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Lazdijų krašto naujienų savaitraštis

Įsijunk naujienas! PIGIAU Už ELEKTRą.

Politinės aktualijos
Naujienos apie politikų gyvenimą, 
rajone priimamus sprendimus ir 
jų vykdymą.

Bendruomenių naujienos
Rajono bendruomennių aktualijos, 
informacija apie projektus, organi-
zuojamas šventes ir dar daugiau.

dzūkai kalBa, kad...
Karščiausios nuogirdos ir ne tik. 
Istorijos, sklindančios iš vienų lūpų į 
kitas. Kiekvieni iš jų turi dalį tiesos.

Nuo šiol prenumeruoti leidinius galite ne tik 
Lietuvos pašto ar „PayPost“ skyriuose, 
bet ir telefonu 8 700 55 400 bei internetu: 
www.prenumerata.lt ir www.prenumeruok.lt
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Lazdijų juvelyrinė parduo-
tuvė kviečia Jus  iš anksto ir 
saugiai pasirūpinti kalėdinėmis 
dovanomis.

Didelis juvelyrinių gaminių, 
laikrodžių ir suvenyrų pasirinki-
mas geriausiomis kainomis.

Pradžiuginkite savo arti-
muosius gražiausių švenčių 
proga.

SEINŲ G. 12, LAZDIJAI. 

Artėja 
Kalėdos!

Stop verslui?Stop verslui?

Sunkiai priviliotam verslui Lazdijų valdžia parodė špygą

N
ors Lazdijų ra-
jono vadovai 
mėgsta viešai 
pasigirti apie 
tai, jog skatina 
verslo kūrimąsi 

rajone, tačiau realybėje elgiasi 
priešingai. Ne tik nesistengia iš-
saugoti sunkiai į rajoną priviliotą 
verslą, bet ir nori atimti versli-
ninkams nuomojamas patalpas, 
kurias ketina parduoti aukcione, 
apie savo ketinimus neįspėję vers-
lininkų. Tokį valdžios dviveidiš-
kumą neseniai savo kailiu pajuto 
Dumblyje veikiančio baldų cecho 
vadovai, iki šiol negavę jokios 
informacijos apie valdžios ketini-
mus juos iškraustyti iš patalpų

Seniau pasienio tarnybai pri-
klausiusiame, o vėliau savivaldy-
bės perimtame pastate, esančiame 
Dumblio kaime, Ežerų gatvėje, 
veikė bibliotekos padalinys, 
taip pat buvo įsikūrusi laisvalai-
kio salė. 2018 metais apie 600 
kv. metrų patalpų išsinuomojo 
verslas – korpusinius baldus ga-
minanti  mažoji bendrija (MB) 
„Furnitecha“. 

Prieš metus naujoji valdžia nu-
sprendė neremontuoti šio pastato 
šildymo sistemos ir rudenį uždarė 
biblioteką ir laisvalaikio salę. 

Šį rudenį rajono taryba priėmė 
sprendimą Dumblyje, Ežerų ga-
tvėje, esančius pastatus, pažymė-

tus 40 ir 44 numeriais, parduoti 
viešajame aukcione, tačiau apie 
priimtą sprendimą nieko nepra-
nešė ten patalpas nuomojantiems 
verslininkams.  

Apie plAnuojAmą Aukcioną 
nežinojo
Dumblyje patalpas baldų gamy-

bai nuomojantis verslininkas, MB 
„Furnitecha“ vadovas Remigijus 
Kudzys teigė, kad apie patalpų 
aukcioną sužinojo iš „Dzūkų ži-
nių“ žurnalistų. 

„Tai man didelė naujiena, ra-
jono valdžia mums apie tai ne-
pranešė. Esame pasirašę patalpų 
nuomos sutartį dešimčiai metų, 

apie galimą patalpų pardavimą 
nebuvau girdėjęs“, – sakė R. Ku-
dzys. 

Jis teigė, jog į patalpas inves-
tavo apie 100 tūkst. eurų – buvo 
atvežtos staklės, atliktas remon-
tas, sumontuota autonominė šil-
dymo sistema, nes visų patalpų 
šildymas sugedo, o savivaldybė 

nusprendė jo neremontuoti. 
Šias patalpas verslas išsinuo-

mojo 2018 metais, čia, gavus 
Europos Sąjungos paramą, buvo 
įkurtas korpusinių baldų gamybos 
cechas, buvo sukurta Lazdijams 
taip svarbių naujų darbo vietų. 

„Mane nemaloniai nustebino šį 

Dumblyje patalpas baldų gamybai nuomojantis verslininkas, MB „Furnitecha“ vadovas Remigijus Kudzys teigė, kad apie patalpų aukcioną sužinojo iš „Dzūkų 
žinių“ žurnalistų.  Jis teigė, jog į patalpas investavo apie 100 tūkst. eurų — buvo atvežtos staklės, atliktas remontas, sumontuota autonominė šildymo sistema.
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SAvAitėS komentArAS 
Artėjančias Kalėdas ir jų šurmulį šiemet kaustys nelemtoji pandemija

Algimantas Mikelionis
Vėl gyvename tokiu metų laiku, 
kai dienos labai trumpos, o va-
karai ir naktys ilgos. Dirbantys 
valdišką darbą į jį keliauja dar 
neprašvitus, o grįžta iš jo jau 
sutemus. Nors, esant karantinui, 
nemažai iš mūsų dirba namuose 
nuotoliniu būdu. Nenuostabu, 
kad šiuo metų laiku tvyranti žmo-
nių nuotaika vadinama rudens 
bliuzu. Net daug dienų iš eilės 
nepasirodo saulė, dažnai tvyro 
rūkas, tad kartais atrodo, kad dar 
tik neseniai prašvitus jau pradeda 
temti. Gal nenuostabu, kad daug 
žmonių yra prastesnės nuotaikos 
nei vasarą, kai gyvenimas atrodė 
toks lengvas ir paprastas.

Tokią niūrią ir prislėgtą žmonių 
nuotaiką ima taisyti prekybinin-
kai. Man apie artėjančias šventes 
visuomet primena pirmą kartą 
prekybos centre išgirstas kalė-
dinis muzikos kūrinys, taip va-
dinamas „džingl belzas“. Šiemet 
pirmą kartą tokią dainą išgirdau 
antros lapkričio savaitės dieną. 
Buvo niūrus ir ūkanotas eilinis 
pirmadienis, kai, slampinėdamas 

po vieną prekybos centrą kurorte, 
išgirdau kalėdinę dainelę. Visuo-
met, pirmą kartą išgirdęs „džingl 
belzą“, pagalvoju, kad vėl prasi-
deda masinis Kalėdų apsipirkimo 
maratonas. Na, gal dar ne, bet 
bent jau jis simboliškai startuoja. 
Lazdijuose devyniasdešimt de-
vynis kartus iš šimto apsiperku 
tame pačiame prekybos centre. 
Svarbiausia priežastis, kodėl čia 
lankausi, – ši apsipirkimo vieta 
yra arčiausiai nuo mano lanky-
mosi vietos Lazdijuose. Dabar, 
kiek beužeitum nusipirkti maisto 
ar kokios smulkmenos, visos res-
publikos didieji prekybos centrai 
mus pasveikina „džingl belzais“, 
pageidaujam mes to ar nelabai.

Netrukus Kalėdų laukimas pa-
sipildys dar vienu itin svarbiu 
akcentu. Didžiuosiuose miestuo-
se, miesteliuose ar net bažnytkai-
miuose sužibs kalėdinės eglutės. 
Žinoma, pačios didžiausios, įspū-
dingiausios ir brangiausios pa-
puoš didžiuosius miestus. Bet ir 
rajonų centrai šiais laikais pastato 
gražias egles ir įspūdingai jas pa-
puošia. Vaikštinėjant po Lazdijų 
centrą, kasmet gruodžio mėnesį 
akys vis krypsta į papuoštą ir 
nuostabiausiomis spalvomis be-
tviskančią eglę. Nors taip žmonės 
stengiasi praskaidrinti prislėgtą 
tamsiausio meto nuotaiką. Žino-
ma, daug kas važiuos pamatyti 
papuoštų kalėdinių eglių į Vilnių, 

Kauną, Alytų ir Druskininkus, o 
tuo metu pokalbiai tarp draugų ir 
pažįstamų prasidės pasakojimais 
apie įspūdingas egles, matytas 
kokiuose nors Lietuvos miestuo-
se. Taip bent būdavo kasmet, bet 
šiemet kalėdines šventes ir puo-
šiamas eglutes savo nelemtuose 
gniaužtuose laikys karantinas. 
Tad kalėdinėmis kitų miestų eglu-
tėmis teks gerėtis per išmaniųjų 
telefonų, televizijos ekranus ir 
kompiuterių monitorius.

Kaip ir visuomet, atsiras amži-
nai nepatenkintų niurzglių, kurie 
sakys, kad itin daug pinigų išleis-
ta blizgučiams, žaislams, girlian-
doms ir lemputėms, puošiančioms 
kalėdines eglutes. Ims skaičiuoti, 
kiek už pinigus, išleistus eglutės 
papuošalams, galima išasfaltuoti 
kelio ar nukloti šaligatvių. Bet 
kalėdines egles įmantriai ir net 
prabangiai puošti tikrai verta, kad 
nors vieną kartą per metus pasi-
justume lyg priartėję prie pasakos 
ar net prie jos prisilietę. Negali 
žmogus gyventi vien dėl sutvar-
kyto šaligatvio ar rinkės dešros. 
Jeigu tik to žmogui pakaktų, būtų 
žymiai daugiau laimingų žmonių. 
Bet žmogų laimingą labiausiai 
padaro ne apčiuopiami materi-
aliniai dalykai, o sugebėjimas 
džiaugtis mažais ir paprastais 
stebuklais.

Kad ir koks mūsų gyvenimas 
atrodytų pilkas, liūdnas ir bepras-

mis ir nieko lyg iš jo nesitikėtume 
ir nelauktume, net ir labiausiai 
surambėjusią sielą kasmet ima 
ir sujaudina skambančios kalė-
dinės dainos, papuoštos eglės 
ir kažkur iš už kampo netrukus 
pasirodysiantis Kalėdų Senelis. 
Gal ne veltui tamsiausias ir niū-

riausias metų dienas, kurios dėl 
pasaulį apėmusios pandemijos 
tapo dar labiau nemielos ir var-
ganos, nušviečia kalėdinių eglių 
blizgesys, švytėjimas ir tylus 
varpelių skambesys. Tai – lyg 
vieniša žvaigždė pačią tamsiausią 
metų  naktį...•

Adomo Žilinsko piešinys.

»Atkelta iš 1 psl. 
naujiena. Rajono valdžia garsiai 
kalba, jog skatina verslą Lazdijų 
rajone, o realybėje viskas vyksta 
priešingai. Pradėjome verslą, o 
valdžia jį nori sunaikinti“, – sakė 
R. Kudzys. 

Direktorius prisiminė situaciją, 
kai vieną mėnesį įmonė vėlavo 
sumokėti savivaldybei nuomos 
mokestį. Tuomet verslininkas 
gavo valdžios grasinimą, jog 
patalpų nuomos sutartis bus vie-
našališkai nutraukta. 

Cecho vadovai kreipėsi į savi-
valdybę, patikindami, jog nedi-
delis įsiskolinimas atsirado dėl 
objektyvių priežasčių. Po to iš 
savivaldybės nebuvo sulaukta 
jokių pranešimų. 

kovoS teiSinėmiS 
priemonėmiS
„Mano pažįstami, dirbantys sa-
vivaldybėje,  tąkart prasitarė, jog 
valdžia nori parduoti patalpas 
aukcione, todėl ieško kabliukų, 
kaip galėtų su mumis nutraukti 
patalpų nuomos sutartį“, – prisi-
minė R. Kudzys. 

Jo nuomone, nepranešdama 
apie patalpų pardavimo aukcioną, 
savivaldybė elgiasi nekorektiškai 
ir akivaizdžiai žlugdo verslą. 

„Jei valdžia nuoširdžiai vertintų 
ir brangintų rajone veikiantį vers-
lą, tai turėtų pranešti apie savo 
planus parduoti patalpas ir pasiū-
lytų mums kitus galimus patalpų 

Sunkiai priviliotam verslui Lazdijų valdžia parodė špygą
variantus. Mes juk galėjome 2018 
metais patalpas gamybai išsinuo-
moti kitame Lietuvos regione, bet 
buvusi rajono valdžia įkalbėjo 
steigti gamybą būtent Lazdijų 
rajone, sukuriant naujų darbo 
vietų“, – kalbėjo R. Kudzys. 

Jis teigė, jog netrukus susitiks 
su  teisininkais ir strateguos, kaip 
teisinėmis priemonėmis apsiginti 
nuo savivaldybės tyliai pradėto 
verslo žlugdymo.   

SiekiA pAtAlpAS išnAuDoti 
efektyviAu
Apie susidariusią situaciją „Dzū-
kų žinios“ išklausė ir Lazdijų ra-
jono savivaldybės poziciją. 

Pasidomėjus, kodėl  buvo nu-
spręsta parduoti patalpas Dum-
blyje, Ežerų gatvėje, savivaldybė 
atsakė:

„Lazdijų rajono savivaldybės 
Lazdijų seniūnijoje, Dumblio 
k.,  Ežerų g. 40 ir Ežerų g. 44, 
yra Lazdijų rajono savivaldybei 
nuosavybės teise priklausantys 
pastatai: sandėlis, tarnybinės pa-
talpos, 2 administraciniai pastatai, 
garažas. Bendras šių pastatų plotas 
– 3805,95 kv. m., iš jų nenaudoja-
mas patalpų plotas sudaro net 81 
procentą. Kita dalimi naudojosi 
Lazdijų rajono savivaldybės vie-
šoji biblioteka ir viešoji įstaiga 
Lazdijų kultūros centras. Dalį 
patalpų buvo išsinuomojusi MB 
„Furnitecha“, kuri patalpose vei-
klos nevykdė ir nemokėjo nuomos 

sutartyje nurodytų nuomos ir kitų 
mokesčių. Administracinės ir tar-
nybinės patalpos yra  nešildomos. 
Kitų subjektų, pageidaujančių 
naudotis šiomis patalpomis, nėra. 
Todėl siekiant išnaudoti šias pa-
talpas efektyviau, buvo nuspręsta 
įtraukti jas  į viešame aukcione 
parduodamo savivaldybės nekil-
nojamojo turto sąrašą.“  

DumbliS liko be bibliotekoS 
ir SAlėS
Paklausus, kur iš šių patalpų iš-
keltas bibliotekos skyrius ir lais-
valaikio salė, savivaldybės atsto-
vai pripažino, jog naujų patalpų  
nei bibliotekai, nei laisvalaiko 
salei per metus savivaldybė ne-
sugebėjo surasti.  Savivaldybės 
teigimu, Lazdijų rajono viešosios 
bibliotekos Dumblio padalinyje 
buvusios knygos  perkeltos į kitus 
rajono bibliotekos padalinius. Iki 
visuotinio karantino paskelbimo 
Dumblio gyventojus knygomis 
aprūpino „Mobili biblioteka“, pa-
skelbus karantiną, ši paslauga lai-
kinai sustabdyta, ji bus atnaujinta 
atšaukus visuotinį karantiną. 

Savivaldybė teigė, jog šiuo 
metu yra sprendžiamas klausi-
mas dėl laisvalaikio salės patalpų 
perkėlimo į kitas patalpas.

Visus metus sprendžia, o gal 
valdžia galvoja, kad Dumblio 
žmonėms nei bibliotekos, nei 
laisvalaikio salės apskritai ne-
reikia? 

kAltino nevykDAnt 
įSipAreigojimų 
Paklausus, ar šiuose pastatuose 
patalpas nuomojantis verslas yra 
įspėtas apie būsimą aukcioną, nes 
nuomos sutartis  dėl patalpų nuo-
mos pasirašyta dešimčiai metų, 
savivaldybė išsisuko nuo tiesaus 
atsakymo, tik pastebėjo, jog MB 
„Furnitecha“ raštu yra įspėta apie 
sutarties nutraukimą dėl „Furni-
techos“ sutartinių įsipareigojimų 
nevykdymo, teigė, jog  informa-
cija apie būsimą aukcioną bus 
paskelbta viešai. 

Savivaldybės teigimu, aukcio-
nas bus paskelbtas tada, kai bus 
parengti visi teisės aktų nustaty-
ti dokumentai ir Lazdijų rajono 

savivaldybės taryba patvirtins 
viešame aukcione parduodamų 
nekilnojamųjų daiktų pardavimo 
kainas. 

Pasidomėjus, kam bus panau-
doti pinigai, jei šie objektai bus 
parduoti, savivaldybė atsakė, jog 
gautos pajamos bus įskaitomos 
į Lazdijų rajono savivaldybės 
biudžeto pajamas ir naudojamos 
savarankiškosioms savivaldybių 
funkcijoms vykdyti. 

Patalpų Ežerų g. 44 vertė – 519 
tūkst. eurų. Ar tikrai atsiras pir-
kėjų, kurie negailės už 50 metų 
senumo pastatą Lietuvos pakraš-
tyje pakloti tokią solidžią pinigų 
sumą?•
„Dzūkų žinių“ informacija

REIKIA 
KOMPOSTO?

Komposto galima įsigyti visose 
Alytaus regione veikiančiose žaliųjų 

atliekų kompostavimo aikštelėse. 
Vienos tonos kaina — 
19,97 Eur (su PVM).

Alytaus žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje, 
Karjero g. 2, Takniškių kaime, Alovės sen., Alytaus rajone. 
Tel. (8 315) 50331. 
Aikštelės darbo laikas: I –IV 8.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val. 
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.
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„Vitaminų ūkis“ orientuojasi į didelį asortimentą
Anykščių rajono ūki-
ninkai Rūta ir Rolandas 
Lančickai „Vitaminų 
ūkį“ pradėjo kurti prieš 
aštuonerius metus. 
Rūtos mamos dovano-
toje žemėje jie augina 
šilauoges, gervuoges, 
avietes, trešnes, sly-
vas, vyšnias ir kitokias 
uogas. Orientuojasi į 
didelį asortimentą, nes 
kasmet gamtos sąlygos 
yra labai permainingos, 
tad jei vienoms uogoms 
orai nėra palankūs, 
užderi kitos.  

nuo DArbo pAieškoS – prie 
ūkininkAvimo
2013 metais baigęs ekologijos 
ir aplinkotyros studijas Šiau-
lių universitete, R. Lančickas 
sugrįžo į gimtinę. 

„Tuomet Anykščiuose buvo 
ganėtinai sunku gauti darbą, 
tad pradėjau domėtis uogi-
ninkyste. ,,Ant bangos“ buvo 
šilauogės. Tada jos nebuvo 
dažnos ant vartotojų stalo, o 
jų auginimas skambėjo gana 
patraukliai ir egzotiškai. Šia 
idėja pasidalijau su tėvais. Jie 
tam pritarė, o Rūtos mama ir 
savo žemę padovanojo. At-
kūrus Lietuvos nepriklauso-
mybę, Rūtos močiutė buvo 
gavusi tris hektarus žemės. 
Ją perpus padalijo abiem savo 
vaikams. Tad žmonos mamos 
dalyje ir kuriame savo ūkį. 
Tėvai padėjo įsigyti ir pirmuo-
sius šilauogių krūmelius. Tada 
nusipirkome šimtą sodinukų, 
– apie ūkininkavimo pradžią 
pasakoja Rolandas ir priduria, 
kad nors jis užaugo Anykš-
čiuose, bet vaikystė ir paau-
glystė prabėgo dirbant ūkiškus 
darbus. – Močiutė net dalgiu 
pjauti išmokė. Visai neseniai, 
kai per vieną renginį sušne-
ko, kad jaunimas nebežino, 

Pasak Rolando Lančicko, savo šeimos ūkiui modernizuoti jis gavo beveik 15 
tūkst. eurų paramos. (Karolinos Baltmiškės nuotr.)

kas yra dalgis, sakau, duokite 
man. Pasipusčiau ir išpjoviau 
pradalgę.“

ūkį moDernizAvo 
pASinAuDoDAmAS pArAmA
2014 metais R. ir R. Lančickai 
įregistravo ūkį. Uogyną papildė 
gervuogėmis, trešnėmis, avietė-
mis, vyšniomis, slyvomis. Šiais 
metais atnaujino ir dalį šilauo-
gyno. „Dalį anuomet pasodin-
tų ir nelabai derlingų krūmų 
teko keisti. Tada, kai pirkome 
sodinukus, per mažai buvo 
informacijos apie šilauogių 
veisles. Ir veislių tiek nebuvo, 
kiek dabar. Be to, anuometinės 
veislės mūsų klimato sąlygoms 
nelabai buvo ir pritaikytos. O 
pasirodo, jei viena veislė pui-
kiai auga Žemaitijoje ar Dzū-
kijoje, nereiškia, kad jai bus 
tinkama Aukštaitijos žemė ir 
klimatas“, – pastebėjimais da-
lijasi pašnekovas. 

Šiuo metu Lančickų uogy-
nai užima apie 1,2 ha. „Pernai 

apsisprendžiau kreiptis para-
mos ūkiui modernizuoti. Nors 
pažįstami man patarė naudotis 
konsultantų paslaugomis, bet 
nutariau pats pildyti paraišką. 
Išsikėliau sau iššūkį: jei jie 
gali surašyti, negi aš negaliu? 
Juk apie savo ūkį tikrai geriau 
už pačius profesionaliausius 
konsultantus žinau. Žinau, 
ko ūkiui reikia, kokius tikslus 
puoselėju. Tad ėmiausi darbo. 
Išsiaiškinau, kad man geriausiai 
tinka Lietuvos kaimo plėtros 
2014–2020 m. programos prie-
monės „Ūkio ir verslo plėtra“ 
veiklos sritis „Parama smul-
kiesiems ūkiams“. Išstudijavau 
įstatymus, paramos teikimo 
taisykles, pasikonsultavau su 
paramą gavusiais ūkininkais 
ir užpildžiau paraišką. Po ku-
rio laiko sužinojau, kad man 
skiriama parama. 

Ūkiui modernizuoti gavau 
beveik 15 tūkst. eurų paramą. 
Pasinaudodamas ja, nusipirkau 
traktoriuką, žoliapjovę, frezą, 

uogų vėsinimo ir sodo prie-
žiūros įrangą. Technika labai 
paspartina darbus. Ypač šiemet, 
kai žolei augti ir drėgmės, ir 
šilumos buvo užtektinai, – 
paramos nauda pasidžiaugia 
ūkininkas. – Vėsinimo įranga 
prailgina uogų realizavimo 
laiką. Jos neturint, kad ir kaip 
sparčiai suktumeisi, dalies 
derliaus netenki. Šviežios uo-
gos, ypač avietės, labai greitai 
praranda savo išvaizdą. Jos su-
krinta, išskiria sultis. Visuomet 
klientus perspėju, kad avietės 
nemėgsta laukti, kol bus suval-
gytos ar paruoštos žiemai. Būna 
atvejų, kai žmogus nusiperka 
uogų, parsivežęs palieka per 
naktį mašinoje, o ryte pamatęs 
apgedusias puola priekaištauti. 
Kiekvienam savo pirkėjui pa-
aiškinu: jei iškart neturi laiko jų 
sutvarkyti, geriau nepirk.“

uogyne DirbA tik šeimA
„Kadangi „Vitaminų ūkis“ yra 
šeimos ūkis, jame šeima ir dir-
bame. Žmonių nesamdome nei 
uogynams prižiūrėti, nei uo-
goms skinti, nei joms realizuoti. 
Viską darome patys. Pirmiau-
sia taip patikimiau. Pavyzdžiui, 
reikia mokėti atpažinti prisirpu-
sias šilauoges. Jei uoga mėlyna, 
dar nereiškia, kad ji išsirpusi. 
Nemokėdamas atskirti, žmogus 
priskina neišsirpusių uogų, o 
paskui priekaištauja, kad jos 
per rūgščios. 

Ir derlių patogiau patiems 
realizuoti. Dalį derliaus par-
duodame pasinaudodami inter-
netu. Surenkame užsakymus ir 
nuvežame į namus. Dalį šviežių 
uogų parduodame kavinėms ir 

restoranams. Praėjusiais me-
tais uogas pradėjome tiekti 
vaikų darželiams, prisiimda-
mi labai didelę atsakomybę, 
skatinančią ypač pasitempti 
dėl uogų kokybės, – patirti-
mi dalijasi ūkininkas. – Mūsų 
vizija – plėtoti tausojantį ūki-
ninkavimą.“

Ir nors „Vitaminų ūkis“ nėra 
sertifikuotas kaip ekologinis, 
bet, kaip teigia ūkininkas, che-
mikalų uogynų priežiūrai jie 
nenaudoja. „Žinoma, dėl to 
paprastai derlius būna mažes-
nis, bet man svarbu, kad tiek 
aš, tiek mano klientai valgytų 
be chemikalų užaugintas uo-
gas“, – pabrėžia Rolandas. 

Derlingumui didinti ūkinin-
kas ieško kitų būdų. „Prieš 
dvidešimt metų niekas nė 
negalvojo apie laistymo sis-
temų uogynuose įrengimą ar 
plėvelių tiesimą, o dabar be 
viso to uogininkystės ūkis 
nebeįsivaizduojamas. Ir savo 
šilauogyne esu įsirengęs lais-
tymo sistemą. Visus darbus 
paspartina moderni technika 
ir įranga. Per pastaruosius 
metus labai stipriai pasikeitė 
žmonių požiūris į ūkininkavi-
mą“, – pokyčius apibūdina R. 
Lančickas.

Kaip teigia pašnekovas, 
modernėjantis ūkininkavimas 
padeda ūkio darbus suderinti 
su darbu valstybės tarnyboje. 
Rolandas dirba Anykščių ra-
jono savivaldybės Andrioniš-
kio seniūnijos seniūnu, Rūta 
– Utenos apylinkės teismo 
Anykščių rūmuose. 

Užs. Nr. 30



4 Dzūkų žinios Nr. 47 / 2020 11 19 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt

Indrė ir Justinas Petručiai patenkinti 
ūkininkavimo pradžios rezultatais
35 metų Indrė ir Jus-
tinas Petručiai gyvu-
lininkystės ūkį įkūrė 
2016 metais Plungės 
rajone. Augina mėsi-
nius limuzinų veislės 
galvijus. Ūkiui kurti 
pasinaudojo Lietuvos 
kaimo plėtros 2014–
2020 metų programos 
parama, skirta jaunųjų 
ūkininkų įsikūrimui. 
Šiemet skirta parama 
ir šiam ūkiui moderni-
zuoti.

„Viskas prasidėjo nuo to, 
kad 2016 metais su žmona 
Indre Marcių kaime įsigijo-
me sodybą. Aplink sodybą 
buvo 8 ha žemės. Pirkdami 
sodybą apie ūkininkavimą 
negalvojome, bet nemažai 
ūkininkaujančių yra tarp 
giminaičių, tad, pasitarę su 
jais, pradėjome svarstyti, 
ar ir mums nepabandžius. 
O čia dar atsirado galimybė 
pasinaudoti jaunųjų ūkininkų 
įsikūrimui skirta parama“, –  
apie ūkininkavimo pradžią 
pasakoja Plungės rajono ūki-
ninkas J. Petrutis.

Pasak ūkininko, didelio 
pasirinkimo, kokios veiklos 
imtis, nebuvo. Augalinin-
kystei ir plotas per mažas, 
ir žemė ne pati dosniausia. 
„Pienininkystės ūkis reika-
lauja didelio prisirišimo, o 
mes to nenorėjome. Tad nu-
tarėme imtis mėsinių galvi-
jų auginimo. Tuomet mums 

Gyvenimas kaime Petručių šeimos negąsdina: jų pastebėjimu, čia palanku ir 
dirbti, ir turiningai leisti laisvalaikį. (Nuotrauka Karolinos Baltmiškės)

atrodė, kad mėsiniams galvi-
jams užtenka aptvaro, žolės 
ir jie sėkmingai auga, – apie 
pasirinkimą šiandien jau pa-
juokaudamas kalba Justinas. 
– Tačiau, pasirodo, yra visai 
ne taip – mėsinių galvijų ūkis 
reikalauja ir darbo, ir pini-
gų.“

Pagal Lietuvos kaimo plė-
tros 2014–2020 metų progra-
mos priemonės „Ūkio ir verslo 
plėtra“ veiklos sritį „Parama 
jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ 
Justinui Petručiui gyvulinin-
kystės ūkiui įkurti buvo skirta 
33,6 tūkst. eurų parama. „Už 
paramos lėšas nusipirkome 

15 limuzinų veislės telyčai-
čių, – ūkio kūrimo patirtimi 
dalijasi Justinas. – Ūkio plė-
trai buvo reikalinga techni-
ka. Gerai, kad yra galimybė 
gauti paramą. Pagal progra-
mos priemonės „Investicijos 
į materialųjį turtą“ veiklos 
sritį „Parama investicijoms į 
žemės ūkio valdas“ gavome 
50 tūkst. eurų, o šiemet – dar 
beveik 49,3 tūkst. eurų. Už 
paramos lėšas įsigijome ūkiui 
reikalingos technikos: ritinių 
vyniotuvą, presą, traktorių, 
šienapjovę, kultivatorių. Jei 
ne projektai ir išmokos, ūki-
ninkauti tikrai neapsimoka. 

Gal dėl to jauni žmonės ne-
skuba savo gyvenimo susieti 
su ūkininkavimu.“

„Manau, jaunų žmonių kū-
rimąsi kaime paskatintų, jei 
besikuriančiam jaunajam ūki-
ninkui iš karto būtų duodama 
bent 80 procentų skirtos pa-
ramos. Juk labiausiai pinigų 
reikia tada, kai pradedi kurti 
ūkį. Teko girdėti, kad nuo šių 
metų jau taip ir padaryta. Tai 
labai gerai“, – vyrą papildo 
Indrė.

Nemažų investicijų rei-
kalauja ir žemė, nes, norint 
didinti bandą, turi didinti ir 
žemės plotus. Dabar Petru-
čiai turi apie 45 ha nuosavos  
žemės ir apie 10 ha nuomoja. 
Limuzinų banda padidėjo iki 
45. 

„Vienoks ūkininkavimas, 
kai tėvai perduoda ūkį, ku-
riame ir technika supirkta, 
ir pastatai pastatyti, kitoks 
ūkininkavimas, kai pradedi 
nuo nulio. Todėl, manau, kad 
per tokį trumpą laiką esame 
gan gerai pažengę į priekį, 
– pirmaisiais ūkininkavimo 
rezultatais patenkintas  J. 
Petrutis. – Tačiau iš ūkio kol 
kas mūsų šeima neišgyventų. 
Abu su Indre dirbame. Ji dirba 
valstybės tarnyboje, aš turiu 

logistikos firmą. Dar dirbda-
mas Norvegijoje ėmiau kurti 
krovinių pervežimo įmonę. 
Nupirkau mašiną, pasam-
džiau vairuotoją ir taip prasi-
dėjo verslas. Iš šio verslo dar 
tenka ir į ūkį investuoti, nes 
kol kas Lietuvoje supirkėjai 
labai mažai moka už gyvulį. 
Pavasarį, per karantiną, su-
pirkimo kainos ypač buvo 
sumažintos. Tad parduodami 
gyvulius ieškome geriausios 
kainos, nes ūkiui reikalin-
gos apyvartinės lėšos. Vieną 
kartą parduodame gyvulius 
veislei, kitą sykį – mėsai. 
Mėsinių galvijų augintojai 
susikooperavę galbūt galėtų 
imtis  mėsos perdirbimo. Juk 
parduodant gaminius visai 
kitas pajamas galima gauti. 
Keičiantis kartoms, keičia-
si požiūris ir į kooperaciją, 
atsiranda didesnis pasitikė-
jimas vienas kitu. Jei neri-
zikuosi, o lauksi, kol kažkas 
kažką tau pasiūlys, nieko ir 
nesukursi.“

Du vaikučius auginančios 
ūkininkų šeimos gyvenimas 
kaime negąsdina. „Vaikus 
galima pavėžėti iki Plungėje 
esančių mokyklų. Turiningai 
praleisti laisvalaikį taip pat 
nėra sunku. Tiek Plungėje, 
tiek netoli esančiame Klai-
pėdos uostamiestyje vyksta 
labai įvairių renginių, svar-
bu tik kad laisvo laiko tam 
būtų“, – savo pasirinkimu 
patenkinti I. ir J. Petručiai.

Užs. Nr. 27

Pandemija nesustabdė svarbių 
Lazdijų ligoninės projektų
Lazdijų ligoninei iki šiol 
pavyko išvengti korona-
viruso židinio įstaigos 
viduje, nors daugeliui 
šalies sveikatos priežiūros  
įstaigų tai tapo neišspren-
džiama problema. Ir per 
karantiną  ligoninė ne tik 
teikia įprastas paslaugas 
ir atlieka planines opera-
cijas, bet ir vykdo solidų 
projektą.  Įgyvendinus 
projektą, pagerės darbo 
sąlygos Reabilitacijos sky-
riuje bei paslaugų prieina-
mumas. 

Apie tai, kaip dirba ligoninė 
karantino sąlygomis, „Dzūkų 
žinioms“ papasakojo ligoninės 
direktorius Valdas Vabuolas. 

Ligoninės vadovas teigė, jog 
stacionarinės asmens sveikatos 
priežiūros paslaugos dėl COVID-
19 ligos organizuojamos klaste-
riniu-teritoriniu principu. Paslau-
gų teikimą dėl COVID-19 ligos  

Koronavirusas įsisuko 
į Veisiejų katilinę

Nors Lazdijai gali džiaugtis 
palyginti nedideliu CO-
VID-19 susirgimų skaičiu-
mi, lyginant su kaimyninė-
mis savivaldybėmis, tačiau 
susirgimų skaičius mūsų 
rajone nemažėja. 

Neseniai užfiksuotas nedidelis li-
gos protrūkis bendrovės „Lazdijų 
šiluma“ Veisiejų katilinėje. Blogai 
pasijutusiam vienam katilinės dar-
buotojui buvo nustatytas koronavi-
rusas. Vėliau Kaune tyrimus atlikęs 
kitas tos pačios katilinės darbuotojas 
irgi sulaukė teigiamo testo. Tuomet 

„Lazdijų šilumos“ vadovybė nu-
sprendė testuoti likusius katilinės 
darbuotojus. Po tyrimų paaiškėjo, 
jog COVID-19 užsikrėtęs dar vie-
nas šios katilinės darbuotojas. Šiuo 
metu COVID-19 serga trys Veisiejų 
katilinės darbuotojai. 

Antradienio duomenimis, iš 33 
Lazdijų rajone nustatytų COVID-
19 ligos atvejų, po 8 susirgimus 
– Veisiejų, Noragėlių ir Lazdijų 
miesto seniūnijose, po 2 – Seirijų, 
Šventežerio, Būdviečio, Lazdijų 
seniūnijose bei 1 – Krosnos se-
niūnijoje.•
„Dzūkų žinių“ informacija Nukelta į 9 psl. » Lazdijų ligoninės direktorius Valdas Vabuolas.
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Mano maisto atliekų konteineris visai tuščias, 
tai aš jo ir neištraukiu. Bet vežėjai vis tiek at-
važiuoja! Negi ir tuščią konteinerį privalau 
ištraukti?

Taip, ištraukti maisto atliekų kontei-
nerį privalu, nes šiuo metu jie visi yra 
numeruojami, tad vežėjai ant kontei-
nerio užklijuoja numerį. Kita vertus, 

rūšiuojant atliekas, maisto atliekų konteineris 
negali būti tuščias, nes šios rūšies atliekų, ku-
rias sudaro ne tik maisto likučiai, bet ir kavos, 
arbatos tirščiai, vienkartiniai popieriniai rankš-
luosčiai, bulvių lupenos, vai-
sių žievelės ir kt., yra visuose 
namuose. Tik daugelis jas 
vis dar meta į mišrių atliekų 
konteinerius, o jie tikrinami 
ir aptikus netinkamų atliekų 
netuštinami. Tad kam jums 
tos problemos? 

Rūšiuokite!

AukSinėS mintyS

Kodėl mirštantis žmogus nesulaukė 
„Auksinės Krivūlės“ riterės pagalbos?

 ( Kodėl mirštantis žmogus nesulaukė “Auksinės Krivūlės“ riterės pagalbos?“)

Kodėl medikė neatliko 
savo pareigos ir nepadėjo 
mirštančiam žmogui? Ar 
medikė šiurkščiai pažeidė 
tarnybines pareigas, kas 
užtraukia baudžiamąją 
atsakomybę? Ar tai, kad 
slaugytoja nesuteikė pa-
galbos ligoniui, nepažeidė 
konstitucinių paciento 
teisių? Ar medikės poelgis 
suderinamas su žmogišku-
mu ir profesine etika?  

Šiuos ir dar gausybę klausimų 
Lazdijų pirminės sveikatos prie-
žiūros centro direktorei, Lazdijų 
rajono savivaldybės tarybai ir 
tarybos Sveikatos komitetui pa-
teikė neseniai vyrą, buvusį Laz-
dijų rajono tarybos narį, ėjusį 
ir tarybos pirmininko pareigas, 
Gintautą Juškį palaidojusi žino-
ma Lazdijų krašto tautodailininkė 
Danutė Juškienė. Ji kaltina Vei-
siejų ambulatorijos slaugytoją, 
rajono savivaldybės tarybos narę 
Janiną Ražukienę neatlikus žmo-
giškosios ir profesinės pareigos 
– mirties patale gulinčiam ponios 
Danutės vyrui nesulašinus gydy-
tojo paskirtų vaistų. 

AtSiSAkė SulAšinti vAiStuS
„Mano vyras kelerius metus sirgo 
sunkia liga. Tądien, kai jis mirė, 
Kaune jam buvo padarytas kom-
piuterinės tomografijos tyrimas. 
Gydytoja patarė laukti atsakymo 
iš Kauno klinikų, o organizmą 
stiprinti lašinant vaistus. Vaistus 
paskyrė šeimos gydytoją pavada-
vęs medikas. Tądien vyrui pasi-
darė blogiau, todėl pagalvojome, 
jog derėtų jam sulašinti gydytojo 
paskirtus vaistus. Kadangi nepa-
vyko surasti, kas galėtų sulašinti 
vaistus, nuvažiavau į Veisiejų po-
likliniką. Ten sutikau slaugytoją 
J. Ražukienę ir paprašiau, kad ji 
sulašintų mano vyrui vaistus“, – 
pasakojo D. Juškienė. 

Moters teigimu,  sužinojusi, jog 
D. Juškienės vyras neregistruotas 
Veisiejų poliklinikoje, J. Ražukie-
nė atsisakė lašinti vaistus. 

„Suprantu, jog pagal pareiginę 
instrukciją J. Ražukienei nepri-
klauso priimti pas juos neregis-
truotų pacientų, bet pagal mediko 
priesaiką ir paprasčiausią žmogiš-
kumą – privaloma“, – įsitikinusi 
D. Juškienė. 

Nesulaukusi pagalbos iš J. Ra-
žukienės, D. Juškienė puolė ieš-
koti kito mediko, kuris galėtų su-
lašinti vaistus jos vyrui. Kol buvo 
surasta kita medikė, D. Juškienės 
vyrui pagalbos jau nebereikėjo – 
jis mirė. 

„Veisiejų poliklinikoje į mane 
nusivalė kojas. Nesuvokiu, kaip 
medikas gali taip elgtis mirties 
akivaizdoje? Dabar suprantu, jog 
reikėjo kviesti greitąją medicinos 
pagalbą, jie tikrai būtų suleidę 
vaistus. Bet tokioje kritinėje situ-
acijoje juk neturi galvoje aiškiai 
surašyto scenarijaus, ieškai pagal-
bos – ne pas gatvės šlavėją, bet 
pas mediką. Man kartais atrodo, 
kad mūsų visuomenei gyvūnėlių 
sveikata ir gyvybė tampa svar-
besnė už žmogaus“, – emocingai 
mintis dėstė D. Juškienė. 

nuvylė tenDencingi tekStAi
Ji sakė, kad ją labai nuvylė viešo-
joje erdvėje – spaudoje pasirodęs 
tendencingas šios dramatiškos si-
tuacijos vertinimas ir tikslingai 
formuojama nuomonė. 

Apie šią situaciją D. Juškie-
nė savo mintis nusiuntė į vieną 
spaudos leidinį. Ji stebisi, kad 
tame pačiame leidinio numeryje 
atsirado ir jos pozicija, ir J. Ražu-
kienės atsakymas į D. Juškienės 
išsakytas mintis, nors tos mintys 
dar nebuvo niekur viešai pasiro-
dę. Kas galėtų paneigti, jog lei-
dinio vadovybė be D. Juškienės 
žinios supažindino J. Ražukienę 
su D. Juškienės tekstu ir paprašė 
parašyti atsakymą? 

Tame J. Ražukienės atsakyme 
juodu ant balto buvo parašyta: 
„Nesijaučiu nusikaltusi nei kaip 
medikė, nei kaip žmogus.“

„Paskui buvo dar gražiau. 
Spaudoje kaip grybai po lietaus 
atsirado J. Ražukienę ginantys ir 

pateisinantys tekstai, supratau, 
jog suderinti balsai gynė R. Ra-
žukienę, o aš likau dėl visko kalta. 
Liūdniausia, kad šiame J. Ražu-
kienės palaikytojų chore atsirado 
ir žmogus, su kuriuo nuo vaikys-
tės augome tame pačiame kieme. 
Liūdnas humoras, tačiau J. Ražu-
kienės gynėjų gretose trūko tik 
klebono, tada būtų atstovaujama 
visiems sociumo sluoksniams. 
Per vėlai supratau, kad teisingu-
mo ieškojau ne per tą leidinį, nes 
jis pataikauja valdžios konjunktū-
rinei pozicijai“, – kalbėjo  ponia 
Danutė.

teiSybėS ieškoS teiSme
Moteris teigė, jog ypač ją 
sujaudino viešai paskelb-
ta žinia, kad J. Ražukienė už 
nuopelnus buvo apdovanota  
„Auksinės Krivūlės“ prizu. 

„Man negaila, jei žmogus pa-
dorus, gerai atliekantis savo par-
eigas, jis gali būti apdovanojamas 
ir pačiais aukščiausiais ordinais 
ir medaliais, tačiau šiuo atveju, 
mano nuomone, J. Ražukienė 
neatliko savo pareigos: nei kaip 
medikė, nei kaip padorus žmogus. 
Manau, jog jai laikas į užtarnautą 
poilsį. Tokie medikai negali dirbti 
žmonių sveikatos apsaugos siste-
moje“, – kalbėjo D. Juškienė. 

Moteris parašė 8 lapų skundą 
Lazdijų pirminės sveikatos prie-
žiūros centro direktorei, Lazdijų 
rajono savivaldybės tarybai, Laz-
dijų rajono savivaldybės tarybos 
Sveikatos komitetui. Skunde pra-
šoma įvertinti J. Ražukienės elge-
sį ir pateikti raštiškus atsakymus. 
Anot D. Juškienės, šie atsakymai 
jai bus reikalingi įvairiose teisinė-
se institucijose, kuriose ji ieškos 
tiesos ir teisingumo. 

„Visko taip nepaliksiu,  kreip-
siuosi į teismą, nes tikiu mūsų 
valstybės teisingumu“, – sakė 
27-erius metus valstybės tarny-
boje dirbusi ir atsakingas parei-
gas Muitinės departamente ėjusi 
veisiejietė.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Seinų g. 12, Lazdijai, 
tel.: 8 646 71 901, (8 318) 53 085, 
el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt

LAUKIAME 
JŪSŲ!

Danutė Juškienė: „Visko taip nepaliksiu — kreipsiuosi į teismą."
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Lazdijų bulvė

Prekiaujame šViežiomis „Vineta“ Veislės bulVėmis

Nemokamai dėl koronaviruso tiriami riziką užsikrėsti turėję asmenys
Lietuvą kaustant ko-

ronaviruso (COVID-19) 
pandemijai, kaip niekad 
reikalingas piliečių bu-
drumas ir atsakingumas.

Nacionalinio visuo-
menės sveikatos centro 
(NVSC) Užkrečiamų-
jų ligų valdymo sky-
riaus vyriausioji specia-
listė Daiva Razmuvienė 
pasakoja apie koronavi-
ruso infekcijos tyrimus ir 
primena taisykles, kurių 
reikia laikytis vykstant į 
mobilųjį patikros punk-
tą.

kAS gAli išSitirti 
nemokAmAi?
Kasdien Lietuvoje atliekama 
tūkstančiai tyrimų dėl korona-
viruso infekcijos. Pirmiausia 
tiriami asmenys, jaučiantys ko-
ronaviruso simptomus ir paty-
rę didžiausią riziką užsikrėsti. 
Išsitirti galima ir privačiose 
laboratorijose, didžioji dalis 
tyrimų atliekama valstybės 
lėšomis.

„Į didelės rizikos grupę 
patenka asmenys, buvę prie 
užsikrėtusio asmens be apsau-
gos priemonių arčiau negu 2 
metrai. Taip pat ir tie, kurių 
bendravimo laikas uždaroje 
patalpoje buvo ilgesnis negu 
15 min. Kiekvieno žmogaus 
situacija vertinama individua-
liai. Registruotis koronaviruso 
tyrimui galima karštosios li-
nijos numeriu 1808 nuo 8 iki 

ba yra įforminta teisiškai.
Vairuotojams, atvežantiems 

galimai užsikrėtusį asmenį į mo-
bilųjį punktą, nereikia darytis ko-
ronaviruso testo, jei yra laikoma-
si visų reikalavimų: vairuotojas 
ir keleivis dėvi apsaugines veido 
kaukes; keleivis sėdi prie praviro 
lango ant galinės sėdynės – ne 
už vairuotojo, o įstrižai. 

„Nepamirškime, kad automo-
bilis yra uždara patalpa, todėl 
privaloma laikytis visų apsaugos 
priemonių, nes užsikrėtimo rizi-
ka tikrai yra didelė“, – primena 
epidemiologė D. Razmuvienė. 

Grįžę iš mobiliojo punkto, 
automobilio savininkai privalo 
sąžiningai dezinfekuoti trans-
porto priemonę. Jei neturite 

kAip AtliekAmAS tyrimAS?
Virusologinis SARS-CoV-2 nu-
statymo tyrimas atliekamas pai-
mant sekreto tepinėlį iš asmens 
nosiaryklės, tačiau galimas ir se-
rologinis tyrimas, kurio tiriamoji 
medžiaga – kapiliarinis kraujas. 
„Ištyrus kraują, sužinoma, ar 
žmogus jau yra sirgęs, ar koro-
navirusu serga šiuo metu. Jeigu 
iš kraujo nustatoma, kad asmuo 
serga, būtina atlikti molekulinį 
tyrimą iš nosiaryklės ir įsitikin-
ti“, – sako D. Razmuvienė.   

Tyrimo atsakymas dažniausiai 
gaunamas per 2–3 paras. Jį gali-
ma matyti e. sveikatos sistemo-
je, prisijungus per elektroninius 
valdžios vartus. Jeigu atsakymas 
neigiamas, informuojama SMS 
žinute.

Jeigu atsakymas teigiamas, 
su užsikrėtusiu asmeniu telefo-
nu susisiekia epidemiologas ir 
paaiškina tolesnius veiksmus. 
Jeigu žmogus negauna tyrimo 
atsakymo, reikia kreiptis į savo 
šeimos gydytoją, o jei atsakymas 
nepateiktas ir e. sveikatos siste-
moje, – skambinti 1808.

Kasdien keičiantis epide-
miologinei situacijai, keičiasi 
rekomendacijos ir nurodymai, 
todėl aktualiausia informacija 
pateikiama Nacionalinio vi-
suomenės sveikatos centro ir 
Sveikatos apsaugos ministeri-
jos interneto svetainėse nvsc.lt, 
sam.lt, koronastop.lt.

Užs. Nr. 29

20 val. kasdien arba internetu  
1808@greitojipagalba.lt“, – tei-
gia NVSC specialistė.

Asmenys, kurie labiausiai 
rizikuoja užsikrėsti, prioriteto 
tvarka tiriami nemokamai. Visų 
pirma, tai koronaviruso židinyje 
esantys ir sąlytį turėję žmonės 
– šeimos nariai ir kiti, artimai 
bendraujantys su užsikrėtusiai-
siais ar sergančiaisiais. Taip pat 
ir medikai, kurie dažniausiai ti-
riasi prieš pradedant ir baigiant 
savo darbo pamainas, – tikslią 
tyrimų tvarką nustato pačios 
medicinos įstaigos. 

Nemokami koronaviruso ty-
rimai priklauso ir slaugos namų 
gyventojams, kurie dėl vyresnio 
amžiaus ir lėtinių ligų priklauso 
didžiausios rizikos grupėms, ir, 
žinoma, slaugos namus prižiū-
rinčiam personalui bei sveikatos 
priežiūros darbuotojams.  

mobiliųjų punktų 
reikAlAvimAi
Tyrimai dėl koronaviruso in-
fekcijos dažniausiai atliekami 
mobiliuosiuose punktuose – su 
asmeniu susisiekia mobiliojo 
punkto koordinatorius, nurody-
damas tikslų laiką ir adresą, ku-
riuo reikia atvykti. Svarbu, kad 
atvykstantieji tirtis nevėluotų. 

Dėl duomenų apsaugos karš-
tosios linijos 1808 operatoriai 
negali užregistruoti asmens ty-
rimams, jei skambina ne jis pats. 
Tai padaryti galima tik tada, jei 
registruojate nepilnametį arba 
asmenį, kurį globojate, ir ši glo-

Pastaruoju metu Lietuvą kaustant koronaviruso (COVID-19) pandemijai, 
kaip niekad reikalingas piliečių budrumas ir atsakingumas. (NVSC nuotr.)

automobilio ir artimųjų, kurie 
galėtų pavėžėti, pagalbos reikia 
kreiptis į savo seniūniją.

išSitirti SiunčiA ir 
gyDytojAi
Išsitirti dėl koronaviruso būtina 
net ir sveikiems ir rizikos užsi-
krėsti nepatyrusiems žmonėms, 
kurie ruošiasi gultis į ligoninę 
prieš planines procedūras, tyri-
mus, operacijas. Tuomet siunti-
mą tyrimui išrašo šeimos gydy-
tojas. Jo siuntimas reikalingas ir 
tada, kai tyrimą dėl koronaviruso  
reikia atlikti pakartotinai.

Tyrimą svarbu atlikti ir iš už-
sienio grįžusiems asmenims. 
Jeigu asmuo ne seniau nei prieš 
48 val. prieš grįždamas ar atvyk-
damas į Lietuvą atliko tyrimą ir 
gavo neigiamą atsakymą, jam 
saviizoliacija netaikoma.

Tyrimą sugrįžtantieji gali atlik-
ti ir Lietuvoje, tačiau izoliacija 
bus nutraukta tik gavus neigiamą 
tyrimo rezultatą. 

Dėl būtinybės ištirti vaikus 
visada sprendžia gydytojas. 

Darbo knygos ir kalendoriai

Dirbame nuo pirmadienio iki penktadienio 8.30–17.30 KNYGYNAS

Seinų g. 12, Lazdijai

Konsultuojame telefonu

8 318 53085
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Vidzgirio progimnazijos direktorius A. Čiurlionis: 
„Šventežeris — mano pirmoji meilė“
Jau vasarą kaip perkūnas iš 
giedro dangaus trenkė ži-
nia, kad vienas iš labiausiai 
kvalifikuotų Lazdijų rajono 
švietimo sistemos vadybi-
ninkų, ilgametis Šventeže-
rio mokyklos direktorius 
Artūras Čiurlionis palieka 
ne tik šios mokyklos vadovo 
postą, bet ir kelia sparnus į 
kitą savivaldybę. Pasirodo, 
tai nebuvo gandai.  Lapkri-
tį, laimėjęs konkursą, A. 
Čiurlionis paskirtas Alytaus 
miesto Vidzgirio progim-
nazijos direktoriumi. Labai 
greitai jis stos prie šios 
ugdymo įstaigos vairo. 

Dabar, likus vos kelioms dienoms 
iki oficialios darbo pradžios, 
„Dzūkų žinios“ apie pirmąją 
meilę, darbą Šventežeryje, nau-
jus iššūkius ir galimybes dirbti 
ministerijoje kalbasi su visa-
da šventežeriškiu išliksiančiu 
A. Čiurlioniu. 

– Kodėl nusprendėte palikti 
Šventežerio mokyklą ir dalyvauti 
konkurse Alytaus mokyklos di-
rektoriaus vietai užimti? 

– Laba diena, iš karto užduoda-
te patį sudėtingiausią klausimą... 
Niekas neįvyksta per vieną naktį. 
Tai ilgų apmąstymų kelias. Pirmą 
kartą mintis apie pasitraukimą iš 
Šventežerio mokyklos direkto-
riaus pareigų galvoje sušmėžavo 
dar vasario mėnesį, kai bendruo-
menei buvo pristatomas moky-
klos optimizavimo plano projek-
tas. Tada nė neįsivaizdavau, kad 
galėčiau gyventi be Šventežerio. 
Ne tik mokyklos, bet ir visų ap-
linkinių žmonių, kuriuos pažįstu. 
Bet esu vadybininkas, privalėjau 
žiūrėti bent keletą metų į priekį. 
Kadencijos pabaiga, vaikučių ma-
žėja, mokyklos tampa skyriais, 
mano amžiaus istorikų rajone 
pakankamai.  Vasaros pradžioje 
jau buvau tvirtai nutaręs priimti 
iššūkį ir eiti kitur. Todėl vasarą 
skyriau konkursų žvalgymuisi ne 
tik savo rajone, bet ir  Alytuje, 
Marijampolėje, Druskininkuose, 
Varėnoje, netgi Vilkaviškyje. Kal-
bėjau su rajono vadovais, jie ragi-
no neišeiti ir  dalyvauti mūsų ra-
jono skelbiamuose konkursuose.  
Taip jau išėjo, kad dokumentus 
padaviau ir į Seirijų gimnazijos  
ir į Alytaus Vidzgirio progimna-
zijos vadovų konkursus. Tiesiog 
konkursas Alytuje įvyko anksčiau 
ir aš jį laimėjau.

– Ar, prieš dalyvaudamas kon-
kurse, buvote susirinkęs infor-
maciją apie Vidzgirio progim-
naziją? 

– Mokyklos vadovo atranka ir 
susideda iš dviejų dalių: vadova-
vimo švietimo įstaigai kompeten-
cijų vertinimas, kuris atliekamas 
Stebėsenos ir vertinimo departa-
mente Vilniuje, ir  savivaldybės 
atrankos komisija, kuri vertina 
pretendentą jau konkrečios mo-
kyklos valdymo kompetencijų 

aspektu. Tad žinoti VISKĄ apie 
mokyklą, į kurią pretenduoji,  yra 
būtina sąlyga. Kitaip niekaip. Net-
gi vadybos teorija rekomenduo-
ja dar prieš konkursą apsilankyti 
toje įstaigoje.

– Ar sudėtinga buvo konkurso 
porcedūra? 

– Procedūros lengvai supran-
tamos ir aiškios. Tik pikta, kad 
atrodo lyg tyčia yra prikurta bar-
jerų tam, jog neįmanoma būtų 
tapti mokyklos direktoriumi. 
Labai sudėtinga. Sudėtingiau-
sia „praeiti“ vadovo kompe-
tencijų įvertinimą Vilniuje, nes  
kompetencijas išlaiko vos 30 
proc. pretendentų. Reikia ne tik 
žinias ir gebėjimus parodyti, bet 
visą laiką išbūti tokiam, kokiu 
save pristatai ir kokiu nori, kad 
tave matytų. Ten nesuvaidinsi. 
Dirba tikri profesionalai.  Mano 
kompetencijų nustatymas truko 
6 val. Dar savivaldybės komisija 
vertina vėl iš naujo.  

– Kaip Jums atrodo, kuo ski-
riasi mokyklos vadovo darbas 
periferijoje ir mieste?

– Mieste nedirbau, todėl galiu 
pateikti tik savo samprotavimus. 
Manau, kad švietimo įstatymas  ir 
kiti teisės aktai bei tvarkos galioja 
vienodai visur: nesvarbu ar tai 
rajono, ar miesto mokykla. Skir-
tumus pamatysiu ir pajausiu, kai 
pradėsiu dirbti. Skirtumas pagal 
mane – tik mokytojų bei mokinių 
skaičius.

– Ar yra dalykų, kurių ilgitės 
iš vadovavimo Šventežerio mo-
kyklai laikotarpio? 

– Šventežeris – mano pirmoji 
meilė. Ji niekada ir niekur ne-
dings ir nepasimirš. Per tuos 
tris bedarbio duonos valgymo 
mėnesius į daug ką galiu žvelgti 
iš šalies. Šventežeryje dirbo ir 
dirba patys nuostabiausi moky-
tojai, mokosi nuoširdžiausi vai-
kai ir juos palydi  kuo geriausi 
tėveliai ir seneliai. Ilgėsiuos 
savo komandos, nes jie yra tikri 
profesionalai. Niekam nereikėjo 
kažko nurodinėti ar priminti savo 
pareigas, viskas buvo padaryta, 
sutvarkyta, išspręsta ir atsakyta 
laiku ir be mano įsikišimo. Ši 
mano diegta pasidalintos lyde-
rystės sistema pavirto į įgalinan-
čią vadybą. Galiu vardinti klasių 
vadovus, mokytojus, ūkvedžius, 
sekretorę, soc. pedagogę,  spec. 
pedagogę, logopedę, atsakingu-
mu pasižyminčius vairuotojus, 
kūrikus, valytojas ir kiemsarges, 
mokytojo padėjėjas, valgyklos 
virėjas, pagalbinius darbininkus 
ir Verstaminų daugiafunkčio cen-
tro darbuotojus. Ilgėsiuosi mūsų 
klebono palaiminimų, seniūnės 
pašmaikštavimų ir seniūnijos 
darbuotojų pagalbos, „Pietų 
megrame“ vadovų patarimų, 
pokalbių su pašto vadove, par-
duotuvėje dirbančiomis parda-
vėjomis, „Jorūno“ vaišingumo. 
Ypač gera komanda buvome 

su pavaduotoja, visus 16 metų 
– tiek kai kurios šeimos neiš-
gyvena. Visada jaučiau paramą 
iš Šventežerio, Teizų, Mikyčių, 
Janėnų, Straigių, Verstaminų  ir 
Stebulių abiejų bendruomenių, 
Lazdijų švietimo centro. Daug 
gerų žodžių norėčiau pasakyti ir 
Lazdijų rajono žurnalistams bei 
verslininkams. 

– Kokie pliusai ir kokie mi-
nusai pedagogams, dirbantiems 
periferijoje?

– Galiu į šį klausimą atsaky-
ti tik iš vadovo pozicijos. Man, 
kaip kaimo mokyklos vadovui, 
minusai buvo tie, kad yra daug 
mokytojų, dirbančių keliose mo-
kyklose. Pabaigę pamokas vie-
noje mokykloje, kolegos skuba 
į antrą, trečią. Jiems sunku su-
prasti vienoje ar kitoje mokykloje 
vykstančius procesus, vadovui 
praktiškai neįmanoma paskirti jų 
įvairių grupių ar komandų nariais, 
pakviesti į susirinkimus ir t. t. Ir 
tai suprantama – visiems norisi 
ne tik duonos, bet ir knygos ar 
teatro, koncerto, namų patogu-
mo. Pliusas – vaikams, nes klasės 
nedidelės, mokytojas pastebi kie-
kvieną, žino kiekvieno gebėjimus 
ir pasiekimų lygį, jo savijautą 
mokykloje. 

– Nuo ko priklauso ugdymo 
proceso efektyvumas ir rezul-
tatai: nuo konkrečios mokyklos 
mokytojų ir vadovų darbo, nuo 
rajono švietimo vadovybės, nuo 
ministerijos politikos? 

– Jūs įvardijote visus veiksnius, 
kurie lemia ugdymo turinio ko-
kybę. Tiek verslo, tiek švietimo 

vadyboje yra daug teorijų, į ką 
vadovas turi orientuotis: į santy-
kius su žmonėmis ar į rezultatus. 
Aš rinkausi vidurį.

– Kokius uždavinius sau kelsi-
te Vidzgirio progimnazijoje? 

– Visada visiems kolegoms 
kartodavau, kad, dirbant darbą 
su žmonėmis, problemos nieka-
da nesibaigia: čia poilsio nėra ir 
niekada nebus. Išsprendei vieną 
problemą, greit bus kita. Visų 
svarbiausias mokykloje – moki-
nys, jo savijauta, jo gyvenimas 
mokykloje ir asmenybės branda. 
Ilgalaikis mano strateginis tikslas 
šioje mokykloje – Geros moky-
klos koncepcijos įgyvendinimas.  
Investicijos į mokytojų kvalifika-
cijos kėlimą. Juk šioje mokykloje 
– net 17 mokytojų metodininkų 
ir nė vieno eksperto. Vizijos ir 
misijos bei strateginio plano ko-
regavimas ir susitarimų kultūros 
diegimas. Ypatingą dėmesį skirsiu 
savivaldaus mokymo strategijai 
ir bendravimui su tėveliais ir Vi-
dzgirio bendruomene, su bažny-
čia. Aš stebuklų lazdelės neturiu, 
jei bendruomenė to norės, tikrai 
bus. 

– Dirbdamas Šventežeryje, 
pažinojote kiekvieną mokyklos 
moksleivį, žinojote apie jų šei-
mas, o Alytuje to nebus. Ar tai 
gerai, ar blogai? 

– Niekas nežino, kaip bus.  
Šventežeris visada buvo ir liks 
dalelė  mano širdies. Jūs teisus, aš 
pažįstu kiekvieną, nes mokiausi 
čia. Paskui klasiokai ir mokiniai 
pradėjo vesti savo vaikus, pas-
kui auklėtiniai, dabar mokinių 

mokiniai. Noriu padėkoti mamai 
Daivai, kuri yra pasakiusi: „Mes 
esam Šventežerio patriotai“. O 
Alytuje darysiu tą patį: susipa-
žinti su keliais šimtais mokinių 
nėra taip sunku. Rasiu tam būdų 
ir laiko. 

– Darbą naujoje vietoje pra-
dėsite karantino laikotarpiu. Ar 
tai Jūsų netrikdo? Kaip vertinate 
nuotolinį mokymą?

– Dar nežinau, kada pradėsiu 
darbą. Gal bus jau pasibaigęs 
karantinas. Kas mane pažįsta, 
tai žino, kad esu IT fanas, tai 
jau seniai reikėjo padaryti, kai 
buvo skelbiama gripo epidemija 
ir dėl 20 proc. sergančių mokinių 
nutraukiamas ugdymo procesas. 
Nuotolinis mokymas suartino 
kartas – manau, kad ir vyresni ko-
legos puikiai įvaldę informacines 
technologijas ir beveik niekuo ne-
atsilieka nuo jaunimo. Tai padidi-
no mokytojų  autoritetą. Žinoma, 
yra bumbančių, nepatenkintų. Bet 
dėl nuotolinio mokymo nematau 
didelių problemų. Tai XXI am-
žiaus žmogaus gebėjimai. 

– Jei Jums pasiūlytų darbą 
Švietimo, mokslo ir sporto mi-
nisterijoje, ar susidomėtumėte 
tokiu pasiūlymu? 

– Ir vėl siūlote konkurse daly-
vauti? Reikia visų pirma nugalėti 
didžiausią priešą, kurį kiekvienas 
turime – tai patį save. O jei pa-
siūlytų, kodėl gi ne ?

– Ačiū už pokalbį ir sėkmingo 
skrydžio Vidzgiryje!•
„Dzūkų žinių“ informacija

A. Čiurlionis: „Visų svarbiausias mokykloje — mokinys, jo savijauta, jo gyvenimas mokykloje ir asmenybės branda. 
Ilgalaikis mano strateginis tikslas šioje mokykloje — Geros mokyklos koncepcijos įgyvendinimas, investicijos į 
mokytojų kvalifikacijos kėlimą.“
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Kiekviena diena — naujas iššūkis

Lino Svetiko pastebėjimu, sveikatos priežiūros darbuotojų užsikrėtimas 
koronavirusu — viena didžiausių pastarojo laikotarpio grėsmių. (Andriaus 
Ufarto nuotr.)

Vienas numalšintas ko-
vos su koronavirusu eta-
pas jau praeityje, tačiau 
šiandien, pradėjus itin 
sparčiai augti užsikrėtimų 
skaičiui, Lietuvoje griežti-
namos karantino sąlygos, 
o pasaulio šalys, siekda-
mos apsisaugoti, užveria 
sienas, įveda komendanto 
valandas ir skelbia karan-
tinus. 

Apie tai, kaip šiuo metu 
sekasi ir kokia didžiau-
sia grėsmė kyla medici-
nos įstaigoms, pasakoja 
Vilniaus universiteto 
ligoninės Santaros klinikų 
(VULSK) Infekcinių ligų 
centro Priėmimo-skubios 
pagalbos skyriaus vado-
vas Linas Svetikas.

SituAcijA keičiASi kASDien
Visoje šalyje šiuo metu situacija 
yra gana sudėtinga, nes užsikrė-
timų atvejų kiekiai didėja ir pi-
liečiai vis labiau bijo užsikrėsti 
koronavirusu. Tačiau kiekvienas 
pirmiausia galvojame apie save 
ir savo šeimą, o juk medikai ir 
kiti sveikatos priežiūros įstaigų 
darbuotojai yra būtent tie asme-
nys, kurie pirmosiose gretose 
grumiasi su klastingu virusu ir 
kurie neša didžiausią pandemi-
jos naštą ir atsakomybę už visų 
mūsų sveikatą. 

Kiekvieną dieną būdamas pir-
mosiose gretose koronaviruso 
fronte, infektologas L. Svetikas 
pasakoja, kad į VULSK Infekci-

nių ligų centro Priėmimo-skubios 
pagalbos skyrių kasdien kreipiasi 
nemažai pacientų, kurių didžio-
ji dauguma – infekuoti virusu. 
„Mes esame vienas pagrindinių 
SARS-CoV-2 virusu sergantiems 
pacientams paslaugas teikiančių 
centrų, COVID-19 infekuoti paci-
entai, kuriems reikia stacionarinio 
gydymo, yra gydomi mūsų centre, 
tačiau visų pacientų mes staciona-
rizuoti negalime dėl vietų stokos, 
todėl pacientus, kuriems pagalba 
gali būti suteikta atraminėse ligo-
ninėse, perkeliame į kitas įstaigas 
– Vilniaus miesto klinikinės ligo-
ninės COVID-19 skyrių, Ukmer-
gės ligoninę, Alytaus ligoninę. 
Šiuo metu (lapkričio 11 d. duome-

nimis) Reanimacijos-intensyvios 
terapijos skyriuje yra gydomi 14 
pacientų, tačiau situacija kasdien 
keičiasi. Skyriuose visuomet yra 
pacientų, kuriems yra tikėtinas 
būklės pablogėjimas ir perkėlimo 
į Reanimacijos skyrių galimybė“, 
– teigia jis. 

SvArbiAuSiA – lAikytiS 
reikAlAvimų
Kaip ir kitose šalies gydymo įs-
taigose, Santaros klinikose yra 
laikomasi griežtų infekcijų kon-
trolės reikalavimų: koronavirusu 
sergantys pacientai gydomi tik 
tam skirtuose skyriuose, į kuriuos 
juose nedirbantiems darbuoto-
jams, pašaliniams asmenims ar 

lankytojams užeiti yra griežtai 
draudžiama. 

„Klinikose yra keturi pacientų, 
sergančių COVID-19, gydymui 
skirti skyriai trijuose skirtinguo-
se korpusuose. Jei bet kuriame 
kitame ligoninės skyriuje būtų 
nustatytas koronavirusu sergantis 
pacientas, toks pacientas nedel-
siant būtų perkeltas tolesniam 
gydymui į vieną iš keturių CO-
VID-19 skyrių“, – situaciją aiš-
kina Priėmimo-skubios pagalbos 
skyriaus vadovas. 

Kalbėdamas apie viruso plitimą 
tarp įstaigos darbuotojų, medi-
kas mano, jog bet kuris klinikų 
darbuotojas didžiausią riziką 
užsikrėsti patiria už darbovietės 
ribų. Visi medicinos darbuotojai 
itin griežtai ir sąžiningai vertina 
privalomas apsaugos priemones 
ir atsakingai laikosi infekcijų 
kontrolės reikalavimų, todėl ri-
zika užsikrėsti darbovietėje yra 
palyginti nedidelė. 

„Infekcijų kontrolės skyrius 
nuolat organizuoja mokymus 
darbuotojams, kurių metu kas-
kart iš naujo yra primenami sau-
gaus darbo principai“, – teigia 
L. Svetikas. 

viSuomenė neįvertinA 
grėSmėS
Viena svarbiausių ir didžiausių 
problemų, su kuriomis susiduria 
gydymo įstaigos šiuo neeiliniu 
laikotarpiu, medikas įvardija dar-
buotojų užsikrėtimą virusu ir būti-
ną visos kartu dirbusios pamainos 
saviizoliaciją. Dėl kontakto su 
užsikrėtusiuoju įvairūs skyriai 
netenka personalo darbuotojų, 
o likusiems – didėja darbo krū-
viai. 

Be viso to, kita didelė grėsmė 
medicinos įstaigoms kyla tuomet, 
kai pacientai koronavirusu užsi-
krečia gydydamiesi ligoninėje. 

„Mano nuomone, visuomenė 

neteisingai informuojama apie 
šią problemą. Galime išgirs-
ti pasisakymų, kad pacientai 
buvo užkrėsti gydymo įstaigo-
je, tarsi tai būtų padaryta tyčia. 
Visuomenei reiktų žinoti, kad 
pacientai prieš patenkant į sta-
cionarą yra testuojami, regulia-
riai testuojami ir  darbuotojai, 
tačiau problema šiuo atveju 
yra inkubacijos periode esantis  
asmuo. Tiriant inkubacijos pe-
riode esančius asmenis, galime 
gauti neigiamą COVID-19 PGR 
tyrimo atsakymą, ir šiam žmo-
gui nepasireiškus simptomų, jis 
gali užkrėsti kitus. Nesvarbu, tai 
būtų darbuotojas ar pacientas. 
Visų kiekvieną dieną ištirti ne-
galime“, – aiškina L. Svetikas. 

Anot Vilniaus universite-
to ligoninės Santaros klinikų 
(VULSK) Infekcinių ligų cen-
tro Priėmimo -skubios pagalbos 
skyriaus vadovo, norint išvengti 
šių dviejų pagrindinių grėsmių, 
kurios gąsdina medicinos įstai-
gas ir jose dirbantį personalą 
bei gydomus pacientus, yra 
laikomasi pagrindinių saugu-
mo principų – dažnai testuojami 
darbuotojai, o pacientams atlie-
kami testai prieš jiems patenkant 
į stacionarą, tiek medikai, tiek 
pacientai griežtai laikosi visų 
infekcijų kontrolės ir apsaugos 
reikalavimų. Kad ir kaip būtų, 
siekiant maksimalių rezultatų, 
likusi visuomenės dalis priva-
lo taip pat sąmoningai įvertinti 
galimas pandemijos grėsmes ir 
atsakingai laikytis visų nurodytų 
apsaugos priemonių. 

Užs. Nr. 28

Tarybai siūloma priimti įstatymus pažeidžiantį 
sprendimą, arba Trojos arklys dzūkiškai

Rytoj vyksiančiame Lazdijų rajo-
no savivaldybės tarybos posėdyje 
savivaldybės administracija siūlo 
tarybai priimti galimai neigiamų 
teisinių pasekmių sulauksiantį 
sprendimą. Siūloma panaikinti 
Lazdijų rajono savivaldybės teri-
torijos bendrojo plano sprendinių 
spragą, kuri sudarytų sąlygas savi-

valdybei, nekeičiant bendrojo pla-
no, suteikti leidimus saulės elektri-
nių statybai, kurių galia neviršija 
5000 kW vieno kaimo teritorijoje.  
Nors įstatymas numato, jog to-
kius leidimus be bendrojo plano 
keitimo galima išduoti, jei galia 
neviršija 500 kW vieno kaimo 
teritorijoje, tačiau savivaldybės 

administracija tarybos rankomis 
siūlo pažeisti įstatymą, padidinant 
galią dešimt kartų. Kodėl taip 
daroma? Savivaldybės adminis-
tracija, pažeisdama teisės aktus, 
išdavė statybos leidimus galingų 
saulės jėgainių statybai, Statybos 
inspekcija tuos leidimus panaiki-
no. Dabar savivaldybės adminis-

tracija tikisi, kad tarybos nariai 
nepastebės, jog saulės elektrinių 
galia, kuriai nereikia bendrojo pla-
no keitimo, bus padidinta dešimt 
kartų,  tada savivaldybė paprastuo-
ju būdu atvers vartus verslninkams 
be jokių apribojimų statyti rajone 
saulės jėgaines, nors tai ir pažeis 
įstatymus. Šio sprendimo projekto 

rengėjai,  siūlydami tarybai „užlo-
pyti spragą”, tuo pačiu perkelia šio 
sprendimo pasekmes ir  atsakomy-
bę  ant tarybos narių pečių.  

Šiuo sprendimo projektu su-
sidomėjo Vyriausybės atstovas, 
kuruojantis Alytaus apskritį, taip 
pat specialiosios tarnybos.•
„Dzūkų žinių“ informacija
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Tekstilės atliekos: ką išmesti, kam atiduoti, kur priduoti? 

ARATC jau įsigijo ir netrukus miestuose pradės statyti naujus tekstilės atliekų konteinerius, kurie skirti dar 
tinkamiems naudoti drabužiams ir avalynei surinkti. (ARATC nuotr.)

Suknelės, sijonai, marš-
kiniai, švarkai, kelnės, 
batai, patalynė – daiktai, 
kurių pilna kiekvienuose 
namuose. Brangių, pa-
prastų, naujų, padėvėtų, 
bet jų yra visur: spintose, 
maišuose, dėžėse ir net... 
atliekų konteineriuose. 

Iki šiol Alytaus regiono gyven-
tojai tekstilės atliekas mesdavo 
į mišrių atliekų konteinerius. 
Pagal taisykles į juos gali būti 
metamos tik smulkios tekstilės 
atliekos. Paltus, patalynę, kitas 

didesnes atliekas ar didesnius jų 
kiekius reikia vežti į rūšiavimo 
centrus. 

O netrukus Alytaus regio-
ne atsiras ir pirmieji tekstilės 
atliekoms skirti konteineriai. 
Pirmiausiai jie bus pastatyti Aly-
taus mieste, vėliau – ir kituose 
regiono miestuose. 

Alytaus regiono atliekų tvar-
kymo centras jau yra įsigijęs 
keliasdešimt tokių konteinerių, 
kurie bus statomi gyventojams 
patogiai prieinamose, gausiau 
lankomose vietose.  Tačiau bū-
tina žinoti, kad šie konteineriai 

skirti ne visoms tekstilės atlie-
koms išmesti, o dar tinkamiems 
naudoti rūbams bei batams su-
rinkti. 

 „Ko nenori dėvėti pats, nedėk 
to ir į tekstilės atliekų kontei-
nerį“, – paklaustas, ką galima 
mesti į naujus konteinerius, 
atsakė Alytaus regiono atlie-
kų tvarkymo centro (ARATC) 
direktorius Algirdas Reipas, 
akcentuodamas, kad į tekstilės 
atliekų konteinerius išmesta ava-
lynė bei drabužiai bus rūšiuoja-
mi, skalbiami, dezinfekuojami ir 
vėl atiduodami naudoti labdaros 

organizacijoms, daiktų mainų 
centrui „TikoTiks“. 

Pakartotinis naudojimas yra 
pagrindinis tikslas, kurio siekia-
ma atskirai surenkant tekstilės 
atliekas. Išmestos kartu su kito-
mis atliekomis, jos labai užter-
šiamos ir tolesniam naudojimui 
jau būna netinkamos. 

Tad labai tikimasi gyventojų 
sąmoningumo – tinkamas nau-
dojimui tekstilės atliekas mesti 
į joms skirtus konteinerius ir, ži-
noma, neniokoti šių konteinerių, 
nemėtyti atliekų aplink juos. 

„Stebėsime situaciją. Jeigu 
žmonės konteinerius naudos 
pagal paskirtį, neprimes į juos 
bet kokių kitų daiktų, negadins 
konteinerių, įvertinę poreikį, jų 
pastatysime ir daugiau“, – sakė 
A. Reipas. 

Dar tinkami naudoti daiktai 
priimami ir rūšiavimo centruo-
se veikiančiuose daiktų mainų 
punktuose „Mainukus“. Juose 
surinkti drabužiai bei avalynė 
taip pat yra tvarkomi ir atiduo-
dami žmonėms tolesniam nau-
dojimui. Deja, karantino metu 
drabužių bei kitų daiktų išdavi-
mas „Mainukuose“ bei „Tiko-
Tiks“ centre yra sustabdytas.  

Iš gyventojų visos tekstilės 
atliekos rūšiavimo centruose pri-
imamos nemokamai. Įmonėms 
už jų tvarkymą yra taikomas 
nustatyto dydžio mokestis – 80 
eurų už toną (be PVM). 

„Atsakingos įmonės savo 
atliekomis atsikrato civilizuo-
tai – atveža jas ir priduoda į 
ARATC technologijų parką. 
Kiekviena įmonė, prieš priduo-
dama atliekas, gali susisiekti su 
mūsų padaliniu ir išsiaiškinti, 
ar jų turimos atliekos gali būti 

priimtos pakartotiniam naudoji-
mui – tokiu atveju sumažėtų jų 
tvarkymui priduodamų atliekų 
kiekis“, – sakė Agnė Jučienė, 
ARATC Aplinkosauginio ug-
dymo ir pakartotinio naudojimo 
padalinio vadovė. 

Ji pasakojo, jog pasitaiko 
atvejų, kai įmonės ar komerci-
ne veikla užsiimantys asmenys 
atveža didžiulius kiekius teksti-
lės atliekų į „TikoTiks“ centrą, 
manydami, kad čia nemokamai 
galės  atsikratyti visomis savo 
sukauptomis tekstilės atlieko-
mis. 

„Mainukuose“ ir „TikoTiks“ 
priimamos atliekos, kurios gali 
būti panaudojamos tolesnėje pa-
kartotinio naudojimo veikloje. 
Tačiau kiekvienu atveju galima 
konsultuotis, ieškoti sprendimo 
– svarbiausia,  kad tik atliekos 
nebūtų išmestos bet kur, sumai-
šytos su kitomis atliekomis ir 
užterštos“, – priminė A. Jučie-
nė. 

Tekstilės atliekų susidaro 
daug – praėjusiais metais jos 
sudarė 14 procentų visų regio-
ne surinktų komunalinių atliekų 
kiekio. Tekstilės atliekos, kaip ir 
visos energetinę vertę turinčios 
atliekos, negali būti šalinamos 
sąvartyne – jas privalu perdirbti, 
o netinkamos perdirbimui turi 
būti panaudotos energijos ga-
mybai, t. y. sudeginamos atliekų 
deginimo įmonėse.

Įmonės ar gyventojai, turintys 
klausimų dėl savo turimų tekstilės 
atliekų tvarkymo, jų pridavimo 
pakartotiniam naudojimui, gali 
kreiptis el. p. tikotiks@alytaus-
ratc.lt, tel. 8 659 81933.•
ARATC inf.

krikštonių „DvirAčio žinioS“
Parašė akmeniniai

Benamio apsilankymas 
savivaldybėje

Iš Suvalkų ar tai Valkinykų 
Aš vilkaus visai, visai sunykis.
Pasižūrau – tarsi  navatnykas
Aš ainu be vieno čeveryko.

Cik dainelai  savo pasiskųsi:
„Aš žinau, žinau tų vienų 

rūsį...“
Ėjo du provincialai
Ir kvepėjo „Trali vali“.

Sušukau jiems iš tolybės:
– Kur namai savivaldybės?
Ten nuėjus man pagrasė:
– Ko čia valkiojiesi basas?

Pamatys tave dar Lėjis,
Pagalvos, kad išprotėjis.
Veidrody kaip navatnykai –
Tu  ir tavo   čeverykas.

O, tu driskiau skarmaluotas,
Kas tave čionai atgijo?
Atsakiau, kad deleguotas
Iš šikšnosparnių draugijos.

Tada  merė demokratė:

– Ten, kur mašina „Beratė“,
Duosiu virkščių pasikloti,
Nutarimą – užsikloti,

Jei už žalvarinius balsuotum,
Virkščių glėbį atiduotau,
Tik žiūrėkite, kad virkščios
Neiškiltų į  „paviršių“.

Ir atkišo ryšulėlį...
Kad paims mani toks žėlius:
Nieks manį neklaus tautybės,
Neturiu aš  tapatybės...

Virš galvos prisisapnavo –
Du šikšnosparniai sūpavo.
Pabudau atsitokėjis –
Visas siaubas bus praėjis.

Pandemija nesustabdė svarbių 
Lazdijų ligoninės projektų
organizuoja VšĮ Vilniaus univer-
siteto ligoninė Santaros klinikos. 
Pacientai, kuriems diagnozuota 
sunki COVID-19 ligos forma, 
taip pat gydomi Alytaus aps-
krities Stasio Kudirkos ligoni-
nėje.

Paklaustas, ar Lazdijų ligo-
ninėje teikiamos įprastos pa-
slaugos, ar atliekamos planinės 
operacijos, V. Vabuolas patikino, 
jog sveikatos priežiūros paslau-
gų teikimo apimtys nesumažė-
jo. Direktoriaus teigimu, įstaigo-
je sveikatos priežiūros paslaugos  
teikiamos pagal patvirtintą plani-
nių asmens sveikatos priežiūros 
paslaugų planą, kuris parengtas 
pagal sveikatos apsaugos minis-
tro nustatytus reikalavimus ir 
atitinka paciento interesus.

Pasidomėjus, ar, COVID-19 
užsikrėtimų skaičiui pasiekus 
ypač dideles apimtis,  Lazdijų 
ligoninėje galėtų atsirasti lovų 
COVID-19 ligoniams, V. Va-
buolas sakė, jog  šiuo metu, 
vadovaujantis operacijų vado-

vo sprendimais, regiono svei-
katos priežiūros įstaigų susita-
rimais, VšĮ ,,Lazdijų ligoninė" 
lovų COVID-19 ligoniams gy-
dyti nenumatyta.

Ligoninės vadovas sakė, jog li-
goninėje griežtai taikomos visos  
prevencinės priemonės, numa-
tytos ekstremaliosios situacijos 
operacijų vadovo sprendimuose, 
Sveikatos apsaugos ministerijos, 
Nacionalinio visuomenės svei-
katos centro ir Higienos instituto 
rekomendacijose.

„Pacientų lankymas draudžia-
mas, išskyrus įstaigos vadovo ar 
kito jo įgalioto asmens leidimu 
terminalinės (kritinės) būklės 
pacientų ir pacientų iki 14  metų 
lankymą“, – teigė ligoninės di-
rektorius. 

Pasidomėjus, kiek šiuo metu 
ligoninėje dirba medikų, atvyks-
tančių iš kitų Lietuvos savival-
dybių, ir ar yra medikų iš ligoni-
nių, kuriose fiksuoti COVID-19 
protrūkiai, V. Vabuolas teigė:

„Į Lazdijų ligoninę atvyksta 
37 medikai. Medikai iš kitų li-

goninių atvyksta su atliktu PGR 
testu, taip užtikrindami vietinių 
medikų ir pacientų saugumą. VšĮ 
„Lazdijų ligoninė“ COVID-19 
atvejų ligoninės darbuotojams 
nebuvo nustatyta.“

Šiuo sudėtingu laikotarpiu 
Lazdijų ligoninė pradeda vyk-
dyti projektą, skirtą ventiliacijos 
sistemos ir fizinės reabilitaci-
jos patalpų remontui. Paprašy-
tas plačiau papasakoti apie šį 
projektą, V. Vabuolas sakė,  jog 
vykdomas investicijų projek-
tas „Viešosios įstaigos Lazdijų 
ligoninės sveikatos priežiūros 
paslaugų kokybės gerinimas“. 

„Projektas bus įgyvendintas 
2020 metais, valstybės biudžeto 
lėšų suma – iki 300 tūkst. Eur. 
Bus atnaujinti Fizinės medicinos 
ir reabilitacijos kabinetai – 260 
kv. m. Darbo sąlygos pagerės  vi-
sam reabilitacijos skyriui, o taip 
pat pagerės sveikatos priežiūros 
paslaugų prieinamumas pacien-
tams“, – sakė V. Vabuolas.•
„Dzūkų žinių“ informacija

»Atkelta iš 4 psl. 
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eteriS

ketvirtADienio AiDAS

Aidas Kelionis
Liaudies išmintis byloja: nėra to blogo, 
kas neišeitų į gera. Pabandysiu per-
frazuoti šį posakį: nėra to gero, kas 
neišeitų į bloga. Pastarąją frazę pritai-
kysiu bobų vasarai, kuri mūsų šalyje 
šiemet gerokai užtruko. Na, atrodo, 
kad nėra kuo skųstis, bet sąlyginai šilti 
orai lauke neleido pradėti kūrenimo 
sezono butuose. Pažįstami pasakojo, 
kad jų ir kaimynų butuose temperatūra 
pakilusi per dvidešimt laipsnių šilumos. 
Klausiausi ir be galo jiems pavydėjau, 
nes man taip nepasisekė, tad šildymo 
sezoną savo kambaryje pradėjau pats: 
įjungiau šildytuvą, kuris pūtė šiltą orą ir 
neleido sušalti plaštakoms ir pėdoms.

Kiek prakutęs nuo pučiamo šilto oro 
garso ir skleidžiamos šilumos, pradėjau 
galvoti apie mažus gyvenimo malonu-
mus. Buto šildymas juk didelis malo-
numas, nes sąskaitos, gaunamos už jį, 
nėra mažos, o jas pamačius ne vieną 
net prakaitas išpila. Sėdėjau ir galvojau, 
ką tokio darau kiekvieną dieną ir be ko 
negalėčiau apsieiti? Na, fiziologiniai 
poreikiai yra įgimti ir savaime aišku, 
kad jie yra natūralūs. Pirmiausia į galvą 
ateina vienas toks malonumas, be kurio 
neįsivaizduoju savo kasdienybės. Tai – 
keli kavos puodeliai per dieną. 

Kartą naršiau po internetą ir netyčia 
prie kažkokio straipsnio pamačiau puo-
delį espresso kavos. Kaip tam Pavlovo 
šuniui burnoje pradėjo kauptis seilės. 

Pradėjau garsiai svarstyti, kad pėdinti 
šios kavos į „Circle K“ degalinę toloka. 
Visa laimė, šalia buvo pažįstama, kuri 
mane nukreipė teisinga linkme. Paproti-
no, kad yra gėrusi skanią espresso kavą 
„Gojaus“ kavinėje. Nelaukęs patraukiau 
jos link. Įžengęs vidun, atsidūriau prie 
baro ir malonios padavėjos paprašiau 
dvigubos espresso kavos porcijos. Ne-
trukus gavau nedidelį puodelį garuojan-
čio aromatingo gėrimo ir vienas atsisė-
dęs prie stalelio lėtai ir neskubėdamas 
gurkšnojau šį aukščiausios kokybės nek-
tarą. Vieno cukraus paketėlio į puodelį 
espresso neužteko, tad įbėriau dar vieną. 
Dabar pats galiu rekomenduoti visiems 
patraukti į „Gojaus“ kavinę paragauti 
tikrai skanios espresso kavos.

Kai gerai pagalvoji, kiek daug mūsų 
gyvenime reiškia iš pirmo žvilgsnio ne-
dideli malonumai ir kasdieniniai ritualai. 
Prieš kelerius metus praradau vieną seną 
bičiulį – kavos aparatą pirmame Lazdijų 
bibliotekos aukšte. Atrodo, ne taip ir 
dažnai iš jo įsipildavau kavos, bet kai 
jį paėmė, kažkaip ėmė ir pasijuto jo trū-
kumas. Žmonės, išsivežę kavos aparatą, 
tvirtino, kad jo laikyti paprasčiausiai 
neapsimokėjo, nes nedavė apčiuopiamos 
finansinės naudos. Na, jeigu jau taip 
teigia, reikia tuo tikėti, tik dabar, būda-
mas eiliniu skaitytoju ir beskaitinėdamas 
bibliotekoje, kai užsinorėsi kavos, teks 
kur nors bėgti vietoj to, kad šiltos kavos 
gautum pačioje bibliotekoje. 

Tik keli nedideli puodeliai kavos per 
dieną. Atrodo, kas gi čia tokio ypatin-
go? Bet kaip banaliai tai beskambėtų, 
kiek daug jie reiškia kiekvieno kavos 
mėgėjo gyvenime. Trumpam prisėdame 
ir su gera kompanija gurkšnodami pa-
plepame. Prisėdi vienas, neskubėdamas 
gurkšnoji ir dairaisi  pro kambario langą 
ar žvelgi į knygą, laikraštį ar kompiuterio 
ekraną. Saulės energija, užkonservuota 
kavos pupelėse, ir kofeinas maloniai 
pradeda cirkuliuoti tavo gyslomis kel-
damas nuotaiką ir ūpą.•

ketvirtADieniS, lapkričio 19 d. Saulė teka 7.56, leidžiasi 16.11, dienos ilgumas 
8.15. Jaunatis. Vardadieniai: Matilda, Dainotas, Rimgaudė, Dainius.

LRT TV
2020. 11.19
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.00 „Alpių detektyvai“.
 9.45 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
 10.35 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 Kas ir kodėl? 
 12.00 Gimę tą pačią 

dieną. 
 13.00 Pasaulio puodai. 
 14.00 Žinios. Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 15.45 Įdomiosios 

pamokos. Būkim 
drauge.

 16.40 „Seselė Beti“.
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Kas ir kodėl?
 18.30 Klauskite daktaro. 
 19.30 Daiktų istorijos. 
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Nematoma 

Lietuvos istorija. 
 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 „Degantis pa-

saulis“. 
 24.00 „Alpių detektyvai“.
 0.45 Klausimėlis.lt.
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Klauskite daktaro. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Daiktų istorijos. 
 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 3.50 Sportas. Orai.
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 Vakaras su Edita. 
 5.00 LRT radijo  

žinios.
 5.05 „Ponių rojus“.

LNK
 6.15 „Svaragini. Amžina 

draugystė“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Kalnietis“.
 11.00 „Tūkstantis ir viena 

naktis“.
 12.55 „Būrėja“.
 13.30 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „Našlaitės“.
 15.30 „Juodvarnis“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2. 
 20.00 Bučiuoju. Rūta. 
 21.00 „Rimti reikalai 3“.
 21.30 Žinios.
 22.20 Sportas.
 22.27 Orai.
 22.30 „Pagirios 3: velniai 

žino kur“.
 0.35 „Iliuzija“.
 1.30 „Operacija 

„Finalas“.
 3.30 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.15 Alchemija. Švie-

timo amžius. 
 4.45 RETROSPEKTYVA. 

TV3
 6.25 „Galingieji reindže-

riai. Žvėries galia“.

 6.55 „Ančiukų istorijos“.
 7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 Gero vakaro šou.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Sužeisti paukš-

čiai“.
 12.00 „Vargšė Lialia“.
 12.20 „Kenoloto“.
 12.22 „Vargšė Lialia“.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 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 „Rembo 4“.
 22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.18 „Rembo 4“.
 23.45 „Kaulai“.
 0.40 „CSI kriminalistai“.
 1.40 „Pasitikėjimas“.
 2.55 „Mikė“.
 3.55 „Kaulai“.
 4.55 „CSI kriminalistai“.

BTV
 6.00 „Strėlė“.
 7.00 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.20 „Teisingumo 

agentai“.
 9.25 „Pėdsakas“.
 10.25 „Rozenheimo 

policija“.
 11.25 „Privatus detek-

tyvas Magnumas“.
 12.30 „CSI. Majamis“.
 13.25 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Kvapų detek-

tyvas“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Rozenheimo 

policija“.
 18.30 „Strėlė“.
 19.30 „Privatus detek-

tyvas Magnumas“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Baikeriai“.
 23.15 „Mirtinas ginklas 

4“.
 1.40 „Okupuoti“.
 2.30 „CSI. Majamis“.

Dzūkijos TV
 5.29 Programa.
 5.30 Nauja diena. 
 6.30 Alfa taškas. 
 7.00 #NeSpaudai. 
 8.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 9.00 Deutsche Welle 

pristato. Keliautojo 
dienoraštis. 

 9.30 Kaimo  
akademija. 

 10.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“.

 11.00 „Reali mistika“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Tiek žinių. 
 12.30 Alfa taškas.
 13.00 Nauja diena. 

 14.00 „Paslaptys“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.20 Sportas.
 16.28 Orai.
 16.30 Alfa taškas.
 17.00 Oponentai. 
 18.00 „Dainuok Dzūkija“. 
 18.20 „Pozicija“. 
 19.00 Žinios.
 19.15 Sportas.
 19.18 Orai.
 19.20 „Norim žinoti“. 
 19.50 „Skinsiu raudoną 

rožę“. 
 20.00 Žinos. 
 20.15 Sportas.
 20.18 Orai.
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „Paslaptys“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.
 22.58 Orai.
 23.00 Alfa taškas.
 23.30 Oponentai. 
 0.30 „Reali mistika“.
 1.30 „Paslaptys“.
 2.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.20 Oponentai. 
 4.00 Alfa taškas.
 4.25 Kaimo akademija. 
 4.45 „Reali mistika“.

LRT +
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2019. 

 6.55 Pirmą kartą. 
 7.00 „Mija ir aš“.
 7.25 „Sardinė  

kosmose“.
 7.35 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
 7.50 LRT pamokėlės.
 8.45 Tėčio reikalai. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.45 Klausimėlis.lt.
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 Kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 12.40 Literatūros pėd-

sekys. 
 13.10 Kultūringai su 

Nomeda. 
 14.00 Euromaxx. 
 14.30 Į sveikatą! 
 14.55 „Kylantis potvynis. 

Džakarta ir Bangla-
dešas“.

 15.50 „Sardinė  
kosmose“.

 16.00 „Alvinas ir patrakė-
liai burundukai“.

 16.15 „Mija ir aš“.
 16.40 Gustavo enciklope-

dija. 
 17.10 „Dvynukės“.
 18.05 „Kostiumuotieji“.
 18.50 Klausimėlis.lt.
 19.05 Veranda. 
 19.35 „Devintasis 

dešimtmetis. Kova 
su AIDS“.

 20.20 „Pasakojimai iš 
Japonijos“.

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 3 minutės iki kino. 
 21.33 Premjera.  

„Kariaujanti 

moteris“.
 23.10 Kultūra. Lietuvių 

liaudies folkloro 
dainininkė Veronika 
Povilionienė. Ved. 
Žilvinas Pekarskas.

 23.30 Euromaxx. 
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2019. 

 1.40 Duokim garo! 
 3.05 Klausimėlis. 
 3.20 Literatūros pėd-

sekys. 
 3.45 Mokslo sriuba. 
 4.10 Tarp dalių (ne)

plojama. 
 4.40 Veranda. 
 5.05 Skambantys 

pasauliai su 
Nomeda Kazlaus. 
Svečias fortepijono 
virtuozė Mūza Ru-
backytė (Šveicarija, 
Prancūzija). 

TV1
 7.00 „Tėvas Motiejus“.
 8.15 „Dvi širdys“.
 10.10 „Akloji“.
 12.30 „Mentalistas“.
 13.25 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 14.20 „Tėvas Motiejus“.
 15.30 „Naujokai“.
 16.30 „Bjaurusis ančiukas 

Niujorke“.
 17.30 „Mano  

vienintelė“.
 19.00 „Tėvas Motiejus“.
 20.05 „Naujokai“.
 21.00 „Prancūziška 

žmogžudystė. 
Nebylūs  nusikal-
timai“.

 23.10 „Paskolinta  
meilė“.

 1.10 „Mano likimas“.
 2.50 „Aš gyvas“.
 4.00 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.25 „CSI kriminalistai“.
 7.25 „Kobra 11“.
 8.30 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 9.00 Praeities žvalgas.
 9.30 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 12.30 „Skorpionas“.
 13.30 Topmodeliai.
 14.25 „Meilė – tai...“.
 14.55 „Kobra 11“.
 17.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 18.00 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
 19.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 20.00 Nuogi ir  

įbauginti.
 21.00 „Romo dieno-

raštis“.
 23.30 „Bibliotekininkai“.
 1.25 Pragaro kelias.
 3.25 Nuogi ir  

įbauginti.
 4.25 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“.
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 6.00 Lietuvos Respu-
blikos himnas.

 6.02 Labas rytas, 
Lietuva.

 9.00 „Alpių detektyvai“.
 9.45 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
 10.35 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 Kas ir kodėl? 
 12.00 Stilius. 
 13.00 Daiktų istorijos. 
 14.00 Žinios. Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 15.45 Įdomiosios 

pamokos. Būkim 
drauge.

 16.40 „Seselė Beti“.
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Kas ir kodėl?
 18.30 Vartotojų kontrolė. 
 19.30 Beatos virtuvė. 
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Auksinis protas.
 22.55 „Smurto slėnyje“.
 0.40 „10 tūkstančių 

šventųjų“.
 2.25 Euromaxx. 
 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 3.50 Sportas. Orai.
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 Beatos virtuvė.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 „Ponių rojus“.

LNK
 6.15 „Svaragini. Amžina 

draugystė“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Kalnietis“.
 11.00 „Tūkstantis ir viena 

naktis“.
 12.55 „Būrėja“.
 13.30 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „Našlaitės“.
 15.30 „Juodvarnis“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 Labdaros koncertas 

„Pasidalink“.
 23.00 „Inferno“.
 1.25 „Urvas“.
 3.00 „Pagirios 3: velniai 

žino kur“.
 4.35 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.25 „Galingieji reindže-

riai. Žvėries galia“.
 6.55 „Ančiukų istorijos“.
 7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 Farai.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Sužeisti paukš-

čiai“.
 12.00 „Vargšė Lialia“.
 12.20 „Kenoloto“.
 12.22 „Vargšė Lialia“.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.25 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.

 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 „Vajana“.
 21.45 „Skruzdėliukas ir 

Vapsva“.
 22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.18 „Skruzdėliukas ir 

Vapsva“.
 0.05 „Visi nori Nikolės“.
 2.20 „Taksi 3“.
 4.00 „Vyriausiasis 

vadas“.
 5.35 „Mikė“.

BTV
 6.00 „Strėlė“.
 7.00 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.15 „Kvapų detek-

tyvas“.
 9.25 „Pėdsakas“.
 10.25 „Rozenheimo 

policija“.
 11.25 „Privatus detek-

tyvas Magnumas“.
 12.30 „CSI. Majamis“.
 13.25 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Kvapų detek-

tyvas“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Rozenheimo 

policija“.
 18.30 „Strėlė“.
 19.30 „Amerikietiškos 

imtynės“.
 21.30 „Kruvinas dei-

mantas“.
 0.20 „Baikeriai“.
 2.25 „Okupuoti“.
 3.10 „CSI. Majamis“.

Dzūkijos TV
 5.29 Programa.
 5.30 Nauja diena.
 6.30 Alfa taškas. 
 7.00 Oponentai. 
 8.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 9.00 Deutsche Welle 

pristato. Greitis.
 9.30 Vantos lapas. 
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.00 „Reali mistika“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Tiek žinių. 
 12.30 Alfa taškas.
 13.00 Nauja diena. 
 14.00 „Paslaptys“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.20 Sportas.
 16.28 Orai.
 16.30 Mūsų gyvūnai. 
 17.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 17.40 Mokslo ritmu. 
 18.00 „Valkauskas“. 
 18.13 „Skinsiu raudoną 

rožę“.
 18.30 „Laisvės keliu“.
 19.00 Žinios.
 19.15 Sportas.
 19.18 Orai.
 19.20 „Svečiuose pas 

Marceliutę“.
 20.00 Žinos. 
 20.15 Sportas.
 20.18 Orai.
 20.30 „Reali mistika“.

 21.30 „Paslaptys“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.
 22.58 Orai.
 23.00 Bušido ringas. 
 23.30 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 0.10 Mokslo ritmu. 
 0.30 „Reali mistika“.
 1.30 „Paslaptys“.
 2.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.20 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 3.50 Mokslo ritmu.
 4.00 Bušido ringas.
 4.25 Vantos lapas.
 4.45 „Reali mistika“.
 5.35 Pagaliau savait-

galis. 
 6.00 Deutsche Welle 

pristato. Keliautojo 
dienoraštis. 

 6.30 Deutsche Welle 
pristato. Greitis. 

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2019. 

 7.00 „Mija ir aš“.
 7.25 „Sardinė kosmose“.
 7.35 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
 7.50 LRT pamokėlės.
 8.45 Ekologiška. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.45 Klausimėlis.lt.
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 Kultūrų kryžkelė. 

Rusų gatvė. 
 12.40 Stop juosta. 
 13.10 „Devintasis 

dešimtmetis. Kova 
su AIDS“.

 13.55 „Pasakojimai iš 
Japonijos“.

 14.00 Tarp dalių (ne)
plojama. 

 14.30 Pasaulio dailiojo 
čiuožimo taurės 
varžybos. Rusijos 
„Didysis prizas“. 
Šokiai ant ledo.

 15.50 „Sardinė kosmose“.
 16.00 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
 16.15 „Mija ir aš“.
 16.40 Gustavo enciklope-

dija. 
 17.10 „Dvynukės“.
 18.00 Kultūros diena. 
 18.55 Krepšinis. Europos 

taurė. Bolonijos 
„Virtus Sagafredo“–
Panevėžio 
„Lietkabelis“.

 20.55 Stop juosta. 
 21.25 Eurolyga per LRT. 
 21.30 Eurolygos 

krepšinio turnyras. 
Milano „AX Armani 

Exchange“–Kauno 
„Žalgiris“. 

 23.45 Klausimėlis. 
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2019. 

 1.40 „Kariaujanti 
moteris“.

 3.20 Kelias į namus. 
 3.45 Smalsumo genas. 
 4.10 Čia – kinas. 
 4.40 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 5.05 Nacionalinė ekspe-

dicija „Dniepru per 
Ukrainą“.

TV1
 7.00 „Tėvas Motiejus“.
 8.10 „Dvi širdys“.
 10.10 „Akloji“.
 12.30 „Mentalistas“.
 13.25 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 14.20 „Tėvas Motiejus“.
 15.30 „Naujokai“.
 16.30 „Bjaurusis ančiukas 

Niujorke“.
 17.30 „Mano vienintelė“.
 19.00 „Maljorkos bylos“.
 20.05 „Naujokai“.
 21.00 PREMJERA. 

„Komisaras van 
der Valkas. Meilė 
Amsterdame“.

 22.55 „Tabula Rasa“.
 1.15 „Mano likimas“.
 3.00 „Prancūziška 

žmogžudystė. 
Nebylūs  nusikal-
timai“.

 4.40 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.20 „Kobra 11“.
 8.30 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 9.00 Statybų gidas.
 9.30 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 12.30 „Skorpionas“.
 13.30 Topmodeliai.
 14.30 „Meilė – tai...“.
 15.00 „Kobra 11“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 18.00 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
 19.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 20.00 Farai.
 21.00 Žinios.
 21.55 Sportas.
 21.58 Orai.
 22.00 „Užtemimas“.
 0.25 „Romo dieno-

raštis“.
 2.55 „Įrodytas nekal-

tumas“.

„Vajana“, 19.30, TV3

šeštADieniS, lapkričio 21 d. Saulė teka 8.00, leidžiasi 16.09, dienos ilgumas 8.09. 
Jaunatis. Vardadieniai: Gomantas, Eibartė, Honorijus, Alberta, Norgaudas, Girenė, Honoratas, Tomas.

LRT TV
2020. 11.21 
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Daiktų istorijos. 
 6.55 Išpažinimai. 
 7.25 Kauno bažnyčios: 

miesto tapatumo 
kodas. Švč. 
Mergelės Marijos 
Ėmimo į dangų 
(Vytauto Didžiojo) 
bažnyčia.

 7.35 Premjera. „Fan-
tastinis šeimos 
viešbutis“.

 9.00 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite. 

 9.30 Gyventi kaime 
gera. 

 9.55 Veranda. 
 10.25 Beatos virtuvė. 
 11.20 „Kylantis potvynis. 

Jungtinės Amerikos 
Valstijos“.

 12.15 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. 
„Paveldas. Gvate-
mala“.

 13.05 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. 
„Amerikos arklių 
nuotykis“.

 14.00 „Frenki Dreik 
paslaptys“. 

 15.30 Žinios. Orai.
 15.45 Sveikinimų kon-

certas. 
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Keliai. Mašinos. 

Žmonės. 
 18.30 Vakaras su Edita. 
 19.30 Stilius. 
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Šok su žvaigžde. 
 23.10 „Patvirtinta kopija“.
 0.55 „Smurto slėnyje“.
 2.35 Pasaulio dokumen-

tika. „Paveldas. 
Gvatemala“.

 3.25 Kauno bažnyčios: 
miesto tapatumo 
kodas. Šv. apaštalų 
Petro ir Povilo arki-
katedra bazilika.

 3.35 „Frenki Dreik 
paslaptys“.

 5.00 „Ponių rojus“.

LNK
 6.30 „Stivenas Visata“.
 7.15 „Nepaprastas 

Gumuliuko gyve-
nimas“.

 7.40 „Ogis ir tarakonai“.
 8.00 „Padūkėlių lenk-

tynės“.
 8.30 „Tomo ir Džerio 

pasakos“.
 9.00 „Šaunusis Skū-

bis-Dū“.
 9.30 „Saugokis meš-

kinų“.
 10.00 Sėkmės tandemas. 
 10.30 „Tomas ir Džeris. 

Greiti ir plaukuoti“.
 12.00 „Beprotiškiausios 

melodijos. Nuoty-
kiai tęsiasi“.

 13.45 „Nepaprasta 
komanda“.

 15.30 „Juodasis riteris“.
 17.25 XXI amžiaus laida. 
 17.55 Gyvūnų pasaulis. 

 18.30 Žinios.
 19.30 „Džekas milžinų 

nugalėtojas“.
 21.45 „Kvailių nėra“.
 0.00 „Pirmieji metai. 

Pasitikime protė-
vius!“.

 1.55 „Inferno“.

TV3
 6.30 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.00 „Vėžliukai nindzės“.
 7.30 „Supermergaitės“.
 8.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 8.30 Virtuvės istorijos.
 9.00 Gardu Gardu.
 10.00 Tėvų darželis.
 10.30 Būk sveikas! 
 11.00 Penkių žvaigždučių 

būstas.
 11.30 „Kalnai. Pasaulis 

virš debesų 3“.
 12.20 „Kenoloto“.
 12.22 „Kalnai. Pasaulis 

virš debesų 3“.
 12.45 „101 dalmatinas“.
 14.45 „Suaugusiųjų 

priežiūra“.
 16.45 Ekstrasensų mūšis.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 Ekstrasensų mūšis.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 galvOK.
 19.35 Eurojackpot.
 19.40 galvOK.
 21.30 „Gaujų karai. 

Smaugliai“.
 22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.18 „Gaujų karai. 

Smaugliai“.
 22.40 „Iš meilės Pablui“.
 0.55 „Persekiojama 

daktaro. Nakvišos 
košmaras“.

 2.35 „Rembo 4“.
 4.15 „Nakties klajūnai 

2“.

BTV
 6.00 „Kvailiai šėlsta“.
 7.00 „Pričiupom!“.
 7.30 „Snaiperis“.
 8.30 „Pričiupom!“.
 9.00 Sveikatos kodas. 
 9.30 Sveikatos kodas, 

televitrina.
 10.05 „Kvailiai šėlsta“.
 10.35 „Laukinė karalystė“.
 11.40 „Velniški Stivo Os-

tino išbandymai“.
 12.40 „Gordono Ramzio 

virtuvės košmarai“.
 13.50 „Pragaro virtuvė“.
 14.50 „Vanity Fair. Visiškai 

slaptai“.
 15.50 „Nusikaltimų 

tyrėjai“.
 17.00 Betsafe–LKL čem-

pionatas. „Rytas“–
„Neptūnas“.

 19.30 „Jūrų pėstininkai“.
 20.30 „Snaiperis“.
 21.30 „Mergina traukiny“.
 23.40 „Nėra kur bėgti“.
 1.35 „Kruvinas dei-

mantas“.

Dzūkijos TV
 6.59 Programa.
 7.00 Skonio reikalas. 
 7.20 „TV Europa 

pristato. Vyrų 
šešėlyje. Lazdynų 

Pelėda“. 
 8.00 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
 9.00 Bušido ringas. 
 9.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 10.00 Vantos lapas. 
 10.30 Deutsche Welle 

pristato. Keliautojo 
dienoraštis. 

 11.00 Skonio reikalas.
 12.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 14.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 15.55 Dideli maži ekranai. 
 16.00 Žinios.
 16.28 Orai.
 16.30 Lietuvos miestai. 
 17.30 Vantos lapas. 
 18.00 Žinios.
 18.28 Orai.
 18.30 Pagaliau savait-

galis. 
 19.00 Atkuriamasis 

seimas.
 20.00 Žinios.
 20.28 Orai.
 20.30 #NeSpaudai. 
 21.30 Oponentai. 
 22.30 Žinios.
 22.58 Orai.
 23.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 0.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 2.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.35 Skonio reikalas. 
 4.20 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 5.00 Atkuriamasis 

seimas. 
 5.40 Vantos lapas.
 6.00 Šauliai. Tėvynės 

labui. 

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Auksinis protas. 
 7.15 Klausimėlis. 
 7.30 Premjera. „Vilnie-

čiai. Aleksandra 
Jacovskytė“.

 8.00 Pradėk nuo savęs. 
 8.30 Smalsumo genas. 
 9.00 Į sveikatą! 
 9.30 Ekologiška. 
 10.00 Čia – kinas.
 10.30 Tarp dalių (ne)

plojama. 
 11.00 Kas geresnio, 

kaimyne?
 11.30 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus sąsiuvinis. 
 12.00 Kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 12.30 Kultūrų kryžkelė. 

Rusų gatvė. 
 13.00 Išpažinimai. 
 13.30 Mūšio laukas. 
 14.00 Euromaxx. 
 14.30 Pasaulio dailiojo 

čiuožimo taurės 
varžybos. Rusijos 
„Didysis prizas“. 
Šokiai ant ledo. 
Laisvoji programa. 

 16.15 Kelias į namus. 
 16.45 Tėčio reikalai. 
 17.15 Veranda. 
 17.45 Skambantys 

pasauliai su 
Nomeda Kazlaus. 
Svečias fortepijono 

virtuozė Mūza Ru-
backytė (Šveicarija, 
Prancūzija).

 18.45 „Ten, kur namai“.
 20.20 Kauno bažnyčios: 

miesto tapatumo 
kodas. Šv. apaštalų 
Petro ir Povilo arki-
katedra bazilika.

 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 „Gražuolė“.
 22.05 Franko Sinatros 

istorija. 
 23.30 ...formatas. Poetė 

Violeta Palčins-
kaitė. 

 23.45 „Vilniečiai. Alek-
sandra Jacovskytė“.

 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 Mūsų miesteliai. 

Trakai. 
 1.30 „10 tūkstančių 

šventųjų“.
 3.15 Pradėk nuo savęs. 
 3.40 Mūšio laukas. 
 4.10 Pirmą kartą. 
 4.15 Euromaxx. 
 4.45 Auksinis protas. 

TV1
 6.20 „Akloji“.
 7.50 „Anthonis Bour-

dainas. Nepažįs-
tami kraštai“.

 8.45 „Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.40 „Tėvas Motiejus“.
 11.00 „Klasikiniai kepiniai. 

Anos Olson 
receptai“.

 12.00 „Džino viešnagė 
Italijoje“.

 13.00 „Akloji“.
 14.45 „Šviežias maistas. 

Anos Olson 
receptai“.

 15.45 „Širdele mano“.
 17.45 „Baudžiauninkė“.
 18.50 „Akloji“.
 19.50 „Būrėja“.
 21.00 „Mirties įšalas“.
 23.05 „Vilkų žemė. Girios 

gilumoje“.
 1.00 „Tabula Rasa“.
 3.00 „Komisaras van 

der Valkas. Meilė 
Amsterdame“.

TV6
 6.00 „Kietuoliai“.
 6.30 Žvejybos nuotykių 

ieškotojas.
 7.30 Jukono vyrai.
 8.30 Žvejybos nuotykių 

ieškotojas.
 9.30 Statybų gidas.
 10.00 Autopilotas.
 10.30 „Babuinas. Kara-

liaus pašaukimas“.
 11.30 Krovinių karai.
 12.00 „Kobra 11“.
 13.00 „Babuinas. Kara-

liaus pašaukimas“.
 14.00 Išlikimas.
 15.00 Pragaro kelias.
 16.00 Jukono vyrai.
 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 „Vienas“.
 19.00 Kaukės.
 20.00 „Kobra 11“.
 21.00 Žinios.
 22.00 „Aleksandras“.
 1.40 „Pjūklas 3“.
 3.55 „Patrulių zona“.
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 6.00 Lietuvos Respu-
blikos himnas.

 6.02 Pasaulio puodai. 
 7.00 Šventadienio 

mintys. 
 7.30 Klausimėlis. 
 8.00 Gyventi kaime 

gera. 
 8.30 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite. 
 9.00 Brolių Grimų 

pasakos. „Nykštu-
kėnas“.

 10.00 Gustavo enciklope-
dija. 

 10.30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 

 11.30 Gamina vaikai. 
 12.00 LMŽ. 
 12.30 „Maistas: tiesa ar 

pramanas? Išalkę 
meilės“. 

 12.55 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. 
„Kelionė per Čilę“.

 13.50 „Mis Marpl. Nekal-
tumo įrodymas“.

 15.30 Žinios. Orai.
 15.45 Istorijos detektyvai. 
 16.30 „Bloga mergaitė“.
 17.00 Piniginės reikalai. 
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Duokim garo! 
 19.30 Savaitė. 
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Savaitė su „Dvi-

račio žiniomis“.
 21.30 Langas į valdžią. 
 22.00 Premjera. Nepažin-

toji Žemaitė. 
 22.55 Latvijos Nepriklau-

somybės dienai. 
 1.25 Klausimėlis. 
 1.40 „Patvirtinta kopija“.
 3.25 „Mis Marpl. Nekal-

tumo įrodymas“.
 5.00 „Ponių rojus“.

LNK
 6.25 „Stivenas Visata“.
 7.10 „Nepaprastas 

Gumuliuko gyve-
nimas“.

 7.35 „Ogis ir tarakonai“.
 7.55 „Padūkėlių lenk-

tynės“.
 8.25 „Tomo ir Džerio 

pasakos“.
 8.55 „Sniego karalienė 

3“.
 10.40 „Mano draugas 

delfinas“.
 12.55 „Sugrįžęs iš praei-

ties“.
 15.10 „Jis sako „Taip!“.
 17.20 Teleloto. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 Kaukės. 
 22.00 „Karalius Artūras. 

Kalavijo legenda“.
 0.30 „Šioje šalyje nėra 

vietos senukams“.
 2.35 „Kvailių nėra“.

TV3
 6.00 Sveikatos medis.
 7.00 „Vėžliukai nindzės“.
 7.30 „Supermergaitės“.
 8.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.

 8.30 Svajonių ūkis.
 9.00 Sveikata.lt.
 9.30 La Maistas.
 10.00 Pasaulis pagal 

moteris.
 11.00 Svajonių sodai.
 12.00 Žalioji byla.
 12.20 „Kenoloto“.
 12.22 Žalioji byla.
 12.30 „Baltoji Iltis“.
 14.50 „Ponia Dautfajė“.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 „Ponia Dautfajė“.
 17.25 „Tai – mes“.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 Sidabrinė gervė.
 22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.18 Sidabrinė gervė.
 22.30 „Čia buvo Saša“.
 0.25 „Skruzdėliukas ir 

Vapsva“.
 2.40 „Iš meilės Pablui“.

BTV
 6.00 „Pričiupom!“.
 6.30 Lietuvos galiūnų 

čempionato III 
etapas. 

 7.30 „Snaiperis“.
 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 Europos taurė 

2020. 
 10.05 „Kvailiai šėlsta“.
 10.35 „Laukinė karalystė“.
 11.40 „Velniški Stivo Os-

tino išbandymai“.
 12.40 „Gordono Ramzio 

virtuvės košmarai“.
 13.50 „Pragaro virtuvė“.
 14.50 „Vanity Fair. Visiškai 

slaptai“.
 15.50 „Nusikaltimų 

tyrėjai“.
 17.00 Betsafe–LKL 

čempionatas. 
„Lietkabelis“–
„Juventus“.

 19.30 „Akloji zona“.
 20.30 „Snaiperis“.
 21.30 „Legendų biuras“.
 22.40 „Okupuoti“.
 23.45 „Mergina traukiny“.
 1.55 „Nėra kur bėgti“.

Dzūkijos TV
 6.59 Programa.
 7.00 Lietuvos miestai. 
 8.00 Vantos lapas. 
 8.30 Kaimo akademija. 
 9.00 Pagaliau savait-

galis. 
 9.30 Mokslo ritmu. 
 10.00 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 10.30 Deutsche Welle 

pristato. Greitis. 
 11.00 Partizanų keliais. 
 11.30 Mūsų gyvūnai. 
 12.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 14.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 15.55 Dideli maži ekranai. 
 16.00 Žinios.
 16.28 Orai.
 16.30 „24/7“. 
 17.30 Nauja diena. 
 18.00 Žinios.
 18.28 Orai.
 18.30 Mūsų gyvūnai. 
 19.00 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
 20.00 Žinios.

 20.28 Orai.
 20.30 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 21.30 „24/7“. 
 22.30 Žinios.
 22.58 Orai.
 23.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 0.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 2.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.35 Partizanų keliais. 
 3.55 Mūsų gyvūnai. 
 4.20 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 5.00 Kaimo akademija. 
 5.20 Mažos Mūsų 

Pergalės. 

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Duokim garo! 
 7.30 Krikščionio žodis. 
 7.45 Prisikėlimo 

liudytojai. Lietuvos 
kankinystės kelias.

 8.00 Kelias. 
 8.30 Kultūrų kryžkelė. 

Menora. 
 9.00 Pasaulio Lietuva. 
 9.55 „Pasakojimai iš 

Japonijos“.
 10.00 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 10.30 Literatūros pėd-

sekys. 
 11.00 Aušros Vartų 

atlaidai. 
 12.30 Stop juosta. 
 13.00 7 Kauno dienos. 
 13.30 Mokslo sriuba. 
 14.00 Pasaulio dailiojo 

čiuožimo taurės 
varžybos. Rusijos 
„Didysis prizas“. 
Parodomoji 
programa. 

 16.30 Aukštyn kojom. 
 17.30 Kultūringai su 

Nomeda. 
 18.30 Stambiu planu. 
 19.25 „Pasakojimai iš 

Japonijos“.
 19.30 Kultūros diena. 
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Latvijos Nepriklau-

somybės dienai. 
 22.05 „Latvijos Nepriklau-

somybės dienai. 
Rygos kariai“.

 0.05 „Nepažintoji 

Žemaitė“.
 1.00 „Gražuolė“. 
 2.05 Savaitė. 
 3.00 7 Kauno dienos. 
 3.30 Literatūros pėd-

sekys. 
 4.00 Kelias. 
 4.30 Duokim garo!

TV1
 6.20 „Akloji“.
 7.50 „Anthonis Bour-

dainas. Nepažįs-
tami kraštai“.

 8.45 „Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.40 „Tėvas Motiejus“.
 11.00 „Džeimio Oliverio 

daržovių patie-
kalai“.

 12.00 Vaikystės langas. 
 12.30 Sveikinimai. 
 15.45 „Širdele mano“.
 17.45 „Baudžiauninkė“.
 18.50 „Akloji“.
 19.50 „Būrėja“.
 21.00 „Laiškai iš Ivo 

Džimos“.
 23.55 „Kiečiausi Spartos 

vyrai“.
 1.35 „Vilkų žemė. Girios 

gilumoje“.
 3.10 „Mirties įšalas“.

TV6
 6.00 Žvejybos nuotykių 

ieškotojas.
 7.00 Jukono vyrai.
 8.00 Žvejybos nuotykių 

ieškotojas.
 9.00 Gyvūnų manija.
 9.30 Vienam gale 

kablys.
 10.00 Praeities žvalgas.
 10.30 „Babuinas. Kara-

liaus pašaukimas“.
 11.30 Vieniši tėvai.
 12.00 „Kobra 11“.
 13.00 „Baltieji lokiai. 

Gyvenimas ant 
plono ledo“.

 14.00 Išlikimas.
 15.00 Pragaro kelias.
 16.00 Jukono vyrai.
 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 „Vienas“.
 19.00 Kaukės.
 20.00 „Kobra 11“.
 21.00 Žinios.
 21.55 Sportas.
 21.58 Orai.
 22.00 „Kryžminė ugnis“.
 23.55 „Užtemimas“.

„Karalius Artūras. Kalavijo legenda“, 
22.00, LNK
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LRT TV

 6.00 Lietuvos Respu-
blikos himnas.

 6.02 Labas rytas, 
Lietuva.

 9.00 „Alpių  
detektyvai“.

 9.45 „Miuncheno krimi-
nalinė policija“.

 10.35 „Tarnauti ir  
ginti“.

 11.30 Kas ir kodėl? 
 12.00 Savaitė. 
 13.00 Beatos virtuvė. 
 14.00 Žinios. Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 15.45 Įdomiosios 

pamokos. Būkim 
drauge.

 16.40 „Seselė Beti“.
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Kas ir kodėl?
 18.30 Klauskite  

daktaro. 
 19.30 Zachor.  

Atsimink. 
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 LRT forumas. 
 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 „Babilonas Ber-

lynas“. 
 0.05 „Alpių  

detektyvai“.
 0.50 Kauno bažnyčios: 

miesto tapatumo 
kodas. Šv. apaštalų 
Petro ir Povilo arki-
katedra bazilika.

 1.00 LRT radijo  
žinios.

 1.05 Klauskite  
daktaro. 

 2.00 LRT radijo  
žinios.

 2.05 Zachor. Atsimink. 
 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 3.50 Sportas. Orai.
 4.00 LRT radijo  

žinios.
 4.05 LRT forumas.
 5.00 „Ponių rojus“.

LNK
 6.15 „Svaragini. Amžina 

draugystė“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Kalnietis“.
 11.00 „Tūkstantis ir viena 

naktis“.
 12.45 „Turtuolė varguolė“.
 13.50 „Širdele mano“.
 15.30 „Juodvarnis“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2. 
 20.00 Nuo... Iki...
 21.00 „Rimti reikalai 3“.
 21.30 Žinios.
 22.20 Sportas.
 22.27 Orai.
 22.28 Telefoninė loterija 

1634.
 22.30 „Lošėjas“.
 0.45 „Antrininkas“.
 1.55 „Karalius Artūras. 

Kalavijo legenda“.

 3.55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

TV3 
 6.25 „Galingieji reindže-

riai. Žvėries galia“.
 6.55 „Ančiukų istorijos“.
 7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 Svajonių sodai.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Sužeisti paukš-

čiai“.
 12.00 „Vargšė Lialia“.
 12.20 „Kenoloto“.
 12.22 „Vargšė Lialia“.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.25 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 Karštai su tv3.lt.
 20.30 „Moterys meluoja 

geriau“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai.
 22.00 „Nešdintis visu 

greičiu“.
 22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.18 „Nešdintis visu 

greičiu“.
 0.00 „Kaulai 11“.
 1.00 „CSI kriminalistai“.
 2.00 „Pasitikėjimas“.
 3.10 „Mikė“.
 4.05 „Kaulai 11“.
 5.05 Visi mes žmonės.

BTV
 6.00 „Strėlė“.
 6.50 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.15 „Kvapų detek-

tyvas“.
 9.25 „Pėdsakas“.
 10.25 „Rozenheimo 

policija“.
 11.25 „Vanity Fair. Visiškai 

slaptai“.
 12.30 „CSI. Majamis“.
 13.25 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Kvapų detek-

tyvas“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Rozenheimo 

policija“.
 18.30 „Strėlė“.
 19.30 „Privatus detek-

tyvas Magnumas“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Komandosai“.
 23.05 „Jūrų pėstininkai“.
 0.05 „Akloji zona“.
 1.00 „Legendų biuras“.
 2.10 „Okupuoti“.
 3.00 „CSI. Majamis“.

Dzūkijos TV
 5.29 Programa.
 5.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 6.00 Bušido ringas. 
 6.30 Vantos lapas. 
 7.00 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 8.00 „24/7“. 

 9.00 Mūsų gyvūnai. 
 9.30 Partizanų keliais.
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.00 „Reali mistika“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Mokslo ritmu. 
 12.30 Kaimo akademija. 
 13.00 Nauja diena. 
 14.00 „Paslaptys“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris.
 16.20 Sportas.
 16.28 Orai.
 16.30 Alfa taškas.
 17.00 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 18.00 Paskutinė instan-

cija. 
 18.30 „Svečiuose pas 

Marceliutę“.
 19.00 Žinios.
 19.15 Sportas.
 19.18 Orai.
 19.20 „Tai – sportas“. 
 19.45 „Pasakadienis“. 
 20.00 Žinos. 
 20.15 Sportas.
 20.18 Orai.
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „Paslaptys“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.
 22.58 Orai.
 23.00 Alfa taškas.
 23.30 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 0.30 „Reali mistika“.
 1.30 „Paslaptys“.
 2.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.20 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 4.00 Alfa taškas. 
 4.25 Partizanų keliais. 
 4.45 „Reali mistika“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Skambantys 

pasauliai su 
Nomeda Kazlaus. 
Svečias fortepijono 
virtuozė Mūza Ru-
backytė (Šveicarija, 
Prancūzija). 

 7.00 „Mija ir aš“.
 7.25 „Sardinė kosmose“.
 7.35 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
 7.50 LRT pamokėlės.
 8.50 Šoka Lietuva.
 9.00 Lietuvos kariuo-

menės diena.
 10.10 Laiko ženklai. Lie-

tuvos kariuomenės 
kūrimas 1918–1919 
m. 

 10.40 „Ketvirtasis prezi-
dentas“.

 11.45 Klausimėlis. 
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 Kas geresnio, 

kaimyne? 
 12.40 Krikščionio žodis. 
 12.55 Prisikėlimo 

liudytojai. Lietuvos 
kankinystės kelias.

 13.10 Kultūros diena. 
 14.05 Aukštyn kojom.
 15.10 Kelias į namus. 
 15.40 Šoka Lietuva.
 15.50 „Sardinė  

kosmose“.

 16.00 „Alvinas ir patrakė-
liai burundukai“.

 16.15 „Mija ir aš“.
 16.40 Gamina vaikai. 
 17.10 „Dvynukės“.
 18.05 „Kostiumuotieji“.
 18.45 Klausimėlis. 
 19.00 Šventinė cere-

monija Lietuvos 
kariuomenės dienai 
„Lietuvos karžygys 
2020“. 

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Dovana Krzysztofui 

Pendereckiui. 
Koncertas kompo-
zitoriaus 80-mečio 
proga.

 23.20 Tarp dalių (ne)
plojama. 

 23.45 Mano tėviškė. 
Jonas Basanavičius 
ir Mykolas Biržiška. 

 24.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 Šok su žvaigžde. 
 2.40 Franko Sinatros 

istorija. 
 4.10 Smalsumo genas. 
 4.40 Mokslo sriuba.
 5.05 Pasaulio Lietuva. 

TV1
 6.55 „Tėvas Motiejus“.
 8.10 „Dvi širdys“.
 10.10 „Akloji“.
 12.25 „Mentalistas“.
 13.20 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 14.20 „Maljorkos bylos“.
 15.30 „Naujokai“.
 16.25 „Bjaurusis ančiukas 

Niujorke“.
 17.20 „Mano vienintelė“.
 18.50 „Tėvas Motiejus“.
 20.05 „Naujokai“.
 21.00 „Blondinė ieško 

vyro“.
 23.10 „Paskolinta meilė“.
 1.10 „Mano likimas“.
 2.55 „Laiškai iš Ivo 

Džimos“.

TV6
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Kobra 11“.
 8.30 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 9.00 Autopilotas.
 9.30 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 12.30 „Skorpionas“.
 13.30 Topmodeliai.
 14.30 „Meilė – tai...“.
 15.00 „Kobra 11“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 18.00 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
 19.05 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 20.05 Nuogi ir  

įbauginti.
 21.10 „Karo kiaulės“.
 23.00 „Pjūklas 4“.
 0.55 „Įrodytas nekal-

tumas“.
 2.55 Nuogi ir  

įbauginti.
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LRT TV
2020. 11.2
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.00 „Alpių detektyvai“.
 9.45 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
 10.35 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 Kas ir kodėl? 
 12.00 Nacionalinė ekspe-

dicija. Gediminaičių 
Europa. 

 13.00 (Ne)emigrantai. 
 14.00 Žinios. Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 15.45 Įdomiosios 

pamokos. Būkim 
drauge.

 16.40 „Seselė Beti“.
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Kas ir kodėl?
 18.30 Klauskite daktaro. 
 19.30 Pasaulio  

puodai. 
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Gimę tą pačią 

dieną. 
 22.30 Dviračio  

žinios. 
 23.00 „Rožės vardas“. 
 24.00 „Alpių  

detektyvai“.
 0.45 Klausimėlis.lt.
 1.00 LRT radijo  

žinios.
 1.05 Klauskite  

daktaro. 
 2.00 LRT radijo  

žinios.
 2.05 Pasaulio  

puodai. 
 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 3.50 Sportas. Orai.
 4.00 LRT radijo  

žinios.
 4.05 Gimę tą pačią 

dieną.
 4.55 „Ponių rojus“.

LNK
 6.15 „Svaragini. Amžina 

draugystė“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Kalnietis“.
 11.00 „Tūkstantis ir viena 

naktis“.
 12.45 „Turtuolė varguolė“.
 13.50 „Širdele mano“.
 15.30 „Juodvarnis“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2. 
 20.00 VIDO VIDeO. 
 21.00 „Rimti reikalai 3“.
 21.30 Žinios.
 22.20 Sportas.
 22.27 Orai.
 22.30 PREMJERA. „Vieša 

paslaptis“.
 0.45 „Antrininkas“.
 1.55 „Dvasia  

šarvuose“.
 3.35 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 5.05 „Kalnietis“.

TV3
 6.25 „Galingieji reindže-

riai. Žvėries galia“.
 6.55 „Ančiukų istorijos“.
 7.25 „Galingasis 6“.
 7.55 Prieš srovę.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Sužeisti paukš-

čiai“.
 12.00 „Vargšė Lialia“.
 12.20 „Kenoloto“.
 12.22 „Vargšė Lialia“.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.25 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 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 „Sumokėti vaiduo-

kliui“.
 22.25 „Vikinglotto“.
 22.30 „Sumokėti vaiduo-

kliui“.
 23.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 23.18 „Sumokėti vaiduo-

kliui“.
 0.05 „Kaulai 11“.
 1.05 „CSI kriminalistai“.
 2.05 „Pasitikėjimas“.
 3.05 „Mikė“.
 4.05 „Kaulai 11“.
 5.05 Visi mes žmonės.

BTV
 6.00 „Strėlė“.
 7.00 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.15 „Kvapų detek-

tyvas“.
 9.25 „Pėdsakas“.
 10.25 „Rozenheimo 

policija“.
 11.25 „Privatus detek-

tyvas Magnumas“.
 12.30 „CSI. Majamis“.
 13.25 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Kvapų detek-

tyvas“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Rozenheimo 

policija“.
 18.30 „Strėlė“.
 19.30 „Privatus detek-

tyvas Magnumas“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Kapų plėšikė Lara 

Kroft“.
 23.00 „Prezidento pati-

kėtinis 2. Spąstai 
teroristams“.

 0.50 „Okupuoti“.
 1.50 „CSI. Majamis“.

Dzūkijos TV
 5.30 Nauja diena. 
 6.30 Alfa taškas. 
 7.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 8.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 9.00 Pagaliau  

savaitgalis. 
 9.30 Mūsų gyvūnai. 
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.00 „Reali mistika“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Tiek žinių. 
 12.30 Alfa taškas.
 13.00 Nauja diena. 
 14.00 „Paslaptys“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.20 Sportas.
 16.28 Orai.
 16.30 Alfa taškas.
 17.00 #NeSpaudai. 
 18.00 „Vanagai“. 
 18.35 „Laisvės keliu“. 
 19.00 Žinios.
 19.15 Sportas.
 19.18 Orai.
 19.20 „Pozicija“. 
 20.00 Žinos. 
 20.15 Sportas.
 20.18 Orai.
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „Paslaptys“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.
 22.58 Orai.
 23.00 Alfa taškas.
 23.30 #NeSpaudai. 
 0.30 „Reali mistika“.
 1.30 „Paslaptys“.
 2.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.20 #NeSpaudai. 
 4.00 Alfa taškas. 
 4.25 Mūsų gyvūnai. 
 4.45 „Reali mistika“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2019. 

 6.50 Muzikinis intarpas.
 7.00 „Mija ir aš“.
 7.25 „Sardinė kosmose“.
 7.35 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
 7.50 LRT pamokėlės.
 8.45 Į sveikatą! 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.45 Klausimėlis.lt.
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 Kultūrų kryžkelė. 

Menora. 
 12.40 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 13.10 Pasaulio Lietuva. 
 14.00 Čia – kinas. 
 14.30 „Vilniečiai. Alek-

sandra Jacovskytė“.
 14.55 „Vindzorai. Kara-

liškosios dinastijos 
užkulisiai. Princesė, 
princas ir žinias-
klaida“.

 15.40 Pirmą kartą. 
 15.50 „Sardinė kosmose“.
 16.00 „Bitė Maja“.
 16.15 „Mija ir aš“.
 16.40 Gustavo enciklope-

dija. 
 17.10 „Dvynukės“.
 18.05 „Kostiumuotieji“.
 18.50 Klausimėlis.lt.
 19.05 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 19.35 „Kylantis potvynis. 

Nyderlandai ir 
Ramusis  

vandenynas“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Premjera. „Klimtas 

ir Schielė. Erotas ir 
Psichėja“.

 23.05 Čia – kinas. 
 23.30 Kelias į namus. 
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2019. 

 1.30 Muzikinis intarpas.
 1.40 Šventinė cere-

monija Lietuvos 
kariuomenės dienai 
„Lietuvos karžygys 
2020“. 

 3.10 Stambiu planu. 
 4.10 Ekologiška. 
 4.35 „Vilniečiai. Alek-

sandra Jacovskytė“. 
 5.05 Kultūringai su 

Nomeda. 

TV1
 6.55 „Tėvas Motiejus“.
 8.10 „Dvi širdys“.
 10.10 „Akloji“.
 12.25 „Mentalistas“.
 13.20 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 14.20 „Tėvas Motiejus“.
 15.30 „Naujokai“.
 16.30 „Bjaurusis ančiukas 

Niujorke“.
 17.30 „Mano vienintelė“.
 19.00 „Tėvas Motiejus“.
 20.05 „Naujokai“.
 21.00 „Aš gyvas“.
 22.35 „Paskolinta meilė“.
 0.35 „Mano likimas“.
 2.30 „Aš gyvas“.
 3.45 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Kobra 11“.
 8.30 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 9.00 Vienam gale 

kablys.
 9.30 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 12.30 „Skorpionas“.
 13.30 Topmodeliai.
 14.30 „Sara iš ano 

pasaulio“.
 15.00 „Kobra 11“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 18.00 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
 19.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 20.00 Nuogi ir įbauginti.
 21.00 Tikslo link.
 21.45 UEFA čempionų 

lygos rungtynės. 
„Club Atlético de 
Madrid“–„FC Loko-
motiv Moskva“.

 23.55 „Bibliotekininkai“.
 0.50 „Įrodytas nekal-

tumas“.
 2.55 Nuogi ir įbauginti.
 3.55 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“.

AntrADieniS, lapkričio 24 d. Saulė teka 8.05, leidžiasi 16.05, dienos ilgumas 
8.00.Priešpilnis. Vardadieniai: Mantvinas. Žybartė, Gerardas.

LRT TV
2020. 11.2
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.00 „Alpių  

detektyvai“.
 9.45 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
 10.35 „Tarnauti ir  

ginti“.
 11.30 Kas ir kodėl? 
 12.00 Vartotojų  

kontrolė. 
 13.00 Zachor. Atsimink. 
 14.00 Žinios. Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 15.45 Įdomiosios 

pamokos. Būkim 
drauge.

 16.40 „Seselė Beti“.
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Kas ir kodėl?
 18.30 Klauskite  

daktaro. 
 19.30 (Ne)emigrantai. 
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Nacionalinė ekspe-

dicija. Gediminaičių 
Europa. 

 22.30 Dviračio žinios.
 23.00 „Užverbuotas“. 
 23.45 „Alpių  

detektyvai“.
 0.30 Šventadienio 

mintys. 
 1.00 LRT radijo  

žinios.
 1.05 Klauskite  

daktaro. 
 2.00 LRT radijo  

žinios.
 2.05 (Ne)emigrantai. 
 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 3.50 Sportas. Orai.
 4.00 LRT radijo  

žinios.
 4.05 Nacionalinė ekspe-

dicija. Gediminaičių 
Europa. 

 5.00 „Ponių rojus“.

LNK
 6.15 „Svaragini. Amžina 

draugystė“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Kalnietis“.
 11.00 „Tūkstantis ir viena 

naktis“.
 12.45 „Turtuolė varguolė“.
 13.50 „Širdele mano“.
 15.30 „Juodvarnis“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2. 
 20.00 Bus visko. 
 21.00 „Rimti reikalai 3“.
 21.30 Žinios.
 22.20 Sportas.
 22.27 Orai.
 22.30 „Dvasia šarvuose“.
 0.35 „Antrininkas“.
 1.40 „Lošėjas“.
 3.30 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 5.00 „Kalnietis“.

TV3
 6.25 „Galingieji reindže-

riai. Žvėries galia“.
 6.55 „Ančiukų istorijos“.
 7.25 „Galingasis 6“.
 7.55 Karštai su tv3.lt.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Sužeisti paukš-

čiai“.
 12.00 „Vargšė Lialia“.
 12.20 „Kenoloto“.
 12.22 „Vargšė Lialia“.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.25 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 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 „Pabėgimas į 

Galvestoną“.
 22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.18 „Pabėgimas į 

Galvestoną“.
 0.00 „Kaulai 11“.
 1.00 „CSI kriminalistai“.
 2.00 „Pasitikėjimas“.
 3.10 „Mikė“.
 4.10 „Kaulai 11“.
 5.10 Visi mes žmonės.

BTV
 6.00 „Strėlė“.
 6.55 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.15 „Kvapų detek-

tyvas“.
 9.25 „Pėdsakas“.
 10.25 „Rozenheimo 

policija“.
 11.25 „Privatus detek-

tyvas Magnumas“.
 12.30 „CSI. Majamis“.
 13.25 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Kvapų detek-

tyvas“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Rozenheimo 

policija“.
 18.30 „Strėlė“.
 19.30 „Privatus detek-

tyvas Magnumas“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Prezidento pati-

kėtinis 2. Spąstai 
teroristams“.

 22.55 „Komandosai“.
 1.00 „Okupuoti“.
 2.00 „CSI. Majamis“.

Dzūkijos TV
 5.29 Programa.
 5.30 Nauja diena. 
 6.30 Alfa taškas. 
 7.00 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 8.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 9.00 Lietuvos miestai. 
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.00 „Reali mistika“.

 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Tiek žinių. 
 12.30 Alfa taškas.
 13.00 Nauja diena.
 14.00 „Paslaptys“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.20 Sportas.
 16.28 Orai.
 16.30 Alfa taškas.
 17.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 18.00 „Tai – sportas“.
 18.30 „Jaunimo banga“. 
 19.00 Žinios.
 19.15 Sportas.
 19.18 Orai.
 19.20 „Dzūkiška pynė“.
 19.45 „Pasakadienis“. 
 20.00 Žinos. 
 20.15 Sportas.
 20.18 Orai.
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „Paslaptys“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.
 22.58 Orai.
 23.00 Alfa taškas.
 23.30 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 0.30 „Reali mistika“.
 1.30 „Paslaptys“.
 2.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.20 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 4.00 Alfa taškas. 
 4.25 Pagaliau savait-

galis. 
 4.45 „Reali mistika“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2019. 

 7.00 „Mija ir aš“.
 7.25 „Sardinė kosmose“.
 7.35 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
 7.50 LRT pamokėlės.
 8.45 Smalsumo genas. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.45 Klausimėlis.lt.
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus sąsiuvinis. 
 12.40 Kelias. 
 13.10 Skambantys 

pasauliai su 
Nomeda Kazlaus. 
Svečias fortepijono 
virtuozė Mūza Ru-
backytė (Šveicarija, 
Prancūzija). 

 14.00 7 Kauno dienos. 
 14.30 Mokslo sriuba. 
 14.55 Nepažintoji 

Žemaitė. 
 15.50 „Sardinė kosmose“.
 16.00 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
 16.15 „Mija ir aš“.
 16.40 Gustavo enciklope-

dija. 
 17.10 „Dvynukės“.
 18.05 „Kostiumuotieji“.
 18.50 Klausimėlis.lt.
 19.05 Ekologiška. 
 19.35 „Vindzorai. Kara-

liškosios dinastijos 
užkulisiai. Princesė, 
princas ir  

žiniasklaida“.
 20.20 Pirmą kartą. 
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Dingę be  

žinios“.
 23.00 Istorijos detektyvai. 
 23.45 Klausimėlis. 
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2019. 

 1.30 Muzikinis intarpas.
 1.40 Auksinis protas. 
 2.55 Kultūringai su 

Nomeda. 
 3.50 Mano tėviškė. 

Jonas Basanavičius 
ir Mykolas Biržiška. 

 4.10 Į sveikatą! 
 4.40 Stop juosta.
 5.05 Stambiu planu. 

TV1
 6.55 „Tėvas Motiejus“.
 8.10 „Dvi širdys“.
 10.10 „Akloji“.
 12.25 „Mentalistas“.
 13.20 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 14.20 „Tėvas Motiejus“.
 15.30 „Naujokai“.
 16.30 „Bjaurusis ančiukas 

Niujorke“.
 17.30 „Mano vienintelė“.
 19.00 „Tėvas Motiejus“.
 20.05 „Naujokai“.
 21.00 „Aš gyvas“.
 22.35 „Paskolinta meilė“.
 0.35 „Mano likimas“.
 2.30 „Blondinė ieško 

vyro“.
 4.15 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.25 „CSI kriminalistai“.
 7.25 „Kobra 11“.
 8.30 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 9.00 Gyvūnų manija.
 9.30 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 12.30 „Skorpionas“.
 13.30 Topmodeliai.
 14.30 „Meilė – tai...“.
 15.00 „Kobra 11“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 18.00 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
 19.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 20.00 Nuogi ir  

įbauginti.
 21.00 Tikslo link.
 21.45 UEFA čempionų 

lygos rung-
tynės. „Man-
chester United 
FC“–„İstanbul 
Basaksehir FK“.

 23.55 „Bibliotekininkai“.
 1.45 „Įrodytas nekal-

tumas“.
 3.45 Nuogi ir  

įbauginti.
 4.35 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“.
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ASmeniniAi SkelbimAi nemokAmAi !!!

Tel.: (8 318) 53085, 8 670 38882

Norgaudas Pilvinis atlieka 
geodezinius (kadastrinius) 

matavimus
Tel. 8 680 83000.

Parduodu arba išnuomo- •ju butą (Sodų g. 6, pirmas 
aukštas, yra atskiras įėjimas iš 
lauko pusės). Tel. 8 692 39152.

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 
upelio, atlikti geodeziniai ma-
tavimai, visos miesto komuni-
kacijos), kaina 550 Eur už a.  
Tel. 8 686 70841.

Žemės sklypą Nemajūnų k.  •(80 a, žemės ūkio paskirtis, su 
tvenkiniu ir nedideliu statiniu), 
kaina 6 000 Eur. Tel. 8 686 70841.

Nedidelį rekreacinės paskir- •ties žemės sklypą šalia ežero (iki 
vandens apie 50 m, sklypą iš vie-
nos pusės riboja kelias, iš dviejų 
pusių juosia natūralus griovys, 
einantis iki ežero, gražus vaizdas, 
patogus privažiavimas), kaina 
12 000 Eur. Tel. 8 686 70841.

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

Parduodu 3,73 ha žemės  •ūkio paskirties sklypą Žeimių 
kaime, Varėnos r. sav.  
Tel. 8 682 26525.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

VW GOLF III (1997 m.)  •skardinių ratlankių R14 firmi-
nius VW plastikinius gaubtus, 
4 vnt. po 2 eurus, ir slenksčių 
plastikines juostas po 8 eurus. 
Druskininkai, Tel. 8 654 87148.

Parduodu lengvojo automo- •bilio priekabą.  
Tel. 8 698 78040.

GYVULIAI

Ėringas avis.   •Tel. 8 642 07624.

Parduodu veršingą telyčią,  •žalųjų veislės. Tel. 8 682 03736.

Parduodu mėsinę kiaulę,  •apie  200 kg. Tel. 8 679 62369.

AUGALAI

Bulves. Tel. 8 623 04363. •
Šviežias ,,Vineta“ veislės  •bulves. Pristatome į namus.  

Tel. 8 614 56206. 

Prekiaujame įvairių gėlių  •daigais, skaldele kapams, bal-
tarusiškais durpių briketais ir 
akmens anglimis. UAB „MAR-
TAS“, Gėlyno g. 17, Lazdijai.  
Tel.: (8 318) 51721, 8 652 51721.

KITI

Kineskopinį televizorių  •SAMSUNG SLIM (51 cm įstri-
žainė, plokščias ekranas) už 
12 eurų, TV priedėlio TV STAR 
ir TV distancinius pultelius, 
SCART laidą, kaina nuo 2 eurų. 
Druskininkai, Tel. 8 686 43600.  

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

Pigiai labradorito akmens  •plokštes Lazdijuose.  
Tel. 8 686 70841.

Pigiai  – kioską.   •Tel. 8 698 78040.

Parduodu naują planšetinį   •kompiuterį, yra 1 metų garanti-
ja. Tel. 8 692 44465.

PERKA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

Žemę.   •Tel. 8 688 80688. 

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

Žemę. Atsiskaitau iš karto.   •Tel. 8 614 80988.

Brangiai perkame 
miškus visoje Lietuvoje!

Tel. 8 656 65053
miskupirkimai@gmail.com

UAB „Arbolina“

MALKOS, MALKOS, 
MALKOS,

pagal pageidavimus.  
Skaldytos, pjautos, rąstais, 

beržinės, alksninės, 
pušinės, drebulinės, 

ąžuolinės, 
eglinės, atraižos. 

Vežame mažais kiekiais.
TEL. 8 657 88458.

PARDUODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

Parduodu sodybą Lazdijų r.  •sav. N. Kirsnos kaime. Sody-
ba prižiūrėta, galima gyventi 
iš karto. Namas mūrinis, 2 
aukštų, 5 kambarių, su baldais 
ir buitine technika, šildomas 
kietu kuru (vietinis centrinis 
šildymas), komunalinis van-
dentiekis. Sodyboje yra ūkiniai 
pastatai, garažas, šulinys, 
prižiūrėtas sodas ir aplinka, 
45 arai dirbamos žemės. Šalia 
galima įsigyti 7 ha žemės.  
Tel. 8 611 50514.

Gretimus 0,27 ha ir 0,46 ha  •namų valdos sklypus Panarvės 
k. Kaina 2200 Eur ir 3000 Eur. 
Šalia – 1,23 ha ir 1,06 ha žemės 
ūkio paskirties sklypus. Kaina  
– po 4200 Eur. 
Visi sklypai tinkami namų sta-
tybai. Arti Lazdijų miestas bei 
miškas. Tel. 8 679 08011.

Sodybą Gervėnų k., Lazdijų r.  •sav. (70 a, medinis namas, ūki-
nis pastatas, svirnas, du garažai, 
galima papildomai pirkti 10 ha 
žemės). Tel. 8 614 04094.

0,72 ha kultūrinės pievos  •Kamorūnų k., Leipalingio sen.  
Tel. 8 614 04094.

Sklypą namo statybai Laz- •dijų mieste. Tel. 8 686 70841.

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

Namą su 15 a sklypu Lazdi- •jų mieste. Tel. 8 603 24679.

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

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

Sodybą Lazdijuose arba  •keičiu į 2 k. butą I arba II aukš-
te. Tel. 8 670 61649.

„JuODeLiai“ samDO!!!

Medienos perdirbimo 
įmonė UAB ,,Juodeliai“ dar-
bui Marijampolėje naujai 
atidaromame gamybiniame 
padalinyje renka komandą ir 
kviečia prisijungti:

įvairių specialybių / 
pareigybių  

darbuotojus / as
Garantuojame laiku moka-

mą ir nuo rezultatų priklau-
santį darbo užmokestį!

skambink ir gauk 
pasiūlymą tel.: 8 686 34981, 

8 698 41844.

„Tele2“ rūpinasi klientų saugumu — 
kviečia prekes ir paslaugas įsigyti internetu 

Mobiliojo ryšio operato-
rius „Tele2“ ragina savo 
privačius ir verslo klientus 
reikalingas prekes ir pas-
laugas užsisakyti elektro-
ninėje parduotuvėje www.
tele2.lt. Čia tai galėsite 
padaryti saugiai, greitai ir 
paprastai.

„Rūpindamiesi savo klientų sau-
gumu, rekomenduojame kuo dau-
giau kasdienių reikalų ir darbų 
atlikti nuotoliniu būdu. Patogiai 
planuotis savo pirkinius ir juos 
įsigyti galite „Tele2“ internetinėje 
parduotuvėje ir savitarnoje. Čia 
visas savo paslaugas galite val-
dyti vos kelių žingsnių principu“, 
– sakė Petras Masiulis, „Tele2“ 
generalinis direktorius. 

pASlAugoS nuotoliniu būDu 
ir nemokAmAS priStAtymAS
Internetinėje parduotuvėje arba 
savitarnoje galima įsigyti opera-
toriaus siūlomas prekes bei pas-
laugas:  telefonus, kompiuterius, 
išmaniuosius įrenginius, mode-
mus arba pokalbių ir interneto 
planus. Užsakytos prekės bus 
pristatytos nemokamai.

Privatiems „Tele2“ klientams 
informacija teikiama 07.00-23.00 
val. Skambinti galima trumpuoju 
numeriu 117 (skambinant tik iš 
„Tele2“ tinklo, nemokamai) arba 
+370 684 00 117 (skambinant 
iš užsienio ar kito operatoriaus, 
kaina pagal mokėjimo plano ta-
rifus).

reikAlingA informAcijA – 
SAvitArnoS SvetAinėje ArbA 
progrAmėlėje
Klientų patogumui „Tele2“ siū-
lo išbandyti savitarnos svetainę 
mano.tele2.lt. Joje galite pasiti-
krinti duomenų likučius, apmo-
kėti sąskaitas, užsisakyti naujus 
pokalbių ar interneto planus bei 
papildomas paslaugas, pratęsti 
sutartis, pasikeisti kredito limito 
dydį, atstatyti užblokuotą telefo-
no PIN kodą.

„Tele2“ savitarnos svetainė 
sukurta atsižvelgiant į klientų 
poreikius – čia nereikia laukti, o 
rasti atsakymus į iškilusius klau-
simus ar atlikti pakeitimus ypač 
paprasta. Prie savitarnos jungian-
tis pirmą kartą, prireiks tik jūsų 
telefono numerio – tuomet SMS 
žinute gausite laikiną slaptažodį, 

kurį vėliau galėsite pakeisti. 
Pasitikrinti duomenų likučius, 

apmokėti sąskaitas, stebėti var-
tojimo statistiką ir užsisakyti 
paslaugas galite ir „Mano Te-
le2“ programėlėje. Ją nemokamai 
parsisiųskite iš  „Google Play“ ir 
„App Store“.

telefonų remonto 
pASlAugoS neišeinAnt iš 
nAmų
„Tele2“ priklausantis išmaniųjų 
įrenginių servisas „Smart Master“ 
visiems klientams šiuo metu siūlo 
telefonus remontui atiduoti ir iš jo 
pasiimti net neišėjus iš namų. Nu-
rodytais adresais įrenginius paims 
ir juos grąžins kurjeris. Įrangos 
pristatymas ir grąžinimas visoje 
Lietuvoje – nemokamas.

Visų operatorių klientai savo 
užklausas gali registruoti telefo-
nu +370 617 18888 arba interne-
tu www.smartmaster.lt.

Išmaniųjų įrenginių servisas 
nuotoliniu būdu taiso visus įren-
ginius – taip pat garantinius ir 
draustus išmaniuosius. Įvedę už-
sakymo numerį serviso interne-
tinėje svetainėje, galėsite greitai 
pasitikrinti savo įrenginio taisy-
mo eigą. 

SprenDimuS verSlui gAukite 
per AtStumą
Esami „Tele2“ verslo klientai gali 
valdyti, keisti ar užsisakyti naujas 
paslaugas savitarnos svetainėje 
arba susisiekę su savo asmeniniu 
verslo vadybininku. 

Išleisti mažiau ir uždirbti dau-
giau – įmanoma. Išbandykite 
šiuo metu verslui ypač aktualias 
paslaugas – išmanų skambučių 
valdymą efektyviam klientų ap-
tarnavimo procesui, „Tasker“ 
sprendimą verslo procesų opti-
mizavimui ar „Hanna CRM“ įran-
kį sklandžiam ryšių su klientais 
valdymui. 

Su naujais ar esamais verslo 
klientais, išsirinkusiais bet ku-
rią paslaugą www.tele2.lt/vers-
lui  svetainėje ir palikusiais savo 
kontaktus, susisieks „Tele2“ 
konsultantas ir pateiks geriausią 
pasiūlymą verslui. 

„Tele2“ verslo klientams in-
formacija teikiama 07.00-23.00 
val. Skambinti galima trumpuoju 
numeriu 1575 (nemokamas) arba 
+370 684 000 75 (kaina pagal 
mokėjimo plano tarifus).•
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Tel.: (8 318) 53085, 8 670 38882
ASmeniniAi SkelbimAi nemokAmAi !!!

Tel.: (8 318) 53085, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
Visų markių automobilių  •supirkimas. Gali būti nevažiuo-

jantys, be techninės apžiūros, 
po autoįvykio. Atsiskaitome 
vietoje, pasiimame, sutvarkome 
dokumentus. 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 toliau auginti. 
Taip pat pienines melžiamas 
karves arba visą bandą.  
Tel. 8 625 93679.

Įmonė superka karves, bu- •lius ir telyčias AB „Krekenavos 
agrofirma“ supirkimo kaino-
mis. Atsiskaito iš karto.  
Tel.: 8 685 86131,  
8 698 28063. 

KITI

Naudotą pianiną.   •Tel. 8 659 60507.

Metalo laužo supirkimas:  •juodojo metalo laužas – 165–
185 Eur/t, skarda – 140–150 
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 
val.  
Tel. 8 698 30902.

PERKA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

Brangiai įvairaus amžiaus  •miškus: jaunuolynus, bręstan-
čius, brandžius. Žemę, apaugu-
sią medžiais arba krūmais.   
Tel. 8 625 44123.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

MTZ traktorių ir traktorinę  •priekabą.  
Tel.+370 678 24890.

Bet kokią žemės ūkio  •techniką: traktorių, priekabą, 
sunkvežimį ir jų padargus. Gali 
būti neveikianti, su defektais.  
Tel. 8 680 77728.

TRANSPORTO PRIEMONĖ

„Ford Mondeo“ variklį, 2 l,  •benzinas.  
Tel. 8 682 03736.

Lengvąjį automobilį arba  •mikroautobusą. Gali būti tech-
niškai netvarkingas, daužtas, 
nevažiuojantis. Siūlyti įvairius 
variantus.  
Tel. 8 687 89742.

Superkame įvairių markių  •automobilius: „Mazda“, „Audi“, 
BMW, „Mitsubishi“, „Renault“, 
„Volkswagen“, kemperius  ir 
kt. Pasiimame patys, sutvar-
kome reikiamus dokumentus, 
atsiskaitome iš karto. Dirba-
me savaitgaliais ir šventinėmis 
dienomis. Tel. 8 681 20546. 

NUOMA
SIŪLO

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

Išnuomoju arba parduodu  •gamybines sandėliavimo patal-
pas Radvilų g., Veisiejuose.  
Tel. 8 698 78040. 

Nuomoju betono maišyklę.   •Tel. 8 614 56206.

Išnuomojamas nestandar- •tinio išplanavimo butas Lazdijų 
miesto centre (autonominis 
šildymas).  
Tel. 8 698 78040.

Nuomoju komercines admi- •nistracines patalpas, 15 kv. m, I 
aukštas, Lazdijuose.  
Tel. 8 698 78040. 

IEŠKO

Brangiai išsinuomočiau  •žemės ūkio paskirties žemės. 
Gali būti apleista.  
Tel. 8 614 80988.

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

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

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

Parduodamas 
antikvarinis 
traktoriukas 
„mcCormick 

d-326“, puikiai 
veikiantis. Padargai 

— kultivatorius, 
vartomas dviejų 
korpusų plūgas. 

Jei domina, 
skambinkite tel.  
8 615 39794.

AUTOSERVISAS
• Važiuoklės remontas

  • Šarnyrų, 
     vairo traukių restauravimas

   • Padangų montavimas, 
                   balansavimas

     • Prekyba naudotomis 
                     padangomis. 

       • Prekyba tepalais 
             ir kita produkcija.

8 695 94884
Turistų g. 27, Lazdijai

Dėl Onos KuLBOKIEnėS mirties nuoširdžiai užjaučiame  
jos dukrą neringą ir sūnų Šarūną.

Lazdijų rajono savivaldybės viešosios 
bibliotekos darbuotojai

PASLAUGOS
Taisome automatines  •skalbimo mašinas. Atvykstame 

į namus.  
Tel. 8 615 73404. 

Gaminame duris na- •mams, ūkiniams pastatams, 
laiptus, 28 metai gamybos 
patirtis.  
Tel. 8 682 62195.

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

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

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

Lazdijų krašto naujienų savaitraštis

Įsijunk naujienas! PIGIAU Už ELEKTRą.

Politinės aktualijos
Naujienos apie politikų gyvenimą, 
rajone priimamus sprendimus ir 
jų vykdymą.

Bendruomenių naujienos
Rajono bendruomennių aktualijos, 
informacija apie projektus, organi-
zuojamas šventes ir dar daugiau.

dzūkai kalBa, kad...
Karščiausios nuogirdos ir ne tik. 
Istorijos, sklindančios iš vienų lūpų į 
kitas. Kiekvieni iš jų turi dalį tiesos.

Nuo šiol prenumeruoti leidinius galite ne tik 
Lietuvos pašto ar „PayPost“ skyriuose, 
bet ir telefonu 8 700 55 400 bei internetu: 
www.prenumerata.lt ir www.prenumeruok.lt

Tel. 8 614 56206.

Vineta    Vin
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Lazdijų bulvė

Prekiaujame šViežiomis „Vineta“ Veislės bulVėmis
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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.

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.

• Topografiniai ir 
geodeziniai matavimai, 

• žemės sklypų 
formavimo ir 

pertvarkymo projektai, 
• detaliųjų planų rengimas

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.

TR1, TR2, SZ kategorijų traktorininkų 
mokymo kursai; 
A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų mokymo kursai.
Keičiami seno pavyzdžio 
traktorininkų pažymėjimai į naujus.

Dėmesio!

Perkame 
MiŠkĄ.

su žeme 
ir iškirsti. 

Tel. 8 682 61641
www.SuperkaMišką.lt

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
El. p. leipalingio.giria@gmail.com

• knygos
• kanceliarinės prekės

• spaudai
• tonerių pildymas

• kompiuteriai ir jų priedai

KNYGYNĖLIS, Seinų g. 12, Lazdijai 
Tel.: 8 646 71901, (8 318) 53 085, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt

perka pienu girdomus 
veršelius. 

Moka 6 ir 21 proc. 

UAB „Galvijų eksportas“

Tel. 8 612 34503. 

PARDuODA
beržines ir juodalksnio 

malkas.
Atvežame.

užsakymai priimami

8 688 80175.

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“

ReiKia KnygoS, biuRo popieRiauS, Spaudo, 
užpiLdyti toneRį? SuSiSieKite:

Kviečiame apsilanKyti

Tel. 8 646 71901.

E. p.  knygynelis@dzukuzinios.lt
FACEBOOK, MESSENGER
Lazdiju knygynelis

LauKiame JūSų!

Antspaudų gamyba pagal užsakymą
Seinų g. 12, Lazdijai. Tel. 8 646 71901. 

AKCIJA KAPOTOMS IR 
PJAuTOMS MALKOMS!

Pušinės malkos (gali būti 
kapotos, pjautos arba rąsteliais).

Beržinės ir alksninės malkos 
(gali būti kapotos arba pjautos).

Atvežame nemokamai.
Senjorams taikome didesnes 

nuolaidas.
Tel. 8 680 29853.

Brangiai perka 
įvairų mišką. 

Gali būti bendraturčių, 
neatidalytas, su skolomis.
Sutvarkau dokumentus. 

Tel. 8 644 55355.

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

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

 info@ntkarolis. lt
www.ntkarolis. lt

Virtuvės baldai, sofos, lovos, 
kampai, lentynos, komodos, 
kėdės, prieškambariai, šal-
dytuvai, šaldikliai, trimeriai. 
Atvežame. Galima išsimo-
kėtinai.

ulonų g. 16 ir 
naujoji g. 50, Alytus. 

Telefonas 8 674 05844

,
.


