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Savaitės komentaras

Ar besipešant G. Nausėdai su I. Šimonyte nelaimės trečias kandidatas?

Algimantas Mikelionis
Kiek čia šių metų ir beliko? Po
truputį įsibėgėja šventinio apsipirkimo maratonas, miestai ir
miesteliai tuoj įžiebs Kalėdų eglutes, o visi, nori to ar ne, pradeda
gyventi didžiausių metų švenčių
laukimu. Tad net nespėsime gerai pastebėti, kai ateis Kalėdos.
Po trumpo tarpušvenčio sulauksime ir Naujųjų metų.
Laikui nenumaldomai bėgant
į priekį ir iki kitais metais vyksiančių prezidento rinkimų lieka
vis mažiau laiko. Nors politikų,
norinčių tapti prezidentu, yra
nemažai, bet realiai į šį postą
pretenduos tik du–trys asmenys. Lapkričio 24 d., šeštadienį, dienraštyje „Lietuvos rytas“
buvo paskelbti lapkričio 9–18
dienomis visuomenės nuomonės
apklausos bendrovės „Vilmorus“

atliktos apklausos duomenys.
Buvo užduotas klausimas: kas
iš Lietuvos visuomenės veikėjų būtų geriausi pretendentai į
prezidento postą? Pirmą vietą
užėmė jau senokai joje įsitaisęs
ekonomistas G. Nausėda. Už jį
pasisakė 24,6 procento respondentų. Tai pusantro procento
daugiau negu prieš mėnesį.
Antroje vietoje liko konservatorių iškelta nepartinė kandidatė
I. Šimonytė. Ji surinko 19,7 procento apklausoje dalyvavusiųjų balsų ir daugiau kaip dviem
procentais pagerino savo spalio
mėnesio rezultatą. Trečią vietą užėmė dabartinis premjeras
S. Skvernelis – 13,2 procento balsų ir taip pat nežymiai pagerino
savo praeito mėnesio rezultatą.
Dar neseniai neblogus rezultatus
demonstravęs ir nemažai simpatijų sulaukęs V. Ušackas pralaimėjo konservatorių surengtą
šou pavadinimu „demokratijos
šventė“. Nors demokratija konservatorių rinkimuose nelabai
ir kvepėjo, nes partijos lyderiai
ir patriarchas V. Landsbergis iš
anksto juose parėmė I. Šimonytę ir net nebandė to slėpti. Tad
greitai pamatęs ir suvokęs, kad

jo šansai itin menki, V. Ušackas
diskusijose pasirodė silpnokai
ir atrodė kaip balionas, iš kurio
sparčiai eina oras. Bet ar galėjo
būti kitaip, kai konservatorių
partijos lyderiai iš anksto nutarė, kas turi juos laimėti ir taip
balsuoti nurodė partiečiams.
Juk žinome, kad disciplina TS–
LKD gretose stipri, tad belieka
paklausti: kam tuomet dar žaisti
demokratiją, ponai?!
Nors dabar pirmoje vietoje
įsitvirtinęs G. Nausėda, o antroje yra I. Šimonytė, garantuoti, kad po kitų metų prezidento
rinkimų dešinysis rinkėjas bus
patenkintas, nes prezidentu
taps kuris nors iš šių minėtų
politikų, dar anksti. Žinoma,
valdantieji „žalieji valstiečiai“
dar nepaskelbė savo kandidato
į prezidento postą ir padarys
tai tik kitais metais. Būtų labai
didelė staigmena, jeigu juo taptų
kas nors kitas, o ne S. Skvernelis. Gerai žinoma patarlė, kad
kur du pešasi, laimi trečias. Ar
ekonomistas G. Nausėda besivaržydamas su I. Šimonyte nepraras svarbių balsų ir tai nebus
lemiamas faktorius „valstiečių“
naudai? Žinoma, geriausias

Adomo Žilinsko piešinys.
variantas būtų G. Nausėdos ir
I. Šimonytės rinkėjams susivienyti ir paremti, kad ir G. Nausėdą, kaip turintį geresnius
šansus ir pirmaujantį įvairiose
apklausose ir reitinguose. Bet
šiuo atveju daug kas priklausys
nuo aikštingųjų konservatorių,
kurie, galima garantuoti, siū-

lys visiems dešiniųjų pažiūrų
rinkėjams balsuoti už I. Šimonytę, kurią vadins geresne
pretendente vien dėl to, kad jie
ją remia... Juo labiau, jeigu taip
balsuoti lieps svarbiausias Lietuvos anūkas ir patriarchas, o jų
konservatoriai klauso lyg maži
vaikai tėvo ir mamos.

•

Prieš šventes varguolių gyvenimas bus sotesnis ir švaresnis
Lapkričio pabaigoje gruodžio pradžioje Lazdijų
rajono savivaldybės gyventojams bus išdalinti paskutiniai šiais metais Europos
pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo
suteikiami maisto produktai ir higienos prekės.
Tai jau šeštasis 2018 m.
produktų dalinimas, kurį
kuruoja Lazdijų rajono
savivaldybės seniūnijų darbuotojai. Šią savaitę produktai pasieks visas rajono
savivaldybės seniūnijas, o
kitą savaitę bus dalijami
paramos gavėjams.
Pagalba maisto prekėmis ir higienos produktais Lazdijų rajono
savivaldybėje suteikiama jau kelerius metus ir nors Europos pagalbos labiausiai skurstantiems
asmenims fondo skiriama parama yra nepakankama gyventojams visoms būtinoms maisto ir
buities prekėms, tačiau yra reali
ir reikalinga pagalba skurdžiai

gyventojams. Kiekvienam 2018
m. paraišką pateikusiam gyventojui bus išdalinti šie produktai:
aliejus (2 vnt.), plikyti ryžiai (0,8
kg, 1 vnt.), trijų grūdų kruopos
(0,8 kg, 1 vnt.), saldintas sutirštintas pienas (0,4 kg, 2 vnt.), konservuota daržovių sriuba (0,48
kg, 1 vnt.), konservuoti žirneliai
(0,27 kg, 1 vnt.), miltai (2 kg, 1
vnt.), sausi pusryčiai (0,5 kg, 1
vnt.). Visi produktai pasirinkti
siekiant užtikrinti kiek įmanoma kokybiškesnę, subalansuotą
žmonių mitybą. Lazdijų rajono
savivaldybėje bus išdalinta daugiau kaip 20 tonų maisto produktų: 2284 kg plikytų ryžių, 2284
kg trijų grūdų kruopų, 1370 kg
konservuotos daržovių sriubos,
5710 kg miltų, 770 kg konservuotų žirnelių ir kt.
Du kartus per metus gyventojams dalinami ne tik maisto
produktai, bet ir higienos prekės.
Kiekvieną gyventoją pasieks 5
skirtingų rūšių higienos prekės: muilas (100 g), šampūnas
(260 ml), skalbimo skystis (1 l),

Du kartus per metus gyventojams dalinami ne tik maisto produktai, bet ir higienos prekės.
do tikslas – skatinti socialinę
sanglaudą Europos Sąjungoje,
siekti sumažinti žmonių skaičių, kuriems gresia skurdas ir
socialinė atskirtis. 2014–2020

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems
asmenims fondo skiriama parama yra
nepakankama gyventojams visoms
būtinoms maisto ir buities prekėms.
gyvenantiems asmenims.
Lapkričio-gruodžio mėnesiais maisto produktai ir higienos prekės bus išdalinti 2855

dantų pasta (100 ml) ir dantų
šepetėlis.
Europos pagalbos labiausiai
skurstantiems asmenims fon-

m. laikotarpiui projektams įgyvendinti Lietuvoje yra skiriama
90,8 mln. eurų. Nuo 2018 m.
net 89 proc. šio fondo lėšų yra

skiriami maisto produktams ir
higienos prekėms, o tik 11 proc.
lėšų papildančioms veikloms finansuoti (5 proc. lėšų), organizacijų partnerių administravimo,
sandėliavimo ir transportavimo
išlaidoms dengti (5 proc. lėšų),
tiekėjų transportavimo išlaidoms
iki partnerių centrinių sandėlių
dengti (1 proc. lėšų).
Maisto produktų ir higienos
prekių paramą gali gauti gyventojai, kurių vidutinės mėnesinės pajamos vienam šeimos
nariui neviršija 1,5 Vyriausybės
patvirtintų valstybės remiamų
pajamų (VRP) dydžio per mėnesį (183 Eur). Esant objektyvioms
priežastims, savivaldybių administracijos nustatyta tvarka, pa-

rama gali būti skiriama ir kitais
atvejais, tačiau vidutinės mėnesinės asmens pajamos negali
viršyti 268,40 Eur per mėnesį.
Prašymų priėmimą, gavėjų
sąrašų sudarymą bei minėtos
paramos dalijimą vykdo Lazdijų
rajono savivaldybės seniūnijų atsakingi darbuotojai. Gyventojas,
norintis gauti paramą, turi užpildyti nustatytos formos prašymą,
kuriame nurodomi duomenys
apie bendrai gyvenančius asmenis, jų veiklos pobūdį, gaunamas
pajamas bei kitą paramai gauti
reikalingą informaciją. Gyventojo prašymas galioja vienerius
kalendorinius metus, t. y. nuo
einamųjų metų sausio 1 d. iki
gruodžio 31 d.

•
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Mokslų daktarė atrado gyvenimo prasmę Dzūkijos kaime
Neretai pasitaiko, jog
mokslinį laipsnį turintys
ir aukštu intelektu pasižymintys žmonės pasirenka
gyventi ir dirbti toliau nuo
Vilniaus ar Kauno. Viena iš
tokių unikalių mokslininkių – žemės ūkio mokslų
daktarė Rasa Rutkauskienė, savo gyvenimą susiejusi
su Lazdijų rajonu. Trijų
vaikų mama ne tik dėsto
chemiją ir biologiją trijose
mūsų krašto mokyklose,
bet aktyviai dalyvauja
Varnėnų bendruomenės
veikloje.
Su Rasa Rutkauskiene kalbamės
apie tai, kas ją atvedė į Dzūkiją,
kaip ji dalijasi savo žiniomis su
mūsų krašto jaunimu ir bendruomene.
– Kaip atsitiko, kad Jūs, mokslų daktarė, aukštaitė, atsidūrėte
Dzūkijoje, pačiame Lietuvos pakraštyje?
– Esu gamtos vaikas, todėl nuo
pat mažens svajojau gyventi nuosavame name, o kai vyras aprodė
Dzūkiją, ji mane sužavėjo savo
gamtos grožiu. O mokslų daktare
tapau jau gyvendama Dzūkijoje,
nors ir supratau, kad sunku bus
pritaikyti savo tiesiogines žinias
ir patirtį, bet esu nelinkusi mesti
pradėtų darbų ir visada keliauju
iki galo.
– Kaip panaudojate savo įgytas žinias, rengdama disertaciją, šiandieniniame savo gyvenime?
– Rengiant disertaciją teko susidurti su tam tikrais iššūkiais,
kuriuos turėjau įgyvendinti. Tai
mane išmokė planuoti laiką, atsirinkti, sisteminti ir apdoroti
duomenis. Bendraujant su labai
įvairaus išsilavinimo žmonėmis
išmokau lanksčiai žvelgti į susi-

dariusias situacijas. Ši patirtis
labai padeda tiek mano asmeniniame gyvenime, tiek ir tiesioginiame darbe, kadangi esu
mokytoja, tai tenka susidurti su
įvairiomis mokyklinėmis situacijomis, kurias reikia spręsti čia
ir dabar.

gyvenime, kadangi apie vaistažoles išmaniau nedaug ir teko daug
mokytis ir domėtis, kad augalų
paslaptis galėčiau perteikti kitiems besidomintiems. Džiugu,
kad šis vaistažolių sodas bent
šiek tiek prisidėjo prie bendruomenės vardo garsinimo.

– Esate aktyvi Varnėnų bendruomenės narė. Ko reikia, kad
bendruomenė būtų aktyvi ir kūrybinga?
– Esu Varnėnų kaimo bendruomenės pirmininko žmona,
todėl natūralu, kad visais įmanomais būdais stengiuosi palaikyti
vyrą ir įsitraukti į aktyvią bendruomenės veiklą. Deja, labai
gaila, bet mūsų bendruomenė
sensta, jaunimas išvyksta iš
kaimo ir taip mažėja žmonių,
įsitraukiančių į bendruomenės
veiklą, skaičius. Kad bendruomenė būtų veikli ir kūrybinga,
reikia, kad žmonės suprastų, jog
kiekvieno jų indėlis bendruomenės veikloje yra labai svarbus.
Svarbu suprasti, kad ne pirmininkas jiems turi sukurti gerovę,
o kiekvienas mes turime prie to
prisidėti, nelaukdami iš to asmeninės naudos. Tai atlikti visiškai
nereikalingi finansiniai ištekliai,
dažnai tereikia idėjos, minties ir
patariamojo žodžio.

– Tapote nepolitinio visuomeninio judėjimo „Pirmyn! Kartu mes
galime“ nare. Kaip manote, kuo
judėjimas pranašesnis už politinę
partiją?
– Visada maniau, kad du bendraminčiai geriau už vieną, o kai
jų dar daugiau, tai ir galimybių
ratas prasiplečia. Visuomeninis
judėjimas „Pirmyn! Kartu mes
galime“ vienija bendraminčius,
kuriems svarbu, kad savame
krašte gyventi būtų gera. Juos
visus sieja bendros idėjos puoselėti ir stiprinti savo kraštą. Šiuo
atveju visuomeninis judėjimas
yra atviras visiems krašto piliečiams, neatsižvelgiant į politines
pažiūras, svarbiausias judėjimo
tikslas visiems kartu vieningai
siekti bendro tikslo.

– Auginate vaistažoles, daug
apie jas išmanote. Ar tai yra verslas, ar hobis?
– Varnėnų kaimo bendruomenės vaistažolių sodas yra vienas
pirmųjų mano savęs realizavimo
projektų bendruomenėje, kuris
gimė po bendruomenės gerosios
patirties kelionės po Austrijos
apylinkes. Įrengiant šį sodą teko
panaudoti daug žinių ir įgūdžių,
įgytų rengiant disertaciją. Esu iš
tų žmonių, kurie siekia nuolat
tobulėti, todėl vaistažolių sodas
buvo dar vienas iššūkis mano

– Jau kurį laiką gyvenate Dzūkijoje. Ar skiriasi aukštaičiai ir
dzūkai?
– Tikriausiai aš esu labai laimingas žmogus, nes tiek Aukštaitijoje, tiek Dzūkijoje mane supa
tik geri ir nuoširdūs žmonės.
Gyvendama Aukštaitijoje buvau
pernelyg jauna, kad vertinčiau
žmogiškuosius išteklius. Dzūkijoje gyvenu jau aštunti metai ir
sulig kiekviena diena įsitikinu,
kad dainos žodžiai „Dzūkas paguos, ranką paduos, dzūkas tau
širdį atiduos“ yra labai teisingi.
– Jei turėtumėte tam tikrų galių,
kokias Lazdijų krašto problemas
spręstumėte pirmiausiai?
– Galių pakeisti savo gimtąjį
kraštą turime mes kiekvienas,

R. Rutkauskienę dažnai galima pamatyti dėvinčią tautinį kostiumą.
nesvarbu, ar paprastas žmogus,
ar užimantis tam tikras pareigas. Pirmiausiai reikia būti sąžiningiems vieni kitų atžvilgiu. Iš
Lazdijų krašto problemų skaudžiausia yra socialinės atskirties problema, kuri sukuria kitų
problemų virtinę. Tai išspręsti
padėtų verslo plėtra, paslaugų
sektoriaus prieinamumas rajono gyventojams. Kiekvienas
žmogus turi pasijausti svarbus
ir saugus savame krašte.

– Ko norėtumėte palinkėti Lazdijų krašto žmonėms artėjančių
švenčių proga?
– Lazdijų krašto žmonėms
noriu palinkėti kaip galima
daugiau kalbėtis tarpusavyje.
Tik nuoširdžiame pokalbyje
gimsta artumas, šiluma ir meilė.
Todėl, artėjant šventėms, prisiminkime kiekvieną sau artimą
ir skirkime keletą minučių savo
laiko nuoširdžiam pokalbiui ir
pabuvimui kartu.

•

Vietos valdžia ieškojo naujų investicijų pritraukimo receptų
Trečiadienį Lazdijų rajono savivaldybėje lankėsi
VšĮ „Investuok Lietuvoje“
regionų plėtros projektų
vadovas, atsakingas už
Pietų Lietuvos investicijas,
Aivaras Katinas. Susitikime su Lazdijų rajono
savivaldybės meru Artūru
Margeliu, administracijos
direktoriumi Gintautu Salatka, Investicijų skyriaus
vedėju Vidmantu Pilviniu
ir Ekonomikos skyriaus vedėja Jolita Galvanauskiene
aptarė investavimo galimybes Lazdijų rajone.
Svečias pabrėžė, kad ieškodami
galimybių Lietuvos regionuose
investuotojai labiausiai orientuojasi į gamybos sektorių. Jis teigė,
kad svarbiausia savivaldybėms
būti pasiruošusioms investicijoms. „Kiekvienas regionas ar

rajonas turėtų išanalizuoti savo
stiprybes ir dirbti tikslinga kryptimi, norint pritraukti tam tikros
srities verslo investicijas. Nuolat
kurti ir atnaujinti verslui skirtą
nekilnojamojo turto infrastruktūrą“ – sakė A. Katinas.
Diskutuojant buvo prieita vieninga nuomonė, kad Lietuvoje
šiuo metu trūksta darbo jėgos,
o kvalifikuota darbo jėga vienas
iš svarbiausių aspektų investicijoms. Regionų plėtros projektų
vadovas A. Katinas pateikė kelis pasiūlymus, kaip į regionus
pritraukti kvalifikuotus darbuotojus. Regionams reikalingas
tikslinis specialistų rengimas ir
gerų specialistų pritraukimas.
Aptarta, kad šiuo metu specialistai gamybos sektoriui rengiami nekokybiškai, per mažai
dėmesio skiriama pameistrystės modeliui, kurį įgyvendinant
Nukelta į 5 psl.

»

Diskutuojant buvo prieita vieninga nuomonė, kad Lietuvoje šiuo metu trūksta darbo jėgos, o kvalifikuota darbo jėga vienas
iš svarbiausių aspektų investicijoms.
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Kalakutų augintojų verslui plėtotis padeda europinė parama
Nuo Kretingos rajono
centro gerokai nutolusiame Kalniškių kaime daug
metų sėkmingai gyvuoja
Vilijos ir Vlado Baltuonių
įkurtas kalakutų ūkis.
Įmonėje, kurios apyvarta
siekia 1,5 milijono eurų
per metus, įdarbinta beveik 50 žmonių.

mėšlų kratytuvą, priekabą, autobusiuką kalakutienai išvežioti.
O pasinaudojęs Lietuvos kaimo
plėtros 2014–2020 m. programos
veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ lėšomis prieš porą metų nusipirko
naujutėlaitį traktorių „Valmet“.
Dabar V. Baltuonis mąsto apie
tolesnes galimybes pasinaudoti
ta pačia paramos priemone, atnaujinti įrangą, pasiremontuoti
gamybinius pastatus.

Pradėjo nuo žąsų

Idėja įkurti savo verslą, anot
Vlado, išsirutuliojo iš nevilties,
kai griuvus kolūkiams nebeliko
darbo ir kone metus laiko teko
varstyti darbo biržos duris.
„Sykį specialistės man sako: esi
Žemės ūkio akademiją baigęs,
kvalifikuotas. Ko čia vargsti,
pas mus vaikščiodamas? Imk
žemės ir pats ką nors daryk“,
– senas dienas prisiminė pašnekovas. Tuomet Baltuonių
šeima dar gyveno Grūšlaukėje.
Pasitarę Vilija ir Vladas susidomėjo Tauragėje veikusios
Lietuvos ir Izraelio bendros
įmonės „Mularda“ pasiūlymu
jai užauginti išperintus žąsiukus. Kad turėtų pašarų, javais
užsėjo 5 savo turimų hektarų
plotą, o netrukus atsirado galimybė atsiimti ir įsiteisinti 8
ha tėvų žemės gimtuosiuose
Kalniškiuose. Įsipareigojimą
„Mulardai“ Baltuoniai įvykdė,
bet žadėtus pinigus iš ant bankroto slenksčio atsidūrusios
įmonės teko išsireikalauti.
Irstant žemės ūkio bendrovėms, jų nariai, kaip ir visur
Lietuvoje, už pajus Kalniškiuose dalijosi turtą. „Kartą skambina tėvas, sako: atvažiuok, gal
kokį šiferio lakštą ar plytų ir tu
gausi“, – juokėsi V. Baltuonis.
Tačiau jį kur kas labiau sudomino sena, apleista, niekam nereikalinga ferma – nors pastatas
ir be langų, be durų, pagalvojo,
jog jį suremontavus kokį nors
verslą čia verta įkurti pačiam.

Naujas kvietimas teikti
paraiškas – šį gruodį
Naujausias įmonės „Baltuonių kalakutų ūkis“ pirkinys pasinaudojus europine
parama – traktorius „Valmet“. Juo dirba samdytas žmogus, tačiau, reikalui esant,
prie vairo prisėda ir pats Vladas Baltuonis.
Šiandien tame atgijusiame
pastate – įmonė „Baltuonių kalakutų ūkis“ su čia pat esančia
skerdykla. Tiesa, dėl jos šiek tiek
teko pakovoti. Anot pašnekovo,
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistai tuomet
neįsivaizdavo europinius standartus atitinkančios skerdyklos
tokios mažos, be to, „prilipdytos“
prie pat fermos, kurioje auginami
kalakutai. „O aš Kretingoje projektą apie alternatyvias paukštienos gamybos verslo galimybes
vykdžiusio „Loiret“ žemės ūkio
rūmų atstovo Frederiko Žafrė
pakviestas jau buvau lankęsis
Prancūzijoje, pabuvojęs fermoje, kurioje melžiama 100 ožkų,
o čia pat, už sienos, gaminami
sūriai. Įtikinau, kad jei Europoje
už fermos sienų gamyba vyksta,
tai kodėl pas mus negali skerdykla būti? Juolab kad Lietuva taip
pat jau ruošėsi stoti į Europos
Sąjungą“, – teigė Vladas.

Pirmieji Lietuvoje

Paklaustas, kodėl šeima sugalvojo imtis būtent kalakutų
verslo, Vladas atsakė paprastai:
Lietuvoje tai buvo naujovė. Pir-

muosius 500 kiaušinių, kuriuos
perino inkubatoriuje, iš Anglijos
parskraidinti padėjo tuometinėje
Paukštininkystės bandymų stotyje dirbęs biomedicinos mokslų
daktaras Česlovas Meškauskas.
O dvidešimt pastarųjų metų Baltuoniai bendradarbiauja su privačia specializuota lenkų įmone,
kuri maždaug kas pusantro mėnesio į Kalniškius atgabena apie
5–9 tūkstančius išsiritusių kalakučiukų. Penkiose šiame kaime
esančiose Vilijos ir Vlado fermose iš viso jų burbuliuoja apie 20
tūkstančių, o skerdiena tiekiama
tiesiai į rinką – 13-oje vietų Klaipėdoje, Palangoje, Mažeikiuose,
Telšiuose, Plungėje, Kretingoje
ją parduoda samdomos pardavėjos. Be to, kokybiška, sveika
mėsa – paukščiai lesinami tik
pačios įmonės 200 ha plote užsiauginamais pašarais – tiekiama
daugeliui šalies vaikų lopšeliųdarželių.
V. Baltuonis įsitikinęs, kad jo
šeimos verslas nebūtų suklestėjęs, jei ne europinė parama. Iš paramos lėšų įmonė įsigijo beveik
visą reikalingą įrangą ir techniką – javų kombainą, sėjamąją,

Lietuvos kaimo plėtros 2014–
2020 m. programa finansuojama iš Europos žemės ūkio
fondo kaimo plėtrai ir valstybės
biudžeto. Parama pagal veiklos
sritį „Investicijos į žemės ūkio
valdas“ skiriama žemės ūkio
produktams gaminti, apdoroti,
perdirbti ir teikti rinkai.
Paraiškas šiai paramai gauti
ūkininkai turės pateikti nuo šių
metų gruodžio 3 iki 31 dienos.
Ūkininko ūkis iki paraiškos pateikimo dienos turi nepertraukiamai veikti ne trumpiau kaip 2
metus. Per šiuos metus pajamos
iš žemės ūkio veiklos turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų
valdos veiklos pajamų. Valdos
ekonominis dydis, išreikštas
produkcijos standartine verte,
– didesnis kaip 8 tūkst. Eur. Didžiausia paramos suma negali
viršyti 200 tūkst. Eur, kai projekte numatyta įsigyti tik pastatams
funkcionuoti užtikrinti būtiną
įrangą, arba 400 tūkst. Eur, kai
projekte numatyta įgyvendinti
naujų pastatų ir (arba) statinių
statybą, esamų rekonstravimą

ar kapitalinį remontą ir įsigyti
jų funkcionavimui užtikrinti
būtiną infrastruktūrą ir įrangą. Paramos intensyvumas gali
siekti: 40 proc. augalininkystės
ūkiams; 50 proc. gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose; 50 proc. – žemės ūkio
produktams perdirbti.
Tinkamos finansuoti investicijų į žemės ūkio valdas
išlaidos: nauja įranga; nauji
technologiniai įrenginiai, skirti
specializuoto žemės ūkio sektoriaus pirminiams žemės ūkio
produktams, nauja kompiuterinė ir programinė įranga, pastatų ir (arba) statinių statyba,
rekonstravimas ar kapitalinis
remontas; naujos statybinės
medžiagos (kai statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai atliekami ūkio
būdu); infrastruktūra valdoje.
Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 35
balai. Pareiškėjas, gavęs paramą investicijoms į žemės ūkio
valdas, įsipareigoja, kad ūkio
dydis, išreikštas produkcijos
standartine verte, nuo paramos
sutarties pasirašymo dienos iki
projekto kontrolės laikotarpio
pabaigos bus didesnis kaip
8 000 Eur. Siekdami gauti finansavimą, pareiškėjai turės
drausti turtą, kuriam įsigyti ar
sukurti bus panaudota parama,
nuo turto įsigijimo iki projekto
kontrolės laikotarpio pabaigos.
Be to, iki kontrolės laikotarpio
pabaigos būtina tvarkyti ūkio
buhalterinę apskaitą.
Dariaus Šypalio nuotr.
Užs. Nr. 12

Lazdijiškiai išėjusių anapilin kapus suras jau ir internete
Šį pavasarį Lazdijų kapinėse prasidėjo pirmasis
skaitmenizavimo etapas.
Konkursą laimėjusios
UAB „Hnit-Baltic“ įmonės
atstovai pavasarį susitikę
su Architektūros ir aplinkosaugos skyriaus vyr.
specialiste Renata Muliuoliene ir Lazdijų miesto
seniūne Vaida Gazdziauskiene, aptarė darbus.
Pasibaigus paruošimo darbams, įdiegta kapinių valdymo
e-sistema, kurioje kaupiama
kapinių, sektorių, kapaviečių
ir laidojimo vietų informacija.
Per šią sistemą organizuojama
kapaviečių suteikimo ir velionių
palaidojimo tvarka. Žmonėms
tai bus labai naudinga, kadangi šiuo metu mirties liudijimus
gydytojai jau išduoda skaitmeninius, juos savo artimuosius
laidojantys rajono gyventojai
galės elektroniniu paštu išsiųs-

Taip atrodo Lazdijų miesto kapinės iš palydovo.
ti seniūnijai, kuriose kapinėse
planuoja laidoti, ir gauti – taip
pat elektroniniu paštu – tam
reikalingą leidimą. Žmonėms,
kurie laidotuvių dienomis ir taip

turi begales rūpesčių, nebereikės
važinėti po valdiškas įstaigas,
gaišti savo brangaus laiko. Kapinių plane, kuris taip pat bus šioje
sistemoje, seniūnijos darbuotojas

galės iškart pažymėti būsimąją
laidojimo vietą – naują ar jau
esančioje giminės kapavietėje.
Taip pat yra galimybė vykdyti
apleistų kapaviečių identifika-

vimą bei lengviau kontroliuoti
savivaldybėje esančių kapinių
teisinę registraciją ir teritorijų
priežiūrą.
Nukelta į 5 psl. »
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Vietos valdžia ieškojo naujų investicijų
pritraukimo receptų
»Atkelta iš 3 psl.

darbuotojai apmokomi darbo
vietoje. Buvo siūloma savivaldybėms pasirūpinti darbuotojų
kelione į darbo vietą ir į namus,
apsvarstyti darbuotojų apgyvendinimo galimybes rajone ar
kompensuoti išlaidas.

„Mums sunku pasiekti, kad
profesinio rengimo mokykla
Veisiejuose patvirtintų mūsų
rajonui reikalingų specialistų
rengimo programas. Be jų negalime realizuoti pameistrystės
principo suteikiamų galimybių.
Apie tai reikia kalbėti ministerijų

VšĮ „Investuok Lietuvoje“ yra ne pelno siekianti tiesioginių užsienio investicijų plėtros agentūra ir labai dažnai
– pirmasis globalaus verslo atstovų kontaktas su Lietuva.
Tikslas – pritraukiant tarptautines kompanijas prisidėti
prie naujų darbo vietų kūrimo, didinti Lietuvos ekonomikos konkurencingumą, investicinį patrauklumą ir šalies
žinomumą pasaulyje. „Investuok Lietuvoje“ atveda į šalį
užsienio kapitalo įmones, yra jų strateginiai partneriai,
padedantys priimti sprendimus plėtojant verslą Lietuvoje. Teikiamos paslaugos nesibaigia pagalba įkuriant įmonę – ir toliau dalijamasi įžvalgomis bei patirtimi sprendžiant investuotojams iškylančias problemas. Glaudžiai
bendradarbiauja su šalies aukštosiomis ir profesinėmis
mokyklomis, teikia siūlymus dėl mokymo programų
turinio ir studijų aktualumo verslo poreikiams. Taip siekia
užtikrinti, kad mokslus baigę jaunuoliai turėtų rinkoje
paklausias kompetencijas ir Lietuvos konkurencingumas
toliau augtų.

lygmenyje“, – kalbėjo meras.
Jis patikino, jog atsiradus investuotojui, darbininkų ir specialistų būtų galima atsivežti iš
Lenkijos.
Susitikimo metu sutarta, kad
Lazdijų rajonas turi dirbti palankiausiose verslo srityse, į
kurias galėtų orientuotis būsimi investuotojai, o išanalizavus
stipriausias rajono galimybes
galima imtis tolimesnių darbų
ir pasiruošti gamybos investuotojų įsitvirtinimui rajone. Svarbu
gerinti verslui reikalingą infrastruktūrą, planuoti reikiamą biudžetą ir sudaryti sąlygas dirbti
kvalifikuotiems specialistams.
A. Katinas pasiūlė Lazdijuose pastatyti gamybinės paskirties objektą, tai, jo teigimu,
sudarytų palankesnes sąlygas
privilioti į rajoną užsienio investuotojus.
Susirinkimo metu aptartos
bendradarbiavimo galimybės
ir artimiausieji darbai projektų
įgyvendinimui.

•

Dzūkai kalba, kad...
g Šią savaitę Lazdijuose viešėjusi jaunimo numylėtinė ir
malonios išvaizdos vaikinus
mėgstanti Jazzu artimiau bendravo su vienu iš savivaldybės
administracijos vadovų – Jonu
Stankevičiumi ir gavo iš jo raudonų rožių. Jaunojo valdininko
paklausta, kaip jai sekasi meilės reikalai, paprastai žodžio
kišenėje neieškanti atlikėja šiek
tiek sutriko ir pažadėjo apie tai
pasikalbėti privačiai.
g Seirijų Nijolė buvo pasipiktinusi laisvės kovotojams skirto
paminklo parinkimo vieta pačiame miestelio centre. Ji savo
juodžiausiose vizijose jau matė,
kaip per Užgavėnes aplink šį
paminklą siautės čigonais, žydukais ir kitomis nešvankybėmis persirengę vaikai. Jos nepasitenkinimą bandė sutramdyti
Veisiejų Janė. Ji paklausė: „Kur
tavo žvakutė, Nijole?“ Nežinia,
ar protestuodama, ar dėl kitų
nežinomų priežasčių Seirijų
Nijolė vis dėlto neuždegė at-

minties žvakutės prie naujai
atidengto paminklo.
g Ligoninėje atstatytas teisingumas. Atskleista paslaptis,
jog dvi ligoninės darbuotojos
– vyr. finansininkė ir vyr. slaugytoja – gauna po 2000 eurų
atlyginimą, daugeliui dzūkų
sukėlė nuoširdų pasipiktinimą.
Laikinasis vadovas šią neteisybę ištaisė – riebūs priedai
dviem svarbioms personoms
jau nurėžti.
g Tvarkydami Veisiejų pėsčiųjų taką šalia bažnyčios darbininkai surado žmogaus kaukolę. Atsirado manančių, jog tai
galėtų būti garsaus Lietuvos
didiko palaikų dalis. Buriama
iniciatyvinė grupė DNR tyrimams atlikti.
Žinutes galite siųsti el.
paštu dzukuzinios@gmail.
com, pranešti telefonais:
(8 318) 52260, 8 670 38882,
arba atnešti į redakciją
adresu Nepriklausomybės
a. 4, Lazdijai.

•

Sergantis V. Šimkonis peržengė visas ribas:
bandė apgauti Kauno teismo rūmus
Linas Greičius
Ligoninės išlikimo priešams
bandant įvairais būdais išvengti
teigiamų permainų svarbiausioje
mūsų krašto gydymo įstaigoje,
toliausiai pažengė jau ne pirmą
mėnesį sergantis, bet nenorintis
ligoninės vadžių iš savo rankų
paleisti ligoninės vadovas Vitas
Šimkonis.
Jis savo pareiškimais apie neva
neteisėtai jį pavaduoti paskirtą
Kęstutį Mazurkevičių apšėrė ne
tik vietos politikus, bet ir sugebėjo, gulėdamas ligos patale, įgalioti teisininką kreiptis tuo pačiu
klausimu į Regionų apygardos
administracinį teismą. Ir patyrė visišką fiasko. Regionų apygardos administracinio teismo
Kauno rūmai atsisakė nagrinėti
brangiai už ligoninės pinigus pasamdyto advokato pareiškimą.

Skundė pavaduojančiojo
skyrimą

Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai gavo

Lazdijų ligoninės skundą, pasirašytą advokato Justino Borevičiaus, kuriame reikalaujama
pripažinti Lazdijų rajono savivaldybės mero potvarkį negaliojančiu.
Skunde kalbama apie 2018
metų lapkričio 19 d. potvarkį
„Dėl viešosios įstaigos „Lazdijų
ligoninė“ direktoriaus pavadavimo“. Potvarkyje konstatuota,
jog V. Šimkonio nedarbingumo
laikotarpiu jį pavaduos direktoriaus patarėjas K. Mazurkevičius.
Teismo nutartyje, kurią pasirašė Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų
teisėjas Rimantas Giedraitis,
teigiama, jog minėtą skundą atsisakyta priimti.
Nutartyje nurodoma, kad savo
potvarkius Lazdijų rajono savivaldybės meras priėmė vadovaudamasis Vietos savivaldos
įstatymu, kuriame nurodoma,
kad meras priima į pareigas ir
atleidžia viešųjų įstaigų vado-

vus, įgyvendina kitas funkcijas,
susijusias su visų viešųjų įstaigų
vadovų darbo santykiais.
„VšĮ „Lazdijų ligoninė“ įstatuose nurodoma, jog įstaigos steigėja
ir savininkė (dalininkė) yra Lazdijų rajono savivaldybė. Įstaigos
savininkas turi teisę pagal teisės
aktų suteiktą kompetenciją priimti sprendimus dėl įstaigos veiklos, valdymo ir kitų klausimų“,
– rašoma teismo nutartyje.
Akivaizdu, jog teismas pakartojo tą patį teiginį, kaip ir prieš
dvi savaites Lazdijų ligoninėje
apsilankiusių Seimo narių delegacija: ligoninės valdymas –
savivaldos reikalas.
„Teismas, nepriimdamas
V. Šimkonio skundo, tik dar kartą patvirtino, jog mes buvome
teisūs, skirdami K. Mazurkevičių
pavaduoti sergantį V. Šimkonį“, –
sakė meras Artūras Margelis.

Norėjo apgauti teismą?

Tačiau smagiausioji šios nutarties dalis yra ta, kurioje teismas

nustatė, jog V. Šimkonis neturėjo
teisės įgalioti advokatą kreiptis į
teismą, nes tuo metu turėjo nedarbingumo lapelį.
„Lietuvos teismų informacinės
sistemos duomenimis, nustatyta,
kad nuo 2018 m. spalio 19 d. VšĮ
„Lazdijų ligoninė“ direktorių pavaduoja Kęstutis Mazurkevičius,
kol po ligos sugrįš Vitas Šimkonis. Pastebėtina, kad prie skundo
pridedami dokumentai nepaneigia aplinkybės, jog V. Šimkonis
nuo 2018 m. spalio 19 d. negali
atstovauti juridiniam asmeniui
VšĮ „Lazdijų ligoninė“ dėl laikino
nedarbingumo“, – rašome Regionų apygardos administracinio
teismo nutartyje.
Liaudiškai tariant, V. Šimkonis
norėjo apgauti teismą – turėdamas nedarbingumą ir negalėdamas atstovauti Lazdijų ligoninei,
įgaliojo advokatą rašyti skundą
ligoninės vardu.

Ligoninė atsigauna

V. Šimkonis norėjo, jog jo ne-

darbingumo laikotarpiu jį pavaduotų savas žmogus – vyr.
finansininkė, kuriai buvo paskyręs solidžią algą. Keista, jog
nežinojo, kad, pagal norminius
dokumentus, vyriausioji finansininkė negali pavaduoti direktoriaus.
Mero paskirtas K. Mazurkevičius yra aukšto lygio sveikatos
priežiūros įstaigų vadybininkas.
Jam pavaduojant V. Šimkonį ligoninėje per trumpą laiką įvyko
esminių permainų.
Kardiologinius ligonius buvo
pakviestas konsultuoti mokslų
daktaras A. Berūkštis iš Vilniaus
Santaros klinikų, prie kurio kabineto durų nusidriekė eilės pacientų. Išsaugotos ginekologinės
paslaugos – moteris vėl konsultuoja kvalifikuota specialistė, atnaujinta paslaugų teikimo sutartis su Vilniaus teritorine ligonių
kasa. Nuo kitos savaitės atvyksta
naujasis aukštos kvalifikacijos
chirurgas, padėsiantis mūsų
krašto žmonėms.

•

Lazdijiškiai išėjusių anapilin kapus suras jau ir internete
»Atkelta iš 4 psl.

Gyventojai, norintys pasinaudoti nauja paslauga, turi
suvesti šią nuorodą: http://
lazdijai.maps.arcgis.com/
apps/webappviewer/index.
html?id=e329cc59e58d42a980
0a49619741e62c. Atsidariusiame lange yra pateiktas Lazdijų

kapinių žemėlapis bei nurodyta
naudojimosi instrukcija. Žemėlapyje pateikiama informacija
apie Lazdijų rajono savivaldybės
kapines ir jose palaidotus asmenis. Informacija nuolat pildoma
ir tikslinama. Norėdami surasti Lazdijų rajono savivaldybėje
palaidotą asmenį, paieškos lau-

kelyje įveskite asmens vardo ar
pavardės fragmentą ir pasirinkite tinkamą variantą iš pasiūlyto
sąrašo.
Norėdami gauti daugiau informacijos apie jus sudominusį
kapą, priartinkite žemėlapį ir
spauskite ant kapo – atsidariusiame langelyje gausite detalią

informaciją apie kape palaidotus
asmenis, o paspaudę žemėlapyje ant kapo paminklo, galėsite
peržiūrėti kapo nuotrauką. Žemėlapyje taip pat galite naudotis
spausdinimo, braižymo ir matavimo įrankiais.
Skaitmenizuotos kapinės ypač
aktualu žmonėms, negyvenan-

tiems Lazdijų rajone ar seniai
Lazdijuose lankiusiems artimųjų
kapus. Mūsų rajono savivaldybės gyventojai vieni pirmųjų jau
gali naudotis tokia rajono, o ypač
buvusiems rajono gyventojams
reikalinga paslauga. Šiuo metu
skaitmenizavimo darbai atliekami ir Rudaminos kapinėse.

•

6

Dzūkų žinios Nr. 48 / 2018 11 29 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt

PRAEIVIO UŽRAŠAI
Vėl gyvename tokiu metų laiku, kai dienos labai trumpos, o
vakarai ir naktys ilgos. Dirbantys valdišką darbą į jį keliauja
dar neprašvitus, o grįžta iš jo
jau sutemus. Nenuostabu, kad
šiuo metų laiku tvyranti žmonių 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.
Todėl niūrią ir prislėgtą
žmonių nuotaiką ima taisyti
prekybininkai. Man apie artėjančias šventes visuomet primena pirmą kartą prekybos
centre išgirstas kalėdinis muzikos kūrinys, taip vadinamas
„džingl belzas“. Šiemet pirmą
kartą tokią dainą išgirdau dar
lapkričio 12 dieną. Buvo niūrus ir ūkanotas eilinis pirmadienis, kai slampinėdamas po
vieną prekybos centrą kurorte
išgirdau kalėdinę dainelę. Visuomet pirmą kartą išgirdęs
„džingl belzą“ pagalvoju, kad
vėl prasideda masinis Kalėdų
apsipirkimo maratonas. Na, gal
dar ne, bet bent jau jis simboliškai startuoja. Lazdijuose devyniasdešimt devynis kartus iš
šimto apsiperku tame pačiame
prekybos centre. Svarbiausia
priežastis, kodėl čia lankausi,
– ši apsipirkimo vieta yra arčiausiai mano darbovietės. Dabar kiek beužeičiau nusipirkti
butelio mineralinio ryte prieš
darbą visuomet mane pasveikina „džingl belzai“, pageidauju
aš to ar nelabai.
Netrukus Kalėdų laukimas
pasipildys dar vienu itin svarbiu akcentu. Didžiuosiuose
miestuose, miesteliuose ar net
bažnytkaimiuose sužibs kalėdinės eglutės. Žinoma, pačios
didžiausios, įspūdingiausios
ir brangiausios papuoš didžiuosius miestus. Bet ir rajonų centrai šiais laikais pastato

gražias egles ir įspūdingai jas
papuošia. Vaikštinėjant Lazdijų
centru kasmet gruodžio mėnesį
vis akys krypsta į papuoštą ir
nuostabiausiomis spalvomis
betviskančią eglę. Nors taip
žmonės stengiasi praskaidrinti prislėgtą tamsiausio meto
nuotaiką. Žinoma, 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
miestuose.
Kaip ir visuomet, atsiras
amžinai nepatenkintų niurzglių, kurie sakys, kad itin daug
pinigų išleista blizgučiams,
žaislams, girliandoms 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 ištisus
metus pasijustume lyg priartėję
prie pasakos ar net prie jos prisilietę. Negali žmogus gyventi
vien dėl sutvarkyto šaligatvio
ar rinkės dešros. Jeigu tik to
žmogui pakaktų, būtų žymiai
daugiau laimingų žmonių. Bet
žmogų laimingą labiausiai padaro ne apčiuopiami materialiniai dalykai, o sugebėjimas
džiaugtis mažais ir paprastais
stebuklais.
Kad ir koks mūsų gyvenimas atrodytų pilkas, liūdnas
ir beprasmis ir nieko lyg iš jo
nesitikėtume ir nelauktume,
net ir labiausiai surambėjusią
sielą kasmet ima ir sujaudina
skambančios kalėdinės dainos,
papuoštos eglės ir kažkur iš už
kampo netrukus pasirodysiantis Kalėdų senelis. Gal ne veltui
tamsiausias ir niūriausias metų
dienas nušviečia kalėdinių eglių
blizgesys, švytėjimas ir tylus
varpelių skambesys. Tai – lyg
vieniša žvaigždė pačią tamsiausią metų naktį...

•

Stažuotė Panevėžio miesto mokyklose

Nuotraukoje pirmoje eilėje iš kairės į dešinę stovi I. Gudebskienė, J. Jasiulevičienė, J. Gudžiauskas, A. Mizerienė,
J. Mozerienė, A. Burbaitė ir J. Cibulskienė kartu su Panevėžio Menų gimnazijos vadovėmis.
Zigmas Pūkelis
Lapkričio 6 d.Lazdijų rajono savivaldybės projekto
LL3 kūrybinės komandos
nariai stažavosi Panevėžio miesto mokyklose.
Stažuotės tema – „Kiekvieno mokinio individualios
pažangos augimas bendradarbiaujant“.
Komandos nariai iš Lazdijų rajono aplankė tris mokymosi įstaigas: Panevėžio V. Mikalausko
menų gimnaziją, Gamtos mokslų
mokyklą ir Panevėžio moksleivių
namus. Tai buvo labai skirtingos ir įdomios patirtys. Menų
gimnazija – buvusi S. Šimkaus
konservatorija. Dabar čia mokosi
230 dailininkų ir 230 muzikantų.
Dirba stiprūs ir labai kompetentingi mokytojai. Mokykla turi
stiprią materialinę bazę. Ši mo-

kykla dalyvauja įvairiuose respublikiniuose ir tarptautiniuose
projektuose. Kiekvienais metais
mokyklos mokiniai su mokytojais surengia apie 130 koncertų.
Rengia respublikines konferencijas. Dauguma mokyklos abiturientų pasirenka muzikanto arba
dailininko kelią. Mokykloje labai
rūpinamasi mokinių gerove.
Kita mokymosi įstaiga, Gamtos
mokslų mokykla, paliko didelį
įspūdį: pradedant lauko edukacinėmis erdvėmis ir baigiant sutvarkytomis vidaus erdvėmis.
Buvęs privatus pastatas tiesiog
paverstas pasakų pasauliu. Čia
lankosi Panevėžio miesto ir rajono mokyklų mokiniai. Vyksta
pamokos ir įvairūs užsiėmimai,
ugdantys mokinių pažangą.
Ir trečia stažuotės įstaiga – tai
Panevėžio moksleivių namai.
Buvusio darželio patalpose įsi-

kūrusi puiki vaikų ir jaunimo
neformaliojo švietimo mokykla.
Per metus mokyklą lanko vidutiniškai apie 700 Panevėžio miesto
ir rajono savivaldybės teritorijoje
gyvenančių vaikų ir jaunuolių
nuo 4 iki 19 metų. Veiklos metodai prieinami visiems vaikams
pagal amžių. Veikia keturiolika
meninio ugdymo būrelių: techninės saviraiškos, turizmo, sporto
ir įvairių rankdarbių būreliai.
Didelė neformaliojo ugdymo
pasiūla. Moksleivių namuose
geras programų finansavimas,
remiantis principu ,,pinigai paskui vaiką“, tenkina Panevėžio
miesto gyventojų, pasirinkusių
Moksleivių namus kaip neformaliojo švietimo tiekėją, poreikius.
Smagu, kad šiose švietimo įstaigose siekiama kiekvieno mokinio
individualios pažangos bendradarbiaujant.

•

Prie Lazdijų aptikta automobilio
partrenkta lūšis
Vaidotas Morkūnas
Antradienį vakare, apie 19
valandą, aplinkosaugininkai gavo pranešimą, kad
prie Lazdijų, netoli kepyklos, ant kelio rasta užmušta lūšis, o šalia jos gulėjo
sudraskytas kiškis.
Rajono aplinkos apsaugos inspekcijos pareigūnas Donatas
Račkauskas nuvykęs į įvykio vietą išvydo tai, apie ką pranešė pro
šalį važiavę žmonės. Aplinkosaugininkas teigė, kad lūšį kliudė ir
užmušė pro šalį važiavęs automobilis. „Galvoju, kad ji galėjo
būti automobilių pervažiuota ne
vieną kartą, nes sutrupinta jos
galva. Šie į kates panašūs plėš-

rūnai yra saugomi valstybės ir
dėl to įrašyti į raudonąją knygą. Partrenkta lūšis buvo metų
laiko, svėrė apie 9 kilogramus.
Lūšies kūną perduosime Tado
Ivanausko muziejui mokslininkų
tyrimams atlikti“, – sakė aplinkosaugininkas. D. Račkauskas
teigė, kad praeitais metais Kuklių
kaime ant kelio taip pat buvo rasta mirtinai automobilių sužalota
lūšis.
„Iš tiesų šių žvėrių mūsų rajono miškuose padaugėjo. Kadangi
tai nykstanti žvėrių rūšis, prieš
kelerius metus nemažai jų įveista – paauginti gyvūnai paleisti
į gamtą gyventi. Vienoje medžioklėje mūsų Giraitės būrelio
Nukelta į 7 psl.
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Kebabinės savininkas Nusret Shala: „Meilė žmonai mane
atginė į Lazdijų rajoną“
Vaidotas Morkūnas
Jau du mėnesiai, kaip šalia
savivaldybės veikia kebabinė. Ją čia įkūrė lietuvės
Ingos ir kosoviečio Nusret
Shala šeima. Jie gyvena
Simne ir yra ten įsteigtos
kebabinės savininkai.
Šeima neatsitiktinai grįžo
į Lazdijus ir čia įkūrė
kebabinę. Tai jau ištisa
istorija, kurioje gražiai
susipynusi dviejų žmonių meilė ir Nusret kaip
virtuvės šefo sugebėjimai.
Verslininkai apie meilę ir
kebabus papasakojo mūsų
laikraščiui.
Pasirodo, iš Kosovo kilęs Nusret
yra gerai žinomas Lazdijuose
dar nuo 2002 metų. Vyriškis neslėpė: dėl to kalta meilė Ingai.
Moteris juokavo ir sakė, jog ji
Nusret iš Vokietijos parsivežė
į savo namus Saltininkų kaime
ir jį „padarė“ dzūku. „Kadangi jau tuomet mėgau gaminti
maistą – virti, kepti, todėl tais
pačiais metais įsidarbinau Lazdijų kepykloje. Lietuvių kalbos
nemokėjau visiškai. Kai nuėjau
pasikalbėti su Lazdijų kepyklos
vadovu Egidijumi Jurkevičiumi,
šis klausė, kaip mane gali priimti, jei nemoku kalbos. Aš tuomet
atsakiau, kad atvažiavau dirbti,
o ne kalbėti. To užteko ir priėmė
duonos kepėju dirbti. Pusę metų
iš Saltininkų 25 kilometrus kas
trečią parą į darbą ir atgal važiuodavau dviračiu. Dar grįžęs
vėlai vakare Ingos močiutei padėdavau šerti gyvulius. Ji mane
daug ko išmokė. Po pusmečio
nusipirkau motorolerį ir juo važinėjau į darbą, o po metų jau
automobiliu. Pradėjęs nuo nulio
viską užsidirbau savo rankomis,
mane vedė meilė žmonai Ingai
ir nuoširdūs žmonės, kuriuos
sutikau ir kurie padėjo. Darbe
sekėsi tikrai gerai, per tris mėnesius išmokau gerai šnekėti lietuviškai, išlaikiau lietuvių kalbos
egzaminą. Tikrai patiko Lazdi-

jai, nes čia gyvena nuoširdūs ir
paprasti žmonės. Man kepykloje
dirbti tikrai sekėsi, vėliau gavau
pasiūlymą padirbėti Alytuje.
Turbūt garsas apie mane kaip
neblogą virtuvės šefą pasklido
plačiau, todėl kvietė padirbėti
ir į kavines Kaune, Kėdainiuose.
Dažnai kvietėsi kai kurie kavinių
savininkai dėl to, kad krisdavo jų
kavinių apyvarta, todėl aš buvau
priimamas, kad sutvarkyčiau jų
kavinių, kebabinių ar picerijų
virtuvę, išmokyčiau kitus virėjus
pagaminti įdomesnių patiekalų.
Darbo bei užsakymų tikrai gaudavau nemažai – reikėjo suktis
sparčiai. Tokiu darbu pakėliau
kai kurių kavinių lygį, džiaugiuosi tuo. Esu dabar ir vienos
kavinės Kaune vienas iš bendrasavininkų. Toks darbas yra įdomus, tačiau reikia nuolat, kasdien „arti“ ir taip gyventi. 2014
m. mes nusipirkome butą Simne
ir ten su 5 asmenų šeima, trimis
vaikais, gyvename dabar“, – pasakojo visad energingas Nusret,
kurį lazdijiečiai vadina Nusiu, o
jo kebabinę Nusio kebabine.
Verslininkas sakė, kad gyvendamas Simne ir ten dirbdamas
nuolat bendravo su kai kuriais
lazdijiečiais, kurie nuolat kalbino
Lazdijuose atidaryti kebabinę.
„Rizikavau ir pavyko. Man labai padėjo įsikurti rajono valdžia, kooperatinės bendrovės
„Lazdijų prekyba“ vadovai.
Esu dėkingas jiems už pagalbą“, – sakė verslininkas.
Nusret džiaugėsi, kad verslas pavyko. „Mūsų produktus
perka, o mes juos stengiamės
gaminti tik iš šviežių produktų,
perkame juos iš ūkininkų. Man
svarbiausia yra klientas, kad jis
džiaugtųsi mūsų produktais, kad
vieną kartą nusipirkęs ateitų vėl
ir vėl“, – sakė verslininkas.
Paklaustas, kuo lietuviška
virtuvė skiriasi nuo turkiškos,
itališkos ar kitų šalių virtuvių,
patyręs virtuvės šefas tvirtino,
kad lietuviai valgo kiek šlapesnį
ir riebesnį maistą, todėl jį tokį

Prie Lazdijų aptikta automobilio
partrenkta lūšis
»Atkelta iš 6 psl.

medžiotojai matė, kaip iš miško
išbėgo net 4 sužieduotos lūšys. Jas
medžioti griežtai draudžiama“, –
sakė aplinkosaugininkas.
Nors šie žvėrys yra saugomi
valstybės, tačiau atsiranda brakonierių, kurie dėl brangaus kailio lūšis vis tiek medžioja. Kauno
kriminalistai išsiaiškino, kad šių
metų pradžioje Lazdijų rajone du
pasienio tarnybos pareigūnai,
kurie yra ir medžiotojai, buvo
neteisėtai sumedžioję dvi lūšis.
Jie įkliuvo ketindami kailius parduoti Kaune. Už tokią nusikalstamą veiką jiems gresia didžiulės
baudos.

•

Nusret džiaugėsi, kad verslas pavyko. „Mūsų produktus perka, o mes juos stengiamės gaminti tik iš šviežių produktų,
perkame juos iš ūkininkų. Man svarbiausia yra klientas, kad jis džiaugtųsi mūsų produktais, kad vieną kartą nusipirkęs
ateitų vėl ir vėl“, – sakė verslininkas.
tenka daryti. Anot jo, turkiškoje ar itališkoje virtuvėje pagaminti patiekalai yra sausesni,
traškesni, daugiau apkepinti,
pagruzdinti, todėl lietuviams
ne itin tinka. „Jūs neturite tiek

laiko valgyti, kaip sau leidžia
italai ar kiti europiečiai, kurie
sau traškina patiekalus ir niekur neskuba. Jie gali valandą ar
pusantros prasėdėti prie stalo,
jūs gi vidutiniškai pietums ski-

riate pusvalandį ir mažiau. Mes
į tai atsižvelgdami bei į kitas jūsų
tradicijas ir gaminame kebabus
bei kitus produktus“, – dalinosi
patirtimi Nusret, vis meiliai žiūrėdamas į žmoną Ingą.

•
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Vaikai plastiko pakuotes pavertė žaviomis lesyklėlėmis

Lesyklėlių konkurso nugalėtojus žaisti viliojo linksmi kėgliai, pagaminti iš naudotų plastiko butelių.

Neskubėkite išmesti iš
pirmo žvilgsnio nereikalingų daiktų. Jie dar gali būti
naudingi. Tereikia truputėlį pagalvoti ir atliekos
atgims naujam gyvenimui.
Tą įrodė ir daugelio ugdymo įstaigų vaikai, dalyvavę
Alytaus regiono atliekų
tvarkymo centro (ARATC)
skelbtame lesyklėlių konkurse „Dar vienas gyvenimas“.
Visos lesyklėlės šiam konkursui
turėjo būti sukurtos iš vienkartinio plastiko atliekų. Tad jas darę
vaikai naudojo vienkartinius indus, plastikinius butelius nuo
vandens ir vaisvandenių, pakuotes nuo saldumynų ir kitokias
plastiko atliekas, iš kurių sukūrė
nuostabias lesyklėles sparnuočiams.
Į ARATC kvietimą dalyvauti
Atliekų mažinimo savaitei skir-

tame konkurse atsiliepė beveik
visų Alytaus regiono atliekų
tvarkymo sistemą kuriančių savivaldybių moksleiviai.
Iš viso konkurse dalyvavo 21
ugdymo įstaigos vaikai, sukūrę
ir atsiuntę 156 lesyklėlių nuotraukas.
Konkurso nuostatus atitikusių gražiausių, išradingiausių,
originaliausių, funkcionaliausių
lesyklėlių kūrėjai buvo pakviesti
į baigiamąjį konkurso renginį
Alytaus miesto teatre.
Čia atvykę vaikai iš Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos (1
klasė), Lazdijų rajono Kučiūnų
mokyklos (3 klasė), Lazdijų rajono Veisiejų S. Gedos gimnazijos (priešmokyklinio ugdymo
grupė), Prienų rajono Ąžuolo
gimnazijos (3c klasė), Varėnos
rajono Vydenių pagrindinės mokyklos (2, 3, 4 klasės), Varėnos
specialiosios mokyklos, Alytaus

Lazdijų rajono Veisiejų S. Gedos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus mokinio R. Petraškos
sukurta lesyklėlė išrinkta funkcionaliausia.

rajono Pivašiūnų gimnazijos (1
klasė), Alytaus rajono Pivašiūnų
gimnazijos (paruošiamoji klasė), Butrimonių darželio (mišri
grupė), Alytaus miesto vaikų
darželio „Du gaideliai“ („Ežiukų“ grupė), Alytaus miesto bendruomenės centro Vaikų dienos
centro „Viena šeima“, Alytaus
miesto vaikų darželio „Vyturėlis“
(„Kačiukų“ grupė) atvežė ir savo
sukurtas lesyklėles, kurios visos
buvo eksponuojamos parodoje,
sulaukusioje didžiulio susižavėjimo ir puikių įvertinimų.
„Ir vaikų, ir juos ugdančių
pedagogų išradingumas ne tik
džiugina, bet net stebina. Labai smagu, kad jie taip noriai ir
aktyviai dalyvauja ekologinio
švietimo renginiuose ir atranda nuostabių formų vaikų saviraiškai skatinti. Kartu didėja
ir jų sąmoningumas, aplinkos
suvokimas bei atsakomybė už
ją“, – sakė Alytaus regiono atlie-

Lazdijiečiai debiutavo tarptautiniame
konkurse
Lazdijų Motiejaus Gustaičio
gimnazijos 7b klasės mokiniai
Ugnius Vaičeskas, Nojus Nikitinas ir Gustas Valaika kartu su
informacinių technologijų vyr.
mokytoju Žydrūnu Vaičesku
lapkričio 7–9 d. dalyvavo tarptautinio konkurso „Ventspils IT
challenge“ (liet. „Ventspilio IT iššūkis“) finale, kuris vyko Latvijos Ventspilio mieste. Konkursą
organizavo Latvijos Ventspilio
skaitmeninis centras. Konkurso
finale dalyvavo 4–12 klasių komandos iš Lietuvos, Latvijos ir
Estijos, kurias sudarė trys mokiniai ir vienas mokytojas. Patekti į
tokio konkurso finalą buvo išties
nelengva: mūsų komandai I etape
teko rungtyniauti tarp 62 komandų iš Lietuvos. Tarp laimingųjų
12 komandų, patekusių į finalą,
buvo ir mūsų komanda. I etape
reikėjo atlikti kūrybinę užduotį:
sukurti ir pristatyti sprendinį,
kaip pagaminti ir reklamuoti
produktą, panaudojant kūrybiškumą ir informacines technologijas. Tenka pridurti, kad šių
mokinių ir mokytojo komanda

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos 7b klasės mokiniai (iš dešinės) Nojus
Nikitinas, Ugnius Vaičeskas ir Gustas Valaika kartu su informacinių technologijų
vyr. mokytoju Žydrūnu Vaičesku.
ir pernai metais buvo pakviesta
dalyvauti konkurso finale.
Atvykus į Ventspilį, nors ir
lapkričio pradžioje, kurortinis
miestas sužavėjo savo spalvomis, gėlynų įvairove ir įvairiomis
instaliacijomis miesto gatvėse.
Konkurso organizatoriai dalyvius sutiko labai svetingai – buvo
pasirūpinta patogiomis konkurso dalyvių nakvynės sąlygomis ir

maitinimu. Pirmąjį vakarą ilgos
kelionės nuovargį atpirko susipažinimo vakaras, kuris buvo
įtraukiantis, aktyvus ir linksmas:
mokiniai ir mokytojai, bendraudami vien tik anglų k., mišriose
grupėse turėjo susipažinti ir prisistatyti bei naudodamiesi informacinėmis technologijomis atlikti įvairias komandines užduotis,
Nukelta į 9 psl.

»

kų tvarkymo centro direktorius
Algirdas Reipas, pakvietęs
vaikus paraginti ir pamokyti
rūšiuoti atliekas savo tėvus ir
senelius bei gavęs jų pažadą tą
padaryti.
Visiems nuostabių lesyklėlių
kūrėjams buvo įteikta dovana –
parodytas lėlių teatro „Aitvaras“
spektaklis „Kontis ir Tvarkius“,
sukurtas pagal to paties pavadinimo Aldonos Zinkevičiūtės
ekologinių pasakų knygą.
Po spektaklio vaikai dalyvavo
edukacijose ir žaidimuose, kuriems visi žaislai: kėgliai, atminties lėkštutės, saldainių laikrodis,
buvo pagaminti iš vienkartinių
pakuočių, bet žaisti jais buvo be
galo smagu ir įdomu.
Nuotaikingas renginys baigėsi
apdovanojimais. ARATC įsteigti prizai buvo įteikti Pivašiūnų
gimnazijos I klasės mokinei
Gerdai Židelevičiūtei, kurios
sukurta lesyklėlė pripažinta

gražiausia. Už originaliausią
lesyklėlę, pavadintą „Grūdų turgelis”, apdovanota Varėnos specialiosios mokyklos socialinių
įgūdžių ugdymo klasės mokinė
Reda Bartusevičiūtė.
Meniškiausia lesyklėle pripažinta Prienų rajono Ąžuolo
gimnazijos 3 klasės moksleivės
Godos Kavaliauskaitės sukurta
lesyklėlė. Funkcionaliausia išrinkta Lazdijų rajono Veisiejų S.
Gedos gimnazijos, ikimokyklinio
ugdymo skyriaus mokinio Rūtenio Petraškos pagaminta lesyklėlė. Konstruktyviausią lesyklėlę
sukūrė Viktorija Jomantaitė iš
Alytaus vaikų darželio „Du gaideliai“.
Be dovanų neliko ir kiti lesyklėlių kūrėjai – visi išėjo nešini saldžiais prizais ir pažadėję
žiemą rūpintis paukšteliais, o
visais metų laikais rūšiuoti atliekas bei stengtis, kad jų būtų kuo
mažiau.

•
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Galvojate apie dantų implantaciją? Ką būtina žinoti?

Vilma Tauraitė.

Kasmet vis daugiau pacientų nusprendžia nekentėti
dėl netektų dantų patiriamo diskomforto ir ryžtasi
dantų implantacijai. Šią
sritį dar neseniai gaubė nežinomybė – mažai kas apie
implantaciją buvo girdėjęs,
dar mažiau žmonių buvo su
ja susidūrę tiesiogiai.
Tačiau klausimų apie implantaciją kyla dar ir dabar. Ne vienas jų susijęs su mažiau girdėta
implantacijos procedūros dalimi – kaulo augmentacija. Tad
šiandien šia tema kalbamės
su odontologijos klinikos
„Albadenta“ burnos chirurge
implantologe Vilma Tauraite,
odontologijos srityje dirbančia daugiau kaip 12 metų.
– Kas yra kaulo augmentacija?
Kodėl ir kada reikalinga ši procedūra?
– Kaulo augmentacija – tai
procedūra, skirta kauliniam
audiniui atkurti. Augmentacijos rūšių bei technikų yra gana
daug. Vienos jų skirtos atstatyti
kaulo aukščiui, kitos – pločiui
arba abiems kartu.
Augmentacijos prireikia, kai
kaulinis audinys yra prarastas
dėl buvusios infekcijos apie dantį

(pvz., kai skyla danties šaknis
ar dėl parodontozės) arba dėl
ilgai neatstatyto danties. Pašalinus dantį, kaulas praranda
savo paskirtį, neapkraunamas
kramtymo metu ir palaipsniui
yra, tirpsta.
– Ar augmentacijos procedūra
atliekama implantacijos metu?
– Praradus tam tikrą kaulo kiekį, implantacija yra neįmanoma
be kaulo atstatymo procedūros.
Ar ši procedūra reikalinga,
paaiškėja atlikus kompiuterinės
tomografijos 3D rentgenologinį
tyrimą, kurio metu išmatuojamas kaulo plotis ir aukštis. Jei tyrimai parodo, kad kaulo netekta
itin daug, iš pradžių atliekama tik
kaulo augmentacija. Implantacija
atliekama po augmentacijos praėjus 6–8 mėnesiams.
Tais atvejais, kai kaulo būna
prarasta mažiau, galima vienos
operacijos metu sriegti dantų
implantus ir atlikti augmentaciją šalia implanto. Šiuo atveju
implantų protezavimas vyksta
po 3–6 mėnesių, nes tiek laiko
užtrunka kaulo gijimas.
– Kartais prireikia atlikti sinuso pakėlimo operaciją. Kas tai yra
ir kokiais atvejais ji atliekama?
– Sinuso dugno gleivinės pakė-

limo operacija yra viena iš kaulo
augmentacijos rūšių. Ji atliekama
viršutinių šoninių dantų srityje
tais atvejais, kai kaulo aukštis
iki veido daubos (sinuso) yra nepakankamas implantacijai. Procedūros tikslas – instrumentais
pakelti veido daubos gleivinę ir
susidariusį tarpą užpildyti kaulo
granulėmis.
Taip atstatomas kaulo aukštis
implantacijai. Procedūra gali būti
atliekama kaip atskira operacija
arba jos metu gali būti sriegiami
dantų implantai. Tą nulemia kiekvieno žmogaus individuali situacija – kiek savo kaulinio audinio
likę, kiek ir kokius planuojama
sriegti implantus, veido daubos
struktūros ypatumai ir pan.
– Kokių priemonių reikėtų imtis
prieš danties šalinimą žinant, kad
pacientas ištraukto danties vietoje planuoja dėti implantą?
– Kadangi kaulo atstatymo procedūra yra sudėtinga ir reikalauja
daug laiko gijimui, labai svarbu
laiku pašalinti beviltiškus dantis
bei atlikti tai kuo mažiau traumuojant aplinkinį kaulą ir gleivinę, t. y. atliekant taip vadinamą
atraumatinį danties šalinimą.
Geriausia, kad danties šalinimą atliktų tas pats specialistas,
kuris sriegs implantą, nes po šalinimo gydytojas turi galimybę
iškart įvertinti kaulo kiekį, nuspręsti, ar įmanoma iškart sriegti
implantą, ar tai daryti po kurio
laiko, o gal reikės atlikti kaulo
augmentacijos procedūrą.

susijusias su trimis Pabaltijo
šalimis. Konkurso finalistams
buvo įteikta miesto ir konkurso
reprezentacinė medžiaga.
Antroji konkurso diena buvo
pati svarbiausia ir darbingiausia:
51 komandos mokiniai iš trijų Pabaltijo šalių varžėsi dėl konkurso
laimėtojų vardo ir piniginių prizų. Mokinių komandos trijose
amžiaus grupėse per 5 valandas,
naudodamiesi informacinėmis
technologijomis, pasitelkę kūrybiškumą ir komandinį darbą,
turėjo sukurti pasveikinimą
valstybės šimtmečio proga Lietuvai, Latvijai ir Estijai, sukurti
komandos vizitinę kortelę-prisistatymą bei kūrybiškai pristatyti
savo šalį. Tuo pat metu komandų
mokytojai dalyvavo kvalifikacijos

tobulinimo užsiėmime – komandose mokėsi ir kūrė projektus.
Antroji dienos dalis buvo skirta
mokinių ir mokytojų poilsiui ir
bendravimui: visus linksmino
viena žinomiausių Latvijoje grupių „Double Faced Eels“, mokiniai galėjo žaisti stalo žaidimus
ir neįprastu aparatu daryti momentines nuotraukas.
Trečiąją konkurso dieną organizatoriai dalyviams padovanojo
pažintinę ekskursiją po miestą
ir žymias jo vietas: mokiniai su
mokytojais aplankė miesto pilį,
metalurgijos fabriką. Ventspilio skaitmeniniame centre mokiniai galėjo išbandyti įvairius
interaktyvius stendus, susijusius
su technologijomis ir ekologija.
Paskutiniosios dienos popietę
įtampa kilo, nes visi nekantriai

– Šiek tiek papasakokite apie
save. Iš kur esate kilusi? Kiek laiko praktikuojate odontologiją?
– Gimiau ir užaugau Druskininkuose. Matyt, dėl to jaučiu
nostalgiją Dzūkijos kraštui.
Odontologijos studijas baigiau
prieš daugiau nei 12 m. Vilniaus
universiteto Odontologijos institute. Po to burnos chirurgijos
rezidentūrą atlikau Vilniaus universiteto Žalgirio klinikoje.

– Kaip susijęs kaulo nykimas
su laiku, praėjusiu nuo danties

– Odontologijos studijas Vilniaus universiteto Odontologijos institute baigėte daugiau kaip
prieš 12 metų. Vilniaus universiteto Žalgirio klinikoje atlikote
burnos chirurgijos rezidentūrą.
Kodėl pasirinkote būtent burnos
chirurgo specializaciją?
– Chirurgijos specialybė buvo
įdomi nuo mokyklos laikų, tad
baigus odontologijos studijas, nebuvo sunku apsispręsti, kurios
krypties rezidentūrą pasirinkti. Man patinka, kad šis darbas
reikalauja kritinio mąstymo, bet
kartu yra labai kūrybiškas, nes
kiekviena situacija, kiekvienas

Kaulo augmentacija.

Sinuso pakėlimo operacija.

Lazdijiečiai debiutavo tarptautiniame
konkurse
»Atkelta iš 8 psl.

šalinimo? Ar pacientas turėtų
nedelsti po danties šalinimo?
– Implantaciją paprastai atliekame praėjus 2–3 mėnesiams po
danties šalinimo, nes tuo metu
kaulinis audinys būna pakankamai sugijęs, bet dar nepradėjęs
nykti dėl prarasto danties. Kaule
tuo metu būna didžiausias kiekis jo atsistatyme dalyvaujančių
medžiagų. Uždelsus implantuoti
bėgant laikui aplink pašalintą
dantį kaulas ima nykti, dėl to gali
prireikti kaulo augmentacijos.

laukė rezultatų – turėjo paaiškėti
konkurso nugalėtojai ir išdalintas apie 10000 eurų prizinis fondas. Lazdijiečių komanda tarp
17 C grupės 7–9 klasių mokinių
komandų užėmė 8 vietą. Manome, kad debiutas tarptautiniame konkurse pavyko, o labiausiai džiaugiamės, jog turėjome
galimybę kurti ir tobulėti tarp
gabiausių ir kūrybiškiausių mokinių ir mokytojų Pabaltijyje IT
srityje, patobulinti anglų k. žinias ir mokytis dirbti komandoje. Dėkojame Lazdijų Motiejaus
Gustaičio gimnazijai, sudariusiai
galimybes nuvykti į konkurso
finalą.

•

Žydrūnas Vaičeskas,
Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos
informacinių technologijų vyr. mokytojas

pacientas yra individualus.
Implantologija – sritis, kuri
pastaraisiais metais intensyviai
keičiasi, vystosi. Net nuo tada, kai
pabaigiau studijas implantologijos sritis yra stipriai pažengusi ir
pasikeitusi. Todėl tenka nuolat
tobulintis šioje srityje, dalyvauti
įvairiuose mokymuose tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Manau,
nuolatinis tobulėjimas yra neatskiriama šio darbo dalis.
– Kodėl nusprendėte atvykti
dirbti į Alytų? Ir kodėl būtent į
„Albadentą“?
– Darbas Alytuje sudomino,
nes pati esu kilusi iš Druskininkų, tačiau apsisprendimui
didžiausią įtaką padarė „Albadentoje“ suburta profesionalų
komanda.
Implantacijos srityje labai
svarbus glaudus komandos bedradarbiavimas. Neužtenka tik
kokybiškai įsukti implantą – labai svarbu jį tinkamai suprotezuoti, vėliau tinkamai prižiūrėti,
laiku atlikti profesionalią burnos
higieną.
Nuo pat pradžių mačiau, kad
visi specialistai labai myli savo
darbą, tiesiog juo gyvena. Taip
pat labai svarbu, kad klinikoje
naudojama naujausia diagnostikos įranga – 3D kompiuterinis
tomografas, be kurio šiuolaikinė
implantologija sunkiai įsivaizduojama.
Praradę dantį nedelskite.
Registruokitės burnos chirurgės konsultacijai dėl implantacijos odontologijos klinikoje „Albadenta“, tel. 8 640
64141.

•

2018 m. gruodžio 4 d. 12.00 val.
Lazdijų viešojoje bibliotekoje
(Seinų g. 1)
Birutės Gadišauskienės knygos
„Širdies daina“ pristatymas

Dalyvaus: Veisiejų pagyvenusių
žmonių ansamblis „Ančios
banga“ (vadovė Irena Vaivadienė),
Lazdijų senjorų klubo ansamblis
„Harmonija“ (vadovė Birutė
Gadišauskienė), kaimo kapela
„Dziedukai“ (vadovas Romas
Mazėtis).

KVIEČIAME
dalyvauti!
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Eteris
Ketvirtadienis
, lapkričio 29 d. Saulė teka 8.12, leidžiasi 16.00, dienos
ilgumas 7.48. Pilnatis. Vardadieniai: Saturninas, Daujotas, Butvydė, Saturnas.
LRT Televizija
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,
Lietuva.
9.15 „Senis“.
10.20 „Štutgarto kriminalinė policija 2“.
11.10 „Komisaras
Reksas“.
12.00 Gyvenimas.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.15 Laba diena,
Lietuva.
16.30 „Seserys“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Gimę tą pačią
dieną.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Prieš audrą 2“.
24.00 LRT radijo
žinios.
0.10 „Štutgarto kriminalinė policija 2“.
1.00 LRT radijo
žinios.
1.05 Vakaras su Edita.
2.00 LRT radijo
žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo
žinios.
3.05 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo
žinios.
4.05 Specialus tyrimas.
5.00 „Seserys“.

LNK
6.00 Dienos programa.
6.05 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.35 „Madagaskaro
pingvinai“.
8.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
9.05 „Rimti reikalai“.
9.40 „Namai, kur širdis“.
10.20 KK2.
10.55 Nuo... Iki...
11.25 Lituanos Locos.
12.00 „Meilės sparnai“.
13.00 „Gyvenimo daina“.
14.00 „Aukštakulnių
kerštas“.
15.00 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Valanda su Rūta.
21.00 „Rimti reikalai“.
21.30 Žinios.
22.24 Sportas.
22.28 Orai.
22.30 „Apgaulės meis-

trai“.
0.45 „Juodasis sąrašas“.
1.45 „Šauksmas“.
3.35 Alchemija. Kultū-

rinė publicistika
4.05 RETROSPEKTYVA.

Ciklas „Menininkų
portretai“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
6.55 „Simpsonai“.
7.55 Gero vakaro šou.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Meilės žiedai“.
12.00 „Laukinė žemė“.
13.00 „Pažadėtoji“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Farai.
20.30 „Moterys meluoja

geriau“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.15 TIESIOGIAI.

Pasaulio vyrų krepšinio čempionato
atrankos rungtynės.
Italija–Lietuva.
23.10 „Bibliotekininkai“.
0.05 „Kaulai“.
1.05 „X failai“.
1.55 „Salemas“.
2.50 Ekstrasensų mūšis.
4.15 „Kaulai“.
5.05 „X failai“.

BTV
7.00 „Didžiojo sprogimo

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

sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
12.45 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
13.45 „Stoties policija“.
14.45 „Paskutinis faras“.
15.45 „Šuo“.
16.55 „Kobra 11“.
18.00 Info diena.
18.30 „Muchtaro
sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
19.30 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
20.30 „Varom!“.
21.00 „Pabėgimas iš Los
Andželo“.
23.05 „Aklavietė“.
0.50 „Dingęs“.
2.00 „Nusikaltimų
tyrėjai“.
2.55 „Antgamtiniai
reiškiniai“.

Dzūkijos TV
6.00 Programa.
6.05 TV parduotuvė.
6.25 Lietuva tiesiogiai.
7.00 Kaimo akademija.
7.30 Lryto popuri.
8.00 „Pražūtingi sma-

ragdai“.
9.00 „Ant bangos“.

10.00 „Mentų karai.

Odesa“.
11.10 „Albanas“.
12.20 „Gurovo bylos.
Maitvanagiai“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Vienišas vilkas“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
18.00 „Pozicija“.
19.00 Žinios.
19.20 Orai.
19.25 „Demaskuoti“.
20.00 Žinios.
20.20 Orai.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.58 Orai.
21.00 „Ant bangos“.
22.00 Reporteris.
22.53 Orai.
22.55 Rubrika „Verslo
genas“.
23.00 „Ant bangos“.
0.00 „Beveik negyvas“.
1.05 „Albanas“.
2.10 „Vienišas vilkas“.
3.00 „Moterų daktaras“.
3.50 „Kambarinė“.
4.45 „Vienišas vilkas“.
5.35 Kaimo akademija.

LRT Plius

24.00 DW naujienos rusų

kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Džiazo muzikos

vakaras.
1.30 „Fusis“.
3.05 Lietuva mūsų

lūpose.
3.30 Anapus čia ir dabar.
4.15 ARTi.
4.30 Mokslo sriuba.
4.55 Kultūrų kryžkelė.

Vilniaus albumas.
5.10 „Giminės. Gyve-

nimas tęsiasi“.

TV1
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Alisa Never“.
7.55 „Svajonių princas“.
9.55 „Būrėja“.
10.30 „Akloji“.
11.40 „Nusivylusios namų

šeimininkės“.
12.40 „Džekio Čano

nuotykiai“.
13.05 „Muča Luča“.
13.30 „Tinginių miestelis“.
14.00 „Antinas Gu-

druolis“.
14.25 „Džiunglių princesė

Šina“.
15.25 „Savas žmogus“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Mano meilės

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Džiazo muzikos
vakaras. Džiazo
dienos Tauragėje.
7.00 „Sporto galia. Kova
iš visos širdies.
Garbingoji Italijos
bokso legenda“.
7.30 „Riteris Rūdžius“.
7.55 „Džeronimas“.
8.20 Į sveikatą!
8.50 „Kaip atsiranda
daiktai 12“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Dokumentinė istorinė laida „Lietuvos
kolumbai“.
13.10 Stambiu planu.
13.55 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
14.20 „Šnipas Hitlerio
pašonėje“.
15.15 „Kaip atsiranda
daiktai 12“.
15.40 „Auklė Mun“.
15.50 „Riteris Rūdžius“.
16.05 „Džeronimas“.
16.30 Laba diena,
Lietuva.
18.00 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas.
18.15 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi“.
19.00 ARTi.
19.15 Premjera.
„Pokalbiai pas
Bergmaną“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Lietuvių kino
klasika. „Amerikoniškoji tragedija“.
22.45 Anapus čia ir dabar.
23.30 Vienuolynų kelias
Lietuvoje.

šviesa“.
19.00 „Nusivylusios namų

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

kaltimas šiaurėje.
Kliuveris ir pašėlusi
naktis“.
22.55 „Mano lemties
diena“.
0.55 „Nebylus liudijimas“.
2.50 „Džiunglių princesė
Šina“.
3.35 „Midsomerio
žmogžudystės IX.
Mirtis chore“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „Saša ir Tania“.
7.00 Pavojingiausi

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

kablys.
9.30 „Bibliotekininkai“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Kobra 11“.
12.30 „Moderni

šeima“.
13.30 „Fizrukas“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Havajai 5.0“.
16.00 „Bibliotekininkai“.
17.00 „Kobra 11“.
18.00 „Moderni

šeima“.
19.00 „Fizrukas“.
20.00 „Saša ir Tania“.
20.30 Žinios.
20.58 Orai.
21.00 Iš peties.
22.00 Eurolygos

rungtynės. Kauno
„Žalgiris“–Milano
„AX Armani
Exchange Olimpia“.
0.00 „Skubi pagalba“.
1.00 „Daktaras Hausas“.
1.50 „Svieto lygintojai“.
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Eteris
Penktadienis
, lapkričio 30 d. Saulė teka 8.14, leidžiasi 15.59, dienos ilgumas
7.45. Delčia. Vardadieniai: Andriejus, Saugardas, Dovainė, Andrius, Saugirdas, Saugirdė.

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

LRT Televizija

LRT Televizija

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,
Lietuva.
9.15 „Senis“.
10.20 „Štutgarto kriminalinė policija 2“.
11.10 „Komisaras
Reksas“.
12.00 (Ne)emigrantai.
13.00 Vartotojų kontrolė.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.15 Laba diena,
Lietuva.
16.30 „Seserys“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Nacionalinė
paieškų tarnyba.
19.30 Beatos virtuvė.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Šiandien prieš 100
metų.
21.30 Auksinis protas.
22.50 „Likimo ekspertai“.
0.35 Klausimėlis.lt.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Štutgarto kriminalinė policija 2“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Gimę tą pačią
dieną.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
3.30 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Nacionalinė
paieškų tarnyba.
5.00 „Seserys“.

LNK
6.00 Dienos programa.
6.05 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.35 „Madagaskaro

pingvinai“.
8.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
9.05 „Rimti reikalai“.
9.40 „Namai, kur širdis“.
10.20 KK2.
10.55 Valanda su Rūta.
12.00 „Meilės sparnai“.
13.00 „Gyvenimo daina“.
14.00 „Aukštakulnių
kerštas“.
15.00 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
17.35 Gyvūnų policija.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 PREMJERA. „Hju
Glaso legenda“.
0.05 „Nelaukta tiesa“.
1.50 „Apgaulės meistrai“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.

6.55 „Simpsonai“.
7.55 Farai.
8.55 „Meilės

sūkuryje“.
10.00 „Meilės žiedai“.
12.00 „Laukinė žemė“.
13.00 „Pažadėtoji“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 TIESIOGIAI.
Paramos projekto
„Išsipildymo akcija“
koncertas.
23.00 „Mano ištakos“.
1.10 „Žemiau 6. Kalno
stebuklas“.
3.00 „Pagrobimas“.
4.40 „Salemas“.

BTV
7.00 „Didžiojo sprogimo

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

sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
12.45 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
13.45 „Stoties policija“.
14.45 „Paskutinis faras“.
15.45 „Šuo“.
16.55 „Kobra 11“.
18.00 NKL čempionatas.
„Sintek-Jonava“–
„Šilutė“.
20.00 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
21.00 „Įspėjantis pranešimas“.
23.50 „Pabėgimas iš Los
Andželo“.
1.45 „Dingęs“.
2.45 „Nusikaltimų
tyrėjai“.
3.40 „Antgamtiniai
reiškiniai“.

Dzūkijos TV
6.00 Programa.
6.05 TV parduotuvė.
6.25 Lietuva tiesiogiai.
7.00 Adomo obuolys.
8.00 „Pražūtingi sma-

ragdai“.
9.00 Nuoga tiesa.
10.30 10 min. iki tobu-

lybės su Jurijumi.
10.40 Čempionai.
11.15 „Ant bangos“.
12.20 „Gurovo bylos.

Maitvanagiai“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Vienišas vilkas“.
16.00 Reporteris.
16.30 Kitoks pokalbis su
D. Žeimyte.
16.58 Orai.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
18.00 „Demaskuoti“.
19.00 Žinios.
19.20 Orai.
19.25 „Svečiuose pas
Marceliutę“.
20.00 Žinios.
20.20 Orai.

1.30 „Hju Glaso

6.00 Lietuvos Respu-

„Įspėjantis pranešimas“, 21.00, BTV
20.30 Kitoks pokalbis su

Grupė „Kabloonak“.
0.20 DW naujienos rusų

D. Žeimyte.
20.58 Orai.
21.00 Adomo obuolys.
22.00 Reporteris.
22.58 Orai.
23.00 „Ant bangos“.
0.00 „Beveik negyvas“.
1.05 „Albanas“.
2.10 „Vienišas vilkas“.
3.00 „Moterų daktaras“.
3.50 „Kambarinė“.
4.45 „Vienišas vilkas“.
5.35 Kitoks pokalbis su
D. Žeimyte.
6.00 „Pasaulis iš
viršaus“.
6.25 Lryto popuri.
6.50 10 min. iki tobulybės su Jurijumi.

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

LRT Plius

12.40 „Džekio Čano

kalba.
0.35 Dabar pasaulyje.
1.05 Klaipėdos pilies

džiazo festivalis
2018.
2.00 Lietuvių kino
klasika. „Amerikoniškoji tragedija“.
3.15 Dainuoju Lietuvą.
5.40 Mokslo sriuba.

TV1

šeimininkės“.

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Džiazo muzikos
vakaras. Džiazo
dienos Tauragėje.
6.50 Už kadro.
7.15 „Auklė Mun“.
7.40 „Riteris Rūdžius“.
7.55 „Džeronimas“.
8.20 Garsiau.
8.50 „Kaip atsiranda
daiktai 12“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Istorijos detektyvai.
13.00 7 Kauno dienos.
13.30 Stop juosta.
14.00 Lietuva mūsų
lūpose.
14.25 „Pokalbiai pas
Bergmaną“.
15.15 „Kaip atsiranda
daiktai 12“.
15.40 „Auklė Mun“.
15.55 „Riteris Rūdžius“.
16.10 „Detektyvė
Miretė“.
16.20 „Aviukas Šonas 5“.
16.30 Laba diena,
Lietuva.
18.00 Kelias.
18.20 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
19.20 „Kiotas. Romantiška pažintis su
nacionalinėmis
vertybėmis. Vasara
Oharos Sandzenin
šventykloje.
Raigo-in šventykla
ir seniausias Japonijos literatūros
istorijoje išlikęs pasakojimų rinkinys“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Liepsnojantis
kalavijas.
21.40 „Ką padariau, kad
to nusipelniau?“.
23.20 LRT OPUS ORE.

nuotykiai“.
13.05 „Muča Luča“.
13.30 „Tinginių miestelis“.
14.00 „Antinas Gu-

druolis“.
14.25 „Džiunglių princesė

Šina“.
15.25 „Savas žmogus“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Mano meilės
šviesa“.
19.00 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
19.55 „Alisa Never“.
21.00 PREMJERA. „Brokenvudo paslaptys.
Fondas“.
23.05 „Mergina su principais. Kerė Pilbė“.
0.55 „Nebylus liudijimas“.
2.50 „Džiunglių princesė
Šina“.
3.35 „Nusikaltimas
šiaurėje. Kliuveris ir
pašėlusi naktis“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „Saša ir Tania“.
7.00 „Beveik neįma-

noma misija“.
8.00 „Havajai 5.0“.
9.00 Praeities žvalgas.
9.30 „Bibliotekininkai“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Kobra 11“.
12.30 „Moderni šeima“.
13.30 „Fizrukas“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Havajai 5.0“.
16.00 „Bibliotekininkai“.
17.00 „Kobra 11“.
18.00 „Moderni šeima“.
19.00 „Fizrukas“.
20.00 Farai.
21.00 Žinios.
21.53 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 „Paskutinis legi-

onas“.
0.05 „Klyksmas 4“.
2.05 „Žavios ir labai pa-

vojingos. Filmas“.

blikos himnas.
6.05 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per
Ukrainą“.
7.00 Gimtoji žemė.
7.25 „Penki draugai 4“.
9.00 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 Pasaulio dokumentika. „Banginių
stebėtoja“.
12.55 Pasaulio dokumentika. „Avilio
paslaptys“.
13.50 „Džesika Flečer 5“.
15.25 Klausimėlis.lt.
15.43 Loterija „Keno
Loto“.
15.45 Žinios. Orai.
16.00 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Eglutės įžiebimo
koncertas „Tikros
Kalėdos Kaune“.
19.30 Stilius.
20.25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Muzikinė pramoginė programa
„Du balsai – viena
širdis“.
23.10 „Didysis stebuklas“.
0.55 „Likimo ekspertai“.
2.40 Pasaulio dokumentika. „Banginių
stebėtoja“.
3.35 Pasaulio dokumentika. „Avilio
paslaptys“.
4.25 „Džesika Flečer 5“.

LNK
6.05 Dienos programa.
6.10 „Madagaskaro

pingvinai“.
6.35 „Nepaprastas

Gumuliuko gyvenimas“.
7.05 „„Nickelodeon“
valanda. Keista
šeimynėlė“.
7.35 „Neramūs ir
triukšmingi“.
8.05 „Riterių princesė
Nela“.
8.35 „Tomo ir Džerio
pasakos“.
9.00 „Ogis ir tarakonai“.
9.30 Nebijok pažinti.
10.00 „Tomas ir Džeris
sutinka Šerloką
Holmsą“.
11.00 „Beprotiškiausios
melodijos. Nuotykiai tęsiasi“.
12.50 „Šnipė Harieta“.
14.50 „Pričiupom!“.
15.20 PREMJERA. „Po
kauke“.
17.30 Bus visko.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 „Kelionė į raganų
kalną“.
21.35 PREMJERA.
„Brėkštanti aušra. 1
dalis“.
23.55 „Pagirių
žaidynės“.

legenda“.

TV3
6.15 Televitrina.
6.30 „Čipas ir Deilas

skuba į pagalbą“.
7.00 „Transformeriai.

Maskuotės meistrai“.
7.30 „Aladinas“.
8.00 „Čipas ir Deilas
skuba į pagalbą“.
8.30 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
9.00 Virtuvės istorijos.
9.30 Gardu Gardu.
10.00 Svajonių ūkis.
10.30 Tavo supergalia.
11.00 Kelionių panorama.
11.30 „Planeta 51“.
13.20 „Beždžionėlė
ekstremalė“.
15.10 „Simpsonai“.
15.45 Ekstrasensų mūšis.
17.25 Laimingas, nes
gyvas.
18.30 TV3 žinios.
19.17 TV3 sportas.
19.22 TV3 orai.
19.25 „Eurojackpot“.
19.30 TIESIOGIAI. Kalėdų
eglės įžiebimo
šventė „Kalėdos
sostinėje 2018“.
21.00 „Pi gyvenimas“.
23.35 „Grėsmingasis
aštuonetas“.
2.45 „Mano ištakos“.

BTV
6.15 „Didžiojo sprogimo

teorija“.
8.45 Sveikatos ABC
televitrina.
9.00 Tarptautinis galiūnų
turnyras „Savickas
Classic“.
10.00 „Nutrūkę nuo
grandinės“.
10.30 „Gamtos čempionai“.
11.40 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.
12.40 „Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai“.
13.40 „Ekstrasensų
mūšis“.
16.10 „Nusikaltimų
tyrėjai“.
17.20 „Kas žudikas?
Baudžiamosios
bylos“.
18.30 „Vanity Fair. Visiškai
slaptai“.
19.30 Muzikinė kaukė.
22.05 „Drąsiaširdis“.
0.10 „Širšių lizdas“.
2.15 „Ekstrasensų
mūšis“.

Dzūkijos TV

10.00 „Skonio reikalas“.
10.30 Kitoks pokalbis su

D. Žeimyte.
11.00 „Pagrindinis
įtariamasis“.
13.15 „Šeimininkė“.
15.25 TV parduotuvė.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Čempionai.
16.50 4 kampai.
17.25 „Neišsižadėk“.
18.00 Žinios.
18.27 Orai.
18.30 „Neišsižadėk“.
20.00 Žinios.
20.22 Orai.
20.25 „Mentalistas“.
22.00 Žinios.
22.27 Orai.
22.30 „Mentalistas“.
23.10 „Mentų karai:
Kijevas. Operacija
„Trojos arklys““.
1.15 „Moterų daktaras“.
3.05 „Baltoji vergė“.
4.30 Vantos lapas.
4.50 „Kambarinė“.
6.10 „Pasaulis iš
viršaus“.
6.40 „Skonio reikalas“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Duokim garo!
7.30 Lietuva mūsų

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

gamina geriau!
10.00 Į sveikatą!
10.30 Garsiau.
11.00 Už kadro.
11.30 Mokslo sriuba.
11.55 „Barbora Radvilaitė“.
14.10 9-ojo dešimtmečio
šlageriai.
15.30 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė.
16.00 Euromaxx.
16.30 Klauskite daktaro.
17.20 Stilius.
18.15 Daiktų istorijos.
19.00 „Žmonės, kurie
sukūrė Lietuvą.
Chaimas Frenkelis“.
19.45 Stambiu planu.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Premjera. „Šeimos
intrigos“.
23.00 Festivalis „Gaida
2018“.
0.25 Dabar pasaulyje.
0.55 „Ką padariau, kad
to nusipelniau?“.
2.35 Dokumentinė istorinė laida „Lietuvos
kolumbai“.

3.30 „Žmonės, kurie

sukūrė Lietuvą.
Chaimas Frenkelis“.
4.15 Klauskite daktaro.
5.05 Stilius.

TV1
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Pragaro katytė“.
7.45 „Džekas Hana

kviečia į gamtą“.
8.10 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.05 „Tėvas Motiejus“.
10.25 „Būrėja“.
11.35 „Šviežias maistas.
Anos Olson
receptai“.
12.05 „Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson
receptai“.
12.35 „Akloji“.
13.45 „Nekviesta meilė
3“.
15.45 „Širdele mano“.
17.45 „Akloji“.
18.55 „Būrėja“.
19.30 „Įsimylėjęs karalius“.
21.00 „Prieblanda.
Nant Vortigerno
legenda“.
23.00 „Raudonojo spalio
medžioklė“.
1.45 „Mergina su principais. Kerė Pilbė“.
3.15 „Brokenvudo
paslaptys. Fondas“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 Ledo kelias.
7.30 Laukiniai Havajai.
8.30 Sandėlių karai.
9.00 Vienam gale

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

žaidynės.
11.30 Sandėlių karai.
12.00 Jokių kliūčių!
13.00 „Nasrų sugrįžimas“.
14.00 Pavojingiausi

pasaulio keliai.
15.00 Ledo kelias.
16.00 Aliaskos geležinke-

liai.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 „Skorpionas“.
19.00 Amerikos talentai.
21.00 Žinios.
21.53 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 Vėlaus vakaro

panorama.
22.30 „Grotos gyve-

nimui“.
1.35 „Paskutinis legi-

onas“.

7.00 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 „TV Europa

pristato. Vyrų
šešėlyje. Ona
Vytautienė“.
7.55 „Pasaulis iš
viršaus“.
8.30 10 min. iki tobulybės su Jurijumi.
8.45 Skinsiu raudoną
rožę.
9.30 Vantos lapas.

„Brėkštanti aušra. 1 dalis“, 21.35, LNK
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Eteris
sekmadienis
, gruodžio 2 d. Saulė teka 8.17, leidžiasi 15.58, dienos ilgumas
7.41. Delčia. Vardadieniai: Liucijus, Svirgailas, Milmantė, Aurelija, Paulina.

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

LRT Televizija

0.45 „Bleiro ragana“.
2.20 „Pagirių žaidynės“.

LRT Televizija

TV3

6.05 Labas rytas,

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Beatos virtuvė.
7.00 Šventadienio

mintys.
7.30 Klausimėlis.lt.
8.00 Gyventi kaime
gera.
8.30 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite.
9.00 „Hanso Kristiano
Anderseno
pasakos. Mergaitė
su degtukais“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 Pasaulio dokumentika. „Naujoji
Zelandija. Nauji
atvykėliai“.
12.55 Pasaulio dokumentika. „Paslaptingas
šunų pasaulis 2“.
13.50 „Puaro“.
15.25 Klausimėlis.lt.
15.43 Loterija „Keno
Loto“.
15.45 Žinios. Orai.
16.00 Istorijos detektyvai.
16.45 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Duokim garo!
19.30 Savaitė.
20.25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Premjera. „Kuždesiai“.
21.55 „Tai... sudėtinga“.
23.55 „Mumija“.
1.55 Pasaulio dokumentika. „Naujoji
Zelandija. Nauji
atvykėliai“.
2.50 Pasaulio dokumentika. „Paslaptingas
šunų pasaulis 2“.
3.40 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
4.20 „Puaro“.

LNK
6.05 Dienos programa.
6.10 „Madagaskaro

pingvinai“.
6.35 „Nepaprastas

Gumuliuko gyvenimas“.
7.05 „„Nickelodeon“
valanda. Keista
šeimynėlė“.
7.35 „Neramūs ir
triukšmingi“.
8.05 „Ogis ir tarakonai“.
8.20 „Kas išgelbės
Gulą“.
10.00 Muzikinė kaukė.
12.40 „Policijos akademija 2. Pirmoji
užduotis“.
14.30 „Išleistuvės“.
16.40 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Lietuvos balsas.
22.50 „Nerve. Drąsos
žaidimas“.

pirmadienis
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.

6.15 Televitrina.
6.30 „Čipas ir Deilas

skuba į pagalbą“.
7.00 „Transformeriai.

Maskuotės meistrai“.
7.30 „Aladinas“.
8.00 „Čipas ir Deilas
skuba į pagalbą“.
8.30 Mamyčių klubas.
9.00 Kulinarinis detektyvas.
9.30 Penkių žvaigždučių
būstas.
10.00 Pasaulis pagal
moteris.
10.30 Svajonių sodai.
11.30 Aplink Lietuvą.
12.30 PREMJERA. „Sindbadas. Septynių
audrų piratai“.
14.05 „Sugalvok norą“.
15.50 „Romanas su
brangakmeniu“.
18.00 Raudonas kilimas.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 TIESIOGIAI.
Pasaulio vyrų krepšinio čempionato
atrankos rungtynės.
Lietuva–Kroatija.
21.30 „Sugyventi su
Džounsais“.
23.40 „Pi gyvenimas“.

BTV
6.20 Tarptautinis galiūnų

turnyras „Savickas
Classic“.
7.20 „Gamtos čempionai“.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Sveikatos kodas.
10.00 „Nutrūkę nuo
grandinės“.
10.30 „Gamtos čempionai“.
11.40 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.
12.40 „Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai“.
13.40 „Ekstrasensų
mūšis“.
16.05 „Nusikaltimų
tyrėjai“.
17.15 „Kas žudikas?
Baudžiamosios
bylos“.
18.30 „Vanity Fair. Visiškai
slaptai“.
19.30 „Bėgliai“.
21.20 „Karo vilkai.
Likvidatoriai V“.
22.20 „Gyvi numirėliai“.
23.20 „Įspėjantis pranešimas“.
2.00 „Širšių lizdas“.

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

pristato. Vyrų
šešėlyje. Rožė
Parčevskytė“.
7.55 „Pasaulis iš
viršaus“.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Šiandien kimba.

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

„Būrėja“, 18.55, TV1
10.00 „Tiesa apie alko-

21.55 „Aš žinau tą

holio vartojimą“.
11.10 4 kampai.
11.40 „Skonio reikalas“.
12.10 Lryto popuri.
13.00 Adomo obuolys.
14.00 „Ant bangos“.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
17.00 „Patriotai“.
18.00 Žinios.
18.27 Orai.
18.30 „Kambarinė“.
20.00 Žinios.
20.22 Orai.
20.25 „Kambarinė“.
21.00 „24/7“.
22.00 Žinios.
22.27 Orai.
22.30 „Pagrindinis
įtariamasis“.
0.45 „Širdies plakimas“.
2.45 „Merdoko
paslaptys“.
4.40 „Juodosios katės“.
5.30 „Neprijaukinti.
Turkija“.

smoką“.
22.50 Pokrovskije
kolokola 2018.
A. Šenderovo
„Dedikacija“.
23.45 Anapus čia ir dabar.
0.30 „Šeimos intrigos“.
2.25 LRT OPUS ORE.
Grupė „Kabloonak“.
3.30 Mokslo ekspresas.
3.45 Garsiau.
4.10 Pokrovskije
kolokola 2018.
A. Šenderovo
„Dedikacija“.
5.05 (Ne)emigrantai.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 9-ojo dešimtmečio

šlageriai.
7.30 Kultūrų kryžkelė.

Vilniaus sąsiuvinis.
7.45 Kultūrų kryžkelė.

Menora.
8.00 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
8.15 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas.
8.30 Kelias.
8.45 Krikščionio žodis.
9.00 Premjera. „Sporto
galia. Dziudo ir
imtynių čempionė
iš Havajų“.
9.30 Euromaxx.
10.00 Pasaulio lietuvių
žinios.
10.30 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
11.00 7 Kauno dienos.
11.30 Linija, spalva,
forma.
12.00 Lietuva mūsų
lūpose.
12.30 Pradėk nuo savęs.
13.00 Stop juosta.
13.25 Dainuoju Lietuvą.
16.20 Šventadienio
mintys.
16.45 Mokslo ekspresas.
17.05 (Ne)emigrantai.
18.00 Kultūringai su
Nomeda.
18.50 Istorijos perimetrai.
„Žodžio galia“.
19.40 Premjera. „Dauntono abatija 1“.
21.00 Skambantys pasauliai su Nomeda
Kazlaus. Svečias
– operos žvaigždė
Hector Sandoval
(Meksika, Austrija).

TV1
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Pragaro katytė“.
7.45 „Džekas Hana

kviečia į gamtą“.
8.15 „Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.15 „Tėvas Motiejus“.
10.30 „Būrėja“.
11.40 „Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson
receptai“.
12.10 „Didelės svajonės,
mažos erdvės“.
13.30 Sveikinimai.
15.45 „Širdele mano“.
17.45 „Akloji“.
18.55 „Būrėja“.
19.30 „Įsimylėjęs karalius“.
21.00 „Likimo šešėlis“.
23.10 „Trumano šou“.
1.10 „Raudonojo spalio
medžioklė“.
3.25 „Prieblanda.
Nant Vortigerno
legenda“.

linė policija 2“.
11.10 „Komisaras
Reksas“.
12.00 Beatos virtuvė.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.15 Laba diena,
Lietuva.
16.30 „Seserys“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Vartotojų kontrolė.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 LRT forumas.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Genijus. Pikasas“.
24.00 LRT radijo žinios.
0.10 „Štutgarto kriminalinė policija 2“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Savaitė.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Vartotojų kontrolė.
5.00 „Seserys“.

LNK
6.00 Dienos

programa.
6.05 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.35 „Madagaskaro

TV6

pingvinai“.

6.15 Televitrina.
6.30 Ledo kelias.
7.30 „Nasrų sugrįžimas“.
8.30 Sandėlių karai.
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 Vienam gale

kablys.
10.00 Praeities žvalgas.
10.30 Savaitė su Kauno

„Žalgiriu“.
11.00 100% Dakaro.
11.30 Sandėlių karai.
12.00 Jokių kliūčių!
13.00 „Superaudra. Pra-

garas ir potvyniai“.
14.00 Pavojingiausi
pasaulio keliai.
15.00 Ledo kelias.
16.00 Aliaskos geležinkeliai.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 „Skorpionas“.
19.00 Amerikos talentai.
21.00 Žinios.
21.53 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 Nakties
TOP.
22.30 Dainų dvikova.
0.25 „Skorpionas“.

8.00 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
9.05 „Rimti reikalai“.
9.40 „Namai, kur širdis“.
10.20 KK2 penktadienis.
12.00 „Meilės sparnai“.
13.00 „Gyvenimo daina“.
14.00 „Aukštakulnių

kerštas“.
15.00 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Nuo... Iki...
20.30 Lituanos Locos.
21.00 „Rimti reikalai“.
21.30 Žinios.
22.24 Sportas.
22.27 Orai.
22.28 Telefoninė loterija
1634.
22.30 „Terminatorius.
Išsigelbėjimas“.
0.55 „Juodasis sąrašas“.
1.50 „Nerve. Drąsos
žaidimas“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
6.55 „Simpsonai“.
7.55 Svajonių sodai.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Meilės žiedai“.
12.00 „Laukinė žemė“.
13.00 „Pažadėtoji“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Visi mes žmonės.
20.30 „Moterys meluoja
geriau“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Antrininkas“.
0.05 „Kaulai“.
1.05 „X failai“.
1.55 „Salemas“.
2.50 Ekstrasensų mūšis.
4.20 „Kaulai“.
5.10 „X failai“.

BTV
7.00 „Didžiojo sprogimo

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

tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
13.45 „Stoties policija“.
14.45 „Paskutinis faras“.
15.45 „Šuo“.
16.55 „Kobra 11“.
18.00 Info diena.
18.30 „Muchtaro
sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
19.30 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
20.30 „Varom!“.
21.00 „Eilinis Džo. Kobros
prisikėlimas“.
23.15 „Drąsiaširdis“.
1.15 „Karo vilkai.
Likvidatoriai V“.
2.10 „Gyvi numirėliai“.
2.55 „Bėgliai“.

Dzūkijos TV
6.00 Programa.
6.05 TV parduotuvė.
6.25 Kitoks pokalbis su

D. Žeimyte.
7.00 Šiandien kimba.
8.00 „Pražūtingi sma-

ragdai“.
9.00 „24/7“.
10.00 „Mentų karai.

Odesa“.
11.10 „Albanas“.
12.20 „Gurovo bylos.

19.00 Žinios.
19.20 Orai.
19.25 „Tai – sportas“.
19.45 „Kultūros langas“.
20.00 Žinios.
20.20 Orai.
20.30 Nuoga tiesa.
22.00 Reporteris.
22.58 Orai.
23.00 Adomo obuolys.
0.00 „Beveik negyvas“.
1.05 „Albanas“.
2.10 „Vienišas vilkas“.
3.00 „Moterų daktaras“.
3.50 „Neišsižadėk“.
4.45 „Vienišas vilkas“.
5.35 Vantos lapas.

LRT Plius

kolumbai“.
2.55 Istorijos perimetrai.

„Žodžio galia“.
3.40 Stambiu planu.
4.30 Į sveikatą!
4.55 Kultūrų kryžkelė.

Vilniaus sąsiuvinis.
5.10 „Giminės. Gyve-

nimas tęsiasi“.

TV1
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Alisa Never“.
7.55 „Svajonių princas“.
9.55 „Būrėja“.
11.05 „Akloji“.
11.40 „Nusivylusios namų

šeimininkės“.
12.40 „Džekio Čano

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Klaipėdos pilies
džiazo festivalis
2018.
7.05 Linija, spalva,
forma.
7.30 „Auklė Mun“.
7.40 „Riteris Rūdžius“.
7.55 „Detektyvė
Miretė“.
8.05 „Aviukas Šonas 5“.
8.15 Vienuolynų kelias
Lietuvoje.
8.50 „Kaip atsiranda
daiktai 12“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Savaitė.
13.10 Daiktų istorijos.
13.55 „Dauntono abatija
1“.
15.15 „Kaip atsiranda
daiktai 12“.
15.40 „Auklė Mun“.
15.50 „Riteris Rūdžius“.
16.05 „Džeronimas“.
16.30 Laba diena,
Lietuva.
18.00 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
18.15 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi“.
19.00 ARTi. Scen.
19.15 „Jos istorija.
Moterų galia.
Gyvenimas“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Stalingradas“.
23.45 Istorijos detektyvai.
0.30 DW naujienos rusų
kalba.
0.45 Dabar pasaulyje.
1.15 Džiazo muzikos
vakaras. XIX
tarptautinis
džiazo festivalis
„Birštonas 2016“.
2.00 Dokumentinė istorinė laida „Lietuvos

nuotykiai“.
13.05 „Muča Luča“.
13.30 „Tinginių miestelis“.
14.00 „Antinas Gu-

druolis“.
14.25 „Džiunglių princesė

Šina“.
15.25 „Savas žmogus“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Mano meilės

šviesa“.
19.00 „Nusivylusios namų

šeimininkės“.
19.55 „Alisa Never“.
21.00 „Kaip atsikratyti

vaikino per 10
dienų“.
23.20 „Mano lemties
diena“.
1.20 „Nebylus liudijimas“.
3.10 „Džiunglių princesė
Šina“.
3.55 „Likimo šešėlis“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „6 kadrai“.
7.00 „Aliaskos geležin-

keliai“.
8.00 „Havajai 5.0“.
9.00 Autopilotas.
9.30 „Bibliotekininkai“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Kobra 11“.
12.30 „Moderni šeima“.
13.30 „Fizrukas“.
14.00 „6 kadrai“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Havajai 5.0“.
16.00 „Bibliotekininkai“.
17.00 „Kobra 11“.
18.00 „Moderni šeima“.
19.00 „Univeras“.
20.00 „Saša ir Tania“.
20.30 Žinios.
20.58 Orai.
21.00 „Kazino apiplė-

šimas“.
23.00 „Neramios sielos“.
1.00 „Daktaras

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

Žemėje“.

Maitvanagiai“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Vienišas vilkas“.
16.00 Reporteris.
16.58 Orai.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
18.00 „Dzūkijos kultūros

ir tradicijų aidai“.
18.30 „Svečiuose pas

Marceliutę“.

„Kazino apiplėšimas“, 21.00, TV6
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Eteris
Antradienis
, gruodžio 4 d. Saulė teka 8.20, leidžiasi 15.56, dienos ilgumas
7.36. Delčia. Vardadieniai: Barbora, Osmundas, Vainotas, Liugailė.

Trečiadienis
, gruodžio 5 d. Saulė teka 8.22, leidžiasi 15.55, dienos ilgumas 7.33.
Delčia. Vardadieniai: Eimintas, Geisvilė, Gratas, Gracija.

LRT Televizija

LRT Televizija

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,
Lietuva.
9.15 „Senis“.
10.20 „Štutgarto kriminalinė policija 2“.
11.10 „Komisaras
Reksas“.
12.00 Stilius.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.15 Laba diena,
Lietuva.
16.30 „Seserys“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 (Ne)emigrantai.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per
Ukrainą“.
22.30 Dviračio
žinios.
23.00 „12 beždžionių 1“.
23.45 Klausimėlis.lt.
24.00 LRT radijo
žinios.
0.10 „Štutgarto kriminalinė policija 2“.
1.00 LRT radijo
žinios.
1.10 Istorijos detektyvai.
2.00 LRT radijo
žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo
žinios.
3.05 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo
žinios.
4.05 (Ne)emigrantai.
5.00 „Seserys“.

LNK
6.00 Dienos

programa.
6.05 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.35 „Madagaskaro

pingvinai“.
8.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
9.05 „Rimti reikalai“.
9.40 „Namai, kur
širdis“.
10.20 KK2.
10.55 Nuo... Iki...
11.25 Lituanos Locos.
12.00 „Meilės sparnai“.
13.00 „Gyvenimo daina“.
14.00 „Aukštakulnių
kerštas“.
15.00 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Nuo... Iki...

20.30 Lituanos Locos.
21.00 „Rimti reikalai“.
21.30 Žinios.
22.24 Sportas.
22.28 Orai.
22.30 „Gangsterių

medžiotojai“.
0.55 „Juodasis sąrašas“.
1.50 „Terminatorius.
Išsigelbėjimas“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
6.55 „Simpsonai“.
7.55 Visi mes žmonės.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Meilės žiedai“.
12.00 „Laukinė žemė“.
13.00 „Pažadėtoji“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Prieš srovę.
20.30 „Moterys meluoja

geriau“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Siuntinys“.
23.55 „Kaulai“.
0.55 „X failai“.
1.45 „Grainderis“.
2.40 Ekstrasensų mūšis.
4.00 „Kaulai“.
4.55 „X failai“.

BTV
7.00 „Didžiojo sprogimo

teorija“.
7.30 „Stoties policija“.
8.30 „Paskutinis faras“.
9.30 „Šuo“.
10.35 „Kobra 11“.
11.40 „Muchtaro
sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
12.45 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
13.45 „Stoties policija“.
14.45 „Paskutinis faras“.
15.45 „Šuo“.
16.55 „Kobra 11“.
18.00 Info diena.
18.30 „Muchtaro
sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
19.30 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
20.30 „Varom!“.
21.00 „Grėsminga žemė“.
23.05 „Eilinis Džo. Kobros
prisikėlimas“.
1.20 „Dingęs“.
2.30 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.
3.10 „Antgamtiniai
reiškiniai“.

Dzūkijos TV
6.00 Programa.
6.05 TV parduotuvė.
6.25 „Skonio reikalas“.
7.00 10 min. iki tobu-

lybės su Jurijumi.
7.10 Skinsiu raudoną

rožę.
8.00 „Pražūtingi sma-

ragdai“.

9.00 Adomo obuolys.
10.00 „Mentų karai.

Odesa“.
11.10 „Albanas“.
12.20 „Gurovo bylos.
Maitvanagiai“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Vienišas vilkas“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
18.00 „Dzūkijos kultūros
ir tradicijų aidai“.
18.30 „Kultūros langas“.
18.45 „Tai – sportas“.
19.00 Žinios.
19.20 Orai.
19.25 „Politiko išpažintis“.
20.00 Žinios.
20.20 Orai.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.58 Orai.
21.00 „Patriotai“.
22.00 Reporteris.
22.58 Orai.
23.00. Nuoga tiesa.
0.30 Lryto popuri.
1.05 „Albanas“.
2.10 „Vienišas vilkas“.
3.00 „Moterų daktaras“.
3.50 „Mentalistas“.
4.45 „Vienišas vilkas“.
5.35 Čempionai.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Džiazo muzikos

vakaras. XIX
tarptautinis
džiazo festivalis
„Birštonas 2016“.
6.50 ARTi.
7.05 Misija: Vilnija.
7.30 „Auklė Mun“.
7.40 „Riteris Rūdžius“.
7.55 „Džeronimas“.
8.20 Mokslo sriuba.
8.50 „Kaip atsiranda
daiktai 12“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Gimę tą pačią
dieną.
13.10 Anapus čia ir dabar.
13.55 Vienuolynų kelias
Lietuvoje.
14.25 „Jos istorija.
Moterų galia.
Gyvenimas“.
15.15 „Kaip atsiranda
daiktai 12“.
15.40 „Auklė Mun“.
15.50 „Riteris Rūdžius“.
16.05 „Džeronimas“.
16.30 Laba diena,
Lietuva.
18.00 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
18.15 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi“.
19.00 ARTi. Veidai.
19.15 Premjera. „Lenkijos
ankstyvosios istorijos paslaptys. Volinas – nuskendusių
dievų miestas“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.

21.30 „Komisaras ir jūra“.
23.00 Dainuoju Lietuvą.
23.15 Daiktų istorijos.
24.00 DW naujienos rusų

kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Džiazo muzikos
vakaras. XIX
tarptautinis
džiazo festivalis
„Birštonas 2016“.
1.30 „Stalingradas“.
3.45 Daiktų istorijos.
4.30 Garsiau.
4.55 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
5.10 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi“.

TV1
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Alisa Never“.
7.55 „Svajonių princas“.
9.55 „Būrėja“.
11.05 „Akloji“.
11.40 „Nusivylusios

namų šeimininkės“.
12.40 „Džekio Čano

nuotykiai“.
13.05 „Muča Luča“.
13.30 „Tinginių mies-

telis“.
14.00 „Antinas Gu-

druolis“.
14.25 „Džiunglių princesė

Šina“.
15.25 „Savas žmogus“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Mano meilės
šviesa“.
19.00 „Nusivylusios
namų šeimininkės“.
19.55 „Alisa Never“.
21.00 „Midsomerio
žmogžudystės
IX. Pernykštis
nusikaltimas“.
23.05 „Mano lemties
diena“.
1.00 „Nebylus liudijimas“.
2.55 „Džiunglių princesė
Šina“.
3.40 „Kaip atsikratyti
vaikino per 10
dienų“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „Saša ir Tania“.
7.00 „Aliaskos geležin-

keliai“.
8.00 „Havajai 5.0“.
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 „Bibliotekininkai“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Kobra 11“.
12.30 „Moderni šeima“.
13.30 „Univeras“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Havajai 5.0“.
16.00 „Bibliotekininkai“.
17.00 „Kobra 11“.
18.00 „Moderni šeima“.
19.00 „Univeras“.
20.00 „Saša ir Tania“.
20.30 Žinios.
20.58 Orai.
21.00 „Ekipažas“.
23.50 PREMJERA. „Pasitikėjimas“.
1.10 „Daktaras
Hausas“.
2.00 „Svieto lygintojai“.
2.50 „Paskutinis žmogus
Žemėje“.

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,
Lietuva.
9.15 „Senis“.
10.20 „Štutgarto kriminalinė policija 2“.
11.10 „Komisaras
Reksas“.
12.00 Nacionalinė
paieškų tarnyba.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.15 Laba diena,
Lietuva.
16.30 „Seserys“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Šiandien prieš 100
metų.
21.30 Mano mama
gamina geriau!
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Paskutinė karalystė 1“.
24.00 LRT radijo
žinios.
0.10 „Štutgarto kriminalinė policija 2“.
1.00 LRT radijo
žinios.
1.05 Stilius.
2.00 LRT radijo
žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo
žinios.
3.05 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
3.30 Dviračio
žinios.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per
Ukrainą“
5.00 „Seserys“.

LNK
6.00 Dienos programa.
6.05 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.35 „Madagaskaro

pingvinai“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
9.05 „Rimti reikalai“.
9.40 „Namai, kur širdis“.
10.20 KK2.
10.55 Nuo... Iki...
11.25 Lituanos Locos.
12.00 „Meilės sparnai“.
13.00 „Gyvenimo daina“.
14.00 „Aukštakulnių

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

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

20.30 Lituanos Locos.
21.00 „Rimti reikalai“.
21.30 Žinios.
22.24 Sportas.
22.28 Orai.
22.30 PREMJERA.

„Didysis meistras“.
1.05 „Juodasis sąrašas“.
2.00 „Gangsterių
medžiotojai“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 Tavo supergalia.
6.55 „Simpsonai“.
7.55 Prieš srovę.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Meilės žiedai“.
12.00 „Laukinė žemė“.
13.00 „Pažadėtoji“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Gero vakaro šou.
20.30 „Moterys meluoja

geriau“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Atkeršyti bet kokia

kaina“.
22.25 „Vikinglotto“.
22.30 TĘSINYS. „Atkeršyti

bet kokia kaina“.
0.00 „Kaulai“.
1.00 „X failai“.
1.50 „Grainderis“.
2.45 Ekstrasensų mūšis.
4.10 „Kaulai“.
5.00 „X failai“.

BTV
7.00 „Didžiojo sprogimo

teorija“.
7.30 „Stoties policija“.
8.30 „Paskutinis faras“.
9.30 „Šuo“.
10.35 „Kobra 11“.
11.40 „Muchtaro
sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
12.45 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
13.45 „Stoties policija“.
14.45 „Paskutinis faras“.
15.45 „Šuo“.
16.55 „Kobra 11“.
18.00 Info diena.
18.30 Betsafe–LKL.
„Rytas“–
„Lietkabelis“.
21.00 „Paskutinė tvirtovė“.
23.45 „Grėsminga žemė“.
1.50 „Dingęs“.
2.55 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.
3.35 „Antgamtiniai
reiškiniai“.

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

su V. Mačiuliu.
8.00 „Pražūtingi sma-

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

Odesa“.
11.10 „Albanas“.
12.20 „Gurovo bylos.

Mirtis tiesioginiame eteryje“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Vienišas vilkas“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
18.00 „Politiko išpažintis“.
18.25 „Dzūkijos kultūros
ir tradicijų aidai“.
19.00 Žinios.
19.20 Orai.
19.25 „Pozicija“.
20.00 Žinios.
20.20 Orai.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.58 Orai.
21.00 „Ant bangos“.
22.00 Reporteris.
22.58 Orai.
23.00 „Patriotai“.
0.00 „Beveik negyvas“.
1.05 „Albanas“.
2.10 „Vienišas vilkas“.
3.00 „Moterų daktaras“.
3.50 „Mentalistas“.
4.45 „Vienišas vilkas“.
5.35 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

21.00 Atspindžiai.

Paveldo kolekcija.
21.30 Premjera. „Kva-

dratas“.
24.00 DW naujienos rusų

kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Džiazo muzikos

vakaras. XIX
tarptautinis
džiazo festivalis
„Birštonas 2016“.
2.00 „Komisaras ir jūra“.
3.30 Kultūringai su
Nomeda.
4.15 ARTi. Veidai.
4.30 Už kadro.
4.55 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
5.10 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi“.

TV1
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Alisa Never“.
7.55 „Svajonių princas“.
9.55 „Būrėja“.
10.30 „Akloji“.
11.40 „Nusivylusios namų

šeimininkės“.
12.40 „Džekio Čano

nuotykiai“.
13.05 „Muča Luča“.
13.30 „Tinginių miestelis“.
14.00 „Antinas Gu-

druolis“.
14.25 „Džiunglių princesė

blikos himnas.
6.05 Džiazo muzikos

vakaras. XIX
tarptautinis
džiazo festivalis
„Birštonas 2016“.
6.50 Mokslo ekspresas.
7.05 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė.
7.30 „Auklė Mun“.
7.40 „Riteris Rūdžius“.
7.55 „Džeronimas“.
8.20 Pradėk nuo savęs.
8.50 „Kaip atsiranda
daiktai 12“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Istorijos perimetrai.
„Žodžio galia“.
13.05 Kultūringai su
Nomeda.
13.55 Linija, spalva,
forma.
14.20 Skambantys pasauliai su Nomeda
Kazlaus. Svečias
– operos žvaigždė
Hector Sandoval
(Meksika, Austrija).
15.15 „Kaip atsiranda
daiktai 12“.
15.40 „Auklė Mun“.
15.50 „Riteris Rūdžius“.
16.05 „Džeronimas“.
16.30 Laba diena,
Lietuva.
18.00 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
18.15 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi“.
19.00 ARTi. Veidai.
19.15 „Deividas Atenboras ir milžinas
dinozauras“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.

Šina“.
15.25 „Savas žmogus“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Mano meilės

šviesa“.
19.00 „Nusivylusios namų

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

žmogžudystės X.
Mirties šokis“.
23.05 „Mano lemties
diena“.
1.00 „Nebylus liudijimas“.
2.55 „Džiunglių princesė
Šina“.
3.40 „Midsomerio
žmogžudystės
IX. Pernykštis
nusikaltimas“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „Saša ir Tania“.
7.00 Pavojingiausi

pasaulio keliai.
8.00 „Havajai 5.0“.
9.00 Statybų gidas.
9.30 „Bibliotekininkai“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Kobra 11“.
12.30 „Moderni šeima“.
13.30 „Univeras“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Havajai 5.0“.
16.00 „Bibliotekininkai“.
17.00 „Kobra 11“.
18.00 „Moderni šeima“.
19.00 „Univeras“.
20.00 „Saša ir Tania“.
20.30 Žinios.
20.58 Orai.
21.00 „Gelbėtojas“.
23.50 „Pasitikėjimas“.
1.10 „Daktaras Hausas“.
2.00 „Svieto lygintojai“.
2.45 „Paskutinis žmogus

Žemėje“.

14

Dzūkų žinios Nr. 48 / 2018 11 29 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt

Asmeniniai skelbimai nemokamai !!!
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Dėmesio!

PARDUODA

Kalvarijoje organizuojami
mokymai:

NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

Tel.: (8 343) 21847,
8 699 88498.

••

••

••

3 k. butą Lazdijų centre (tvarkingas, 5 a., su baldais ir buitine
technika), kaina 21 000 Eur.
Tel. 8 679 08011.
Gretimus namų valdos sklypus: 0,27 ha ir 0,46 ha, Panarvės
k. Kainos: 2 200 Eur, 3 000 Eur.
Šalia – 1,23 ha ir 1,06 ha žemės
ūkio paskirties sklypus. Kaina –
po 4 200 Eur. Visi sklypai tinkami
namų statybai. Arti Lazdijų miestas bei miškas.
Tel. 8 679 08011.

••
••

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

••
ĮMONĖ SUPERKA
KARVES, BULIUS ir TELYČIAS
AB „Krekenavos agrofirma“
supirkimo kainomis.
Sveria vietoje. Moka 6 ir 21 proc. PVM.
Pasiima savo transportu. Atsiskaito iš karto.

Tel.: 8 685 86131, 8 698 28063.

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

••

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

Norgaudas Pilvinis atlieka
geodezinius (kadastrinius)
matavimus
Tel. 8 680 83000.
UAB „Rividė“
parduoda ir pristato:

PARDUODA.

Beržines ir juodalksnio
malkas.
Atvežame.
Užsakymai priimami

• Plautas aukščiausios rūšies akmens anglis (palaidos
arba fasuota po 25 kg).
• Granulines akmens anglis
(po 1 t, po 25 kg).
• Medžio briketus.
• Durpių briketus didmaišiuose po 500 kg.
• Medžio granules (sertifikuotos).
Tel. 8 652 71212.

8 688 80175.
Naujoji g. 132A, Alytus, el. p. info@surgede.lt
Tel. (8 315) 77250, mob. tel. 8 616 92004

Baldų

projektavimas,
gamyba,
prekyba

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

••

1 k. butą Veisiejų g., Druskininkuose. Arba išnuomoju.
Tel. 8 698 38153.

Tel. 8 655 58021.

••

Namą su 15 a sklypu Lazdijų
mieste.
Tel. 8 603 24679.
1 k. butą Simne (2 aukštas,
34,14 kv. m, su daline buitine
technika, nauji langai, šarvuotosios durys, nauja santechnika)
kartu su kolektyviniu sodu (6 a).
Tel. 8 601 93000.

••

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

••

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

••

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

••

Sodybą Lazdijuose arba keičiu į 2 k. butą I arba II aukšte.
Tel. 8 670 61649.

••

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

••

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

••

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

••

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

••

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

••

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

••

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

••

2 k. butą Vilniaus g. 11, Lazdijai (rūsys, sandėliukas, autonominis šildymas). Dėl nuomos
nesikreipti.
Tel. 8 684 46299.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

••

Traktorių T40 (dviejų tiltų),
kaina 2 100 Eur.
Tel. 8 698 46002.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

••

„Renault Scenic“ (labai geros
būklės, dyzelinas, 2002 m.).
Tel. 8 612 88438.

••

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

••

GYVULIAI

Paršavedę kiaulę (apie 250
kg), kaina sutartinė.
Tel. 8 646 62166.

••

Apie 130 kg kiaulę. Galima
rinktis iš dviejų. Kaina 1,7
Eur/kg.
Tel. 8 686 71256.

••
••
••
••

Pieninių veislės buliuką.
Tel. 8 679 47212.
Mėsinę kiaulę.
Tel. 8 601 22865.
Apie 200 kg mėsinį meitėlį.
Tel. 8 656 68604.
Veislines avis ir avinus.
Tel. 8 642 07624.

••

AUGALAI

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

••

KITI

Dvi cisternas (talpa 2,8 t),
kaina 170 Eur/vnt. Aliumininę
cisterną (talpa 1,1 t), kaina 170
Eur.
Tel. 8 629 72915.

••

Betoninius stulpelius gyvulių
aptvarams.
Tel. 8 605 76237.

••

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

••
••
••

Šienainį.
Tel. 8 622 33441.
Ketinius radiatorius.
Tel. 8 614 56206.
Fasuotas akmens anglis ir
durpių briketus. Atvežame. UAB
„Martas“, Gėlyno g. 17, Lazdijai.
Tel.: 8 652 51721, (8 318) 51721.

••

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

••

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

••

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

••

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

PE R K A
NEKILNOJAMASIS TURTAS

••
••
••

Žemę.
Tel.: 8 688 80688.
Žemės ūkio paskirties žemę.
Tel.: 8 615 94920, 8 614 56206.
Įmonė, įsikūrusi Lazdijuose,
perka mišką. Tel. 8 609 93464.

Darbo knygos ir
kalendoriai
2019 metams
Darbo kalendorius perkame
vieną kartą per metus, bet
naudojame kas dieną. Svarbu
išsirinkti tinkamiausią ir
patogiausią variantą.

KNYGYNĖLIS,
Seinų g. 12, Lazdijai, tel.: 8 646 71901, (8 318) 53 085.
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••

Mišką (gali būti bendraturčių, neatidalytas, su skolomis).
Sutvarkau dokumentus.
Tel. 8 644 55355.

••

GYVULIAI

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

••

Įmonė tiesiogiai – galvijus
aukščiausiomis ŽŪKB „Krekenavos mėsa“ kainomis. Moka iš
karto.
Tel. 8 613 79515.

••

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

••

KITI

Naudotą pianiną.
Tel. 8 659 60507.

••

Metalo laužo supirkimas:
juodojo metalo laužas – 170–200
Eur/t, skarda – 130–150 Eur/t.
Didesnį kiekį pasiimame patys.
Ežero g. 39, Lazdijai. Svėrimo paslaugos iki 60 t. Darbo laikas I–V
8.00–16.30 val., VI 9.00–13.00
val. Tel. 8 698 30902.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

••

Traktorių „Ursus“ arba „Zetor“ (pagamintą iki 2000 m.).
Tel. 8 686 70818.

••

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

••

Padangą 12-16/163 (tinka nuo
kombaino „Niva“ arba rusiško 7 t
kratytuvo). Tel. 8 688 80688.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

••

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

••

Brangiausiai – naudotus, nevažiuojančius angliškus, po eismo įvykio ar visiškai tvarkingus
automobilius ir mikroautobusus.
Pasiima patys. Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 630 64004.

••

Perkame automobilius, motociklus, prikabinamus namelius
(kemperius). Pasiimame patys.
Tel. 8 690 25066.

••

Superkame visų markių automobilius, mikroautobusus, kemperius, motociklus, keturračius,
motorolerius. Gali būti nevažiuojantys ar ilgai stovėję. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš
karto. Tel. 8 674 48971.

Mes negalime užpildyti Jūsų netekties,
Bet norime pasidalinti Jūsų skausmu.
Mes negalime pakeisti lemties,
Bet norime palengvinti jos kelią.
Mes negalime įveikti būties,
Bet norėtume padėti savo buvimu.
Mirus ilgametei draugijos narei Irenai Jušinskienei, nuoširdžiai
užjaučiame Jos šeimą ir visus artimuosius.
Lazdijų rajono neįgaliųjų draugijos kolektyvas

••

Visų markių automobilių
supirkimas. Gali būti nevažiuojantys, be techninės apžiūros, po
autoįvykio. Atsiskaitome vietoje,
sutvarkome dokumentus.
Tel. 8 635 88865.

DA R BA S

••

Superkame „Audi“, „VW“,
„MB“, „Opel“, „Mazda“, „Mitsubishi“, „Toyota“ markių automobilius. Gali būti nevažiuojantys
po autoįvykių. Pasiimame patys,
atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 674 48762.

••

Superkame visų markių automobilius, kemperius. Gali būti
nevažiuojantys ar po autoįvykio
bei parvežti iš Anglijos. Pasiimame patys, sutvarkome reikalingus
dokumentus, atsiskaitome iš
karto. Tel. 8 681 20546.

••

SIŪLO

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

NU O M A

••

SIŪLO

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

••

Išnuomoju gamybines-sandėliavimo patalpas Radvilų g.,
Veisiejuose.
Tel. 8 698 78040.

••

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

••

IEŠKO

Išsinuomočiau žemės ūkio
paskirties žemės. Gali būti
apleista. Apleistą žemę sutvarkyčiau.
Tel. 8 680 77728.

••

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

••

Išsinuomočiau būstą. Pageidautina Veisiejų seniūnijoje.
Tel. 8 620 46498.

••

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

••

Turite laisvos žemės nuomai Teizų apylinkėse? Padėkite
jaunam ir naujai besikuriančiam
ūkiui plėstis.
Tel. 8 653 90001.

••

PA S LAU G O S

Taisome automatines skalbimo mašinas. Atvykstame į
namus.
Tel. 8 615 73404.

••

VANDENS GRĘŽINIAI, GEOTERMINIS ŠILDYMAS. Darbai
nuo A iki Z visoje Lietuvoje
ištisus metus! Garantija, aptarnavimas. www.Melkerlita.lt.
Tel.: Linas 8 616 08020, Rolandas 8 686 83265.

••

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

••

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

••

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

••

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

••

Gaminame duris namams,
ūkiniams pastatams, laiptus ir
kitus gaminius. Kokybę garantuojame. Tel. 8 686 71689.

••

Statome karkasinius pastatus ir sodo namelius. Dengiame
stogus, renovuojame medinius
namus, apkalame namus.
Tel. 8 622 11081.

Knygos, raštinės ir kompiuterinės prekės
Spausdintuvų kasečių pildymas

Seinų g. 12, Lazdijai

Tel.: 8 646 71901, (8 318) 53 085, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt
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Baldų papildymas! .
Virtuvės komplektai, sofos,
lovos, kampai, spintelės,
lentynos, komodos, kėdės,
prieškambario baldai, šaldytuvai, šaldikliai, žoliapjovės, trimeriai. Nemokamas
atvežimas.

Ulonų g. 16, Alytus
(„Dainava“)
Tel. 8 683 76442

Miško
paslaugos.
• Miško pirkimas
• Miško pjovimas su harvesteriu
• Retinimai, sanitariniai kirtimai
• Savaiminių miško žėlinių kirtimas
• Prekyba mediena, rąstais
• Stataus miško su žeme ir be jos pirkimas
• Miško atkūrimas
• Medienos ištraukimas
• Konsultavimas.
Alėjos g. 29, Leipalingis.
Tel.: 8 618 42266, 8 686 67560
leipalingio.giria@gmail.com

A. Kašalyno PĮ teikia

gyvulių
sėklinimo
paslaugas. .
Tel.: 8 698 50235,
(8 318) 45988.

SUPERKA visų modelių

AUTOMOBILIUS, mikroautobusus,
sunkvežimius, tinkamus eksploatuoti ir
su defektais, jų kėbulus. Išrašome sunaikinimo
(utilizacijos) dokumentus.

Perkame mišką su
žeme ir išsikirsti.
Atliekame:
– miško valymo,
retinimo, sanitarinius
kirtimus.
– medienos ištraukimo
darbus.
– miško sodinimo ir
priežiūros darbus.

Alytus, Naujoji g. 50

MEDŽIO pjuvenų
BRIKETai IR GRANULėS

Tel. 8 688 80175
Vytauto g. 16, Seirijai,
Lazdijų r.
El. p. uabloginta@gmail.com

Pristatymas nemokamas.

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

• Miško kirtimas
ir valymas
• Miško pirkimas
visoje Lietuvoje
• Miškų atsodinimas

Tel. 8 688 80688.

Firma brangiai perka

pienu girdomus veršelius.
Moka 6 ir 21 proc. .

UAB „Taurusis miškas“
Kalvų g. 18, Salos k., 64136 Alytaus r.
Tel. +370 606 04241
El. p. info@taurusmiskas.lt

Tel. 8 612 34503.

www.taurusmiskas.lt

VERŠELIŲ
Veršelių
SUPIRKIMAS.
supirkimas.
Tel. 8 684 95050.

Tel. GALVIJŲ
8 684 95050.

SUPIRKIMAS.
Tel.: 8 682 49384,
8 686 98223.

El. p. : geodezinis@gmail. com,
info@ntkarolis. lt,
www. ntkarolis. lt

PERKAME
MIŠKĄ.

Gydytojos
Dainos MiliauskaitėsNemeikštienės lazerinės
dermatologijos kabinetas.
● Odos, plaukų, nagų ligos.
● Lytiniu būdu plintančios ligos.
● Karpų, kraujagyslių gydymas.
● Tatuiruočių šalinimas.
● BEMER terapija.
● Raukšlių ir randų gydymas. .

su žeme
ir iškirsti.
Tel. 8 682 61641
www.SuperkaMišką.lt

Vilties g. 32,
Alytus
Tel. : (8 315) 72480,
8 685 32787
El. p. info@modernusgydymas. lt
http://www. modernusgydymas. lt

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.
Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

PERKAME
MIŠKĄ

Tel. 8 680 81777

www.dzukijosgranitas.lt

Gaminame paminklus, tvoreles, antkapius.
Atvežame, sumontuojame.

Ilgastrėliu ekskavatoriumi pigiai, greitai ir
kokybiškai kasame, valome ir
giliname tvenkinius. Formuojame šlaitą, išlyginame žemes.
Patariame dėl kasimo darbų.

Tel. 8 652 50282.

Prekiaujame PERKAME
granito skaldele, kaina 25 kg nuo 4 eur.
MIŠKĄ
Mechanizatorių g. 7, Luksnėnų k., Alytaus r. , tel.: (8 315) 59221, 8 699 96468
ir apvaliąją
Kepyklos g. 15D, Alytus,
tel. 8 699 29258
medieną su žeme
Šiltnamių g. 2, Druskininkai, tel.: (8 313) 56029, 8 656 25005
arba išsikirsti.
Aikštelė prie Užupių kapinių, tel. 8 601 22238

Perka mišką
su žeme ir iškirsti
Darome miškotvarkos
projektus
Teikiame miškovežio
paslaugas.

UAB „VYTKERTA“,
Varpilės g. 4,
Senoji Varėna
Tel.: 8 610 31732, 8 623 16745,
el. p. vytkerta@gmail.com
BRANGIAI PERKAME Į

ARKLIUS, JAUČ
TELYČIAS, KAR

VANTOS
Įvairioms pirtims. Tel. 8 625 93 67
.

Įvairiems vanojimams.
Didesnį kiekį galiu atvežti.
Kviečiu susipažinti su
lietuviškos pirties
tradicijomis ir ritualais.
Tel. 8 633 59539.

BRANGIAI PERKAME ĮVAIRIUS

ARKLIUS, JAUČIUS,
TELYČIAS, KARVES.
Tel. 8 625 93 679

Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777
„Sūduvos galvijai“
Brangiai perka.

karves, jaučius, telyčias.
Tvarko subsidijas.
Atsiskaito iš karto.
Moka 6–21 proc.
Sveria, pasiima.

ose
talp

Naujoji g. 56, Alytus
Tel. : 8 678 41222,
8 655 26922

Tel. 8 605 44445

perka pienu girdomus
veršelius.
Moka 6 ir 21 proc.

Tel. 8 634 23551.
pa
se
o
j
Nau
• Topografiniai ir
geodeziniai matavimai,
• žemės sklypų
formavimo ir
pertvarkymo projektai,
• detaliųjų planų rengimas

didžiausiomis kainomis
Lietuvoje.
Mokame avansus.
Atsiskaitome iškarto.

UAB „Galvijų eksportas“

Tel.: 8 684 26629,
8 640 23333.

PERKA žemę.

Perkame mišką

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

Mėsinių galvijų augintojų
kooperatyvas
„5000 AUBRAKŲ LAZDIJAMS“
Superka bulius, telyčias, karves
eksportui į Lenkiją.

Tel. 8 699 03929.
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