarakonai“.
 9.05 „Tomas ir Džeris. 

Pasaka apie Sprag-
tuką“.

 10.05 „Stebuklų namai“.
 11.50 „Denis – grėsmė 

visuomenei. 
Kalėdos“.

 13.35 „Dzeusas ir 
Roksana“.

 15.35 „Robotas ir 
Frenkas“.

 17.25 Kelionių  
panorama. 

 17.55 Gyvūnų pasaulis.
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 „Penas. Nuotykiai 

Niekados šalyje“.
 21.45 „Suvaidink mano 

žmoną“.
 0.05 „Kietuolis Rodas“.
 1.50 „Ekvalaizeris“.

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 „Baltoji iltis 2. 

Mitas apie baltąjį 
vilką“.

 14.15 „Paveldėtojai“.
 16.45 NAUJAS SEZONAS. 

Ekstrasensai. 
Stipriausių mūšis.

 18.30 TV3 žinios. 
 19.17 TV3 sportas. 
 19.22 TV3 orai. 
 19.25 „Eurojackpot“. 
 19.30 TIESIOGIAI. Kalėdų 

eglės įžiebimo 
šventė Katedros 
aikštėje „Kalėdos 
sostinėjė 2019“.

 21.00 „Turtuolis vargšas“. 
 22.30 „Šnipų tiltas“.
 1.20 „Paskutinė riba“.
 3.05 „Geri metai“.

btv
 6.30 Oplia! 
 7.30 „Muchtaro 

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 8.30 Oplia! 
 9.00 Sveikatos kodas. 
 9.30 Sveikatos kodas 

televitrina.
 10.05 „Varom!“.
 10.35 „Didieji gyvūnai. 

Paskutiniai 
milžinai“.

 11.40 „Lemtinga diena“.
 12.45 „Džeimio ir 

Džimio kulinarinės 
dvikovos“.

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

 14.45 „Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 15.45 „Nusikaltimų 
tyrėjai“.

 17.00 Betsafe–LKL 
čempionatas. 
„Pieno žvaigždės“–
„Lietkabelis“.

 19.30 Muzikinė kaukė. 
 22.05 „Mirtinas ginklas 

4“.
 0.35 „Galutinis tikslas 

5“.

Dzūkijos tv
 6.10 „Pasaulis iš 

viršaus“.
 6.35 „Pasaulio turgūs“.
 7.03 Programa.
 7.04 TV parduotuvė.
 7.20 „TV Europa 

pristato. Vyrų še-
šėlyje. Archeologė 
Marija Gimbu-
tienė“.

 7.55 „TV Europa 
pristato. Vyrų 
šešėlyje. Filomena 
Grincevičiūtė“.

 8.30 Nauja diena. 
Rubrikos.

 9.00 Bušido ringas. 
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 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 16.00 Žinios.
 16.28 Orai.
 16.30 Kryptys LT. 
 17.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. S. Idzele-
vičienė.

 18.00 Žinios.
 18.28 Orai.
 18.30 „TV Europa 

pristato. Vyrų še-
šėlyje. Archeologė 
Marija Gimbu-
tienė“.

 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. Po-

kalbiai. M. Repšys.
 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.

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 Auto Moto. 
 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 W. A. Mozart. „Don 

Žuanas“. 
 16.05 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
Vytauto Didžiojo 
muziejus ir Vie-
nybės aikštė“.

 16.30 Mūšio laukas. 
 17.00 Klauskite daktaro. 
 17.50 Kauno bažnyčios: 

miesto tapatumo 
kodas. Šv. Jurgio 
Kankinio (Pranciš-
konų) bažnyčia.

 18.00 Stambiu  
planu. 

 18.55 Pasaulio  
teisuoliai. 

 19.45 „Frenki Dreik 
paslaptys 1“. 

 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.

 21.00 „Ir viso pasaulio 
negana“. 

 23.05 Kauno „Hanza 
dienos 2019“. 

 23.45 „Laikinosios sos-
tinės fenomenas. 
Vytauto Didžiojo 
muziejus ir Vie-
nybės aikštė“.

 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.45 Šventinis koncertas 

„Kosminės Kalėdos 
Kaune“. 

 2.15 „Ištikimas vyras“. 
 3.50 ARTS21. 
 4.15 Kelias. 
 4.45 Auksinis protas. 

tv1
 7.00 „Akloji“.
 7.30 „Pragaro katytė“.
 8.30 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.30 „Tėvas Motiejus“.
 10.40 „Būrėja“.
 12.25 „Klasikiniai kepiniai. 

Anos Olson 
receptai“.

 12.55 „Akloji“.
 14.30 Sveikatos namai.
 15.30 Sveikatos namai 

televitrina. 
 15.45 „Širdele mano“.
 17.45 „Akloji“.
 18.50 „Būrėja“.
 20.00 „Detektyvė Rizoli“.
 21.00 PREMJERA. 

„Juodoji žudikė“.
 22.50 „Zoologijos sodo 

prižiūrėtojo 
žmona“.

 1.15 „Kriminalinė 
Maskva“.

 2.55 „Stokholmo 
rekviem. Kino 
klubas“.

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 Lietuvos mokyklų 

žaidynės. 
 11.00 „Paskutinė lokių 

karalystė“.
 12.05 Jokių kliūčių!
 13.05 „Gepardai. Kraujo 

broliai“.
 14.15 Išlikimas.
 15.05 „Aliaskos geležin-

keliai“.
 16.05 Iš peties.
 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 „Bearas Gryllsas. 

Laukinis iššūkis 
žvaigždėms“.

 19.00 Amerikos 
talentai.

 21.00 Žinios.
 21.45 Sportas.
 21.50 Orai. 
 22.00 „Legenda apie 

Heraklį“.
 23.55 „Juodasis  

erelis“.
 1.55 „Svetimas  

kūnas“.
 3.20 „Nufilmuoti 

antgamtiniai 
reiškiniai“.

penktaDieniS, lapkričio 29 d. Saulė teka 8.12, leidžiasi 16.00, dienos 
ilgumas 7.48. Jaunatis. Vardadieniai: Saturninas, Daujotas, Butvydė, Saturnas.

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.
 16.35 Kūrybingumo 

mokykla. 
 16.45 „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 „Kazino „Royale““. 
 1.15 „Ištikimas vyras“. 
 2.45 Klausimėlis. 
 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 „Tik tu ir aš“.
 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 „Ekvalaizeris“.
 23.45 „Misija „Neįma-

noma“ 2“.
 2.05 „Eilinis Džo. Kobros 

prisikėlimas“.

tv3
 6.10 Televitrina. 
 6.25 „Keršytojų 

komanda“.
 6.55 „Čipas ir Deilas 

skuba į pagalbą“.
 7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 Farai. 
 8.55 „Legendinės 

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

ginos“. 
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 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 TIESIOGIAI. 

Paramos projekto 
„Išsipildymo akcija“ 
koncertas. 2019.

 23.00 „Geri metai“.
 1.20 „Kietas riešutėlis. 

Kerštas su kaupu“.
 3.35 „Titanas“.
 5.10 „Atsargiai! Mer-

ginos“. 

btv
 6.00 „Didieji gyvūnai. 

Paskutiniai 
milžinai“.

 7.00 „Mano virtuvė 
geriausia“.

 8.15 „Stoties policija“.
 9.15 „Paskutinis faras“.
 10.15 „Daktaras Rich-

teris“.
 11.25 „Nusikaltimų 

tyrėjai“.
 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 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 23.50 „Romeo turi mirti“.
 2.00 „Visa menanti“.
 2.45 „Detektyvų 

istorijos“.

Dzūkijos tv
 6.13 Programa.
 6.14 TV parduotuvė.
 6.30 „Pasaulis iš 

viršaus“.
 7.00 Laikykitės ten. Po-

kalbiai. M. Repšys.
 8.00 #NeSpaudai. 
 9.00 Greiti pietūs. 
 10.00 Atliekų kultūra. 
 10.30 Kryptys LT. 
 11.05 Skyrybos. 
 12.10 „Pone prezidente“.
 12.40 „Gyvybės langelis“.
 13.45 TV parduotuvė.
 14.00 Gyvenimas. 
 15.00 „Prokurorai“.
 16.00 Reporteris. 
 16.20 Sportas.
 16.28 Orai.
 16.30 Oponentai. 
 17.00 „Gyvybės langelis“.
 18.00 „Dzūkijos kultūros 

ir tradicijų aidai“. 
 18.30 „Laisvės keliu“.
 19.00 Žinios.
 19.20 Orai.
 19.25 „Svečiuose pas 

Marceliutę“.
 20.00 Žinios.
 20.20 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 Bušido ringas. 

Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO 
KOK 2019“.

 23.30 Vantos lapas.
 0.00 „Moterų daktaras“.
 1.00 „Gyvybės langelis“.
 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. 

Lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Vilnius Jazz 2019. 
 7.00 Kultūros diena.
 7.25 „Kaip Paulinė 

Kalėdas gelbėjo“. 
 7.40 „Drakoniukas 

Kokosas 1“. 
 7.55 „Smurfai“. 
 8.20 Pasaulio lietuvių 

žinios. Aktualijų 
programa. Ved. 
Modestas Mastavi-
čius.

 8.50 „Maistas: tiesa ar 
pramanas? Me-
džioklės laimikis“. 

 9.15 Labas rytas, 
Lietuva.

 12.00 DW naujienos  rusų 
kalba.

 12.15 Kultūrų kryžkelė. 
Rusų gatvė. 

 12.40 7 Kauno dienos. 
Aktualijų programa.

 13.05 Mūsų miesteliai. 
Lenkimai. 

 14.00 Gimę tą pačią 
dieną. 

 14.55 „Kino istorija. 
Aštuntasis dešim-
tmetis“. 

 15.40 Kauno bažnyčios: 
miesto tapatumo 
kodas. Šv. Mikalo-
jaus (Benediktinių) 
bažnyčia.

 15.50 „Kaip Paulinė 
Kalėdas gelbėjo“. 

 16.05 „Drakoniukas 
Kokosas 1“. 

 16.15 „Smurfai“. 
 16.45 „Maistas: tiesa ar 

pramanas? Nuodė-
mingi skanumynai“. 

 17.10 Istorijos detektyvai. 
 18.00 Kultūros diena.
 18.30 Gimę tą pačią 

dieną. 
 19.25 Benamė istorija. 
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Taigi viskas gerai“.
 23.00 ...formatas. Poetė 

Ramutė Skučaitė. 

 23.15 „Smaragdo 
miestas“. 

 24.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.45 Veranda. 
 1.10 Vilnius Jazz 2019. 
 2.05 „Laiminga 

pabaiga“. 
 3.50 Sostinės dienos 

2019. 
 4.40 7 Kauno dienos. 
 5.05 Nacionalinė ekspe-

dicija. 

tv1
 6.30 „Tėvas Motiejus“.
 7.45 „Neklausk meilės 

vardo“.
 8.45 „Meilės sparnai“.
 9.45 „Akloji“.
 10.50 „Būrėja“.
 12.00 „Bjaurusis ančiukas 

Niujorke“.
 13.00 „Zigis ir Ryklys“.
 13.20 „Keista šeimynėlė“.
 13.50 „Kiaulė, Ožka, Ba-

nanas ir Svirplys“.
 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 „Paskolinta meilė“.
 19.50 „Seklė Agata“.
 21.00 PREMJERA. „Stok-

holmo rekviem. 
Kino klubas“.

 22.55 „Kriminalinė 
Maskva“.

 0.55 „Senojo Tilto 
paslaptis“.

 2.55 „Kasandra. Sukrė-
timai“.

 4.30 „Tėvas Motiejus“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Kobra 11“.
 8.30 „Meilė – tai...“.
 9.00 Statybų gidas. 
 9.30 „Topmodeliai“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Saša ir Tania“. 
 12.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 13.30 „Nuovada“. 
 14.30 Televitrina.
 15.00 „Kobra 11“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Saša ir Tania“. 
 18.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 19.00 „Baradač'ius“. 
 20.00 Farai. 
 21.00 Žinios. 
 21.45 Sportas. 
 21.50 Orai. 
 22.00 „Svetimas kūnas“.
 23.50 „Lemtingas posūkis 

6“.
 1.30 „12 galimybių 2. 

Perkrauta“.

„Išsipildymo akcija“ koncertas. 2019,  19.30, TV3
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pirmaDieniS, gruodžio 2 d. Saulė teka 8.17, leidžiasi 15.58, dienos ilgumas 7.41. 
Jaunatis. Vardadieniai: Liucijus, Svirgailas, Milmantė, Aurelija, Paulina.

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 Premjera. „Tikrasis 

genijus“. 
 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.
 4.05 „Tikrasis genijus“.
 4.50 Kūrybingumo 

mokykla. 
 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 „Tik tu ir aš“.
 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 PREMJERA. 

„Domino“.
 0.20 „Akloji zona“.
 1.15 „Sąskaitininkas“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Keršytojų 

komanda“.
 6.55 „Čipas ir Deilas 

skuba į pagalbą“.
 7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 La Maistas. 
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Nuo likimo 

nepabėgsi“.
 12.00 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 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 „Galutinis vaizdas“.
 0.55 „Rezidentas“.
 1.45 „Pasitikėjimas“.
 2.35 Ekstrasensai tiria.
 4.00 „Kobra 11“.
 4.55 PREMJERA. 

„Vieniši tėvai“.
 5.15 „Atsargiai! Mer-

ginos“.

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

geriausia“.
 8.15 „Stoties policija“.
 9.15 „Paskutinis faras“.
 10.15 „Daktaras Rich-

teris“.
 11.25 „Nusikaltimų 

tyrėjai“.
 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 „Jūrų pėstininkai“.
 20.30 Oplia!
 21.00 „Itališkas apiplė-

šimas“.
 23.15 „Mirtinas ginklas 

4“.
 1.50 „Narkotikų prekei-

viai“.
 2.50 „Gyvi numirėliai“.
 3.35 „Visa menanti“.

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. 
 11.00 „Prokurorai“.

 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Kryptys LT. 
 12.50 Skyrybos. 
 14.00 Nauja diena. 
 14.30 Nauja diena. 

Rubrika.
 15.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. S. Idzele-
vičienė 

 16.00 Reporteris. 
 16.48 Sportas.
 16.58 Orai.
 17.00 2019 m. „F-1“ 

čempionato Abu 
Dabio GP apžvalga.

 18.00 „Gyvoji Sūduvos 
istorija“.

 18.30 „Svečiuose pas 
Marceliutę“.

 19.00 Žinios.
 19.20 Orai.
 19.25 „Tai – sportas“. 
 19.45 „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 2019 m. „F-1“ 

čempionato Abu 
Dabio GP apžvalga.

 2.10 „Pone prezidente“.
 2.30 „Prokurorai“.
 3.15 Reporteris. 
 3.45 Sportas.
 3.53 Orai.
 3.55 Nauja diena. 
 4.15 Nauja diena. 

Rubrika.
 4.35 Oponentai. 
 4.55 Gyvenimas. 
 5.35 „Pone prezidente“.

Lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Vilnius Jazz 2019. 

Hermia-Ceccal-
di-Darrifourcq (Bel-
gija, Prancūzija). 

 7.00 Kultūros diena.
 7.25 „Kaip Paulinė 

Kalėdas gelbėjo“.
 7.40 „Drakoniukas 

Kokosas 1“.
 7.55 „Smurfai“.
 8.20 Pradėk nuo savęs. 
 8.50 „Maistas: tiesa ar 

pramanas? Nuodė-
mingi skanumynai“.

 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 „Benamė istorija“.
 15.50 „Kaip Paulinė 

Kalėdas gelbėjo“. 
 16.05 „Drakoniukas 

Kokosas 1“. 
 16.15 „Smurfai“. 
 16.45 „Maistas: tiesa ar 

pramanas? Gardūs 
kepiniai“. 

 17.05 Premjera. „Ieškok 
manęs Paryžiuje 1“. 

 18.00 Kultūros diena.
 18.30 Gimę tą pačią 

dieną. 
 19.25 Premjera. „Šaltojo 

karo istorija“. 
 20.20 Kūrybingumo 

mokykla. 
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Riedėjo gniūžtė į 

pietus“.
 22.25 Istorijos detektyvai. 
 23.10 Kūrybingumo 

mokykla. 
 23.30 Kelias. 
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.45 Kelias į namus. 
 1.15 Šok su žvaigžde.
 3.15 „Meilės jūra“.
 5.05 Mūsų miesteliai. 

Igliauka. 

tv1
 6.30 „Tėvas Motiejus“.
 7.45 „Neklausk meilės 

vardo“.
 8.45 „Meilės sparnai“.
 9.45 „Akloji“.
 10.50 „Būrėja“.
 12.00 „Bjaurusis ančiukas 

Niujorke“.
 13.00 „Zigis ir Ryklys“.
 13.20 „Keista šeimynėlė“.
 13.50 „Kiaulė, Ožka, Ba-

nanas ir Svirplys“.
 14.20 „Muča Luča“.
 14.45 „Seklė Agata“.
 16.00 „Svaragini. Amžina 

draugystė“.
 17.00 „Būk su manim“.
 18.00 „Keršto gėlės“.
 18.50 „Paskolinta meilė“.
 19.50 „Seklė Agata“.
 21.00 „„Velvet“ kolekcija“.
 23.25 „Gyvenimo daina“.
 1.20 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
 3.20 „Svetima šalis“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Kobra 11“.
 8.30 „Nuovada“.
 9.00 Autopilotas. 
 9.30 „Topmodeliai“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Saša ir Tania“.
 12.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 13.30 „Nuovada“.
 14.30 Televitrina.
 15.00 „Kobra 11“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Saša ir Tania“.
 18.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 19.00 „Baradač'ius“.
 20.00 „Meilė – tai...“.
 20.30 Žinios. 
 20.55 Orai. 
 21.00 „Nėra ką prarasti“.
 23.00 „Naktinis skerdynių 

traukinys“.
 0.55 „Pėdsakai“.
 1.45 „Salemas“.
 2.40 „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 „Pasaka apie 

Pažadėtąją žemę“. 
 10.00 Gustavo enciklope-

dija. 
 10.30 Lietuvos tūkstan-

tmečio vaikai. 
 11.30 Mūsų gyvūnai. 
 12.00 Pasaulio doku-

mentika. Premjera. 
„Žemės gamtos 
stebuklai 2“.

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

 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 „Super Džonis“. 
 23.55 „Meilės jūra“. 
 1.50 Pasaulio doku-

mentika. „Žemės 
gamtos stebuklai 
2“.

 2.40 Pasaulio dokumen-
tika. „Serengetis. 
Nesėkmės“.

 3.30 Klausimėlis. 
 3.45 Šventadienio 

mintys. 
 4.15 „Smūgis žemiau 

juostos 2“.

Lnk
 6.50 „Tomo ir Džerio 

šou“.
 7.15 „Zigis ir Ryklys“.
 7.40 „Šaunusis Skū-

bis-Dū“.
 8.05 „Ponas Bynas“.
 8.35 „Tomo ir Džerio 

nuotykiai“.
 9.00 Sveikatos  

namai. 
 9.55 „Meškiukas  

Jogis“.
 11.30 „Ponas Bynas“.
 12.00 „Mažius“.
 13.45 „Provincialai 

Niujorke“.
 15.35 „Policijos akade-

mija 6. Miesto 
apgultis“.

 17.20 Teleloto. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 Lietuvos balsas. 

Senjorai. 
 21.45 „Sąskaitininkas“.
 0.15 „Mobilusis“.
 2.05 „Suvaidink mano 

žmoną“.

tv3
 5.45 Televitrina. 
 6.00 „Sveikatos  

medis“. 
 7.00 „Vėžliukai  

nindzės“.
 7.30 „Aladinas“.
 8.00 „Ančiukų istorijos“.
 8.30 Svajonių ūkis. 
 9.00 La Maistas. 
 10.00 Pasaulis pagal 

moteris. 
 11.00 Svajonių sodai. 
 12.00 „Robinzono Kruzo 

sala“.
 13.50 „Daktaras Dolitlis 

4. Prezidento šuo“.
 15.40 „Valgyk, žaisk, 

mylėk“.
 17.30 Visi mes žmonės. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 TIESIOGIAI. X 

Faktorius. 
 22.30 „Septynios 

seserys“.
 0.55 „Karaliaus vardu 3. 

Paskutinė misija“.
 2.25 „Šnipų tiltas“.

btv
 6.30 Galiūnai. Mačas 

Lietuva–Latvija. 
Skuodas.

 7.30 „Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 Galiūnai. Europos 

dvejetų taurė. 
Lazdijai. 

 10.05 „Varom!“.
 10.35 „Laukinė  

karalystė“.
 11.40 „Lemtinga  

diena“.
 12.45 „Džeimio ir 

Džimio kulinarinės 
dvikovos“.

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

 14.45 „Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 15.45 „Nusikaltimų 
tyrėjai“.

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

 19.30 „Žandaras Niu-
jorke“.

 21.40 „Narkotikų prekei-
viai“.

 22.45 „Gyvi numirėliai“.
 23.45 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 2.00 „Galutinis tikslas 

5“.

Dzūkijos tv
 6.20 „Pasaulis iš 

viršaus“.
 6.40 „Kitoks pokalbis su 

D. Žeimyte“. 
 7.03 Programa.
 7.04 TV parduotuvė.
 7.20 „Gluchariovas“.

 8.30 Kaimo akademija. 
 9.00 2019 m. „F-1“ čem-

pionato Brazilijos 
GP apžvalga. 

 10.00 Šiandien kimba. 
 11.00 Kryptys LT. 
 11.30 „Krepšinio pasau-

lyje su V. Mačiuliu“. 
 12.00 „Pagrindinis 

įtariamasis“.
 14.00 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
 15.00 Skyrybos. 
 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. Filomena 
Grincevičiūtė“.

 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. 

Pokalbiai. S. Idzele-
vičienė.

 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 Kauno „Hanza 

dienos 2019“.
 6.45 Žagarės vyšnių 

festivalis 2015. 
 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. 

Igliauka. 
 19.45 „Frenki Dreik 

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

sauliai su Nomeda 
Kazlaus. Svečias 
– operos žvaigždė 
Sergejs Jegers 

(kontratenoras, 
Latvija).

 22.00 Tarptautinis 
literatūros festivalis 
„Vilniaus lapai 
2019“. 

 23.30 „Ir viso pasaulio 
negana“. 

 1.35 „Benamė istorija“. 
 2.30 Kauno bažnyčios: 

miesto tapatumo 
kodas. Šv. Mikalo-
jaus (Benediktinių) 
bažnyčia.

 2.40 „Super Džonis“. 
 4.05 Šventadienio 

mintys. 
 4.30 Duokim garo! 

tv1
 7.10 „Akloji“.
 7.40 „Pragaro katytė“.
 8.40 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.40 „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 „Svetima šalis“.
 23.15 „Nuogas ginklas. 

iš policijos me-
traščių“.

 1.00 „Zoologijos sodo 
prižiūrėtojo 
žmona“.

 3.10 „Juodoji žudikė“.

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 „Gepardai. Kraujo 

broliai“.
 12.05 Jokių kliūčių!
 13.05 PREMJERA. 

„Pamirštų salų 
paslaptis“.

 14.10 Išlikimas.
 15.00 „Aliaskos geležin-

keliai“.
 16.00 Iš peties.
 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 „Bearas Gryllsas. 

Laukinis iššūkis 
žvaigždėms“.

 19.00 Amerikos talentai.
 20.00 Gero vakaro šou. 
 21.00 Žinios. 
 21.45 Sportas. 
 21.50 Orai. 
 22.00 Red Bull muilinių 

lenktynės.
 22.30 NBA Action. 
 23.00 TIESIOGIAI. NBA 

rungtynės. Dalaso 
„Mavericks“–Los 
Andželo „Lakers“.

 1.30 „Legenda apie 
Heraklį“.

SekmaDieniS, gruodžio 1 d. Saulė teka 8.16, leidžiasi 15.59, dienos ilgumas 
7.43. Jaunatis. Vardadieniai: Aleksandras, Eligijus, Natalija, Butigeidas, Algmina.



13Nr. 48 / 2019 11 28 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt Dzūkų žinios

eteriS

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 „Apgavikai 1“. 
 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.
 4.05 „Apgavikai 1“.
 4.50 Kūrybingumo 

mokykla. 
 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 „Tik tu ir aš“.
 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 Bus visko. 
 21.00 „Rimti reikalai 2“.
 21.30 Žinios.
 22.30 „Bet kokia kaina“.
 0.40 „Akloji zona“.
 1.35 „Domino“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Keršytojų 

komanda“.

 6.55 PREMJERA. 
„Žmogus voras“.

 7.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

 7.55 Namas. 
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Nuo likimo 

nepabėgsi“.
 12.00 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios. 
 16.25 TV3 orai. 
 16.30 TV Pagalba. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 TV3 sportas. 
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 Prieš srovę. 
 20.30 „Moterys meluoja 

geriau“. 
 21.00 TV3 vakaro žinios. 
 21.52 TV3 sportas. 
 21.57 TV3 orai. 
 22.00 „Kolumbiana“.
 0.10 NAUJAS SEZONAS. 

„Skubi pagalba“.
 1.10 „Rezidentas“.
 2.00 „Pasitikėjimas“.
 2.55 Ekstrasensai tiria.
 4.20 „Skubi pagalba“.
 5.10 „Atsargiai! Mer-

ginos“.

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

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

teris“.
 11.35 „Jūrų pėstininkai“.
 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 „Jūrų pėstininkai“.
 20.30 Oplia!
 21.00 „Požemių ugnis“.
 23.10 „Itališkas apiplė-

šimas“.
 1.25 „Visa menanti“.
 2.20 „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. 
 11.00 „Prokurorai“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Viralas. 
 12.50 „Gyvybės langelis“.
 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 „Gyvybės langelis“.
 18.00 „Gražiškių istorija“.
 18.30 „Laisvės keliu“.
 18.45 „Tai – sportas“.
 19.00 Žinios.
 19.20 Orai.
 19.25 „Politiko išpa-

žintis“. 
 20.00 Žinios.
 20.20 Orai.
 20.30 Lietuva tiesiogiai. 
 20.58 Orai.
 21.00 Laikykitės ten. Po-

kalbiai. M. Linkytė.
 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 „Gyvybės langelis“.
 2.10 „Pone prezidente“.
 2.30 „Prokurorai“.
 3.15 Reporteris. 
 3.45 Sportas.
 3.53 Orai.
 3.55 Nauja diena. 
 4.15 Nauja diena. 

Rubrika.
 4.35 Viralas. 
 4.55 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
 5.35 „Pone prezidente“.

Lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Daiktų istorijos. 
 7.00 Kultūros diena.
 7.25 „Kaip Paulinė 

Kalėdas gelbėjo“.
 7.40 „Drakoniukas 

Kokosas 1“.
 7.55 „Smurfai“.
 8.20 Į sveikatą! 
 8.50 „Maistas: tiesa ar 

pramanas? Gardūs 
kepiniai“.

 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. 

 14.50 Žagarės vyšnių 
festivalis 2015. 
Koncertuoja grupė 
„Rondo“.

 15.50 „Kaip Paulinė 
Kalėdas gelbėjo“. 

 16.05 „Drakoniukas 
Kokosas 1“ 

 16.15 „Smurfai“. 
 16.45 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“. 
 17.05 Premjera. „Ieškok 

manęs Paryžiuje 1“. 
 18.00 Kultūros diena.
 18.30 Į sveikatą! 
 18.55 FIBA Čempionų 

lyga. Panevėžio 
„Lietkabelis“–Ho-
lono „UNET“. 

 21.00 „Laikinosios sos-
tinės fenomenas. 
Kauno meno 
mokykla“.

 21.30 „Medičiai. Floren-

cijos valdovai 2“. 
 23.25 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 23.55 Kauno bažnyčios: 

miesto tapatumo 
kodas. Šv. Mikalo-
jaus (Benediktinių) 
bažnyčia. (kart.).

 24.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.45 Mokslo sriuba. 
 1.15 Vilnius Jazz 2019. 
 2.35 „Riedėjo gniūžtė į 

pietus“.
 3.30 Auksinis protas. 
 4.40 Auto Moto. 
 5.05 Skambantys pasau-

liai su Nomeda 
Kazlaus. Svečias 
– operos žvaigždė 
Sergejs Jegers 
(kontratenoras, 
Latvija).

tv1
 6.00 „Tėvas Motiejus“.
 7.45 „Neklausk meilės 

vardo“.
 8.45 „Meilės sparnai“.
 9.45 „Akloji“.
 10.50 „Būrėja“.
 12.00 „Bjaurusis ančiukas 

Niujorke“.
 13.00 „Zigis ir Ryklys“.
 13.20 „Keista šeimynėlė“.
 13.50 „Kiaulė, Ožka, Ba-

nanas ir Svirplys“.
 14.20 „Muča Luča“.
 14.45 „Seklė Agata“.
 16.00 „Svaragini. Amžina 

draugystė“.
 17.00 „Būk su manim“.
 18.00 „Keršto gėlės“.
 18.50 „Paskolinta meilė“.
 19.50 „Seklė Agata“.
 21.00 „Prancūziška 

žmogžudystė. 
Mirtis Orleane“.

 22.55 „Gyvenimo daina“.
 0.55 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
 3.00 „„Velvet“ kolekcija“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Kobra 11“.
 8.30 „Meilė – tai...“.
 9.00 Praeities žvalgas. 
 9.30 „Topmodeliai“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Saša ir Tania“.
 12.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 13.30 „Nuovada“.
 14.30 Televitrina.
 15.00 „Kobra 11“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Saša ir Tania“.
 18.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 19.00 „Baradač'ius“.
 20.00 „Meilė – tai...“.
 20.30 Žinios. 
 20.55 Orai. 
 21.00 „Vieno žmogaus 

armija“.
 22.55 „Rouzvudas“.
 23.50 „Pėdsakai“.
 0.50 „Salemas“.
 1.40 „Paskutinis žmogus 

Žemėje“.
 2.30 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“.

antraDieniS, gruodžio 3 d. Saulė teka 8.19, leidžiasi 15.57, dienos ilgumas 
7.38. Jaunatis. Vardadieniai: Pranciškus, Gailintas, Audinga, Ksaveras.

trečiaDieniS, gruodžio 4 d. Saulė teka 8.20, leidžiasi 15.56, dienos ilgumas 7.36. 
Priešpilnis. Vardadieniai: Barbora, Osmundas, Vainotas, Liugailė.

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 „Apgavikai 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.
 4.05 „Apgavikai 1“.
 4.50 Kūrybingumo 

mokykla. 
 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 Bus visko.
 13.00 „Tik tu ir aš“.
 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 Gaudyk laiką. 
 21.00 „Rimti reikalai 2“.
 21.30 Žinios.
 22.20 Sportas.
 22.27 Orai.
 22.30 „Krydas. Gimęs 

kovoti“.
 1.10 „Akloji zona“.

 2.05 „Bet kokia  
kaina“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Keršytojų 

komanda“.
 6.55 „Žmogus voras“.
 7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 Prieš srovę. 
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Nuo likimo 

nepabėgsi“.
 12.00 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios. 
 16.25 TV3 orai. 
 16.30 TV Pagalba. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 TV3 sportas. 
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 Gero vakaro šou. 
 20.30 „Moterys meluoja 

geriau“. 
 21.00 TV3 vakaro žinios. 
 21.52 TV3 sportas. 
 21.57 TV3 orai. 
 22.00 „Kol nenuėjau 

miegoti“.
 22.25 „Vikinglotto“. 
 23.55 „Skubi pagalba“.
 0.55 „Rezidentas“.
 1.45 „Pasitikėjimas“.
 2.40 Ekstrasensai tiria.
 4.05 „Skubi pagalba“.
 4.55 „Vieniši tėvai“.
 5.15 „Atsargiai! Mer-

ginos“.

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

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

teris“.
 11.35 „Jūrų pėstininkai“.
 12.35 „Visa menanti“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Stoties policija“.
 16.00 „Paskutinis faras“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Gelbėtojai – 112“.
 18.30 „CSI. Majamis“.
 19.30 „Jūrų pėstininkai“.
 20.30 Oplia!
 21.00 „Tylos kodeksas“.
 23.05 „Požemių ugnis“.
 1.10 „Visa menanti“.
 2.05 „Detektyvų 

istorijos“.

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

Rubrika.
 9.00 Sėkmės gylis. 
 10.00 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
 11.00 „Prokurorai“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 „Pone prezidente“.
 12.50 „Gyvybės langelis“.
 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 „Gyvybės langelis“.
 18.00 „Politiko išpa-

žintis“.
 18.25 „Gudelių istorija“.
 19.00 Žinios.
 19.20 Orai.
 19.25 „Pozicija“.
 20.00 Žinios.
 20.20 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. 
 1.00 „Gyvybės langelis“.
 2.10 „Pone prezidente“.
 2.30 „Prokurorai“.
 3.15 Reporteris. 
 3.45 Sportas.
 3.53 Orai.
 3.55 Nauja diena. 
 4.15 Nauja diena. 

Rubrika.
 4.35 „Prokurorai“.
 5.00 „Pone prezidente“.

Lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Vilnius Jazz 2019. 

Rodrigo Amado 
Motion Trio feat. 
Alexander von 
Schlippenbach 
(Portugalija, 
Vokietija). 

 7.25 „Kaip Paulinė 
Kalėdas gelbėjo“.

 7.40 „Drakoniukas 
Kokosas 1“.

 7.55 „Smurfai“.
 8.20 Smalsumo genas. 
 8.50 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“.
 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 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
Kauno meno 
mokykla“.

 14.30 Krikščionio žodis. 
 14.50 Žagarės vyšnių 

festivalis 2015. 
„Shorena Rocks!“. 

 15.50 „Kaip Paulinė 
Kalėdas gelbėjo“. 

 16.05 „Drakoniukas 
Kokosas 1“ 

 16.15 „Smurfai“. 
 16.45 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“. 
 17.05 „Ieškok manęs 

Paryžiuje 1“. 
 18.00 Kultūros diena.
 18.30 Į sveikatą! 
 18.55 FIBA Čempionų 

lyga. Sombathėjaus 
„Falco“–Klaipėdos 

„Neptūnas“. 
 21.00 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
Kaunas carinės 
Rusijos valdžioje“.

 21.30 Premjera. „Suzi Q“. 
 23.10 Nacionalinė ekspe-

dicija. 
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.45 Brandūs pokalbiai. 
 1.15 Vilnius Jazz 2019. 

The Art Ensemble 
of Chicago (JAV).

 2.05 W. A. Mozart. „Don 
Žuanas“.

 4.40 Į sveikatą! 
 5.05 Klauskite daktaro. 

tv1
 6.15 „Tėvas Motiejus“.
 7.45 „Neklausk meilės 

vardo“.
 8.45 „Meilės sparnai“.
 9.45 „Akloji“.
 10.50 „Būrėja“.
 12.00 „Bjaurusis ančiukas 

Niujorke“.
 13.00 „Zigis ir Ryklys“.
 13.20 „Keista šeimynėlė“.
 13.50 „Kiaulė, Ožka, Ba-

nanas ir Svirplys“.
 14.20 „Muča Luča“.
 14.45 „Seklė Agata“.
 16.00 „Svaragini. Amžina 

draugystė“.
 17.00 „Būk su manim“.
 18.00 „Keršto gėlės“.
 18.50 „Paskolinta meilė“.
 19.50 „Seklė Agata“.
 21.00 „Prancūziška 

žmogžudystė. 
Mirtys Overnėje“.

 22.55 „Gyvenimo daina“.
 0.55 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
 3.00 „Prancūziška 

žmogžudystė. 
Mirtis Orleane“.

 4.30 „Tėvas Motiejus“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Kobra 11“.
 8.30 „Meilė – tai...“.
 9.00 Vienam gale 

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

vaikų“.
 13.30 „Nuovada“.
 14.30 Televitrina.
 15.00 „Kobra 11“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Saša ir Tania“.
 18.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 19.00 „Baradač'ius“.
 20.00 „Meilė – tai...“.
 20.30 Žinios.
 20.55 Orai. 
 21.00 „Terminatorius 2. 

paskutinio teismo 
diena“.

 23.45 „Rouzvudas“.
 0.40 „Pėdsakai“.
 1.30 „Salemas“.
 2.20 „Paskutinis žmogus 

Žemėje“.
 3.10 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“.
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Tel.: (8 318) 52260, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
Žemės sklypą Nemajūnų k.  •(80 a, žemės ūkio paskirtis, su 

tvenkiniu ir nedideliu statiniu), 
kaina 6 000 Eur.  
Tel. 8 686 70841. 

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 M. Gustaičio g. 5,  •Lazdijai (III aukštas, su visais 
patogumais), kaina 20000 Eur.  
Tel. 8 603 04079. 

Grūdų pikiavimo sandėlį  •su grūdų pikiavimo malūnu 
Nemajūnų k. (arba atskirai), 
kaina sutartinė.  
Tel. 8 698 78040. 

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

Dvivagį plūgą, 7 žvaigždžių  •prikabinamą grėblį, lėkštes (1,8 
m), 2 ir 3 korpusų plūgus.  
Tel. 8 686 70818.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

Naudotų automobilių  •detales.  
Tel. 8 678 68373.

„VW Passat“ (2001 m.).   •Tel. 8 698 77208.

„Audi A6“ (1997 m. pa- •baigos, 1,9 l, dyzelinas, 81 kW, 
sedanas, tamsiai žalias, TA iki 
2021 spalio), kaina 1500 Eur.  
Tel. 8 614 01382.

„Opel Zafira“ (važiuojan- •tis).  
Tel. 8 606 57346. 

GYVULIAI

3 mišrūnes telyčaites, am- •žius nuo 3 iki 7 mėn.  
Tel. 8 686 53424.

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

Sementalų karvę su prieau- •gliu, šarolė karvę ir šiųmečius 
X mėsinius veršiukus.  
Tel. 8 687 86601.

Ėringas avis.   •Tel. 8 642 07624. 

AUGALAI

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

Siuvimo mašiną „Čaika“.   •Tel. 8 698 77208.

PARDUODA
beržines ir juodalksnio 

malkas.
Atvežame.

Užsakymai priimami

8 688 80175.

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 dokumen-
tai tvarkingi, neįkeistas, miesto 
komunikacijos (išskyrus 
dujas), gatvė įtraukta į miesto 
plėtros projektą), kaina 1 000 
Eur/a, galima derėtis.  
Tel. 8 677 78572. 

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, Laz- •dijai (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. 

Nedidelį rekreacinės  •paskirties žemės sklypą prie 
ežero (iki vandens apie 50 m, 
sklypą iš vienos pusės riboja 
keliukas, iš dviejų pusių juosia 
natūralus griovys, einantis iki 
ežero, idealus variantas sklype 
turėti tvenkinį, patogus priva-
žiavimas), 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

Sodybą Klevų g. 31, Gervė- •nų k. (svirnas, mūriniai gara-
žas ir lauko virtuvė, medinis 
namas, ūkinis pastatas, 70 a 
namų valda, 8,63 ha ūkio pa-
skirties žemės), kaina 29 000 
Eur.  
Tel. 8 614 04094.

Garažą prie elektros   •tinklų.  
Tel. 8 698 77208.

Sodybą Butrimonių sen.,  •Alytaus r. (medinis namas, 
ūkiniai pastatai, sodas, šalia 
miškelis, netoli piliakalnis, 49 a 
namų valdos žemės sklypas).  
Tel. 8 620 59083.

VANTOS.

Įvairioms pirtims. 
Įvairiems vanojimams. 

Didesnį kiekį galiu atvežti. 
Kviečiu susipažinti su 

lietuviškos pirties 
tradicijomis ir ritualais.

Tel. 8 633 59539. 

Triušių skerdieną. Akselinę.   •Tel. 8 602 13722.

Lapuočio malkas.   •Tel. 8 687 86601.

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.

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

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

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

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

Superkame įvairių mar- •kių naudotus automobilius. 
Mokame iki 500 Eur priklauso-
mai komplektacijos ir buvimo 
vietos. Tel. 8 678 68373.

Lengvąjį automobilį arba  •mikroautobusą, pagamintą 
nuo 1985 m. Gali būti tech-
niškai netvarkingas, daužtas, 
nevažiuojantis. 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. 

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.

BRANGIAI 
PERKA 

ĮVAIRIUS 
ARKLIUS

Tel. 8 683 00890. 
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Tel.: (8 318) 52260, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
PERKA

TRANSPORTO PRIEMONĖS

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. 

Veršelį arba telyčią nuo  •6 mėn. iki 3 metų tolesniam 
auginimui. Taip pat pienines 
melžiamas karves arba visą 
bandą. Tel. 8 625 93679. 

KITI

Naudotą pianiną.   •Tel. 8 659 60507.

metalo laužo supirkimas:  •juodojo metalo laužas – 130–
150 Eur/t, skarda – 110–120 
Eur/t. Didesnį kiekį pasiima-
me patys. Ežero g. 39, Lazdi-
jai. svėrimo paslaugos iki 60 
t. Darbo laikas i–V 8.00–16.00 
val., Vi 8.00–12.00.  
Tel. 8 698 30902.

DARBAS
SIŪLO

Ieškau padėjėjo ūkyje prie  •gyvulių Punske (apgyvendini-
mas, maitinimas).  
Tel. 8 687 37716.

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.

DOVANOJA
Šių metų kačiukus: juodą  •ilgakailį ir melsvai rainą katytę, 

jauną strerilizuotą margą (3 
spalvų) katytę.  
Tel. 8 682 24447.

Dėl mylimos sesers mirties nuoširdžiai užjaučiame 
Petrą JURKEVičių.

Šokių kolektyvas „Lazdija“

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. 

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
Pigiai kapoju malkas.  •Tekinu.  

Tel. 8 645 76903.

Karštuoju būdu restauruo- •jame vonias. Dengiame impor-
tinėmis medžiagomis. Spalvų 
įvairovė, garantija. Darbo patir-
tis 27 metai.  
Tel.: 8 617 78494, 8 636 79331.

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. 

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

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

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

„Knygynėlyje“ (Seinų g. 12) įsigykite priemonių už 
40 Eur ar daugiau ir gaukite laikraščio „Dzūkų 
žinios“ mėnesio prenumeratą kitiems metams.

Kaminų, lietvamzdžių valymas,  •skardinimas. Tel. 8 621 99958. 

Nebrangiai parduoda, mon- •tuoja kondicionierius, šilumos 
siurblius oras-oras, oras-
vanduo. Šaldytuvų, orkaičių, 
skalbimo mašinų ir indaplovių 
remontas. Atvyksta į namus.  
Tel. 8 600 23832. 

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

Atvežame geriamojo  •vandens iš 50 m gylio naujo 
artezinio šulinio.  
Tel. 8 623 93738.

VILNONĖS ANTKLODĖS
Š. m. gruodžio 2 d. (pirmadienį)..

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

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

Priimami užsakymai telefonu po 20 val., pristatome nemokamai. 
Tel. 8 698 71270. 

Pakruojo rajono Lygumų vilnų verpykla

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

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

Informuojame, kad 2019-12-12 d. 12 val. bus 
atliekami V. R. priklausančio  žemės sklypo 
(kad. skl. Nr. 5913/0001:107), esančio Seiliūnų 
k., Noragėlių sen., kadastriniai matavimai. 
Kviečiame atvykti gretimo sklypo (kad. skl. 
Nr. 5913/0001:118) mirusios savininkė M. R. 

turto paveldėtojus.
Matavimus atliks UAB „Geodala“ 

matininkė Erika Petruškevičiūtė. 
Tel. 8 685 08308. Vasario 16-osios g. 6-4, 44250 Kaunas. 

El. p. info@geodala.lt.
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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. 


