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Taikos balandžiai iš Seimo: „Nesipykite“

Pilnutėlėje ligoninės salėje susirinkę darbuotojai tikėjosi išgirsti ne tik konkrečių pasiūlymų dėl ligoninės veiklos gerinimo, kilusių vadybos problemų sprendimo, psichologinio klimato stabilizavimo, bet ir
šalies sveikatos politikų poziciją dėl ligoninių tinklo ateities.

M

ažas lietus
iš didelio debesies arba
audra vandens stiklinėje – taip
trumpai ir suprantamai galima
būtų apibūdinti praėjusį antradie-

-30 %
AKUMULIATORIŲ
PAKROVĖJAI

nį atvykusio Seimo narių desanto
Lazdijų ligoninėje rezultatus.
Kai kurių Lazdijų ligoninės
darbuotojų pakviesti, į taikdarišką misiją atvyko Seimo
Sveikatos reikalų komiteto
pirmininkė Asta Kubilienė,
sveikatos apsaugos ministras

-25 %
DUŠO
KABINOS

Aurelijus Veryga, Seimo Sveikatos reikalų komiteto narys
Darius Kaminskas, taip pat parlamentarai Zenonas Streikus,
Virginija Vingrienė.
Šio vizito proga skubiai pasveiko ligoninės vadovas Vitas
Šimkonis.

Ieškojo problemos esmės

Pilnutėlėje ligoninės salėje susirinkę darbuotojai tikėjosi išgirsti
ne tik konkrečių pasiūlymų dėl
ligoninės veiklos gerinimo, kilusių vadybos problemų sprendimo, psichologinio klimato stabilizavimo, bet ir šalies sveikatos
politikų poziciją dėl ligoninių
tinklo ateities.
Akivaizdu, kad didžioji dalis
psichologinių problemų ligoninės kolektyvo tarpe kyla iš tikslios informacijos apie ligoninės
ateitį neturėjimo.
„Apie sveikatos sistemos per-

-20 %

tvarką šiandien nekalbėsime.
Gavome ligoninės darbuotojų
laišką dėl psichologinio smurto,
dėl ligoninės direktoriaus patarėjo. Norime išsiaiškinti ir padėti
jums tarpusavyje susitarti. Kad
psichologinis klimatas ligoninėje
būtų normalus, kad sprendimai
atitiktų teisės aktus. Kviesčiau
konstruktyviam dialogui“, – sakė
A. Kubilienė.
Seimo narė prašė pasisakyti
ligoninės kolektyvo narius ir
paaiškinti situaciją.

Gyveno komfortiškai

Ligoninės vadovas prisipažino:
„Mes gyvenome ramiai. O paskui
į patarėjus atėjo Kęstutis Mazurkevičius.“ Suprask, atėjęs nacionalinio lygio sveikatos vadybos
specialistas nutraukė ramų ir
sotų gyvenimą pradėjęs ieškoti
racionalesnio ligoninės valdymo ir veiklos būdų. K. Mazur-

kevičius į ligoninės direktoriaus
patarėjo poziciją buvo priimtas
V. Šimkonio įsakymu.
V. Šimkonis ir K. Mazurkevičius išsakė savo pozicijas ligoninę
kamuojančių problemų klausimais, nepagailėjo vienas kitam
ir „komplimentų“.
Rajono tarybos narė Jūratė
Juodzevičienė dėstė susirinkusiems ligoninėje vykstančio
konflikto esmę, bandydama
skųstis, jog meras neatsižvelgia
į Sveikatos ir socialinių reikalų
komiteto pasiūlymus uždaryti
Vaikų ligų skyrių. Mero Artūro
Margelio paklausta apie konkrečius pasiūlymus, neturėjo
ką pasakyti.

Viską sprendžia savivalda

Susitikimo metu buvo diskutuojama ir teisiniais klausimais
– kas turi teisę skirti ir atleisti
Nukelta į 3 psl.
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Savaitės komentaras

Politinės partijos tvirtai užima paskutinę vietą tarp institucijų

Algimantas Mikelionis
Vienas protingas žmogus yra pasakęs: demokratija – labai blogas
dalykas, bet nieko geresnio už ją
nėra sugalvota. Tai ypač gerai
savo kailiu esame patyrę mes, nes
penkiasdešimt metų gyvenome
sovietinės okupacijos sąlygomis
ir įsitikinome, kokia bloga ir beviltiška yra politinė sistema, kai
viskam vadovavo nusikalstama
ir iki kaulų smegenų korumpuota komunistų partija, kai buvo
viena „teisinga“ ir neginčijama
nuomonė, o mąstančius kitaip
ir ypač apie tai sakančius įvairiai
represavo, persekiojo ir visaip
kitaip kaip įmanydami engė.
Ačiū Dievui, atėjo tokie laikai,
kai sulaukę palankių sąlygų išsilaisvinome iš sovietinės vergijos
ir galim patys laisvai tvarkytis
savo krašte. Laisva ir demokratinė politinė sistema neįsivaizduojama be politinių partijų
gausos. Žinoma, valdžioje per
visą nepriklausomybės laikotarpį mūsų šalyje buvo ir kairiosios,

ir dešiniosios politinės jėgos.
Tokia tvarka yra nusistovėjusi
ir didžiausiose demokratinėse
Vakarų pasaulio šalyse. Jose
valdžioje irgi dažniausiai kaitaliojasi kairieji su dešiniaisiais, o
kartais su kažkuriais į koaliciją
papuola ir mažesnės politinės
partijos. Retai pasitaiko, kad valdžios koaliciją sudarytų kairieji
su dešiniaisiais.
Spalio 20 dieną dienraštyje
„Lietuvos rytas“ buvo išspausdinta visuomenės nuomonės
tyrimų bendrovės „Vilmorus“
apklausa. Joje respondentams
buvo užduoti keli klausimai. Vienas iš jų: pasitikite ar nepasitikite
šiomis institucijomis? Labiausiai
visuomenė pasitiki ugniagesiais
gelbėtojais – 88,4 procento, policija – 64,8 procento ir kariuomene – 56,8 procento apklaustųjų.
Toliau rikiuojasi trylika valstybės institucijų, kurios pelnė
pliusinį reitingą (susumavus teigiamai ir neigiamai vertinančius
respondentų balsus procentais).
Trečia nuo galo – Vyriausybė,
kuria nepasitiki 35,5 procento, o
pasitiki 21,1 procento respondentų. Taigi Vyriausybės reitingas
– minus 14,4 procento. Antras
nuo galo – Seimas. Juo nepasitiki
net 58,4 procento, o pasitiki tik
10,5 procento balsavusiųjų. Taigi
Seimo reitingas – net minus 47,9
procento. Paskutinėje institucijų

Adomo Žilinsko piešinys.
populiarumo reitingo vietoje jau
daug metų iš eilės įsitaisė politinės partijos. Jomis nepasitiki net
66,3 procento, o pasitiki tik vos
6,5 procento respondentų. Taigi,
politinių partijų reitingas – net
minus 59,8 procento!!!
Bet juk gerai pagalvojus ir įsižiūrėjus į konkrečias Lietuvos
politines partijas, dirbančias Seime ir į jų veiklą, visai nereikia stebėtis, kad visuomenė joms rodo
raudonas korteles. Švelniai pasa-

kius jos dirbdamos Seime tikrai
neblizga. Valdančioji „Valstiečių
ir žaliųjų“ sąjunga pasimetusi
tarp reformų, paskendusi populizmo ir įvairių draudimų ūke.
Pagrindinė opozicinė partija –
konservatoriai, garsiai rėkiantys
ir kalbantys apie demokratijos
trūkumą savo viduje, turi daug
problemų ir jiems nepavyksta
būti pilnaverte opozicija. Socialdemokratų partija, skilusi pusiau
irgi nesustiprėjo: dalis atsidūrė

opozicijoje, o kita dalis apskritai
virto kažkokiu politiniu mutantu. Apie liberalus, kurie byra tarytum kortų namelis, apskritai
atskira kalba. Tik labai gaila žiūrėti, kaip pastarieji byra, o juk
tai buvo rimta politinė jėga su
bene didžiausiu intelektualiniu
potencialu. Trumpai sakant, Lietuvos politinės partijos išgyvena
gūdžius laikus ir horizonte nematyti, kad artimiausiu metu kas
nors galėtų pasikeisti į gera.

•

Laisvės kovų muziejus nušvis naujomis spalvomis
Laisvės kovų muziejus, įsikūręs Lazdijuose, Vytauto
g. 11, sulaukiantis lankytojų, kurie nori susipažinti su politinių kalinių,
tremtinių, partizanų, jų
ryšininkų, kitų gyventojų
prisiminimais, daiktiniais
liudijimais apie 1944–1953
m. laisvės kovas bei Lazdijų krašto gyventojų trėmimo ir įkalinimo etapus,
netrukus atsinaujins.
Dabartiniame muziejaus pastate veikia nuolatinė ekspozicija,
vykdomos tęstinės edukacinės
programos ir renginiai. Tačiau
esamas pastatas yra prastos techninės būklės, priimti vis didėjančius lankytojų srautus darosi
sudėtinga ir nepatogu, nėra galimybių muziejaus lankytojams
įdomiu ir patraukliu būdu pateikti eksponatus bei organizuoti
įvairesnes edukacines, lavinamąsias bei kultūrines veiklas.
Dar Antrojo pasaulinio karo
laikus menantis pastatas bus
rekonstruojamas Lazdijų rajono savivaldybei įgyvendinant
projektą „Pastato rekonstrukcija ir pritaikymas kultūrinėms,
muziejinėms ir edukacinėms
reikmėms“. Siekiant padidinti
muziejinės, kultūrinės veiklos
prieinamumą, nuspręsta atlikti pastato, esančio Vytauto g.
11, Lazdijuose, rekonstrukcijos

darbus (bus atlikta pastato I ir
II aukšto rekonstrukcija ir įrengtos ekspozicijos lankytojams su
modernia vaizdo, garso, kompiuterine bei ekspozicijų įranga
ir baldais, įrengtas priimamasis
lankytojams, daugiafunkcinė
konferencijų salė) ir į rekonstruotą pastatą perkelti dabartinio
Laisvės kovų muziejaus ekspozicijas. Tikimasi, kad atsinaujinęs
muziejus paskatins apsilankyti
ne tik nuolatinius lankytojus,
bet ir moksleivius, vietinius gyventojus ir visus besidominčius
ir neabejingus Lazdijų rajone
vykusių Laisvės kovų istorijai. Atsinaujinęs muziejus taps
patrauklus ir istorija mažiau
besidomintiems lankytojams,
kurie sudalyvavę edukacinėse
programose, aplankę muziejaus
ekspozicijas norės čia sugrįžti
ir pasidomėti Lazdijų krašto ir
Lietuvos istorija išsamiau. Muziejus paskatins regioninius,
nacionalinius ir užsienio lankytojus aplankyti atsinaujinusiame
muziejuje įrengtas ekspozicijas,
sudalyvauti kultūriniuose renginiuose, edukacinėse programose.
Atnaujinus muziejinę ir ekspozicinę įrangą, darbuotojai turės
galimybes suorganizuoti daugiau
įvairesnių renginių ir taip pritraukti daugiau lankytojų.
Rekonstrukcijai įgyvendinti
naudojamos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų

Atnaujinus muziejinę ir ekspozicinę įrangą, darbuotojai turės galimybes suorganizuoti daugiau įvairesnių renginių.
veiksmų programos „Kokybiško
užimtumo ir dalyvavimo darbo
rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės „Modernizuoti
savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ ir Lazdijų rajono savivaldybė biudžeto lėšos. Iš viso
muziejaus pastato modernizavimui skirta 484 769,35 Eur, iš

jų ES struktūrinių fondų lėšos
– 299 541,00 Eur, Lazdijų rajono
savivaldybės biudžeto lėšos –
185 228,35 Eur.
Šiuo metu pasirašyta sutartis
su rangovais, kurie šiomis dienomis turi pradėti rekonstrukcijos darbus. Projektą „Pastato
rekonstrukcija ir pritaikymas

kultūrinėms, muziejinėms ir
edukacinėms reikmėms“ vykdo Lazdijų rajono savivaldybė.
Numatoma, kad kitų metų pabaigoje lankytojai galės 1944–1953 m.
laisvės kovas bei Lazdijų krašto
gyventojų trėmimo ir įkalinimo
etapus apžvelgti atnaujintame
Laisvės kovų muziejuje.

•
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Taikos balandžiai iš Seimo:
„Nesipykite“
»Atkelta iš 1 psl.

savivaldybės tarybos įsteigtos
įstaigos vadovą? Ar gali ligoninės vadovas pats, be steigėjo
žinios, skirti save pavaduojantį
asmenį?
Vyriausybės atstovė Alytaus
apskrityje Ona Balevičiūtė teigė,
jog visus teisinius klausimus turi
spręsti savivaldybė.
„Spręsti jums patiems, nes tai
savivalda. Savivaldybės taryba
priėmė naują ligoninės įstatų
redakciją. Taryba turi tvirtinti
ligoninės pareigybių sąrašą, o
merams suteikta teisė priimti
ir atleisti savivaldybės įstaigų
vadovus. Reikia pripažinti, jog
čia daug painiavos – įstatymai
kertasi, neaišku, kuris yra specialusis, kurio viršenybė“, – sakė
O. Balevičiūtė.

Ministras siūlė atsisakyti
dalies paslaugų

Susitikime kalbėjęs ministras

A. Veryga sakė, kad į Lazdijus
atvykę Seimo nariai – ne teismo kolegija, kad jiems svarbu
moderuoti diskusiją ir padėti
susikalbėti.
Ministras neslėpė, jog pritarų
kai kurių paslaugų atsisakymui
Lazdijų ligoninėje.
„Jei nėra ligonių, nereikia ir
skyrių“, – sakė ministras.
Paklaustas, kas turėtų atleisti
ligoninės vadovą – meras ar savivaldybės taryba, – A. Veryga
nuo konkretaus atsakymo diplomatiškai išsisuko.
„Aš – už kolegialų sprendimą, bet tai steigėjo, savivaldos,
sprendimai, – teigė ministras,
– nesipykite“.

Kvietė girdėti vieniems
kitus

Zenonas Streikus pripažino, jog
šioje situacijoje ieškoti kaltų –
blogiausias sprendimas
„Nesvarbu, kas laimės, bet

nukentės ligoniai, mes recepto neturime. Jei darbuotojas
neatlieka pareigų, jūs priimsite teisingus sprendimus. Gal
kas nors vyriškai apsispręs ir
pasitrauks“, – kalbėjo Z. Streikus.
A. Kubilienė palinkėjo ligoninės kolektyvui daugiau diskutuoti su meru, ligoninės vadovui pasiūlė ištaisyti klaidas.
„Svarbiausia – ne tik klausykitės, bet ir girdėkite vieni kitus“,
– savo taikdarišką misiją užbaigė
A. Kubilienė.
Tačiau V. Šimkonio pabaigos
kalba buvo mažiau optimistinė:
„Situacija mūsų nepuošia, lengvai nesusitarsime.“
Apibendrinti šio aukščiausiojo lygio sveikatos politikų
viešnagės esmę geriausiai
tiktų animacinio filmo personažo katino Leopoldo žodžiai:
„Vaikai, gyvenkime draugiškai“.

•

A. Margelis, meras:

„Tiesą sakant, iš šio susitikimo tikėjausi visai kitokių dalykų. Maniau, kad garbūs svečiai, sveikatos politikos formuotojai, pateiks
sveikatos sistemos pertvarkos esmę. Juk reikia pripažinti, jog
nesklandumai mūsų ligoninėje pirmiausiai kyla dėl nežinojimo
– žmonės nežino, kas jų laukia ateityje. Deja, nieko konkretaus iš
svečių neišgirdome, nebent tai, jog reikia atsisakyti tam tikrų paslaugų. Mano pozicija šiuo klausimu kitokia – viską dariau, darau
ir darysiu, kad mūsų krašto žmonės Lazdijų ligoninėje gautų kuo
daugiau paslaugų. Esu kategoriškai prieš, kad būtų atsisakyta Vaikų
ligų ar kitų skyrių. Kadangi Seimo nariai dar kartą patvirtino, jog ligoninės valdymas – savivaldos
prerogatyva, tai mes imsimės visų priemonių, kad ligoninėje vyktų esminiai pokyčiai – daugėtų
paslaugų, dirbtų kuo geresni specialistai, kad ligoninė dirbtų pelningai. Žinoma, svarbus ir vadybos aspektas. Manęs netenkina dabartinio ligoninės vadovo darbas, jis turi tarnybinių nuobaudų,
nesugeba efektyviai išnaudoti turimų resursų. Netrukus pradėsime ligoninės veiklos auditą, tada
ir pamatysime visą ligoninės veiklos paveikslą. Pažadu, jog su audito rezultatais bus supažindinti
visi rajono gyventojai. Tada žmonės galės spręsti, ar teisingai kai kuriems ligoninės darbuotojams
mokami ne vieną tūkstantį eurų siekiantys atlyginimai, kur keliauja uždirbami pinigai.“

Daugiausiai gyventojų paramos
Lazdijuose sulauks medžiotojai

Asociatyvi nuotr.

Mes sulaukėme kardiologo!

Skaitykite 5 psl. »

Lazdijuose dirbs Santaros klinikų mokslų daktaras A. Berūkštis.

Lazdijų ligoninė suteiks
rajono gyventojams dar
daugiau aukščiausio lygio
paslaugų. Puiki žinia širdies ligomis sergantiems
rajono gyventojams – nuo
praėjusios savaitės ligoninėje pradėjo dirbti aukščiausio lygio kardiologas iš
Santaros klinikų – mokslų
daktaras Andrius Berūkštis. Taigi, į konsultacijas
Vilniuje ar Kaune jiems
važinėti nereiks, jas gaus
Lazdijuose, šalia namų.
Gydytojas – vilnietis, garsios Berūkščių medikų dinastijos atstovas, baigęs Vilniaus universiteto
Medicinos fakultetą, rezidentūrą
atlikęs Klaipėdos Jūrininkų ligoninėje, kardiologo kvalifikaciją
kėlęs Amerikos Austrijos klinikoje Zalcburge.
Andriui Berūkščiui – 35 metai, tačiau jis jau turi dešimties
metų darbo praktiką, yra medicinos mokslų daktaras, ne vieno
mokslinio straipsnio kardiologijos tema bendraautorius, kartu
su kitais dviem savo kolegomis
parašęs ir išleidęs knygą „Atleto
širdis“.
Pirmoji darbo diena Lazdijuose Andriui Berūkščiui buvo
labai spalvinga – jis ne tik apžiūrėjo ligoninę, susipažino su
savo darbo vieta, pasirašė darbo
sutartį, echoskopavo ir konsultavo pirmuosius ligonius, bet ir
susitiko su rajono savivaldybės
meru Artūru Margeliu. Meras
naujajam gydytojui papasakojo apie rajoną, jo demografinę
situaciją bei rajono gyventojų
lūkesčius Lazdijų ligoninei.
„Mes siekiame, kad mūsų
žmonės kuo daugiau kvalifikuotų paslaugų gautų Lazdijų
ligoninėje. Siekiu, kad mūsų
ligoninė plėstųsi, tobulėtų, kad
joje dirbtų kuo daugiau aukštos

kvalifikacijos gydytojų, tokių
kaip Jūs“, – saklė meras.
Andrius Berūkštis, prisistatydamas savivaldybės merui, sakė,
jog jis pats – iš medikų šeimos:
gydytojai kardiologai yra ir jo
senelis, ir tėvas. Jis pats dirba
Vilniaus universiteto ligoninės
Santaros klinikose Intervencinės
kardiologijos ir rentgenochirurgijos skyriaus Periferinių kraujagyslių intervencinės radiologijos
poskyrio intervenciniu kardiologu. Visa darbo diena Santaros
klinikose skirta operacijoms,
todėl darbas Lazdijuose, kur
galės apžiūrėti ligonius, su jais
bendrauti, konsultuoti, jam ne
tik įdomus, bet ir naudingas.
Anksčiau Lazdijus gydytojas
sakė matęs tik pravažiuodamas
pro šalį.
„Tik dabar, važiuodamas iš Vilniaus į darbą Lazdijuose, pastebėjau, kad čia labai gražus ir mielas
kraštas“, – sakė A. Berūkštis.
Sostinės mediką nustebino, jog
Lazdijų rajonas toks lietuviškas,
visų pacientų pavardės – lietuviškos.
Anksčiau konsultuojančiu gydytoju kardiologu jis porą metų
yra dirbęs Kaišiadoryse – rajone,
kuris pagal gyventojų skaičių yra
labai panašus į Lazdijus.
Šį aukščiausios kvalifikacijos
gydytoją kardiologą, mero prašymu, surado tuo metu laikinai
Lazdijų ligoninės vadovo pareigas ėjęs Kęstutis Mazurkevičius,
kuris tikisi, kad į Lazdijus ateityje pavyks prikviesti ir daugiau
jaunų, perspektyvių gydytojų,
kurių ligoninei šiuo metu labai
reikia.
Gydytojas kardiologas A. Berūkštis dirbs vieną darbo dieną
per savaitę, keturis kartus per
mėnesį. Pas šį gydytoją ir pas
kitus jau dirbančius ligoninės
gydytojus galima patekti gavus
šeimos gydytojo siuntimą.

•

4

Dzūkų žinios Nr. 46 / 2018 11 15 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt

Veikti kartu lengviau nei po vieną
Sakoma, rūpesčiai tampa
lengvesni, o tikslai lengviau
pasiekiami, kai jais su kuo
nors pasidaliji. Deja, pradėti dirbti kartu dažnai būna
sunku, nors daugelis žemės
ūkio sektoriuje veikiančių
subjektų sutinka, jog bendradarbiaujant produkciją
parduoti lengviau, o uždirbti
galima daugiau.
Sudėtingiausia žengti pirmą žingsnį, tačiau su Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020
m. programos (KPP) priemonės „Gamintojų grupių
ir organizacijų įsisteigimas“
veiklos sritimi „Gamintojų
grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje“ jis gali būti daug
lengvesnis ir paprastesnis.
Mat bendradarbiauti sutikę
žemės ūkio sektoriuje veikiantys juridiniai asmenys
už vienerius veiklos metus
gali gauti iki 100 tūkst. Eur
paramą, finansuojamą iš
Europos žemės ūkio fondo
kaimo plėtrai ir Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto.

Tik juridiniams asmenims

Ši parama teikiama žemės ūkio
sektoriaus juridinių asmenų
grupių veiklai. Fiziniams asmenims parama pagal šią priemonę neteikiama. Pabrėžiama,
jog juridinis asmuo turi būti

nų, faksų, kopijavimo aparatų
ar kitų biuro mašinų įsigijimas,
išlaidos, skirtos personalui išlaikyti ir kt.

Daugiau galimybių turi
stambesni

Žemės ūkio srityje veikiantys ir bendradarbiauti pasirengę juridiniai subjektai, įsitraukdami į veiklos sritį „Gamintojų grupių
ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje“, gali gauti iki 100 tūkst. Eur siekiančią paramą.
sudarytas iš ne mažiau kaip 10
dalyvių, fizinių ir (ar) juridinių
asmenų, taip pat įregistruotas
Juridinių asmenų registre ne
anksčiau kaip 2014 m. sausio
1 d.
Veiklos sritis „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas
žemės ūkio sektoriuje“ turėtų
patikti tiems, kurie siekia pirminės produkcijos gamintojų konkurencingumo didinimo, geriau
juos integruojant į žemės ūkio
maisto produktų grandinę, taikant kokybės sistemas, kuriant
žemės ūkio produktų pridėtinę vertę, propaguojant vietos
rinkas ir pasitelkiant trumpas
tiekimo grandines, gamintojų
grupes ir tarpšakines organizacijas – tokia yra priemonės
veiklos tikslinė sritis. Ji gali būti
naudinga ir siekiantiems diegti, kurti bei skleisti inovacijas,

norintiems organizuoti maisto
tiekimo grandinę, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą
ir rinkodarą, gyvūnų gerovę ir
rizikos valdymą žemės ūkyje –
tai vienas iš veiklos srities kompleksinių tikslų.

Svarbiausia – geras veiklos
planas

Juridiniai asmenys, ketinantys
gauti paramą pagal šią KPP
veiklos sritį, turėtų pradėti nuo
bendraminčių paieškos – kuo
daugiau dalyvių sudarys pareiškėją, tuo daugiau balų jam bus
skiriama. Antras žingsnis – verslo planas. Verslo planą pareiškėjas, sudarytas iš kelių juridinių
asmenų, turi parengti 5 metų
trukmės laikotarpiui. Jame turi
būti numatyta veikla pirmiems,
antriems, tretiems, ketvirtiems ir
penktiems veiklos (verslo plano

įgyvendinimo) metams ir įgyvendinama tik šiais metiniais
laikotarpiais. Plane pareiškėjas
turi numatyti planuojamas išlaidas – tinkamomis finansuoti
išlaidomis pagal veiklos srities
taisykles yra laikomos tik tos išlaidos, kurios susijusios su verslo
plano įgyvendinimu, neviršijančios atitinkamų prekių, darbų,
paslaugų vidutinės rinkos kainų.
Tarp tinkamų paramos lėšomis
finansuoti išlaidų gali būti gamybinių patalpų, naujos technikos
ir įrangos, atitinkančios ES reikalavimus, biuro baldų, įrangos,
kompiuterinės technikos, telefo-

Kaip jau minėta, didesnius
šansus gauti paramą turi tie
pareiškėjai, kurie suvienija
daugiau narių. Tikimybė gauti
paramą didėja ir tiems, kurių
nariai dirba daugiau žemės,
laiko daugiau ūkinių gyvūnų,
bičių. Papildomi balai skiriami tiems, kurie vienija narius,
ūkinę veiklą vykdančius žemėje, kurioje esama gamtinių ar
kitų specifinių kliūčių, taip pat
tiems, kurie savo būryje turi
bent vieną kooperatinės bendrovės atstovą.
Nors priemonė nėra populiari, apie galimybę ja pasinaudoti
juridiniai subjektai, veikiantys
žemės ūkio sektoriuje, turėtų
gerai pagalvoti. Juk paramos
suma, į kurią jie gali pretenduoti, yra gana didelė (iki 100
tūkst. Eur). Tokia suma gali ne
tik padėti stabiliau įsitvirtinti
rinkoje, bet ir pagerinti finansinius įmonių, kooperatinių
bendrovių rezultatus.
Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka
Užs. Nr. 13

Juodasis penktadienis Varlė.lt Alytaus salone
Varle.lt – prekybinis tinklas, kuriame
galima užsisakyti ir atsiimti didžiumą
kompiuterinės ir buitinės technikos prekių už internetinę kainą. Tinklo Varlė.lt
salono Alytuje vadovas Andrius Švirinas
sako, jog šiais metais šventinė prekyba,
susidomėjimas kalėdinėmis dovanomis
įgauna pagreitį. Tad jau šį mėnesį lapkričio 23 dieną skelbiamas Juodasis
penktadienis arba kitaip žinomas
„Black Friday“ pavadinimu. Būtent
šią dieną visos prekės, esančios mūsų
parduotuvėje, bus parduodamos už savikainą. „Pastebime, kad vis daugiau
žmonių kalėdines dovanas perka iš anksto, nepalieka to paskutinei minutei. Tad
pasinaudoti šia galimybe yra puiki proga.
Maloni žinia pirkėjams yra ta, kad nuo
Juodojo penktadienio, t. y. nuo lapkričio
23 dienos bus vykdoma loterija, kurios
metu perkant prekių už 100 eurų ir daugiau galima laimėti puikių prizų. Loterija
tęsis iki gruodžio 31 dienos. Tai asmeninis
fejerverkas, tinkantis bet kokiai šventei, pavyzdžiui gimtadieniui, vestuvėms,
jubiliejui. „Artėjant šventėms aktualu
fejerverkai, tad mūsų salone šį sezoną
galima rasti pačius naujausius fejerverkus, padėsime išsirinkti bei užsisakyti
juos“, – pasakoja salono vadovas.
Internetinėje parduotuvėje Varlė.lt yra
per 300 000 prekių pozicijų, salone Alytuje – apie 5000 prekių pozicijų. „Klientas
jau namuose gali pradėti rinktis prekes
ir apžiūrėti jų specifikacijas. Pirkėjui
atvykus į Varlė.lt saloną Alytuje, čia
dirbantys specialistai padeda išsirinkti
tiksliausiai kliento norus atitinkančią
prekę, pasiūlo geriausią kainą, pataria
pagal poreikius. Prekės, kurių salone

www.varle.lt., Naujoji g. 50, Alytus.
tuo momentu neturėsime, atkeliaus ne
vėliau nei per porą dienų. Taigi, mes galime pasiūlyti didelį prekių pasirinkimą,
ypatingai žemas kainas bei naudingų
patarimų“, – sakė Varlė.lt Alytaus salono
vadovas.
Pabrėžtina tai, kad Varlė.lt nesiūlo fiktyvių akcijų. Visada sakome, kad nebūtina rinktis pigiausią prekę, gal kartais
verta sumokėti keliais eurais daugiau,

tačiau išsirinkti kokybišką produktą.
Stengiamės įtikti kiekvienam klientui.
Prekiaujama netgi puodais, siurbliais,
vėjapjovėmis, taip pat planšetiniais
kompiuteriais, fotoaparatais, telefonais.
Labai platus kokybiškų kanceliarinių
prekių asortimentas.
Naujausią informaciją bei nuolaidas, taikomas internetinės prekybos
Varlė.lt salone, rasite Naujoji g. 50.

Darbo laikas: I–V 9–17, VI 10–13. Telefonas +370 683 20474. El. paštas
alytus@varle.lt, o nuolatos atnaujinamą Varlė.lt prekių asortimentą
galite sekti internetiniu adresu www.
varle.lt.
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Valdžia pasirūpino, kad Šeštokų
gyventojai gertų tyrą ir švarų vandenį
Lazdijų rajono savivaldybės vadovų iniciatyva nuolat yra siekiama užtikrinti
gyventojų aprūpinimą
geriamuoju vandeniu, kontroliuoti higienos normų
laikymąsi, tad atsižvelgiant
į Lazdijų rajono savivaldybės Šeštokų miestelio
gyventojų prašymus, UAB
„Lazdijų vanduo“ pateikus
prašymą, planuojami vandens gerinimo įrenginių
statybos ir gręžinio įrengimo Šeštokų miestelyje
darbai.
Šių metų lapkričio 6 d. UAB
„Lazdijų vanduo“ jau pasirašė
preliminarią sutartį dėl vandens
gerinimo įrenginių statybos ir
gręžinio įrengimo darbų Šeštokuose. Šios vandens kokybės
gerinimo priemonės suteiks geresnį, švaresnį vandenį net 152
geriamojo vandens vartotojams.
Artimiausio Lazdijų rajono savivaldybės tarybos posėdžio metu,
vyksiančio lapkričio 16 dieną, į
darbotvarkę įtrauktas klausimas
„Dėl 2018 metų Lazdijų rajono
savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo, kuriuo taryba

bus kviečiama balsuoti dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos asignavimų didinimo
Vietinio ūkio ir infrastruktūros
priežiūros ir plėtros programos
priemonei „Modernizuoti ir plėtoti geriamo vandens tiekimo
bei nuotekų šalinimo tinklus,
siurblines, šilumines trąsas“,
skiriant 89,8 tūkst. eurų UAB
„Lazdijų vanduo“ vandens gerinimo įrenginių statybos ir gręžinio įrengimo Šeštokų miestelyje
darbams apmokėti.
Preliminariojoje vandens
gerinimo įrenginių statybos ir
gręžinio įrengimo Šeštokų miestelyje sutartyje numatoma, kad
statomuose įrenginiuose bus
įdiegtas nepertraukiamas ir
stabilus valymo procesas, užtikrinamas geriamojo vandens
išvalymas iki reikalaujamų parametrų. Siekiant tai užtikrinti
bus atliekami darbai: suprojektuotas, išgręžtas ir įrengtas
gręžinys, suprojektuoti ir pastatyti nauji vandens gerinimo
įrenginiai, įrengtas filtrų paplavų vandens nuskaidrintuvas,
sumontuoti mėginių paėmimo
stendai, vandens impulsiniai
apskaitos prietaisai, paklota

Daugiausiai gyventojų paramos
Lazdijuose sulauks medžiotojai
Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija informuoja,
kad jau pradėta ir iki lapkričio 15
d. bus pervesta parama įvairiems
paramos gavėjams, meno kūrėjams ir politinėms partijoms. Nuo
2017 m. sumokėtų mokesčių 531
tūkst. gyventojų paramai skyrė 17,4 mln. eurų. Per 2,3 tūkst.
Lietuvos gyventojų Lazdijų rajono savivaldybėje įsikūrusioms
organizacijoms paramai skyrė
daugiau nei 71,5 tūkst. eurų, iš
jų 292 rėmėjai per 3,8 tūkst. eurų
paskyrė politinėms partijoms.
Gyventojai įvairias organizacijas kasmet gali paremti skirdami
2 proc., o partijas – 1 proc. sumokėto pajamų mokesčio. Lazdijų
rajono savivaldybėje daugiau nei
21,3 tūkst. eurų paramos skirta
Medžiotojų klubui „Zelionka“, per
2,2 tūkst. eurų sulauks Lietuvos
medžiotojų ir žvejų draugijos Lazdijų skyriaus Veisiejų medžiotojų
būrelis, dar 1,5 tūkst. eurų paramos gaus Lietuvos medžiotojų ir
žvejų draugijos Lazdijų skyriaus
Paliepio medžiotojų būrelis.
Paramos įvairioms organizacijoms ir partijoms gali būti pervesta ir daugiau, jei gyventojai,
kurie neteisingai užpildė pajamų
deklaracijas bei jų nepatikslino,
tą padarys. Pirmiausia gyventojų
lėšos pervedamos tiems paramos
gavėjams, kuriems visi rėmėjai
paramą paskyrė tik elektroniniu būdu. Šiemet tokių paramos
gavėjų 16,4 tūkst., jiems paskirta
suma — per 5,2 mln. eurų. Taip

pat nauja tai, kad nuo šiol informacija apie paramos gavėjams
skirtas lėšas viešai skelbiama
Valstybinės mokesčių inspekcijos
interneto svetainėje http://www.
vmi.lt/cms/paramos-statistika.
„Šiemet paramą elektroniniu
būdu Lazdijų rajono savivaldybės organizacijoms paskyrė 87,8
proc. gyventojų. Planuojame,
kad kiti metai bus paskutinieji, kai paramą bus galima skirti
pildant ir popierinius prašymus,
o nuo 2020-ųjų bus priimami tik
elektroniniu būdu užpildyti prašymai. Jau keleri metai nebuvo
galimybės prašymą pateikti per
darbdavį, taip pat VMI nepriėmė
prašymų, jei juos urmu bandė
pristatyti paramos gavėjai, nenagrinėjome pluoštais atsiųstų
arba VMI darbuotojui tiesiogiai
atneštų prašymų, jeigu kartu su
jais nebuvo pridėti atstovavimą
kiekvienam gyventojui, kurio
prašymas teikiamas, patvirtinantys dokumentai. Šių būtinų
veiksmų VMI ėmėsi, kad identifikuodama prašymus teikiančius
asmenis, galėtų užtikrinti skaidrumą ir savanorišką paramos
skyrimą“, – teigia Kauno AVMI
viršininkė Judita Stankienė.
Daugiau informacijos, susijusios
su paramos skyrimu ir visais kitais
mokestiniais klausimais, gyventojai gali rasti VMI internetiniame
tinklalapyje www.vmi.lt, taip pat
paskambinę trumpuoju numeriu
1882 arba +370 5 255 3190.
VMI inf.

•

lauko vandentiekio linija nuo
gręžinių iki naujai statomų vandens gerinimo įrenginių pastato
ir paruošta vandens nuvedimo
linija iš gerinimo įrenginių pastato, sujungiant ją su esamomis
vandentiekio linijomis vandenvietėje bei kiti techniniai darbai.
Planuojama, kad darbai bus atlikti per 1 metus.
Vanduo – gyvybiškai svarbus
žmogaus gyvybei, visuomenės
sveikatai ir ekonomikos gerovei.
Be to, pagerinus geriamojo vandens kokybę ir sanitarines sąlygas, yra užkertamas kelias per
vandenį plintančioms ligoms,
taip išsaugojama ne tik žmogaus
sveikata, bet ir sutaupomos lėšos
sveikatos priežiūros srityje, tad
Šeštokų miestelis nebus vienintelis Lazdijų rajono savivaldybėje, kuriame siekiama gerinti
vandens kokybę. Netrukus planuojama pasirašyti preliminarią
sutartį ir dėl Teizų kaimo vandens kokybės gerinimo įrenginių
pastatymo.

•

Dzūkai kalba, kad...
g Antradienį rimtai susikibo
Lazdijuose viešėjęs vienas Seimo narys, dar kitaip vadinamas
Zeniuku, ir svarbiausias rajono
valstietis Benius. Seimo narys
bandė auklėti aikštingąjį Benių
dėl nekorektiškų jo pasisakymų
viešojoje erdvėje apie netradiciniu būdu žirgus auginantį
specialistą. Benius parlamentarui pareiškė, jog jis apie žirgus
viską išmano, nes buvo kolchozo pirmininkas.
g Savivaldybė gavo gausybę vyriausiųjų finansininkių
iš Vilniaus ir Kauno prašymų
priimti jas į darbą Lazdijų ligoninėje. Pasirodo, jas sugundė
šios ligoninės vyr. buhalterės
gaunama alga – 2000 eurų.
Tokių pinigų nei sostinės, nei
laikinosios sostinės prestižinėse ligoninėse buhalteriams
niekas nemoka, dėl tokių pini-

gų galima ir pavažinėti ar butą
Lazdijuose išsinuomoti.
g Viena Lazdijų kavinė sumanė netradiciniu būdu prisidėti prie Lietuvos 100-mečio
šventimo. Pietaujant šioje kavinėje esi priverstas klausytis
rusiškos muzikos. O pietauja
ten tik vietiniai, svečių iš Rusijos
beveik nebūna.
g Kai kurie rajono gyventojai į savivaldybę atvyksta ne tik
spręsti savo problemų – skubiai
atlikti gamtinių reikalų, bet ir
aprūpinti šeimą tualetiniu popieriumi.

•

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.

Reklamos ČIA neišjungsi!
Dėl reklamos laikraštyje „Dzūkų žinios“ kreiptis el. p. dzukuzinios@gmail.com
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Startavo rajono krepšinio pirmenybės

PRAEIVIO UŽRAŠAI
Pirmadienį nutariau nuvažiuoti į Druskininkus ir pažiūrėti,
kaip būnant praeiviu kurorte
sekasi rašyti užrašus. Bet nuo
pat pradžių mintys pakrypo
kita linkme: pradėjau galvoti,
kiek žmonių turėjo pasistengti,
kad šią išvyką galėčiau pavadinti vykusia.
Ryte nuėjęs į Veisiejų autobusų stotį pradėjau laukti dešimt
minučių po pusės dešimtos pasirodysiančio autobuso. Pagalvojau, kad pirmadienį vairuotojas turėjo keltis gana anksti,
kad spėtų iš Suvalkijos atriedėti
į mano gimtąjį miestą dar prieš
dešimt. Sulaukęs keleivinės ir
įlipęs į ją pasilabinau su vairuotoju ir padaviau jam į delną pora
eurų ir trisdešimt centų bei paprašiau bilieto į kurortą. Gavęs
bilietą sulanksčiau jį ir įsidėjau į
piniginę. Važiuodamas autobusu labiausiai mėgstu tylėti ir neskubėdamas žvalgytis per autobuso langus į plytintį peizažą. Šį
sykį to padaryti nepavyko, nes
dar stotyje sutikau kaimynę,
tad autobuse atsisėdome vienas šalia kito ir gerą pusvalandį
(kol atsidūrėme Druskininkų
autobusų stotyje) praleidome
kalbėdamiesi. Pagaliau vienas
patraukiau link prancūziškų
bandelių kepyklėlės „Boulangerie“, kur būdamas kurorte
dažnai užsuku puodelio kito
kavos. Pagalvojau, kad kepėjos
į šią kepyklėlę ateina penktą valandą ryto, kad čia užsukę klientai prie puikios kavos gautų
šviežutėlių ir burnoje tirpstančių bandelių ir kitų skanumynų tiesiai iš krosnies. Padavėja,
kuri padavė man rytinę bandelę
ir įpylė du puodelius juodos kavos, irgi anksti atsikėlusi atėjo
į darbą. Begurkšnodamas kavą
mąsčiau, kokioje valstybėje ir į
kokią pasaulio pusę atsuktame
Andų šlaite įstabi indėnė skynė
kavos pupeles, iš kurių buvo
pagamintas mano pirmadienio
ryto gėrimas.
Pabaigęs gurkšnoti kavą

patraukiau į netoliese esantį
„Vagos“ knygyną. Maloni bibliotekininkė buvo rekomendavusi vieną knygą, tad be galo
suintriguotas panorau ją įsigyti.
Tai buvo japonų rašytojo Harukio Murakamio knyga „Ką aš
kalbu, kai kalbu apie bėgimą“.
Nors niekada nemėgau bėgioti
ir tikrai nesiruošiu dabar pradėti, bet tokio meistro knygoje
bus rašoma ne tik apie tai. Į
kuprinukę įsidėjęs šią knygą,
pasišnekėjau su maloniomis
knygyno darbuotojomis, pasidairiau po knygų lentynas
ir likus dešimčiai minučių iki
vienuoliktos ryto patraukiau
pas savo barzdaskutį, nes lygiai vienuoliktą buvome sutarę
susitikti. Paskutinį kartą mano
barzdą jis buvo tvarkęs prieš
du mėnesius. Įžengęs į kirpyklą
pamačiau ant sienų prikabinta
gausybę gairelių su užrašu 30.
Tiek metų pirmadienį sukako
barzdų ir plaukų tvarkymo
meistrui. Keliolika įgudusių
rankos mostų, ir mano barzdelė,
puošianti smakrą, iš netvarkingos šluotos įgavo lašo formą.
Traukiu link „Druskonio“ redakcijos, kur dirba mano bičiulis Augis. Seniai matėmės, tad
yra apie ką pakalbėti. Gaunu
nemenką krūvelę šio laikraščio
egzempliorių, dedu juos į kuprinukę ir pėdinu link „Širdelės“
kavinės. Pietų metas, tad legendinės šios kavinės barmenės
Raselės paprašau atnešti dienos
pietus: po įprastos žirnių sriubos pasigardžiuodamas kertu
vištienos maltinukus su sūriu,
keptomis bulvytėmis ir morkų
salotomis, pagardintomis česnakais. Pavalgęs neskubėdamas gurkšnoju girą ir laukiu
pasirodant savo bičiulio Virgio.
Pastarasis pasirodo lyg Kalėdų
senelis, nes atveža man dvi kepures su stilizuota M raide ir
lenkišką žurnalą apie šių metų
UEFA Čempionų lygos sezoną.
Pirmadienis persirita į antrą
pusę...

Vaidotas Morkūnas
Praėjusį penktadienį startavo Lazdijų r. atvirosios
krepšinio pirmenybės,
kuriose varžysis 8 komandos: Lazdijų SC I–„Pietų
Megrame“, Lazdijų SC II,
„Kapčiamiestis“, „Pirmyn!
Kartu mes galime“, „Punskas“, „Dzūkija“, „Cie LT
Forge“ ir KK „Lazdijai“. Ši
komanda gins nugalėtojų
titulą.
Šių krepšinio pirmenybių vyriausiasis teisėjas Ričardas Čepanonis tvirtino, kad nauja tai,
jog šios pirmenybės tapo atviros,
nes pareiškė norą dalyvauti ir
komandos iš kitų rajonų – „Cie
LT Forge“ komanda iš Marijampolės, taip pat jose jau kelerius
metus iš eilės žaidžia krepšininkai iš Punsko. Po kelerių metų
pertraukos šiose pirmenybėse
dalyvaus ir krepšininkai, kurie

gins Kapčiamiesčio miestelio garbę. Šiemet nesudarė komandos
daug metų žaidę šiose pirmenybėse Šeštokų bei Veisiejų krepšininkai. Dar vieni krepšininkai iš
viso rajono susibūrė į komandą,
kuri pasivadino „Dzūkija“. O kelerius metus šiose pirmenybėse
žaidusi komanda „Dzūkų žinios“
dabar pasikeitė pavadinimą ir
tapo „Pirmyn! Kartu mes galime“. Šiose pirmenybėse taip pat
dalyvaus ir mūsų Sporto centro
auklėtiniai, kurie susibūrė į dvi
komandas. Vieną iš komandų
remia įmonė „Pietų Megrame“,
todėl tai atsispindi jos pavadinime. „Stengsimės organizuoti
varžybas, kad jos būtų įdomios,
atkaklios, kad jų ateitų stebėti
daugiau žiūrovų. Pirmenybės
organizuojamos ratų sistema,
komandos kovos dėl dviejų taurių – didžiosios ir mažosios, vyks
finaliniai turnyrai. Esame pasirašę sutartį su krepšinio sporto

mokykla „Perkūnas“, kurios atstovai teisėjaus pirmenybėms“,
– sakė R. Čepanonis.
Praėjusį penktadienį atidarymo rungtynėse susitiko Lazdijų
SC II ir pirmenybių debiutantai
„Cie LT Forge“ ekipa iš Marijampolės. Atkakliose rungtynėse
nugalėjo Lazdijų SC II krepšininkai, varžovus įveikę 89:79.
Rezultatyviausiai laimėjusiųjų
gretose žaidė Gytis Stankevičius
(19), Arlandas Čiškevičius (18),
Tomas Inokaitis (17), Titas Gervelis (12) ir Kajus Armalis (11).
Pralaimėjusiems Tomas Miškelis įmetė 35, Artūras Savičius
10 taškų. Antrose pirmenybių
rungtynėse Lazdijų SC I „Pietų
Megrame“ 79:49 įveikė „Dzūkijos“ ekipą. Nugalėtojams Mantas
Valukonis pelnė 23, Nojus Valenta 13 ir Marijonas Žukauskas 11
taškų. Pralaimėjusiems Paulius
Čekas 13, Evaldas Pečiukonis 10
taškų.

•

•

KNYGYNĖLIS
Seinų g. 12, Lazdijai, tel. (8 318) 53 085.

r.

Eu
0
8
,
7
ius tik

ktor
e
t
e
d
ūmų

D

Šiuolaikiškas ir
paprastas būdas
užtikrinti savo,
turto ir artimųjų
saugumą!
Nepraleisk
progos ir būk
užtikrintas jau
dabar!

Turite naujieną, nuotrauką, nuomonę —
siųskite dzukuzinios@gmail.com.
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Mečys Laurinkus. Gaila, kad vienam stipriausių kandidatų
teko sudėti ginklus
Mečys Laurinkus
Kas yra teigiamo dramatiškoje V. Ušacko šalininkams
kandidatavimo į Lietuvos
prezidento postą istorijoje? V. Ušackas pademonstravo, kad, būdamas partijos narys, laikosi žaidimo
taisyklių, o tai dabartinėje
mūsų partijų praktikoje
yra retas dalykas. Tai – solidaus politiko požymis.
Ar tam reikėjo tokios aukos, paaukoti ne vienerių metų įdirbį,
kitas klausimas.
Mano manymu, išvis nereikėjo
V. Ušackui stoti į konservatorių
gretas, nes, D. Grybauskaitei pareiškus nepasitikėjimą buvusiu
užsienio reikalų ministru, TSLKD vadovybė pritarė tokiam
prezidentės sprendimui. Bet jau
tapus partijos nariu neieškoti
progos, kaip į kolegas nusispjauti
ir nusišluostyti kojas, – garbingas elgesys. Pavyzdys politiniam
gyvenimui besitreniruojančiai
jaunajai kartai.
O ar garbingai elgėsi TS-LKD
vadovybė, iš anksto nedviprasmiškai pasisakiusi prieš V. Ušacką ir tuo nulėmusi „demokratijos
šventės“ finalą? Negarbingai. Ji
juk žinojo, kad V. Ušacko „prorusiškumas“ yra paskubomis
surastas pagalys dėl neaiškių
priežasčių nebenorimam kandidatui mušti.
V. Ušackas buvo vienas darbingiausių ir energingiausių
ambasadorių JAV, organizavusių ne vieno iškilaus amerikiečių
politiko palaikymą Lietuvai stojant į NATO. Tada visa Lietuvos
žiniasklaida V. Ušacką gyrė. O
kas pagaliau sutvarkė ambasadą
Londone? Visi dabar džiaugiasi civilizuotomis sąlygomis ten
dirbti.
Būdamas užsienio reikalų ministras iš karto ėmėsi aktyvios
veiklos. Gerai žinome, kam tai
nepatiko. Nustebęs skaitau ir
klausausi apie V. Ušacko „prorusiškumą“ jam lankantis Gruzijoje. Kaip ambasadorius toje

šalyje dalyvavau oficialiuose ir
neoficialiuose V. Ušacko susitikimuose su anuometine Gruzijos
vadovybe.
Net Gruzijos patriotai atsargiau kalbėjo apie šalies pasirinktą kelią į euroatlantines struktūras. Tegu Lietuvos žurnalistai
pakalbina buvusį Gruzijos užsienio reikalų ministrą G.Vašadzę.
Rusijai labai nepatiko V. Ušacko
organizuotas Vakarų Europos
palaikymas Gruzijai. Solidūs
kontaktai turi didelės reikšmės
užsienio politikoje.
Pasibaigus „demokratijos
šventei“ V. Ušackas prisipažino nustebęs, kad susitikimuose
žmonės klausinėjo, kaip jis atsidūręs Maskvoje. Deja, nėra ko
nustebti. Lietuvoje rengiamas
visuotinis Konstitucijos egzaminas. O reikėtų surengti žinių
patikrinimą apie ES institucijas.
Neverta ir spėlioti, koks būtų rezultatas. Negarbingi politikai tuo
ir naudojasi.
Kelis kartus esu girdėjęs, jog V.
Ušackas Maskvoje tą ir tą neva
pasakęs, net nepatikslinant, o
dažnai ir nutylint, kad jis buvo
oficialus ES atstovas Rusijoje. Tai
– viena iš gudrių manipuliacijos
priemonių, stengiantis išauginti įtarimą-gandą, kad galbūt V.
Ušackas „iš meilės Rusijai“ tapo
ES atstovu priešiškoje Vakarų
Europai valstybėje.
Negana to, pasitelkus iš konteksto ištrauktą užuominą, kad
konfliktą su Rusija reikėtų spręsti ir diplomatiniu būdu, pergalingai sušunkama: tai ir reikėjo
įrodyti, „prorusiška“ ES atstovo
pozicija akivaizdi.
Gal tokiu atveju ir prezidentės
vizitas į Kiniją yra „prokiniškas“,
negirdint balsų apie žmogaus teisių problemas vis galingesnėje
pasaulio valstybėje?
Beje, kas blogiau – prorusiška
ar prokiniška? Atsakymas numanomas: Kinija nebuvo okupavusi Lietuvos, nepuola Ukrainos,
neketina pulti ir Lietuvos. Užtat
Kinija smaugia Tibetą, grasina
Taivanui, stoja į ekonominį karą

Mečys Laurinkus.
su JAV ir didina karinio pasirengimo apsukas tokiu tempu,
apie kokį Rusija galėtų tik pasvajoti. Kinijai nereikia kovoti
su Lietuva. Ji ją nupirks ir įsidės
į kišenę tiek verslininkus, tiek
politikus.
Manau, daug kam aišku,
kad ne diplomatinis požiūris į
Rusiją lėmė kai kurių įtakingų
TS-LKD narių nepasitenkinimą
V. Ušacku. Priežastys kitos ir
tikriausiai labai žemiškos. Pavydas, konkurencija ir intrigos,
atkeliavusios dar iš Užsienio reikalų ministerijos. Pagyvensim
– sužinosim.
Gaila, kad iš prezidento rinkimų kampanijos dar tik jos
prieigose pasitraukė vienas stipriausių pretendentų. Tikrosios
kautynės prasidės tik pavasarį,
įsiregistravusiems kandidatams
renkant parašus ir „drožiant“
lazdas lupti priešininką.
Deja, nuojauta kužda, kad toliau bendrų frazių tiek užsienio,

tiek vidaus politikos klausimais,
pakeliui pabarstant „kompromatų“, nebus pažengta. Dalyvaujant užsienio politikos užkulisius
žinančiam V. Ušackui bent jau
buvo galima tikėtis, kad kandidatų debatai apie Lietuvą sudėtingame pasaulyje būtų buvę
įdomūs ir „nevarytų vėžio“ jau
nuo pirmų sakinių.
Tiesa, V. Ušackas savo kaip
pretendento į aukščiausią postą
prisistatymą pradėjo bendromis
trafaretinėmis frazėmis. Ką reiškia būti visų žmonių prezidentu?
Tas pats, kas ir niekieno. Ar prezidentas turi vienyti valstybės,
kuriai vadovauja, gyventojus?
Karo metu – taip. Taikos metu
prezidentas turi kovoti už per
rinkimų kampaniją skelbtas
idėjas, kurioms pritaria bent
kiek reikšmingesnė visuomenės dalis.
Bet pirmiausia prezidentas ne
tik privalo žinoti realią užsienio
ir vidaus situaciją, bet ir nebijoti

apie tai viešai pasakyti.
Gaila, kad tik pasitraukęs iš
trasos V. Ušackas trumpame
interviu pasakė tai, ką reikėjo
kalbėti nuo pasirodymo pradžios. Įtampa pasaulyje didėja,
akivaizdūs politinės ir ekonominės krizės požymiai ES. Lietuvai
reikia ruoštis visais frontais.
Vadovauti tokiai parengčiai ir
skirtingų pažiūrų politikų mobilizacijai turi ateiti jau pasirengęs,
politiniame gyvenime išbandytas
asmuo, o ne tas, kuris po laimėtų
rinkimų dar dvejus metus „mokysis“, kaip reikia vadovauti.
Užsienio politikoje, o tai sudaro esminę Lietuvos prezidento
funkcijų dalį, V. Ušackas dalykinio pasirengimo požiūriu būtų
buvęs patikimas vadovas. Negi
kiti kandidatai nieko neverti? Gal
ir verti, bet kol kas nieko konkretaus ir reikšmingo Lietuvos ateičiai iš jų dar neteko girdėti.

•
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Sutaupykite laiko ir pinigų — rinkitės mobilųjį parašą
Užregistruoti automobilį,
atlikti bankinį pavedimą
ar deklaruoti gyvenamąją vietą – šiuolaikinės
technologijos leidžia tai
padaryti tiesiog telefonu.
Pamirškite eiles bankuose
ar kitose įstaigose – mobiliuoju parašu oficialius
dokumentus patvirtinti
galima ir neišeinant iš
namų.
„Mobilusis parašas yra labai
patogus įrankis – naudojantis
juo, dėl vieno dokumento nebereikia niekur vykti, gaišti laiko
ir eikvoti degalų. Viskam, kam
anksčiau reikėjo parašo ranka,
dabar užtenka kelių mygtuko paspaudimų telefonu“, – sakė Vaida
Burnickienė, „Tele2“ pardavimų
direktorė.
Anot V. Burnickienės, ši paslauga veikia visur, kur yra mobilusis ryšys, o jos vartotojams nebereikia atsiminti daug skirtingų
slaptažodžių, naudotis kodų kortelėmis ar generatoriais.

Mobilusis parašas –
saugesnis už įprastą

Mobilusis parašas yra toks pat
oficialus, kaip ir įprastas. Todėl
užsisakę šią paslaugą, sau patogiu metu galėsite greitai atlikti
bankinius pavedimus, patikrinti
sąskaitos likutį, pasirašyti įvairias sutartis, registruoti išmokų,
nedarbingumo, motinystės bei
kitus dokumentus.
Mobilusis parašas turi ir daugiau privalumų – šis įrankis yra
saugesnis nei įprastas popierinis.
Savininko elektroninė tapatybė
yra apsaugota specialiu vienu
arba net dviem sPIN kodais.
Pastaruoju atveju pirmasis kodas yra skirtas prisijungti prie
elektroninės svetainės, antrasis
– pasirašyti. Kiekvieno prisijungimo metu šiuos kodus patikrina
bankininkystės ar sertifikuotų
registrų centrų sistemos.

„Tele2“ klientai už mobilųjį
parašą moka mažiausiai

Technologijų lyderės „Tele2“ klientai mobiliojo parašo paslauga

Per Šv. Martyną
Rudaminoje vyko Žiemos
šauktuvės
Lapkričio 11 d. Rudaminos
amatų centre vyko Rudens
darbų užbaigtuvių šventė
„Martyno šviesoje“.
Pilnoje žiūrovų salėje skambėjo
ne tik liaudiškos dainos, buvo
šokami linksmi šokiai, bet ir
spėjami orai. Yra sakoma: „jei
Martynas su ledu, tai Kalėdos
su bradu, jei Martynas su bradu,
tai Kalėdos su ledu“; „Martyns
ant ledo, Kalėdos ant vandenio“.
Tą dieną Rudaminoje ledo niekur nebuvo, tai galima tikėtis,
kad šv. Kalėdas sutiksime su
sniegu. Šaltąjį metų laiką kvietė
ir Lazdijų kultūros centro vaikų folkloro ansamblis „Bitelė“,
kuris surengė „Žiemos šauktuves“. Renginyje taip pat dalyvavo Lazdijų kultūros centro
kapelos „Dziedukai“, „Anūkuciai“, Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos vaikų ir jaunimo
folkloro ansamblis „Voverėlė“, o
visus linksmino šventės svečiai
– kapela „Ratilai“. Renginyje
dalyvavęs Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narys Gintautas Mirijauskas džiaugėsi,
jog Rudaminoje puoselėjamos
tradicijos, į šventes įtraukiami
vaikai ir jaunimas. Jam pritarė
ir Lazdijų seniūnijos seniūnas
Sigitas Arbačiauskas bei pristatė nuveiktus rudens darbus
Rudaminoje.
Šv. Martyno dieną Rudaminos amatų centro kiemelis
nušvito ir rankų darbo žibintų
šviesa. Šiuos ugnies žibintus
gamino Rudaminos amatų
centro lankytojai, Laisvalaikio
užimtumo klubo nariai, Rudaminos bibliotekos darbuotoja,

Etninės kultūros ir saviraiškos
klubo „Bitinė“ nariai, Lazdijų
Motiejaus Gustaičio gimnazijos
vaikų ir jaunimo folkloro ansamblio „Voverėlė“ dalyviai. Po
renginio visi ragavo dzūkiškus
patiekalus, džiaugėsi nudirbtais
rudens darbais ir gėrėjosi sukurtais ugnies žibintais.
Renginys „Rudens darbų
užbaigtuvių šventė „Martyno
šviesoje“ buvo finansuojamas
pagal asociacijos „Menų inkubatorius“ įgyvendinamą vietos
projektą „Rudaminos etnografinių tradicijų sklaidos ir aktyvinimo programa „Čia mūsų
namai“, kuris finansuojamas
pagal Lazdijų rajono kaimo plėtros strategiją 2016–2023 metams VPS priemonę „Parama
kaimo gyventojų aktyvumui ir
pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“ Nr.
LEADER-19.2-SAVA-6. Šio
„Menų inkubatoriaus“ projekto
tikslas – organizuojant tradicinius etnografinius kultūros
ir meno renginius bei veiklas,
skatinti jaunų žmonių ir vyresnės gyventojų kartos bendrystę,
integravimąsi į bendruomeninę
veiklą, sudaryti sąlygas aktyviam, kokybiškam laisvalaikiui
ir saugoti autentišką Rudaminos vietovės etniškumą, perduodant tai vietos jaunimui.
Projekto metu taip pat buvo įgyvendinti ir šie renginiai: Žolinių
šventė „Žolynas, slaunasai“, kūrybinės dirbtuvės „Įžiebkime
ugnelę“, Baltų vienybės dienos
ir Trijų Rudaminos karalių –
piliakalnių sąšauka.

•

„Menų inkubatoriaus“ inf.

šiuo metu gali naudotis tik už 40
ct per mėnesį. Lyginant su kitų
šalies operatorių pasiūlymais,
šiandien tai – mažiausia mobiliojo parašo mėnesinė įmoka.
Be to, pasirašant naują sutartį
su bet kuriuo „Tele2“ neribotų
pokalbių ir SMS planu nuo 100
MB, mobiliojo parašo paslauga
pirmąjį pusmetį galima naudotis
nemokamai.

Greitai ir lengvai

Pasirašyti mobiliojo parašo sutartį galima atvykus į bet kurį
„Tele2“ saloną. Viskas, ko reikia,
– su savimi turėti pasą arba ID
kortelę ir SIM kortelę. Mobilusis
parašas aktyvinamas seną SIM
kortelę pakeitus į naują, turinčią
elektroninio parašo saugumą užtikrinančius sertifikatus.
Po naujos kortelės išdavimo
paslauga bus įjungta maždaug
per 15–20 min. Iš karto po to galėsite prisijungti prie mobiliojo
banko, atlikti mokėjimus ar kitas jums aktualias elektronines
operacijas.

Beje, kartu su nauja SIM kortele telefone atsiras speciali funkcija, leidžianti pakeisti suteiktus
sPIN1 ir sPIN2 kodus į tokius,
kuriuos atsiminsite geriausiai.
Be to, šia paslauga galėsite
naudotis ir ne Lietuvoje – užsienyje kiekviena mobiliojo parašo

operacija papildomai apmokestinama kaip SMS žinutė pagal
tarptinklinio ryšio tarifus. Įprastai viena operacija sunaudoja vos
dvi SMS žinutes.

Išduotos SIM kortelės su mobiliojo parašo paslauga galioja 5
metus.

•
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Po vaikų stovyklos geros nuotaikos užtaisas ir mažiems, ir dideliems

Lapkričio 9–11 dienomis Lazdijų rajono savivaldybėje, Kapčiamiestyje esančioje kaimo turizmo sodyboje „Nieda“, vyko vaikų stovykla „Išmokime linksmintis be alkoholio“. Varnėnų kaimo bendruomenės ir
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos organizuotoje stovykloje prasmingai laiką praleidusius mažuosius pasveikinti buvo atvykęs administracijos direktoriaus pavaduotojas Jonas Stankevičius.

Senjoras Antanas
vienišiaus dalią
apdainuoja pritardamas
akordeono garsais

Antano paguoda – akordeonas. (Egidijaus Knispelio nuotr.)

Maltiečių lankomas vienišas senelis Antanas šiomis
dienomis švenčia 75-erių
metų sukaktį. Pas jį užsukame jau treti metai. Tai
gero būdo žmogus, kuriam
vienatvės dienas praskaidrina jo bene geriausias
draugas – akordeonas. Tiesa, jis turi ir kitų vienatvės
guodėjų – šunelių. Labai išgyveno dėl savo suvažinėto
Baltuko, o dabar džiaugiasi
likusiu Lapsiumi.
Antanas gyvena mažame namelyje, giminės reti svečiai, brolis
aplanko kartą per metus. Jeigu
nelaimė – atskuba geri kaimynai. Dar pats nueina iki miestelio
centro, parduotuvės, bet kojos
nestiprios, nes paėjėjus vis reikia
pailsėti.
Metus laiko atėję į svečius
galėdavome užeiti tik į svečių
kambarėlį, dabar Antanas ma-

žiau drovisi – leidžia ateiti ir į
skurdžią virtuvėlę, kambarėlį
kur miega. Be moters rankos
čia buvo itin nyku ir tamsu, tad
teko stipriai padėti. Sulaukę gerų
žmonių paramos pagaliau uždėjome užuolaidas, mat ankstesnės
buvo visiškai sudilusios – kone
Antano metų senumo.
Dabar Antano namuose švariau ir tvarkingiau, žinoma, labai paprasta ir skurdu – reikia
būtinų, kitiems, regis, įprastų ir
kasdienių daiktų.
Taip ir draugaujame su Antanėliu pažindami jo vargelius,
rūpesčius ir poreikius.

Kviečiame dalyvauti parduotuvės „Lankava“ organizuojamoje paramos akcijoje „Gerumo žvaigždė“. Pirkdami prekes,
pažymėtas gerumo žvaigždės
ženklu, Jūs paremsite Maltos
ordino pagalbos tarnybos Simno
ir Pivašiūnų grupes.

•

Maltietė Laima Žemaitienė
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Eteris
Ketvirtadienis
, lapkričio 15 d. Saulė teka 7.47, leidžiasi 16.19, dienos
ilgumas 8.32. Priešpilnis. Vardadieniai: Albertas, Leopoldas, Vaidilas, Žadvydė.
LRT Televizija
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,

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

linė policija 2“.
11.10 „Komisaras
Reksas“.
12.00 Gyvenimas.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.15 Laba diena,
Lietuva.
16.30 „Seserys“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Gimę tą pačią
dieną.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Prieš audrą 1“.
24.00 LRT radijo
žinios.
0.10 „Štutgarto 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 KK2.
10.10 Nuo... Iki...
10.45 Dydžio (r)evoliucija.
11.15 „Meilės sparnai“.
12.20 „Gyvenimo daina“.
13.20 „Aukštakulnių
kerštas“.
14.25 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Valanda su
Rūta.
21.00 „Rimti reikalai“.
21.30 Žinios.
22.24 Sportas.

22.28 Orai.
22.30 „Gravitacija“.
0.20 „Akloji zona“.
1.20 „Bloga kompanija“.
3.25 Alchemija.
3.55 RETROSPEKTYVA.

Ciklas „Menininkų
portretai“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Kempiniukas

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

nimas“.
12.00 „Laukinė žemė“.
13.00 „Pažadėtoji“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.28 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Farai.
20.30 „Moterys meluoja
geriau“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Hitmanas.
Agentas 47“.
23.55 „Kaulai“.
0.55 „Melas ir paslaptys“.
1.45 „Salemas“.
2.40 Ekstrasensų mūšis.
4.10 „Kaulai“.
5.00 „Melas ir paslaptys“.

BTV
7.00 „Didžiojo sprogimo

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

sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
12.45 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
13.45 „Žiniuonis“.
14.45 „Paskutinis faras“.
15.45 „Šuo“.
16.55 „Kobra 11“.
18.00 Info diena.
18.30 „Muchtaro
sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
19.30 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
20.30 „Varom!“.
21.00 „Paskutinis
skautas“.
23.10 „Kova iki mirties“.
1.10 „Sekso magistrai“.
2.10 „Nusikaltimų
tyrėjai“.

Dzūkijos TV
6.00 Programa.
6.05 TV parduotuvė.
6.25 Lietuva

tiesiogiai.
7.00 Kaimo akademija.
7.30 Kitoks pokalbis su

D. Žeimyte.
8.00 „Pražūtingi sma-

ragdai“.
9.00 „Ant bangos“.

10.00 „Mentų karai:

Kijevas. Netikėk
savo akimis“.
11.10 „Albanas“.
12.20 „Bitininkas“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Gluchariovas“.
14.55 „Vienišas vilkas“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.57 Orai.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
18.00 „Pozicija“.
19.00 Žinios.
19.20 Orai.
19.25 „Demaskuoti“.
20.00 Žinios.
20.20 Orai.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.57 Orai.
21.00 „Ant bangos“.
22.00 Reporteris.
22.52 Orai.
22.55 Rubrika „Verslo
genas“.
23.00 „Ant bangos“.
0.00 „Konsultantas“.
1.05 „Bitininkas“.
2.10 „Mentų karai:
Kijevas. Netikėk
savo akimis“.
3.00 „Moterų daktaras“.
3.50 „Vėjas į veidą“.
4.45 „Mentų karai:
Kijevas. Netikėk
savo akimis“.
5.35 Kaimo akademija.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Bliuzo vakaras.

XXV tarptautinis
festivalis „Bliuzo
naktys 2017“.
7.05 „Sporto galia.
Išsipildžiusios
svajonės. Pasaulinis vaikų futbolo
čempionatas“.
7.35 „Auklė Mun“.
7.45 „Riteris Rūdžius“.
8.00 „Džeronimas“.
8.25 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 Kultmisijos.
13.55 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija
14.25 „Klimatas, žmonės
ir jūra“.
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 Apdovanojimai
„Kryptis LIETUVA“.
19.50 ARTi.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Lietuvių kino
klasika. „Ameriko-

niškoji tragedija“.
22.35 Anapus čia ir dabar.
23.25 Vilniaus lapai 2018.
0.35 DW naujienos rusų

kalba.
0.50 Dabar pasaulyje.
1.20 Bliuzo vakaras.

XXV tarptautinis
festivalis „Bliuzo
naktys 2017“.
2.00 „Ateitis“.
3.40 Anapus čia ir dabar.
4.25 Mokslo sriuba.
4.50 Vilniaus lapai 2018.

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

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

Šina“.
14.40 „Džekio Čano

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

Skūbi-Dū?“.
16.05 „Antinas Gu-

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

šviesa“.
19.00 „Nusivylusios namų

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

„Nusikaltimas
šiaurėje. Kliuverio
paslaptis“.
22.55 „Mano lemties
diena“.
0.55 „Komisaras Falkas.
Iš pelenų į ugnį“.
2.50 „Džiunglių princesė
Šina“.
3.35 „Midsomerio
žmogžudystės IX.
Lapė sprunka“.

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

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

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

pažinau su jūsų
mama“.
13.30 „Gyvenimas
susimetus“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Havajai 5.0“.
16.00 „CSI Majamis“.
17.00 „Kobra 11“.
18.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų
mama“.
19.00 „Fizrukas“.
20.00 „Saša ir Tania“.
20.30 Žinios“.
20.58 Orai.
21.00 „Tai bent
mamytė!“.
22.50 „Skubi pagalba“.
23.50 „Daktaras
Hausas“.
0.50 „Svieto lygintojai“.
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Eteris
Penktadienis
, lapkričio 16 d. Saulė teka 7.49, leidžiasi 16.17, dienos ilgumas
8.28. Priešpilnis. Vardadieniai: Edmundas, Gertrūda, Margarita, Vaišvydas, Gerdvilė.

šeštadienis
, lapkričio 17 d. Saulė teka 7.50, leidžiasi 16.16, dienos ilgumas
8.26. Priešpilnis. Vardadieniai: Dionyzas, Elžbieta, Grigalius, Getautas, Gilvilė, Viktorija.

LRT Televizija

LRT Televizija

TV3

6.00 Lietuvos Respu-

6.15 Televitrina.
6.30 „Čipas ir Deilas

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,

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

linė policija 2“.
11.10 „Komisaras
Reksas“.
12.00 (Ne)emigrantai.
13.00 Vartotojų kontrolė.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.15 Laba diena,
Lietuva.
16.30 „Seserys“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Nacionalinė
paieškų tarnyba.
19.30 Beatos virtuvė.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas.
22.50 Premjera. „47
roninai“.
0.45 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“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
6.55 „Simpsonai“.
7.55 Farai.
8.50 „Meilės sūkuryje“.
9.55 „Tai – mano gyvenimas“.
12.00 „Laukinė žemė“.
13.00 „Pažadėtoji“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.28 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 „Aladinas“.
21.15 „Kapitonas
Amerika. Pirmasis
keršytojas“.
23.45 „Ką išdarinėja
vyrai“.
1.25 „Keleiviai“.
3.00 „Hitmanas.
Agentas 47“.
4.40 „Gražuolė ir
pabaisa“.

BTV
7.00 „Didžiojo sprogimo

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

sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
12.45 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
13.45 „Žiniuonis“.
14.45 „Paskutinis
faras“.
15.45 „Šuo“.
16.55 „Kobra 11“.
18.00 NKL čempionatas.
Šakių „Vytis“–Tauragės krepšinio
klubas.
20.00 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
21.00 „Įstatymo tarnai“.
23.45 „Paskutinis
skautas“.
1.50 „Sekso magistrai“.

8.00 „Volkeris, Teksaso

Dzūkijos TV

reindžeris“.
9.05 „Rimti reikalai“.
9.40 KK2.
10.10 Valanda su Rūta.
11.15 „Meilės sparnai“.
12.20 „Gyvenimo
daina“.
13.20 „Aukštakulnių
kerštas“.
14.25 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
17.35 Gyvūnų policija.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 PREMJERA. „xXx.
Ksanderio Keidžo
sugrįžimas“.
23.10 „Masalas“.
1.35 „Laukinės aistros
3. Aistros dėl
deimantų“.
3.10 „Gravitacija“.

6.00 Programa.
6.05 TV parduotuvė.
6.25 Lietuva tiesiogiai.
7.00 Gyvenimo sparnai.
8.00 „Pražūtingi sma-

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

lybės su Jurijumi.
10.40 Čempionai.
11.15 „Ant bangos“.
12.20 „Bitininkas“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Gluchariovas“.
14.55 „Vienišas vilkas“.
16.00 Reporteris.
16.30 Kitoks pokalbis su

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

Marceliutę“.

20.00 Žinios.
20.20 Orai.
20.30 Kitoks pokalbis su

D. Žeimyte.
20.57 Orai.
21.00 Adomo obuolys.
22.00 Reporteris.
22.55 Orai.
23.00 „Ant bangos“.
0.00 „Konsultantas“.
1.05 „Bitininkas“.
2.10 „Mentų karai:
Kijevas. Netikėk
savo akimis“.
3.00 „Moterų daktaras“.
3.50 „Vėjas į veidą“.
4.45 „Mentų karai:
Kijevas. Netikėk
savo akimis“.
5.35 Kitoks pokalbis su
D. Žeimyte.
6.00 „Pasaulis iš
viršaus“.
6.25 4 kampai.
6.50 10 min. iki tobulybės su Jurijumi.

LRT Plius

0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Bliuzo vakaras.

XXV tarptautinis
festivalis „Bliuzo
naktys 2017“.
1.25 Lietuvių kino
klasika. „Amerikoniškoji tragedija“.
2.30 ARTi.
2.45 Dainuoju Lietuvą.
5.10 Skambantys
pasauliai su
Nomeda Kazlaus.
Svečias – operos
žvaigždė Marjana
Lipovšek (Austrija,
Slovėnija).

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

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

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Bliuzo vakaras.
XXV tarptautinis
festivalis „Bliuzo
naktys 2017“.
6.50 ARTi.
7.05 Už kadro.
7.30 „Auklė Mun“.
7.40 „Riteris Rūdžius“.
7.55 „Džeronimas“.
8.20 Garsiau.
8.50 „Kaip atsiranda
daiktai 12“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Istorijos detektyvai.
13.00 7 Kauno dienos.
13.30 Stop juosta.
13.55 Lietuva mūsų
lūpose.
14.25 Skambantys
pasauliai su
Nomeda Kazlaus.
Svečias – operos
žvaigždė Marjana
Lipovšek (Austrija,
Slovėnija).
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. Trys
susitikimai su dievybe Fudo Šiorenin,
Manšiuin ir Kojasan
šventyklose“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Gorbačiovas“.
23.00 Lilas ir Innomine.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.

Šina“.
14.40 „Džekio Čano

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

Skūbi-Dū?“.
16.05 „Antinas Gudruolis“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Mano meilės
šviesa“.
19.00 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
19.55 „Alisa Never“.
21.00 PREMJERA. „Brokenvudo paslaptys.
Mirtina baimė“.
23.05 „Lapių medžiotojas“.
1.50 „Komisaras Falkas.
Tylioji diplomatija“.
3.30 „Džiunglių princesė
Šina“.

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

misija.
8.00 „Havajai 5.0“.
9.00 Praeities žvalgas.
9.30 „CSI Majamis“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Kobra 11“.
12.30 „Kaip aš susipažinau su jūsų
mama“.
13.30 „Fizrukas“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Havajai 5.0“.
16.00 „CSI Majamis“.
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 Eurolygos
rungtynės. Kauno
„Žalgiris“–Barselonos „FC
Bascelona“.
0.00 „Išrinktasis.
Blogio imperijos
iškilimas“.
2.00 Žvėries pilvas“.

blikos himnas.
6.05 Nacionalinė ekspe-

dicija „Dniepru per
Ukrainą“.
7.00 Gimtoji žemė.
7.30 „Sunkus vaikas 2“.
9.00 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 Pasaulio dokumentika. „Galapagai
– ryklių milžinų
karalystė“.
12.55 Pasaulio dokumentika. „Laukinės
gamtos sekliai.
Išdaigos ir pokštai“.
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 Teisė žinoti.
18.30 Vakaras su Edita.
19.30 Stilius.
20.25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Muzikinė pramoginė programa
„Du balsai – viena
širdis“.
23.10 Premjera. „Havana“.
1.30 „47 roninai“.
3.30 Pasaulio dokumentika. „Galapagai
– ryklių milžinų
karalystė“.
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 „Sveiki atvykę į
„Veiną““.
8.05 „Riterių princesė
Nela“.
8.35 „Tomo ir Džerio
pasakos“.
9.00 „Ogis ir
tarakonai“.
9.30 Nebijok pažinti.
10.00 „Stebuklingas
nuotykis“.
11.45 „Katės ir šunys“.
13.30 „Neriam“.
15.05 „Pričiupom!“.
15.35 „Policininkų šou“.
17.30 Bus visko.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 PREMJERA. „Medžioklės sezonas
atidarytas 4!“.
21.15 PREMJERA. „Pikseliai“.
23.25 „Savaitė be
žmonų“.
1.35 „xXx. Ksanderio
Keidžo sugrįžimas“.

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 Misija: dirbame
sau.
11.30 Inoekspertai.
12.00 Kelionių panorama.
12.30 „Beždžioniukas
Montis“.
14.05 „Trys muškietininkai“.
16.25 „Havajai 5.0“.
17.25 Laimingas, nes
gyvas.
18.30 TV3 žinios.
19.17 TV3 sportas.
19.22 TV3 orai.
19.25 „Eurojackpot“.
19.30 „Šuns tikslas“.
21.25 „Išlikęs gyvas“.
0.00 „Džesabelė“.
1.35 „Kapitonas
Amerika. Pirmasis
keršytojas“.
3.40 „Ką išdarinėja
vyrai“.
5.10 „Salemas“.

BTV
6.15 „Didžiojo sprogimo

teorija“.
8.45 Sveikatos ABC
televitrina.
9.00 Baltijos galiūnų
komandinis čempionatas.
10.00 Renovacija – misija
įmanoma.
10.30 „Sibirinio tigro
paieškos“.
11.40 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.
12.35 „Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai“.
13.30 „Ekstrasensų
mūšis“.
15.50 „Nusikaltimų
tyrėjai“.
17.00 Betsafe–LKL.
„Juventus“–
„Skycop“.
19.30 Muzikinė kaukė.
22.05 „Sala“.
0.50 „Išlaipinimo zona“.
2.50 Muzikinė kaukė.

Dzūkijos TV
7.04 TV parduotuvė.
7.20 „Vyrų šešėlyje. Liu-

dvika Didžiulienė
– Žmona“.
7.55 „Pasaulis iš
viršaus“.
8.30 10 min. iki tobulybės su Jurijumi.
8.45 Skinsiu raudoną
rožę.
9.30 Vantos lapas.
10.00 Adomo obuolys.
11.00 „Pagrindinis
įtariamasis“.
13.15 „Širdies plakimas“.

15.20 TV parduotuvė.
15.50 Europos vartotojų

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

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

džioklė“.
23.10 „Mentų karai:

Kijevas. Sidabrinis
durklas“.
1.15 „Moterų daktaras“.
3.05 „Baltoji vergė“.
4.30 Vantos lapas.
4.50 „Vėjas į veidą“.
6.20 „Pasaulis iš
viršaus“.
6.40 Kitoks pokalbis su
D. Žeimyte.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Duokim garo!
7.30 Lietuva mūsų

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

gamina geriau!
10.00 Į sveikatą!
10.30 Garsiau.
11.00 Už kadro.
11.30 Mokslo sriuba.
12.00 Mindaugas
Urbaitis. Baletas
„Procesas“.
13.20 Grupės „Sekmadienis“ jubiliejinis
koncertas „Po 30
metų“.
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.
Mykolas Romeris“.
19.45 Stambiu planu.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Klausimėlis.lt.
21.30 UEFA „Tautų lygos“
futbolo turnyras.
Rumunija–Lietuva.
24.00 H. Berlioz.
Dramatinė legenda
„Fausto pasmerkimas“.

2.15 Dabar pasaulyje.
2.50 „Gorbačiovas“.
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.
Nakties gūdumoje“.
23.05 „Laivas vaiduoklis“.
0.55 „Lapių medžiotojas“.
3.15 „Brokenvudo
paslaptys. Mirtina
baimė“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 Ledo kelias.
7.30 Žydrosios planetos

stebuklai.
8.30 Sandėlių karai.
9.00 Vienam gale

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

žaidynės.
11.30 Sandėlių karai.
12.00 „Beveik neįma-

noma misija“.
13.00 Žydrosios planetos

stebuklai.
14.00 Pavojingiausi

pasaulio keliai.
15.00 Ledo kelias.
16.00 Iš peties.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 „Skorpionas“.
19.00 TIESIOGIAI. Moters

krepšinio rungtynės. Lietuva–Rusija.
21.00 Žinios.
21.53 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 „Grotos gyvenimui“.
1.10 „Kerštas“.

„Medžioklės sezonas atidarytas 4!“, 19.30, LNK
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Eteris
sekmadienis
, lapkričio 18 d. Saulė teka 7.52, leidžiasi 16.14, dienos ilgumas
8.22. Priešpilnis. Vardadieniai: Salomėja, Ginvydas, Ginvydė, Otonas, Romanas, Otas, Vestina.

, lapkričio 19 d. Saulė teka 7.54, leidžiasi 16.13, dienos ilgumas
8.19. Priešpilnis. Vardadieniai: Matilda, Dainotas, Rimgaudė, Dainius.

LRT Televizija

16.10 Renovacija – misija

LRT Televizija

6.00 Lietuvos Respu-

įmanoma.
16.40 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Lietuvos balsas.
Muzikinės dvikovos.
22.05 PREMJERA.
„Auksas“.
0.25 „Jie“.
2.00 „Savaitė be
žmonų“.

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. Nauji karaliaus drabužiai“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 Pasaulio dokumentika. Premjera.
„Naujoji Zelandija.
Nuplukdyti“.
12.55 Pasaulio dokumentika. Premjera.
„Atšiaurioji
Antarktida“.
13.45 „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 Latvijos valstybės
nepriklausomybės
100-mečiui.
Premjera. „Pagonių
žiedas“.
22.55 „Kaimo šerifas“.
0.25 Pasaulio dokumentika. „Naujoji Zelandija. Nuplukdyti“.
1.15 Pasaulio dokumentika. „Atšiaurioji
Antarktida“.
2.00 Pasaulio dokumentika. „Laukinės
gamtos sekliai.
Išdaigos ir pokštai“.
2.55 Istorijos detektyvai.
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 „Sveiki atvykę į
„Veiną““.
8.10 „Džimis Neutronas.
Genialus berniukas“.
9.55 „Tomas ir Džeris
svečiuose pas Ozo
šalies burtininką“.
11.00 „Ko nori mergina“.
13.10 „Supermenas.
Sugrįžimas“.

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 Mamyčių klubas.
9.00 Kulinarinis detektyvas.
9.30 Penkių žvaigždučių
būstas.
10.00 Pasaulis pagal
moteris.
10.30 Svajonių sodai.
11.30 Aplink Lietuvą.
Miestai.
12.30 „Beždžionėlė
šnipė“.
14.10 „Beždžionėlė ledo
ritulininkė“.
16.05 „Šoklusis bičiulis.
Septinto padavimo
smūgis“.
18.00 Raudonas kilimas.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 X Faktorius.
22.00 „Horizontas“.
23.50 „Išlikęs gyvas“.
2.10 „Džesabelė“.
3.40 „Horizontas“.

BTV
6.20 Baltijos galiūnų

komandinis čempionatas.
7.20 „Sibirinio tigro
paieškos“.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Sveikatos kodas.
10.00 „Vaikai šėlsta“.
10.30 „Stručiai. Gyvenimas bėgte“.
11.40 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.
12.35 „Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai“.
13.30 „Ekstrasensų
mūšis“.
15.50 „Nusikaltimų
tyrėjai“.
17.00 Betsafe–LKL.
„Neptūnas“–
„Rytas“.
19.30 „Dūris skėčiu“.
21.25 „Karo vilkai.
Likvidatoriai V“.
22.25 „Gyvi numirėliai“.
23.25 „Įstatymo tarnai“.
2.00 „Išlaipinimo zona“.

Dzūkijos TV
7.00 Programa.
7.04 TV parduotuvė.

7.20 „Vyrų šešėlyje.

Mariana Korvelytė–
Moravskienė“.
7.55 „Pasaulis iš
viršaus“.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Šiandien kimba.
10.00 „Švari mityba:
purvina tiesa“.
11.10 4 kampai.
11.40 Kitoks pokalbis su
D. Žeimyte.
12.10 PREMJERA. Lrytas.
tv popuri.
12.50 „Mentų karai:
Kijevas. Sidabrinis
durklas“.
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“.
4.10 Skinsiu raudoną
rožę.
4.40 „Juodosios katės“.
5.30 „Neprijaukinti.
Afrika“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Grupės „Sekmadienis“ jubiliejinis
koncertas „Po 30
metų“.
8.15 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas.
8.30 Kelias.
8.45 Krikščionio žodis.
9.00 „Sporto galia.
Atviro vandens
plaukimo varžybos
prie Australijos
krantų“.
9.30 Euromaxx.
10.00 Pasaulio lietuvių
žinios.
10.30 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
11.00 Aušros Vartų
atlaidai.
12.30 Pradėk nuo savęs.
13.00 Stop juosta.
13.30 Dainuoju Lietuvą.
15.45 7 Kauno dienos.
16.15 Linija, spalva,
forma.
16.45 Lietuva mūsų
lūpose.
17.10 (Ne)emigrantai.
18.00 Kultūringai su
Nomeda.
18.50 „Istorijos perimetrai. Kražiai“.
19.45 „Popiežius. Galingiausias visų laikų
žmogus. Karo metų
popiežiai“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Skambantys

pasauliai su
Nomeda Kazlaus.
Svečias – violončelės virtuozė
Karine Georgian
(Armėnija, Jungtinė
Karalystė).
21.55 Dvi šimtmečio
legendos. VII
Klezmerių muzikos
festivalis.
23.25 Anapus čia ir dabar.
0.15 Vilniaus lapai 2018.
1.25 „Žmonės, kurie
sukūrė Lietuvą.
Mykolas Romeris“.
2.15 Lilas ir Innomine.
3.10 Garsiau.
3.35 Dvi šimtmečio
legendos. VII
Klezmerių muzikos
festivalis.
5.05 (Ne)emigrantai.

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

kviečia į gamtą“.
8.10 „Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.05 „Tėvas Motiejus“.
10.30 „Būrėja“.
11.40 „Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson
receptai“.
12.10 „Didelės svajonės,
mažos erdvės“.
13.30 Sveikinimai.
15.45 „Širdele mano“.
17.45 „Akloji“.
18.55 „Būrėja“.
19.30 „Įsimylėjęs karalius“.
21.00 „Sicilijos mafija“.
22.55 „Kelionė į Ameriką“.
1.10 „Laivas vaiduoklis“.
2.45 „Prieblanda.
Nakties gūdumoje“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 Ledo kelias.
7.30 Žydrosios planetos

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

kablys.
10.00 Praeities žvalgas.
10.30 Sekmadienis su

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

noma misija“.
13.00 Žydrosios planetos

stebuklai.
14.00 Pavojingiausi

pasaulio keliai.
15.00 Ledo kelias.
16.00 Iš peties.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 „Skorpionas“.
19.00 Amerikos

talentai.
21.00 Žinios.
21.53 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 Nakties TOP.
22.30 Dainų dvikova.
0.00 „Skorpionas“.
1.45 „Beveik neįma-

noma misija“.

pirmadienis
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,

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

linė policija 2“.
11.10 „Komisaras

Reksas“.
12.00 Beatos virtuvė.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno

Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.

Orai.

21.00 „Rimti reikalai“.
21.30 Žinios.
22.24 Sportas.
22.28 Orai.
22.29 Telefoninė loterija

1634.
22.30 „Gaudynės“.
0.35 „Akloji zona“.
1.35 „Auksas“.

TV3
6.25 Inoekspertai.
6.55 „Simpsonai“.
7.55 Svajonių sodai.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Tai – mano gyve-

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 Premjera. „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
pingvinai“.
8.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
9.05 „Rimti reikalai“.
9.40 KK2 penktadienis.
11.15 „Meilės sparnai“.
12.20 „Gyvenimo
daina“.
13.20 „Aukštakulnių
kerštas“.
14.25 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Nuo... Iki...
20.30 PREMJERA.
Lituanos Locos.

nimas“.
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 „Padangių akis“.
0.00 „Kaulai“.
1.00 „Melas ir paslaptys“.
1.50 „Salemas“.
2.40 Ekstrasensų mūšis.
4.10 „Kaulai“.
5.05 „Melas ir paslaptys“.

BTV
7.00 „Didžiojo sprogimo

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

tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
13.45 „Žiniuonis“.
14.45 „Paskutinis faras“.
15.45 „Šuo“.
16.55 „Kobra 11“.
18.00 Info diena.
18.30 „Muchtaro
sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
19.30 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
20.30 „Varom!“.
21.00 „Pavojai gelmėse 2.
Rifas“.
22.50 „Sala“.
1.30 „Karo vilkai.
Likvidatoriai V“.
2.25 „Gyvi numirėliai“.

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

D. Žeimyte.
7.00 Šiandien kimba.
Laida žvejams.
8.00 „Pražūtingi smaragdai“.
9.00 „24/7“.
10.00 „Mentų karai:
Kijevas. Netikėk
savo akimis“.
11.10 „Albanas“.

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

ir tradicijų aidai“.
18.30 „Svečiuose pas
Marceliutę“.
19.00 Žinios.
19.20 Orai.
19.25 „Tai – sportas“
19.45 „Kultūros langas“.
20.00 Žinios.
20.20 Orai.
20.30 Nuoga tiesa.
22.00 Reporteris.
22.55 Orai.
23.00 Adomo obuolys.
0.00 „Konsultantas“.
1.05 „Bitininkas“.
2.10 „Mentų karai:
Kijevas. Netikėk
savo akimis“.
3.00 „Moterų daktaras“.
3.50 „Neišsižadėk“.
4.45 „Mentų karai:
Kijevas. Netikėk
savo akimis“.
5.35 Vantos lapas.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Gotardo tunelis“.
23.00 Istorijos detektyvai.
23.45 Kultūrų kryžkelė.

Rusų gatvė.
0.15 DW naujienos rusų

kalba.
0.30 Dabar pasaulyje.
1.00 Bliuzo vakaras.

XXV tarptautinis
festivalis „Bliuzo
naktys 2017“.
1.45 Dokumentinė istorinė laida „Lietuvos
kolumbai“.
2.40 „Istorijos perimetrai. Kražiai“.
3.30 Stambiu planu.
4.15 ARTi.
4.30 Į sveikatą!
4.55 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
5.10 „Giminės po 20
metų“.

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

šeimininkės“.
12.40 „Džekio Čano

blikos himnas.
6.05 Bliuzo vakaras.

XXV tarptautinis
festivalis „Bliuzo
naktys 2017“.
6.45 ARTi.
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.
14.00 Pasaulio lietuvių
žinios.
14.30 „Popiežius. Galingiausias visų laikų
žmogus. Karo metų
popiežiai“.
15.15 „Kaip atsiranda
daiktai 12“.
15.40 „Auklė Mun“.
15.50 „Riteris Rūdžius“.
16.05 „Džeronimas“.
16.30 Laba diena,
Lietuva.
18.00 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
18.15 „Giminės po 20
metų“.
19.00 ARTi.
19.15 Premjera. „T. Kosciuškos priesaika
Krokuvos turgaus
aikštėje 1794 m.
kovo 24 d.“.
19.30 Premjera.
„Meistras, stebėjęs
kasdienybę“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.

nuotykiai“.
13.05 „Muča Luča“.
13.35 „Kas naujo,

Skūbi-Dū?“.
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 „Jaunavedžiai“.
22.50 „Mano lemties

diena“.
0.45 „Komisaras Falkas.

Kruvini deimantai“.
2.35 „Džiunglių princesė

Šina“.
3.20 „Sicilijos mafija“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „6 kadrai“.
7.00 „Iš peties“.
8.00 „Havajai 5.0“.
9.00 Autopilotas.
9.30 „CSI Majamis“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Kobra 11“.
12.30 „Moderni šeima“.
13.30 „Fizrukas“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Havajai 5.0“.
16.00 „CSI Majamis“.
17.00 „Kobra 11“.
18.00 „Moderni

šeima“.
19.00 „Fizrukas“.
20.00 „Saša ir Tania“.
20.30 Žinios.
20.58 Orai.
21.00 „Vagių pasaulis“.
23.00 „Velnio stuburo

paslaptis“.
0.45 „Daktaras

Hausas“.
1.45 „Svieto lygintojai“.
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Eteris
Antradienis, lapkričio 20 d. Saulė teka 7.56, leidžiasi 16.11, dienos ilgumas
8.15. Priešpilnis. Vardadieniai: Feliksas, Jovydas, Vaidvilė, Laimis.

Trečiadienis
, lapkričio 21 d. Saulė teka 7.58, leidžiasi 16.10, dienos ilgumas 8.12.
Priešpilnis. Vardadieniai: Gomantas, Eibartė, Honorijus, Alberta, Norgaudas, Girenė, Honoratas, Tomas.

LRT Televizija

19.50 Daiktų istorijos.
20.35 Kultūros diena.
20.55 FIBA Čempionų

LRT Televizija

lyga. Bairoito
„Medi Bayreuth“–
Klaipėdos
„Neptūnas“.
23.00 „Komisaras ir jūra“.
0.30 DW naujienos rusų
kalba.
0.45 Dabar pasaulyje.
1.15 Bliuzo vakaras.
XXV tarptautinis
festivalis „Bliuzo
naktys 2017“.
2.00 Grupės „Sekmadienis“ jubiliejinis
koncertas „Po 30
metų“.
4.05 Daiktų istorijos.
4.55 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
5.15 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi“.

6.05 Labas rytas,

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,

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

linė policija 2“.
11.10 „Komisaras
Reksas“.
12.00 Stilius.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.15 Laba diena,
Lietuva.
16.30 „Seserys“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 (Ne)emigrantai.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 UEFA „Tautų lygos“
futbolo turnyras.
Serbija–Lietuva.
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 Teisė žinoti.
4.00 LRT radijo
žinios.
4.05 (Ne)emigrantai.
5.00 „Seserys“.

LNK
6.00 Dienos

programa.
6.05 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.35 „Madagaskaro
pingvinai“.
8.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
9.05 „Rimti reikalai“.
9.40 KK2.
10.10 Nuo... Iki...
10.45 Lituanos Locos.
11.15 „Meilės sparnai“.
12.20 „Gyvenimo
daina“.
13.20 „Aukštakulnių
kerštas“.
14.25 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Nuo... Iki...
20.30 Lituanos Locos.
21.00 „Rimti reikalai“.

21.30 Žinios.
22.24 Sportas.
22.28 Orai.
22.30 PREMJERA. „2.22“.
0.25 „Akloji zona“.
1.25 „Gaudynės“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
6.55 „Simpsonai“.
7.55 Visi mes žmonės.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Tai – mano gyvenimas“.
11.30 Juokingiausi
Amerikos namų
vaizdeliai.
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 „8 jūrų laivyno
būrys. Už priešo
linijos“.
23.55 „Kaulai“.
0.55 „X failai“.
1.45 „Salemas“.
2.40 Ekstrasensų mūšis.
4.10 „Kaulai“.
5.00 „X failai“.

BTV

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

Kijevas. Netikėk
savo akimis“.
11.10 „Albanas“.
12.20 „Bitininkas“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Gluchariovas“.
14.55 „Vienišas vilkas“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.57 Orai.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
18.00 „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.
20.57 Orai.
21.00 „Patriotai“.
22.00 Reporteris.
22.55 Orai.
23.00 Nuoga tiesa.
0.30 Čempionai.
1.05 „Bitininkas“.
2.10 „Mentų karai:
Kijevas. Netikėk
savo akimis“.
3.00 „Moterų daktaras“.
3.50 „Šėtono medžioklė“.
4.45 „Mentų karai:
Kijevas. Netikėk
savo akimis“.
5.35 Čempionai.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

7.00 „Didžiojo sprogimo

blikos himnas.

teorija“.
7.30 „Žiniuonis“.
8.30 „Paskutinis faras“.
9.30 „Šuo“.
10.35 „Kobra 11“.
11.40 „Muchtaro
sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
12.45 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
13.45 „Žiniuonis“.
14.45 „Paskutinis faras“.
15.45 „Šuo“.
16.55 „Kobra 11“.
18.00 Info diena.
18.30 „Muchtaro
sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
19.30 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
20.30 „Varom!“.
21.00 „Galutinis tikslas
5“.
22.50 „Pavojai gelmėse 2.
Rifas“.
0.40 „Sekso magistrai“.
1.50 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.

6.05 Bliuzo vakaras.

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

lybės su Jurijumi.
7.10 Skinsiu raudoną

rožę.
8.00 „Pražūtingi sma-

XXV tarptautinis
festivalis „Bliuzo
naktys 2017“.
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.
14.00 Vienuolynų kelias
Lietuvoje.
14.30 „Meistras, stebėjęs
kasdienybę“.
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.
19.15 Premjera. „Lenkijos
ankstyvosios
istorijos paslaptys.
Tšcinica – Karpatų
Troja“.

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“.
13.35 „Kas naujo,
Skūbi-Dū?“.
14.00 „Antinas Gudruolis“.
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
žmogžudsytės IX.
Šantažisto galas“.
23.05 „Mano lemties
diena“.
1.05 „Komisaras Falkas.
Įkalinti“.
2.55 „Džiunglių princesė
Šina“.
3.40 „Jaunavedžiai“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „Saša ir Tania“.
7.00 „Iš peties“.
8.00 „Havajai 5.0“.
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 „CSI Majamis“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Kobra 11“.
12.30 „Moderni šeima“.
13.30 „Fizrukas“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Havajai 5.0“.
16.00 „CSI Majamis“.
17.00 „Kobra 11“.
18.00 „Moderni

šeima“.
19.00 „Fizrukas“.
20.00 „Saša ir Tania“.
20.30 Žinios.
20.58 Orai.
21.00 „Regresija“.
23.10 „Skubi pagalba“.
0.10 „Daktaras

Hausas“.
1.10 „Svieto lygintojai“.

6.00 Lietuvos Respu-

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

linė policija 2“.
11.10 „Komisaras

Reksas“.
12.00 Nacionalinė

paieškų tarnyba.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 „Keno Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.15 Laba diena,
Lietuva.
16.30 „Seserys“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 „Kas ir kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Gyvenimas.
20.25 „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Mano mama
gamina geriau!
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „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 „Kas ir kodėl?“.
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Gyvenimas.
5.00 „Seserys“.

LNK
6.00 Dienos programa.
6.05 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.35 „Madagaskaro
pingvinai“.
8.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
9.05 „Rimti reikalai“.
9.40 KK2.
10.10 Nuo... Iki...
10.45 Lituanos Locos.
11.15 „Meilės sparnai“.
12.20 „Gyvenimo daina“.
13.20 „Aukštakulnių
kerštas“.
14.25 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Nuo... Iki...
20.30 Lituanos Locos.
21.00 „Rimti reikalai“.
21.30 Žinios.
22.30 PREMJERA.
„Kruvini pinigai“.
0.15 „Juodasis sąrašas“.
1.15 „2.22“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 Tavo supergalia.
6.55 „Simpsonai“.
7.55 Prieš srovę.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Tai – mano

gyvenimas“.
11.30 Juokingiausi

Amerikos namų
vaizdeliai.
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 „Nokautas“.
22.25 „Filmo pertraukoje
– Vikinglotto“.
22.30 TĘSINYS. „Nokautas“.
23.55 „Kaulai“.
0.55 „X failai“.
1.45 „Salemas“.
2.45 Ekstrasensų mūšis.
4.10 „Kaulai“.
5.00 „X failai“.

BTV
7.00 „Didžiojo sprogimo

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

sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
12.45 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
13.45 „Žiniuonis“.
14.45 „Paskutinis faras“.
15.45 „Šuo“.
16.55 „Kobra 11“.
18.00 Info diena.
18.30 „Muchtaro
sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
19.30 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
20.30 „Varom!“.
21.00 „Paskutinis reisas“.
22.55 „Galutinis tikslas
5“.
0.45 „Sekso magistrai“.
1.55 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.

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

su V. Mačiuliu.
8.00 „Pražūtingi smaragdai“.
9.00 „Patriotai“.
10.00 „Mentų karai:
Kijevas. Kobros
bučinys“.
11.10 „Albanas“.
12.20 „Bitininkas“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Gluchariovas“.
14.55 „Vienišas vilkas“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.57 Orai.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
18.00 „Politiko 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.
20.57 Orai.
21.00 „Ant bangos“.
22.00 Reporteris.
22.52 Orai.
22.55 Rubrika „Renovacija. Tikrai verta“.
23.00 „Patriotai“.
0.00 „Konsultantas“.
1.05 „Bitininkas“.
2.10 „Vienišas vilkas“.
3.00 „Moterų daktaras“.
3.50 „Šėtono medžioklė“.
4.45 „Vienišas vilkas“.
5.35 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

festivalis „Bliuzo
naktys 2017“.
2.00 „Komisaras ir jūra“.
3.30 Kultūringai su
Nomeda.
4.15 ARTi.
4.30 Už kadro.
4.55 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
5.10 Istorijos detektyvai.

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“.
13.35 „Kas naujo,

Skūbi-Dū?“.
14.00 „Antinas Gu-

druolis“.
14.25 „Džiunglių princesė

blikos himnas.
6.05 Bliuzo vakaras.

XXV tarptautinis
festivalis „Bliuzo
naktys 2017“.
6.50 ARTi.
7.05 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė.
7.30 „Auklė Mun“.
7.40 „Riteris Rūdžius“.
7.55 „Džeronimas“.
8.20 Pradėk nuo savęs.
8.50 „Kaip atsiranda
daiktai 12“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 „Istorijos perimetrai. Kražiai“.
13.10 Kultūringai su
Nomeda.
14.00 Linija, spalva,
forma.
14.25 Skambantys
pasauliai su
Nomeda Kazlaus.
Svečias – violončelės virtuozė
Karine Georgian
(Armėnija, Jungtinė
Karalystė).
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 ARTi.
18.30 Garsiau.
18.55 FIBA Čempionų
lyga. Panevėžio
„Lietkabelis“–
Fuenlabrados
„Montakit“.
21.00 Kultūros diena.
21.20 Premjera. „Gyveno
kartą Uvė“.
23.15 Dokumentinė istorinė laida „Lietuvos
kolumbai“.
0.15 DW naujienos rusų
kalba.
0.30 Dabar pasaulyje.
1.00 Bliuzo vakaras.
XXV tarptautinis

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. Ketverios
laidotuvės ir vienos
vestuvės“.
23.05 „Mano lemties
diena“.
1.00 „Komisaras Falkas.
Pabaiga“.
2.55 „Džiunglių princesė
Šina“.
3.40 „Midsomerio
žmogžudsytės IX.
Šantažisto galas“.

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 „CSI Majamis“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Kobra 11“.
12.30 „Moderni šeima“.
13.30 „Fizrukas“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Havajai 5.0“.
16.00 „CSI Majamis“.
17.00 „Kobra 11“.
18.00 „Moderni šeima“.
18.30 TIESIOGIAI. 2019

m. Europos moterų
krepšinio čempionato atrankos C
grupės rungtynės.
Lietuva–Albanija.
20.30 TIESIOGIAI.
Europos taurės
krepšinio rungtynės. Frankfurto
„Skyliners“–Vilniaus „Rytas“.
22.30 Eurolygos rungtynės. Maskvos
„CSKA“–Kauno
„Žalgiris“.
0.30 „Daktaras
Hausas“.
1.25 „Svieto lygintojai“.
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Asmeniniai skelbimai nemokamai !!!

Tel.: (8 318) 52260, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
Knygos, raštinės ir kompiuterinės prekės
Spausdintuvų kasečių pildymas

PA RD UODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

••

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

••
Seinų g. 12, Lazdijai

Tel.: 8 646 71901, (8 318) 53 085, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt

ĮMONĖ SUPERKA
KARVES, BULIUS ir TELYČIAS
UAB „Rividė“
parduoda ir pristato:
• 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.

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.
Norgaudas Pilvinis atlieka
geodezinius (kadastrinius)
matavimus
Tel. 8 680 83000.

Dėmesio!
Kalvarijoje organizuojami
mokymai:
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.

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.

••

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

••

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

••
••

Puikų didelį sklypą statybai
Lazdijuose. Tel. 8 686 70841.
Žemės sklypą Jūratės g. 10,
Alytus (12 a, namų valda, puiki
vieta, geri kaimynai, ~1 km iki
PC „Senukai“, arti mokyklos bei
darželiai, sklypo dokumentai
tvarkingi, neįkeistas, miesto
komunikacijos (išskyrus dujas),
gatvė įtraukta į miesto plėtros
projektą), kaina 1 000 Eur/a, galima derėtis. Tel. 8 677 78572.

Beržines ir juodalksnio
malkas.
Atvežame.
Užsakymai priimami

8 688 80175.

Plaukimas Ančios ežeru
grupei iki vienuolikos asmenų,
valandos kaina 15 eurų.
Plaukdami galite pamatyti
Vainežerio gynybinį įtvirtinimą
ir Mėčiūnų piliakalnį.
Tel. 8 686 63665.

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

Baldų

projektavimas,
gamyba,
prekyba

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.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

••
••

••

••
••

••

Žemės sklypą Lazdijų r., šalia
ežero. Tel. 8 686 70841.
Sodo namelį bendrijoje „Baltasis“ (11 a žemės).
Tel. 8 656 12800.
Namą su 15 a sklypu Lazdijų
mieste. Tel. 8 603 24679.
1 k. butą Simne (2 aukštas,
34,14 kv. m, su daline buitine
technika, nauji langai, šarvuotosios durys, nauja santechnika)
kartu su kolektyviniu sodu
(6 a). Tel. 8 601 93000.

PARDUODA.

••

••

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.

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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

Čekišką bulvių sodinamąją,
T formos kultivatoriaus nagus ir
kuro kolonėlę. Tel. 8 686 70818.

••
••
••
••
••

GYVULIAI

Šių metų telyčias (x mėsines)
ir jautieną. Tel. 8 687 86601.
Avių ir ėriukų skerdieną.
Tel. 8 617 01065.

••

KITI

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

••

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

••
••
••

Šienainį. Tel. 8 622 33441.

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

••

Skaldelę kapams. UAB „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.

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

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

Kiaulę. Seinų g. 60, Lazdijai.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

2 mėn. mišrūnų veislės
telyčaitę. Galima auginimui arba
skerdimui. Tel. 8 686 53424.

••
••
••
••

Mėsinę kiaulę.
Tel. 8 656 68604.
Avis. Tel. 8 653 47390.
Avieną. Tel. 8 617 01065.

Veislines avis ir avinus.
Tel. 8 642 07624.

••

AUGALAI

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

••

Kvietrugius.
Tel. 8 688 80688.

••
••

MTZ traktorių.
Tel. 8 602 34564.
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.
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Asmeniniai skelbimai nemokamai !!!

Tel.: (8 318) 52260, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
perka
ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

••

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

••

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

••

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.

••

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

••
••

Naudotą pianiną.
Tel. 8 659 60507.

Dėl mylimos mamytės mirties nuoširdžiai užjaučiame
Rasuolę Mikelskienę.
Viešosios įstaigos Lazdijų r. savivaldybės PSPC kolektyvas

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

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.

GYVULIAI

DA RBA S

NU O M A

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.

SIŪLO

SIŪLO

••
••
••

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

Melžimo aparatą.
Tel. 8 602 34564.

••
••

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

••
••

D OVA N OJA

Sterilizuotus jaunus katytę ir
katinėlį. Tel. 8 686 82619.
Mažus šuniukus.
Tel. 8 646 98335.

PRAŠO
PA DOVA NOT I

••

Gerą kiemsargį šuniuką.
Tel. 8 671 13200.

••

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.

••

PA Ž INT YS

42 m. vyras ieško gyvenimo
draugės be žalingų įpročių.
Tel. 8 607 37326.

••

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.

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

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.

••

••

••

••

••

••

••

••

••
••

IEŠKO

Išsinuomočiau butą Lazdijuose. Tel. 8 603 30577.

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.

Dengiame stogus iš savo ir užsakovo medžiagų. Lankstinių gamyba
ir montavimas. Tel. 8 678 29667.
Glaistome, dažome bei
atliekame kitus vidaus apdailos
darbus. Tel. 8 622 60230.
Greitai ir kokybiškai išpjauname medžius tiek gyvenamosiose,
tiek sunkiai prieinamose teritorijose ir kapinėse. Tel. 8 627 49416.
Gaminame duris namams,
ūkiniams pastatams, laiptus ir
kitus gaminius. Kokybę garantuojame. Tel. 8 686 71689.

Informuojame, kad 2018-11-27 d. 11.00
val. bus atliekami S. A. Strankauskienei, K. Strankauskui, A. Strankauskui,
E. N. Šickienei ir B. M. Kasliulionienei
priklausančių žemės sklypų (kad. skl. Nr.
5901/0001:251; Nr. 5928/0002:51), esančių Vaickūniškės k., Seirijų sen., kadastriniai matavimai. Kviečiame atvykti
gretimų sklypų (kad. skl. Nr. 5901/0001:278; Nr. 5928/0002:67)
mirusios savininkės M. Mikelionienės turto paveldėtojus. Kviečiame atvykti gretimo sklypo (kad. skl. Nr. 5901/0001:223) savininkę
A. Šiupienytę arba jos įgaliotus asmenis.
Tel. pasiteirauti 8 685 08308.
Matavimus atlieka įmonė UAB „GEODALA“.
Informuojame, kad matininkas Norgaudas Pilvinis (individuali veikla pagal pažymą Nr. 037942, tel. 8 680 83000) atlieka
kadastrinius matavimus:
2018-11-26 d. 9.30 val. bus atliekami ANTANO PIKUČIO ir
DANGUOLĖS JONUŠKIENĖS nuosavybės teise valdomo žemės
sklypo (kadastrinis Nr. 5948/0008:0083), esančio Verstaminų
k., Lazdijų r. sav., geodeziniai (kadastriniai) matavimai. Prašau
dalyvauti matavimuose gretimo žemės sklypo (kadastrinis Nr.
5948/0008:0103) savininką VITALIJŲ MARCINKEVIČIŲ ar
įgaliotą asmenį.
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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. 8 657 88458.

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

į namus.
Nemokamas atvežimas.
Parduodame visokias:
skaldytas, kapotas, pjautas
malkas.

UAB „Galvijų eksportas“

Tel.: 8 684 26629,
8 640 23333.

PERKA žemę.

MAlkos, malkos

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.

Leidėjas UAB „Dzūkų žinios“
Nepriklausomybės a. 4, Lazdijai
Tiražas 3000 vnt..
Redakcijos tel.: (8 318) 52260,
TELE2 8 670 38882
faksas (8 318) 51474
dzukuzinios@gmail.com

Brangiai visoje Lietuvoje
superkame galvijus: karves,
jaučius, telyčias. Atsiskaitome vietoje. Vežame į užsienį.
Tel. 8 680 41 510.

Direktorius
Darius Brindza.
Reklamos vadybininkė
Agnė Sukackienė
Tel. 8 670 38882.

Redakcija neatsako už reklamos turinį. Redakcijos
nuomonė nebūtinai sutampa su autoriaus nuomone.

