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Ar Lazdijų savivaldybei reikia skubios psichologinės pagalbos?

P

raėjusios savaitės
tragiškas įvykis,
kai jaunas ir gabus žmogus savo
noru atsisveikino
su gyvenimu darbo vietoje savivaldybės įstaigoje privertė ieškoti tokio žingsnio
priežasčių ir atidžiau bei plačiau
pažvelgti į vadovų bei pavaldinių
santykius savivaldybėje ir jos įstaigose, įtariant galimas mobingo*
apraiškas. Yra vilties, kad dabar
bus kitaip pažiūrėta į paskutiniu
metu vykusį masinį savivaldybės
ir jos įstaigų darbuotojų išėjimą ar
išprašymą iš darbo. Ir gal paieškota tikrųjų šio proceso priežasčių
bei padarytos tam tikros išvados:
ar tikrai savivaldybėje viskas gerai su psichologiniu klimatu? O
gal vertėjo, atliekant savivaldybės
administracijos struktūros reorganizaciją, pasirūpinti psichologo
etatu?
Po tragiško įvykio Lazdijų
krašto muziejuje pasigirdo įvairių
samprotavimų apie tai, kas galėtų
būti kaltas dėl jauno žmogaus pasirinkimo. Atsirado kalbančiųjų,
jog jaunas žmogus galimai tapo
mobingo auka.
Merė Ausma Miškinienė,
perskaičiusi vietinėje spaudoje
prielaidų apie galimas mobingo
apraiškas muziejuje, suskubo
nuo pareigų nušalinti muziejaus
Nukelta į 4 psl.

»

Šviežios „Vineta“
veislės bulvės.
Pristatome į
namus.
Tel. 8 614 80988.

Prenumeruok
internete
www.prenumerata.lt.

Antspaudų gamyba
pagal užsakymą
Seinų g. 12, Lazdijai.
Tel. (8 318) 53085.

ISSN 2538-6980

9  771648   848019

Merė Ausma Miškinienė, perskaičiusi vietinėje spaudoje prielaidų apie galimas mobingo apraiškas muziejuje, suskubo nuo pareigų nušalinti muziejaus
direktorę Dainą Pledienę.

Teikiame visas kapų įrengimo,
restauravimo ir priežiūros paslaugas
pagal kliento finansines galimybes.
Tel. 8 605 81979.

G. Vasiukonio
gėlininkystės ūkis
prekiauja
viržiais.
Tel. 8 626 02129,
Staidarų g. 8,
Staidarų k.,
Lazdijų r.
„Knygos nuskaidrina sielą,
kelia ir stiprina žmogų,
žadina jį tauriausiems
siekiams, aštrina protą ir
švelnina širdį“.
W. Thackeray

Kviečiame užsukti į knygynėlį
(Seinų g. 12, Lazdijai) ir išsirinkti sau patinkančią
knygą iš gausybės įvairaus žanro knygų!
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Savaitės komentaras

Vadovų tyčiojimasis iš pavaldinių Lazdijuose baigėsi baisia tragedija

Algimantas Mikelionis
Poryt bus lygiai dvi svaitės, kai iš gyvenimo
pasitraukė jaunas, gabus ir darbštus Lazdijų
muziejaus darbuotojas V. Tumosa. Ši žinia
daugelį iš mūsų sukrėtė iki pat sielos gelmių
ir mes dar ilgai galvosime, svarstysime ir
klausime, kodėl Vilius mus paliko. Atrodytų,
būtų geriausia palikti išėjusįjį ilsėtis ramybėje ir nedrumsti jo šviesaus atminimo. Bet
jo mirtis mums, likusiesiems, uždavė itin
daug klausimų ir į juos mes turime atsakyti:
norime mes to ar ne. Turime atsakyti, nes
Vilius pasitraukdamas iš gyvenimo darbo
vietoje mums pasiuntė itin svarbią žinią.
Turime atsakyti į šios tragedijos užduotus
klausimus, kad ir kokie skaudūs, nepatogūs
ir nemalonūs atsakymai bebūtų.
Ne tik visą Lietuvą, bet ir Lazdijų
rajoną kankina baisi ir greitai plintanti
liga: įvairių įstaigų vadovų tyčiojimasis
iš savo pavaldinių pačiais bjauriausiais,
rafinuočiausiais ir šlykščiausiais būdais.
Vadovai, direktoriai, vedėjai ir visi, nors
kiek pavaldinių turintys žmonės, visuomet yra išbandomi valdžia. Norėdamas
kaip įmanoma geriau pažinti žmogų turi
tapti jo pavaldiniu, nes tik tuomet į dienos
šviesą išlenda pačios bjauriausios vadovų
savybės. Žinoma, pasitaiko nuostabių ir
puikių vadovų: aukšto intelekto ir didelės
vidinės kultūros. Bet šiandien apie juos nekalbėsime, o atkreipsime dėmesį į tironus
ir psichologinio smurto meistrus. Pastarieji
su svetimais žmonėmis kur nors viešuose
renginiuose elgiasi mielai ir maloniai, nors
prie širdies dėk: šypsosi, spinduliuoja gera
nuotaika, žarsto sąmojus. Mandagūs jie
ir ne su savo pavaldiniais ir taip suformuoja viešą opiniją, kokie jie šaunūs ir
nuostabūs žmonės. Tik savo darbovietėje
likę su pavaldiniais vieni ar tik akis į akį
su pavaldiniu parodo savo baisųjį veidą.
Ypač tokie vadovai nemėgsta protingesnių

už save ar nebijančių į akis jiems pasakyti
tiesą. Jų aukomis tampa psichologiškai
silpnesni asmenys, nes vadovai, engiantys
darbuotojus, kaip plėšrus žvėris renkasi
auką, kuri menkai priešinasi ir negali ar
nemoka tinkamai atsikirsti.
Apskritai nuo vadovo iki valdovo tik
vienas žingsnis. Direktoriai, vadovai ar
net skyrių vedėjai tampa netgi karaliukais,
kuriems viskas galima. Visi jie ne tik netinkamu tonu, grubiai ar nepagarbiai kalba su
pavaldiniais, bet netgi drįsta ant jų rėkti ar
net keikti necenzūriniais keiksmažodžiais
nerinkdami žodžių.
Tik po šviesaus atminimo V. Tumosos
mirties kalbos, kad Lazdijų muziejaus direktorė, švelniai sakant, psichologiškai engdavo savo pavaldinius, gerokai sustiprėjo.
Bet visi pridėkime ranką prie krūtinės ir
nuoširdžiai atsakykime, ar tai buvo netikėta naujiena? Ne, nebuvo. Lazdijuose jau
seniai vieša paslaptimi buvo, kad Lazdijų
muziejaus direktorė netinkamai elgdavosi
su savo pavaldiniais. Ir kiekvienas iš mūsų
yra iš dalies kaltas dėl velionio V. Tumosos
mirties, nes mes ne viską padarėme, kad
psichologinis teroras ir direktorės tyčiojimasis iš pavaldinių būtų iškeltas į dienos
šviesą. Dar labiau kalti tie valdžios asmenys, kurie apie tokį Lazdijų muziejaus
direktorės elgesį girdėjo ne kartą. Girdėjo ir
nieko realaus, kad pavaldinius apgintų nuo
direktorės psichologinio smurto, nepadarė.
Kaip skaudžiai ir jautriai išgyvendami šią
baisią tragediją kalbėjo Lazdijų muziejaus
darbuotojai, buvę V. Tumosos kolegos:
„Mes jau vieną kartą jo neužstojome...“
Taip, Lazdijų rajono merė pasielgė itin

Adomo Žilinsko piešinys.
gerai, kad praėjus savaitei po tragedijos
nušalino Lazdijų muziejaus direktorę nuo
pareigų. Bet merė teigia, kad apie supuvusią atmosferą Lazdijų muziejuje nieko
negirdėjo. Tuo tiesiog sunku patikėti, nes
merė ne kartą prasitarė, kad apie kiekvieną
pavaldinį turi pakankamai informacijos.
Kol kas žengtas tik pirmas žingsnis – Lazdijų muziejaus direktorė mėnesiui nušalinta nuo pareigų. Kitas žingsnis tegali būti
jos atleidimas iš šių pareigų. Bet koks kitas
sprendimas būtų tiesiog spjūvis į veidą
visiems, ilgus metus engtiems darbuoto-

jams ir atviras pasityčiojimas iš velionio
V. Tumosos šviesaus atminimo.
Ar taps ši baisi tragedija pamoka kitiems
savo pavaldinius engiantiems Lazdijų rajono įstaigų vadovams? Ar jie bent trumpam
permąstys savo elgesį ir pasiryš jį pakeisti?
Protingi žmonės mokosi iš svetimų klaidų,
o kvailiai – iš savų. Apskritai laikas itin
atidžiai pažvelgti į Lazdijų rajono valdančiųjų politikų ir įstaigų vadovų elgesį, kol
dar ne vėlu. Ar vadovai pagaliau supras,
kad tikras vadovas iš didžiosios raidės yra
ne tas, kurio bijo, o tas, kurį gerbia?
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Toleranciją verta prisiminti ne tik Tarptautinės
tolerancijos dienos proga
Mūsų kasdienybės kontekste žodis „tolerancija“ tapo madingu terminu, dažnai
naudojamu žodžiu. Tačiau tai nereiškia,
jog gilinamės į jo esmę, stengiamės jį suvokti arba užkirsti kelią netolerantiškiems
veiksmams savo bendruomenėje, artimųjų tarpe. Noras kalbėti apie tai kilo todėl,
kad lapkričio 16 dieną minėsime Tarptautinę tolerancijos dieną. Ir tai bus puiki
proga kiekvienam mūsų nors trumpam
pagalvoti apie tai, ar esame tolerantiški,
ar savo viešais pasisakymais, darbais
prisidėjome prie tolerancijos skatinimo
rajono bendruomenėje. Pagaliau, ar patys kada nors nepasigesime šalia savęs
tolerantiškų žmonių.

Šiek tiek istorijos
Tarptautinė tolerancijos diena minima
nuo 1995 m. UNESCO sprendimu. 1996
m. šią šventę minėti paskatino ir Jungtinių tautų organizacija. Šią dieną skatinama atkreipti visuomenės dėmesį į
skirtingų nuomonių, skirtingų tautybių
žmonių, sergančiųjų ir turinčių problemų
(alkoholio, narkomanijos), toleranciją.
Įvairiose šalyse organizuojami renginiai,
skirti ugdyti toleranciją, pakantumą, gebėjimą suprasti kitus, kantrybę. Šių metų
Tolerancijos dienos idėja – Tolerancijos
švyturys. Švyturys kaip simbolis reiškia
pagalbą, nes rodo kelią laivams, ieškantiems kranto, padeda neužplaukti ant seklumos. Žodis tolerancija, savo prasme
reiškia pakantumą, suteikia žmonėms
gebėjimą visuomenėje sugyventi taikiai,

priimti kitokį žmogų, kitokius požiūrius.

Kodėl reikia apie tai kalbėti
Ne paslaptis – rajono mokyklų, ypač didesniųjų, kuriose mokosi daugiau moksleivių,
kolektyvuose gausu patyčių atvejų. Jie tapo
neatskiriama mokinių kasdienio gyvenimo
dalimi. Įvairūs socialiniai tyrimai rodo,
kad lietuviai labiausiai jaučiasi diskriminuojami dėl amžiaus, lyties ir fizinės bei
psichinės negalios. Dėl socialinių skirtumų
– taip pat. Jaunimas negailestingai tyčiojasi
ir net naudoja psichologinį bei fizinį smurtą
prieš tuos savo bendraamžius, kurie yra
kaip nors pažeidžiami. Laimei, rajone dar
neturime atvejų, tačiau Lietuvoje jų yra
pakankamai, kai bendraamžių patyčios
baigėsi mirtimi arba kai diskriminaciją
nuolat patiriantys jauni žmonės patys pasirinko išeitį pasitraukti iš šio gyvenimo.
Tolerancijos stokos pavyzdžių gausu ir
darbo kolektyvuose. Tik tada, kai įvyksta
skaudi nelaimė, mes pradedame sau priekaištauti. kad galėjome su savo kolega
kitaip bendrauti, ilgiau pakalbėti, skirti
daugiau laiko ne tik darbo, bet ir jo asmeninėms problemoms spręsti, jo nuoskaudoms išklausyti. Kartais atrodo, kad net jei
Tolerancijos diena būtų minima kiekvieną
mėnesį, dažnam mūsų ji netaptų svarbiu
reikalu, kurį reikia prisiminti nuolat. Daromės abejingi ne tik kito skausmui, bet
ir džiaugsmui. Daromės abejingesni, nes
patys turime daug rūpesčių. Tik tuomet,
kai patys susiduriame su savo aplinkos
– bendradarbių, kaimynų, giminių – abe-

jingumu mūsų problemai, suvokiame,
jog viso labo gavome tik grąžą to, kaip
patys savo gyvenime elgiamės.

Lazdijų sporto centras – už
toleranciją kasdien
O dabar norime tiesiog pasidžiaugti,
kad Lazdijų sporto centre sportuojantys
žmonės tikrai yra tolerantiški, draugiški,
dėmesingi vienas kitam. Kiekvienas, po
mokslo ar darbo dienos peržengiantis
sporto centro slenkstį, tampa tarsi šeimos
nariu. Ne visi iškart tampa puikios sportinės formos. Dauguma kaip tik ateina pas
mus patobulinti savo kūno ar išspręsti
sveikatos problemų, tačiau visi čia sutinkami geranoriškai, dauguma sporto
centro senbuvių naujiems lankytojams
stengiasi paaiškinti, padėti, padrąsinti. Ne
vienas, kartais net ir medaliais už savo
sportinius pasiekimus įvertintas Lietuvos
sportininkas, yra prisipažinęs, jog į sporto
salę tėvų buvo atvestas dėl silpnos sveikatos, dėl psichiloginių problemų. Ir tik dėmesingo ir tolerantiško trenerio dėka jam
pavyko patikėti savimi, įveikti visas savo
problemas. Puikus tolerancijos pavyzdys
ir asociacijos „Onkologinė savipagalba
Lazdijuose“ rengiami pėsčiųjų žygiai,
kai su sergančiaisiais kartu žingsniuoja,
bendrauja visi norintys. Yra ir daugiau
puikių pavyzdžių. Tačiau vien tik jais
guostis ar džiaugtis negalime, kol netolerancija, kitaip pasakius, abejingumas,
dar yra gajus mūsų tarpe.
Lazdijų sporto centro informacija
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Žaliojo kryžiaus akcija: kur atvedė ūkininkus valstiečiai
Lietuvos ūkininkai protestuoja. Nors buvo raginimų
į kelius išvaryti sunkiąją
techniką, kol kas apsiribota laukuose statomais
žaliais kryžiais.

„Ši akcija simbolizuoja kaimo mirtį ir viltį. Šiandien kaimas kenčia,
tačiau turime viltį, kad pagaliau
visuomenė atkreips dėmesį į tuos,
kurie juos maitina. Ši akcija prasidėjo spontaniškai. Tęsis mėnesį“, –
pasakoja Aušrys Macijauskas, Lietuvos grūdų augintojų asociacijos

vadovas, ir nesiima prognozuoti,
kiek kryžių bus pastatyta.
„Mes nenorime protestuoti ir
ko nors reikalauti. Tiesiog siekiame atkreipti dėmesį, kad kaimui
blogai ir maisto gamyba traukiasi kur kas sparčiau, nei daugelis
įsivaizduoja, ir po kelerių metų
parduotuvėje rasti lietuviškus
produktus bus sudėtinga. Žmonės
valgo maistą, kuris pagamintas
neaišku kur ir iš ko. Mes nebegalime konkuruoti su pigiu importiniu maistu. Dabartinė politika
mus veda į pražūtį“, – tikslus

Prie protesto – žalių kryžių statymo – prisidėjo ir vienas mūsų rajono
ūkininkas, pastatęs keturis kryžius.

įvardina A. Macijauskas.
„Visi kalba apie kelis žemės
ūkio oligarchus, tačiau nauji mokesčiai ir lengvatų naikinimas užguls pačius mažiausius, nes būtent
šie ūkiai neturi jokių rezervų. Jie
negali pakeisti technologijų, atleisti samdomus žmones. Didieji
tai gali“, – savo poziciją dėlioja
A. Macijauskas ir pabrėžia, kad
tai ne tik mūsų valdžios problema. Protestuoja belgai, prancūzai,
vokiečiai. Tiesiog užaugo nauja
karta, kuri niekada nėra išgyvenusi maisto trūkumo ir tarsi nežino,
iš kur jis atsiranda, įsivaizduoja,
kad jo visada galima nusipirkti
parduotuvėje.
„Šis protestas tylus, tačiau nežinome, kur ir kas gali pakrypti,
nes mes, ūkininkų organizacijos,
jau nelabai galim suvaldyti procesus. Žmonės nusivylę, nes mes
nieko neprašome, bet norime iš
valstybės vadovų bent moralinio
palaikymo. Kol kas nieks negali
net per jėgą išstenėti, kad žemės
ūkis šaliai svarbus“, – prisipažįsta
A. Macijauskas.
Lazdijų rajono ūkininkai taip
pat jungiasi. Ūkininkas Virginijus
Kazlauskas savo laukuose pastatė
keturis kryžius. „Palaikau akciją,
du kryžius pastačiau šalia Lenkijos pasienio esančiuose laukuose,
vieną prie Lazdijų, vieną Janėnų
kaime, toks gestas parodys, kad
ūkininkai yra vieningi ir gali šią
vienybę išreikšti tokiu tyliu protestu“, – kalbėjo ūkininkas.
„Delfi“ ir „Dzūkų žinios“ informacija
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Vicemeras A. Klėjus: „Tyrimas vyksta —
neplatinkime nepatikrintos informacijos“
Lazdijų krašto muziejų
ištiko skaudi netektis –
nusižudė jo darbuotojas.
Muziejuje jis dirbo ilgiau
nei septynerius metus.
Kolegos jį pažinojo kaip
atsakingą darbuotoją,
nuoširdų bei jautrų žmogų. Nors nuo jo mirties
praėjo jau dvi savaitės,
rajono bendruomenėje,
socialiniuose tinkluose
apie šį įvykį dar daug
diskutuojama, girdime
įvairių interpretacijų.

Suprantame, kad bendruomenės
nario savižudybė sukelia daug
prieštaringų jausmų ir klausimų. Nors nesužinosime, kodėl
žmogus nusprendė pasitraukti
iš gyvenimo, tačiau specialistai
teigia, kad savižudybių negalima paaiškinti lengvai, joms
priskiriant tik vieną priežastį.
Dažniausiai tai yra sudėtingo
ir ilgalaikio žmogaus vidinio
proceso išdava. Paprastai savižudybė būna susijusi su psichologiniais sunkumais, o juos
galima įveikti. Todėl labai svarbu kreiptis pagalbos, taip pat
paraginti tai padaryti draugus,
artimuosius, jei jaučiatės prislėgti ar sutrikę.
Reaguodama į žiniasklaidoje

pasklidusius gandus apie galimą
Lazdijų krašto muziejaus direktorės Dainos Pledienės neetišką
elgesį darbovietėje, savivaldybės
merė Ausma Miškinienė pasirašė
potvarkį, kuriuo sudarė komisiją
jiems ištirti ir, kol vyksta situacijos tyrimas, laikinai nušalino
muziejaus direktorę nuo pareigų.
Šios komisijos pirmininku esu paskirtas aš. Noriu informuoti, kad
komisija jau ne kartą posėdžiavo,
aptarė tyrimo darbų eigą, taip
pat kreipėsi į „Krizių įveikimo
centras“ specialistus dėl konsultacijų ir psichologinės pagalbos
visiems, kuriems jos reikia ar gali
prireikti. Atkreipiu dėmesį, jog
komisija tiria tik su Lazdijų krašto
muziejaus darbuotojų bei jo direktorės funkcijomis susijusius
faktus. Tačiau komisija nesirengia pateikti kaltinimų ar ieškoti
savižudybės priežasčių, nes to
dėl objektyvių priežasčių tiesiog
neįmanoma padaryti. Jeigu tyrimo metu paaiškėtų duomenų apie
netinkamą muziejaus direktorės
elgesį, savivaldybės vadovai imsis priemonių padėčiai Lazdijų
krašto muziejuje taisyti. Noriu
pabrėžti, kad savižudybė yra ilgalaikio žmogaus vidinio proceso rezultatas ir dažniausiai neturi
vienos priežasties. Todėl negalime
šio tyrimo ar konkretaus asmens

sieti su savižudybės priežastimi.
Skatiname visus susilaikyti nuo
bet kokių kaltinimų, priekaištų
ar komentarų.
Tragiškos ir netikėtos muziejaus darbuotojo mirties aplinkybės gali sukelti įvairių reakcijų,
kelti skaudžių klausimų. Savivaldybės administracija pasiruošusi pasiūlyti paramą ir palaikymą jo bendradarbiams, taip
pat ir velionio šeimos nariams.
„Krizių įveikimo centras“ specialistai jau konsultuoja savivaldybės, savivaldybės administracijos vadovus. Susitikimų
metu konsultantai yra pasirengę
padėti ir atsakyti į visus mums
rūpimus ir per šį laikotarpį iškilusius klausimus.
Apie skaudžius įvykius visuomet kyla įvairių gandų. Tačiau
prisiminkite, kad neteisinga,
iškreipta informacija gali labai
skaudinti iš gyvenimo išėjusio
žmogaus draugus, šeimą ir bendradarbius. Todėl kviečiu neplatinti nepatikrintos informacijos
arba spėlionių apie įvykį.
Tikiu, kad visi kartu išgyvensime šią netektį ir galėsime grįžti į įprastą savo gyvenimo ritmą.
Informacijos apie psichologinės
pagalbos galimybes galite rasti
tinklapyje www.tuesi.lt.
Lazdijų r. sav. inf.
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Redakcijos „Dzūkų žinios“

ŽVILGSNIS
Merė išvyko į Pietų Afrikos Respubliką
Geriausios savivaldos pamokos — ne Afrikoje
ar Amerikoje, bet pas Lietuvos profesionalus
DŽ redakcijos nuomonė
Vos pusmetį Lazdijų mere padirbusi Ausma Miškinienė jau
išvyko į antrą komandiruotę
tolimon šalin. Visai neseniai ji
gyrėsi kelione į JAV, kur studijavo amerikiečių savivaldos paslaptis, ir socialiniuose tinkluose
platino klaidingą informaciją, o
dabar išvyko dar toliau – į Pietų
Afrikos Respubliką, kur vyksta
pasaulio savivaldos lyderių konferencija.
Galėtume tik baltai pavydėti ir džiaugtis, kad mūsų merė
per pusmetį jau tapo kelionių po
pasaulį savivaldos lydere, nors,
tiesą sakant, Lazdijuose tos lyderystės visai nematyti.
Žinoma, gerai, kad merė įsisuko į karjeros verpetą ir stengiasi dalyvauti visur, kur tik gali,
kur veža už valdiškus pinigus
ir padeda pasijusti lyderiu. Tik
panašu, kad visos tos politinės
ekskursijos yra kaip grožio balzamas jai pačiai ir kilimėlis būsimajai karjerai.
Žinant, kiek kryžiaus kelių reikia nueiti tūlam tautiečiui, kokius
kalnus anketų tenka užpildyti,
užsimanius patekti į PAR, tai
šiuo atveju merės pasirinkimas
keliauti į šią šalį su Lietuvos savivaldybių asociacijos delegacija
tikrai pragmatiškas ir žmogiškai
suprantamas. Sutikit, smagu apsilankyti egzotiškoje šalyje.
Kokia nauda Lazdijų žmonėms
iš tokių merės kelionių? Kuo
mūsų krašto žmonėms galėtų
pasitarnauti PAR įgytos žinios?
Nebent, turint galvoje PAR patirtį kovojant su apartheidu, mūsų
merė Pietų Afrikos Respublikoje
gal išmoks neskirstyti žmonių
pagal odos spalvą ar partiškumą
į saviškius ir svetimus, ką dabar
labai sėkmingai darė.
Tegul tik merė nesupyksta, bet
jai iki savivaldos lyderio ar bent
amatininko – kaip Karbauskiui iki
Lietuvos prezidento. O mokytis ir
stažuotis puikiai galima ne PAR
ar JAV, bet čia, Lietuvoje, kur
dirba dešimtys merų, kurių pamokos dešimt kartų vertingesnės
nei užsienio kongresai, iki kurių
mūsų merei dar reikia paaugti.
Štai diplomatijos, pykčio valdymo ir subtilaus nardymo socialiniuose tinkluose merė puikiai
galėtų išmokti iš sostinės mero,
sugebėjimo suburti bendraminčių komandą ir iš griuvėsių prikelti ir į pirmąsias vietas išvesti
savivaldybę derėtų pasimokyti
iš Druskininkų mero.
Merės laukia ilgos ir nelengvos
viešojo kalbėjimo pamokos, kurių puikiai galėtų pasisemti iš
uostamiesčio mero.
Minčių dėstymas viešumoje
merei – nearti dirvonai. Darbas
ministerijos vyriausiąja speci-

aliste jos kalbėseną užtvindė
kanceliarinės kalbos ir iš ES
institucijų atkeliavusių vertinių
lavina.
Siūlyčiau prisiminti filmą
„Dvylika kėdžių“. Ten buvo tokia herojė Eločka Ščiukina, kurios kalba buvo iš septyniolikos
žodžių... Jeigu žmogui užtenka
tokios kalbos, tai jam nereikia
knygų, žodynų, mokslo – susikalbėti juk pavyksta.
Mūsų merės žodynas irgi labai ribotas. Štai žodžiai, kuriuos
labai dažnai vartoja mūsų merė:
įveiklinti, nepotizmas, buvęs meras, kompetencija, pažymiu, įgyvendinti, permainos.
Meno, kaip su vienais blogiausių rajono veiklos rodiklių gauti du Krivūlių apdovanojimus,
galima pasimokyti iš Akmenės
mero, o kaip teisinėmis priemonėmis kovoti už rajono teritorijos
išsaugojimą – iš Kauno rajono
mero.
Elegancijos, gerų manierų neprošal būtų pasimokyti iš Širvintų ir Birštono merių.
Jonavos meras galėtų puikiai
pamokyti, jog kartais išmintingiau būti rajono meru nei ministru, jog ir savam krašte pranašu galima būti. Jei labai nori
ir mokaisi.
Žinoma, naudotis socialiniais
tinklais ir teisingai komunikuoti
apie nuveiktus darbus niekas geriau mūsų merei nepatartų kaip
tik Alytaus miesto meras. Tik
reiks šiek tiek palaukti, kol jis
užbaigs savo darbus su gaisro
sukeltais padariniais.
Pas Kauno miesto merą, ko
gero, poniai Ausmai važiuoti neverta, nes jis, kaip ir mūsų merė,
nesugeba suvaldyti pykčio ir neužmiršta nuoskaudų.
Taigi, Lazdijų merei tikrai nereikia skubėti mokytis iš užsienio
savivaldos, Lietuvoje pilna puikių mokytojų. Jei ji bent vieną
pusdienį per savaitę padirbėtų
merų-lyderių stažuotoja, rezultatas būtų akivaizdus. Ir merei,
ir Lazdijams.
Jei perskaičiusi šią redakcijos
nuomonę merė supyks ir norės
keršto, tada ši apžvalga nieko
verta.
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REDAKCINIS STRAIPSNIS (vedamasis) – redakcijos nuostatas atspindintis, jos vardu parašytas, neretai
nenurodant konkretaus autoriaus,
rašinys, dažnai atsiliepiantis į kokius
nors įvykius, paaiškėjusius faktus, tendencijas. Būdinga nedidelė, neretai
vienoda visiems leidinio redakciniams
straipsniams apimtis, glaustas minčių
dėstymas, tezių pobūdžio argumentacija, naudojami publicistinės retorikos
elementai. Įprasta pateikti išvadas,
apibendrinimus, atspindinčius redakcijos nuostatas. / Žurnalistikos
enciklopedija /
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Nelinksmos naujienos

Mirė savo sodyboje
Vaidotas Morkūnas
Naktį iš antradienio į trečiadienį
apie 1 valandą nakties Šventežerio seniūnijoje, Prapuntų kaimo
teritorijoje, miškingoje vietoje,
šalia Prapuntų ežero, rastas 67
metų vyriškio kūnas.
Lazdijų rajono policijos komisariato viršininkas Vidmantas Kondrackis teigė, kad negyvą vyriškį

V. K. aptiko giminaičiai, kurie pranešė policijos komisariato pareigūnams. Pirminiais duomenimis, ant
vyriškio kūno smurto žymių neaptikta, todėl manoma, kad jis mirė
sutrikus širdies veiklai. V. K. gyveno Druskininkų mieste, Prapuntų
kaime prie Prapuntų ežero turėjo
žemės sklypą bei sodybą, kurioje
praleisdavo daug laiko.

•

Vagystė iš namo
Rajono policijos komisariato
pareigūnai gavo pranešimą, kad
Kapčiamiesčio miestelyje, išdaužus langų stiklus, buvo įsibrauta į
60 metų vyrui priklausantį namą,

pavogtas mobiliojo ryšio telefonas
„Nokia“ ir dvi meškerės. Nuostolis – 230 eurų. Rajono policijos
komisariate dėl vagystės pradėtas
ikiteisminis tyrimas.
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Dingę daiktai atsirado
Vytautas Šeštokas
Antradienį apie 18 valandą 30 minučių rajono policijos komisariato
pareigūnai gavo pranešimą, kad
Lazdijuose, Lazdijų sporto centro
persirengimo kambaryje, pavogta
moters rankinė su mobiliojo ryšio
telefonu „Iphone 8 Plus“ ir 15

eurų. Nuostolis – 735 eurai.
Rajono policijos komisariato
pareigūnai teigė, kad vėliau moteris policijai pranešė, jog rankinė
su telefonu atsirado, pretenzijų
ji neturinti. Šiuos daiktus vienas
asmuo rado ir atnešė jai į namus.

•

Nepilnamečių nusižengimų skaičius didėja
Vaidotas Morkūnas
Rajono policijos komisariato pareigūnus neramina
tai, kad išaugo administracinių nusižengimų
skaičius, kuriuos padaro
nepilnamečiai – 16 metų
amžiaus ir vyresni. Nuo šių
metų sausio mėnesio policijos pareigūnai nepilnamečiams dėl alkoholio vartojimo arba jo turėjimo yra
surašę 16 administracinio
nusižengimo protokolų. 15
protokolų yra surašyta už
tai, kad nepilnamečiai rūkė
arba turėjo su savimi tabako arba elektronines cigaretes. Taip pat yra surašytas vienas administracinio
nusižengimo protokolas
už tai, kad suaugęs asmuo
nupirko alkoholio nepilnamečiui, ir dar vienas
atvejis, kai nepilnamečiui
buvo nupirkta cigarečių.
Rajono policijos komisariato
Veiklos skyriaus vyresnioji tyrėja
bendruomenės pareigūnė Renata
Ribinskienė teigė, kad alkoholinių gėrimų bei kitų svaigalų vartojimas ar turėjimas, kai tai daro
ne jaunesni negu 16 metų, bet
jaunesni negu 20 metų asmenys,
užtraukia baudą nuo 10 iki 14
eurų. Jeigu asmuo pakartotinai
padaro tokį administracinį nusižengimą, tuomet baudžiamas nuo
14 iki 30 eurų bauda.
„O jeigu tokio amžiaus asmenys pareigūnų sulaikomi

turintys arba vartojantys tabako gaminius arba elektronines
cigaretes, jie baudžiami nuo 20
iki 50 eurų bauda, o jeigu jie
tokį nusižengimą padaro pakartotinai, baudžiami nuo 50 iki 90
eurų bauda“, – sakė R. Ribinskienė. Pareigūnė teigė, kad tai
būtina priminti visiems rajono
gyventojams, būtina saugoti nepilnamečius nuo šių pagundų.
„Mes nuolat rengiame prevencines priemones mokyklose bei
gimnazijose, rajono bendruomeninėse šventėse aiškiname apie
svaigalų bei tabako gaminių
žalą sveikatai ir propaguojame
sveiką gyvenimo būdą. Džiugu,
kad mokiniai ir jaunimas noriai
sportuoja, dalyvauja įvairiose
užimtumo programose ir laiką
leidžia prasmingai. Kuo daugiau
užsiėmimų rajono mokiniams
ir jaunimui, tuo mažiau jiems
lieka laiko leisti gatvėse. Mes
glaudžiai bendradarbiaujame su
Vaiko teisių apsaugos tarnyba,
aptariame ir dalinamės informacija“, – teigė pareigūnė.
R. Ribinskienė kvietė pedagogus, gyventojus bei jaunimą
būti aktyviais piliečiais ir pranešti policijos pareigūnams apie
pastebėtus nusižengimus, kartais
pasireiškiančias patyčias prieš
jaunesnius. „Neslėpsiu, kartais mes gauname informacijos
apie tai, kad kai kurie vyresnių
klasių mokiniai kabinėjasi prie
jaunesnių, grasina jiems, gal net
pareikalauja pinigų iš jų. Mes nedelsdami reaguojame į tokius si-

gnalus, stengiamės užkirsti kelią
tokiems nusižengimams. Tačiau
visad norėtume daugiau sulaukti
pagalbos iš visuomenės“, – teigė
bendruomenės pareigūnė.
Rajono policijos komisariato
viršininkas Vidmantas Kondrackis sakė, kad nors šiemet rajone nėra užregistruota rimtesnių
nusikaltimų, kurių padaryme
dalyvautų nepilnamečiai, tačiau didėjantis administracinių
nusižengimų skaičius verčia
daugiau dėmesio skirti prevencinėms priemonėms. „Nuolat
susitinkame su rajono vadovais,
rajono miestelių ir kaimų bendruomenių atstovais, mokyklų
vadovais ir seniūnais, aptariame
ir sprendžiame iškilusius klausimus. Norėtųsi, kad daugiau
susikurtų saugios kaimynystės
grupių, kad patys žmonės labiau
rūpintųsi savo saugumu, stebėtų ir saugotų savo gyvenamąją
teritoriją. Kalbant apie nepilnamečius, tai norėčiau pažymėti,
kad mūsų kolegos buvo atvykę
į vieną rajono švietimo įstaigą,
nes gavo informacijos, kad ten
galimai jaunuoliai galėjo turėti
kvaišalų. Tačiau ši informacija
nepasitvirtino. Dar mūsų pareigūnams jau keletą kartų įkliuvo
iš Alytaus automobiliu atvykstantis įžūlus šešiolikmetis, kuris
Lazdijuose degalinėje prisipylė
pilną automobilio baką kuro ir
bandė pabėgti nesumokėjęs. Už
šiuos nusižengimus jam bausmę
skirs teismas“, – sakė viršininkas.
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Ar Lazdijų savivaldybei reikia skubios psichologinės pagalbos?
»Atkelta iš 1 psl.

direktorę D. Pledienę ir sudarė komisiją. Apie neeilinę situaciją kalbamės su mere A. Miškiniene.
– Jūs nuo pareigų nušalinote
muziejaus direktorę D. Pledienę. Kodėl priėmėte tokį sprendimą?
– Sprendimas priimtas siekiant
kuo greičiau išsiaiškinti, ar regioninėje žiniasklaidoje išdėstyti ir
viešojoje erdvėje girdimi teiginiai
apie Lazdijų krašto muziejuje galimai jau kelerius metus vyraujantį blogą mikroklimatą ir nesąžiningai skirstomą darbo krūvį yra
pagrįsti. Situacija neeilinė: jaunas
žmogus pasirinko vietą išeiti ne
kur kitur, o Lazdijų laisvės kovų
muziejuje. Gali būti, kad tai tik
skaudi nelaimė, kurios nebuvo
galima išvengti. Lazdijų krašto
muziejaus direktorės veikla man
iki šiol nekėlė jokių abejonių. Tačiau esant tokioms aplinkybėms,
be jokio išankstinio nusistatymo,
skubiai ir tiksliai turime išsiaiškinti situaciją ir, esant poreikiui,
priimti aktualius sprendimus.

– Sakėte, jog bus sudaryta
komisija situacijai muziejuje
išaiškinti. Kas bus įtraukti į šią
komisiją? Ar numatytas psichologo dalyvavimas komisijos
darbe? Kokiu principu dirbs komisija? Kada ji turėtų pateikti

išvadas?
– Komisiją sudaro keturi Lazdijų rajono savivaldybės darbuotojai. Išvados turi būti pateiktos
iki gruodžio 3 dienos. Komisija
dirbs griežtai laikydamasi tokio
pobūdžio komisijoms suteiktų
teisinių įgaliojimų. Sprendimai
dėl išorės ekspertų dalyvavimo
komisijos veikloje bus priimti
komisijai jau pradėjus darbą, atsižvelgiant į poreikį.
– Kokie Jūsų veiksmai, kai bus
pateiktos komisijos išvados?
– Deja, į šį klausimą šiandien
atsakyti negaliu. Mano veiksmai
priklausys nuo to, kokios bus
komisijos išvados ir rekomendacijos.
– Ar muziejaus darbuotojams
bus teikiamos psichologo konsultacijos?
– Muziejaus darbuotojams psichologo konsultacijos buvo teikiamos jau prieš savaitę. Konsultacijos
bus tęsiamos, jeigu tik darbuotojai
pageidaus. Šiuo metu psichologo
pagalba, mano nuomone, yra ypatingai naudinga ir laiku.
– Ar neketinate kviesti psichologo, kad būtų įvertintas psichologinis klimatas savivaldybėje ir
jai pavaldžiose įstaigose?
– Artimiausiu metu šį klausimą aptarsime su savivaldybės ir

jai pavaldžių įstaigų vadovais.
Mano nuomone, jau daugelį metų
eilinių darbuotojų lūkesčiai yra
neišgirsti, aktuali informacija jų
nepasiekia, dėl tos priežasties
atsiranda erdvės įvairioms interpretacijoms ir manipuliacijoms.
To negali būti. Už žmogų ir jo
gerovę nėra nieko svarbiau.
Pabandėme sužinoti, kaip šią
situaciją vertina nuo pareigų
nušalinta muziejaus direktorė
D. Pledienė ir pateikėme jai tris
klausimus.
1. Kaip vertinate Jūsų nušalinimą nuo pareigų? Ar tai Jums
buvo netikėta?
2. Ką galite pasakyti apie psichologinį klimatą Jūsų vadovaujamoje įstaigoje?
3. Ar matote galimybę toliau
likti įstaigos vadove?
Deja, D. Pledienės atsakymų
nesulaukėme, ji taip pat neatsakinėjo mobiliuoju telefonu.
Po dešimties dienų komisija
pateiks tam tikras išvadas. Gal
bus įrodytos mobingo apraiškos?
O gal po šio įvykio kai kurie vadovai pabandys kitomis akimis
pažvelgti į savo pavaldinius ir
objektyviau įvertinti save?
Mobingas*
Darbe patiriamas psichologinis
smurtas gali tapti tikra kančia,
nes žmogus eidamas į darbą ima
jausti nerimą ir baimę būti užgauliojamas ir nuvertinamas. Klini-

•

kinė psichologė Sophie Henshaw
teigia, kad mobingas kitaip nei
patyčios dažniausiai neapima fizinio smurto, nors grasinimų gali
pasitaikyti. Mobingas, anot psichologės, yra ilgalaikis sistemingas psichologinis teroras, vykdomas vieno suaugusio asmens, bet
dažniau grupės asmenų, prieš kitą
suaugusį žmogų ir visa tai vyksta
darbo aplinkoje. Tai priešiškas
ir neetiškas elgesys, kuris vyksta
dažnai, beveik kasdien, ir ilgą
laikotarpį – bent pusę metų. Dėl
dažnumo ir trukmės tai sukelia

psichologinių, psichosomatinių
ir socialinių problemų mobingo
aukai. Mobingas gali pasireikšti
pašaipiomis pastabomis, informacijos, reikalingos darbui, nesuteikimu, apkalbomis, viešu pažeminimu, nuomonės menkinimu,
pernelyg sudėtingų arba menkų ir
nereikšmingų užduočių skyrimu,
pertraukų ribojimu, erzinimu.
Ilgainiui prie žmogaus yra kabinėjamasi dėl visko, pradedant
jo aprangos stiliumi, baigiant
netinkamu darbo atlikimu.
„Dzūkų žinių“ informacija

Psichologinės pagalbos telefonai
Emocinės (psichologinės)
pagalbos tarnyba

Telefono numeris

„Jaunimo linija“
www.jaunimolinija.lt
Emocinę paramą teikia savanoriai

8 800 28888

„Vaikų linija“ www.vaikulinija.lt
Emocinę paramą teikia savanoriai

116 111

„Vilties linija“, psichologinė
pagalba suaugusiems www.kpsc.lt
Pagalbą teikia savanoriai ir
psichikos sveikatos profesionalai

116 123

„Pagalbos moterims linija“
https://pagalbosmoterimslinija.lt/
Pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai

8 800 66366

Daugiau informacijos http://www.klausau.lt
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Pavojingi manevrai su Vaikų ligų skyriais Dzūkai
ligoninėms gali brangiai kainuoti
kalba, kad...

(G. Šiupario asociatyvi nuotr.)
Ligoninių reorganizavimo
procese kai kurių ligoninių
Vaikų ligų skyrių išsaugojimas gali išgelbėti gydymo
įstaigą nuo prijungimo
prie regioninės ligoninės
ir išsaugoti jos savarankiškumą.

Tokia kova jau ne vieneri metai vyksta Lazdijų ligoninėje,
su panašia situacija susidūrė ir
Radviliškio savivaldybė, kuriai
vadovaujantis mūsų žemietis Antanas Čepononis, kaip ir buvęs
Lazdijų meras Artūras Margelis,
siekia išsaugoti rajono ligoninės
Vaikų ligų skyrių.

Ministerija skyriaus
atkurti neleido
Kaip rašo „Lietuvos rytas“, Radviliškio ligoninė siekė atidaryti
Vaikų ligų skyrių, suremontavo
patalpas, gavo leidimus, bet tam
pasipriešino Sveikatos apsaugos
ministerija (SAM).
Iš SAM gautame rašte pažymima, kad Šiaulių teritorinės ligonių
kasos (TLK) veiklos zonoje tokių
paslaugų poreikio nėra, todėl leidimas teikti stacionarias vaikų
ligų antrojo lygio paslaugas nesuteikiamas.
„Esame priblokšti, nes poreikis
yra didžiulis. Apskaičiavome, kad
pernai į Šiaulių ir kitų miestų ligonines buvo išvežta gydyti daugiau kaip 1000 vaikų. Apmaudu,
kad rūpinamasi ne ligoniais, o
ligoninių konkurencija“, – sakė
Radviliškio ligoninės direktorius
Vaidas Smalinskas.
Pateko į uždaromų sąrašą
Radviliškio ligoninė anksčiau turėjo Vaikų ligų skyrių, bet prieš
trejus metus jis buvo uždarytas.
Tuometė gydymo įstaigos vadovė
apskaičiavo, jog veikla nuostolinga, todėl įtikino vietos politikus,
kad kito kelio net nėra.
Radviliškio rajono savivaldybei
pavaldžios gydymo įstaigos vadovo konkursą laimėjus V. Smalinskui, buvo susizgribta, kad ligoninei iškilo uždarymo grėsmė.
Mat gydymo įstaigų darbą organizuojantys SAM valdininkai į uždaromų sąrašą įtraukė ligonines,
kurios stacionariai teikia mažiau

kaip tris iš penkių paslaugų – terapijos, chirurgijos, akušerijos,
psichiatrijos ir pediatrijos.
Radviliškio ligoninė buvo priversta atsisakyti akušerijos, nes
gimdymų skaičius buvo mažesnis
nei SAM nurodyta kvota. Pediatrijos ir psichiatrijos paslaugų
atsisakyta, nes ligoninė buvo
įklimpusi į skolas ir jai grėsė
bankrotas.
Vis dėlto pasikeitus įstaigos vadovui buvo atlikti nauji skaičiavimai. Atlikus auditą paaiškėjo,
kad Vaikų ligų skyriaus veikla
būtų pelninga, todėl nuspręsta jį
atkurti. Kartu būtų buvusi sugrąžinta trečioji gyventojams teikiama paslauga ir išnyktų uždarymo
grėsmė.
Pripažinęs, kad uždaryti šį
skyrių buvo klaida, Radviliškio
rajono meras Antanas Čepononis
akcentavo, jog ministerijos atsakymas sunkiai suprantamas, nes
gydymo įstaiga neprašė pinigų:
„Labai keistas požiūris į žmogų,
kai nuolat kalbama, kad būtina
mažinti socialinę atskirtį.“
Meras sakė, kad rankų nuleisti neketina. Į Vilnių nuvažiavęs
politikas prašysis priėmimo pas
ministrą ir asmeniškai ketina
paklausti, kodėl neleidžiama
Radviliškyje atkurti Vaikų ligų
skyriaus.

Svečiams iš sostinės –
slaptas protokolas
Labai panaši situacija buvo susiklosčiusi Lazdijuose. Lazdijų
ligoninė teikia 3 minimas paslaugas – chirurgijos, terapijos ir
pediatrijos. Tačiau visai nedaug
trūko, jog, pagal kai kurių vietos
politikų kaprizus, vienos iš šių
paslaugų būtų atsisakyta.
Tada ir Lazdijų ligoninė būtų
patekusi į tų pasmerktųjų ligoninių sąrašą, kuriame yra Radviliškio ligoninė. Ir kas galėtų
paneigti, jog kai kurie politikai,
daugiausia konservatoriai, sąmoningai norėjo pakenkti Lazdijų
krašto žmonėms?
Prieš metus, artėjant ministro
A. Verygos ir keturių Seimo narių
vizitui Lazdijų ligoninėje, grupė
Lazdijų rajono tarybos Sveikatos
apsaugos, šeimos ir socialinių reikalų komiteto narių sukurpė ko-

miteto posėdžio protokolą, skirtą
įteikti svečiams iš sostinės.
Protokole juodu ant balto, nors
ir su gausybe rašybos bei skyrybos klaidų, buvo konstatuota,
jog „būtina pertvarkyti vaikų ligų
poskyrį į dienos stacionarą ir padidinti slaugos lovų skaičių“.
Paprastai ir aiškiai kalbant, komiteto nariai reikalavo mero (ir
pataikavo A. Verygai), kad būtų
panaikintas Vaikų ligų skyrius.
Panaikinus skyrių, tolesnė įvykių
seka tokia: Lazdijų ligoninė teikia
tik 2 paslaugas – chirurgijos ir terapijos, todėl patenka į naikinamų
ligoninių sąrašą. Paskui – prijungiama prie apskrities ligoninės.
Panašu, jog tokia kai kurių rajono politikų pozicija buvo labai
priimtina ministrui, nes jis per
susitikimą Lazdijų ligoninėje
praėjusį lapkritį pareiškė, jog
ligoninei reikia atsisakyti nereikalingų funkcijų, pvz., Vaikų ligų
skyriaus, o mažuosius ligoniukus
galima būtų pavėžėti į kitas ligonines.

A. Margelis: tai buvo spjūvis
į veidą
Tuometinis Lazdijų meras
A. Margelis minėtą Sveikatos
apsaugos, šeimos ir socialinių reikalų komiteto protokolą pavadino
„spjūviu į veidą visiems Lazdijų
krašto gyventojams“.
„Dvejus metus įvairiais būdais
su įvairiomis aukščiausiomis institucijomis kovoju už mūsų ligoninės išlikimą, o penki tarybos
nariai savo neatsakinga rašliava ir
nusikalstamais veiksmais stumia
ligoninę į bedugnę“, – prieš metus
kalbėjo A. Margelis.
Jis pripažino, jog šie „juodojo
penketuko“ veiksmai neabejotinai buvo suderinti su ligoninės
vadovu Vitu Šimkoniu.
„Dabar iš laiko perspektyvos
akivaizdžiai matau – jei nebūčiau
kovojęs dėl Vaikų ligų skyriaus,
turėtume tokią pat situaciją, kurioje atsidūrė kolegos iš Radviliškio. Tegul mūsų politikai, kurie
vis dar audžia mintį apie Vaikų
poskyrio uždarymą, pažvelgia
į Radviliškio situaciją“, – sakė
A. Margelis.

•

„Dzūkų žinių“ informacija

g Merė pripirko daug klijų
ir liepė visus Veisiejų gyventojus sukviesti į susirinkimą,
klijuojant skelbimus ant daugiabučių namų durų. Jei merės nupirkti klijai kokybiški,
nepavyks skelbimų nugrandyti ir teks pirkti naujas duris
visiems Veisiejų daugiabučiams. Ar Veisiejuose nėra
skelbimų lentos? Kas atlygins padarytą žalą? Ar merė
iš neišmokėtų dienpinigių,
ar administracijos direktorė
iš 3 000 eurų priedo?
g Rajono savivaldybės
darbuotojai po pertvarkos
pradeda dalyvauti konferencijose apie psichikos sveikatą
darbe. Pasiklausę psichologų
paskaitų, jie sužinos, kas yra
mobingas. Ar valdžia, rengdama tokias paskaitas, nekerta šakos, ant kurios sėdi?
g Buvęs Lazdijų veterinarų vadas jau vėl sukiojasi
konservatorių partijoje. Kai
konservatorių vadas buvo
Margelis, svarbiausias veterinaras irgi toje partijoje sukinėjosi, paskui įstojo į eksmero
visuomeninį judėjimą, iš ten
neišstojęs, nubėgo į Žmonių
partiją. Dabar, apsukęs politinio turisto ratą, vėl prisiglaudė pas konservatorius. Sunki
ta prisitaikėlio dalia.
g Merės užsienio kelionės
jau ne pirmą kartą sujaukia
įprastą savivaldybės tarybos
darbo ritmą. Kai merė vyko
į Ameriką, tarybos posėdis
buvo nukeltas, ta pati situacija ir dabar – Pietų Afrikoje viešinti merė vėl nukėlė posėdį
į lapkričio 29 dieną. Keista,

kodėl posėdžiai nevyksta be
merės, juk yra vicemeras? O
gal jis dar nenusipelnė merės
pasitikėjimo?
g Viena Lazdijų įstaiga labai tiesmukai suprato šeimos
sampratą. Ten nebėra kolegų,
socialinių darbuotojų, pagalbininkų ar vairuotojų. Nuo
šiol jie – sugyventiniai.
g Vienas tarybos narys,
čebatų mylėtojas, daugelį
metų Lazdijų sporto centro
valytojas, per ūkininkų šventę
savo nesuvaldomu skrandžio
turiniu šiurpinęs aplinkinius,
šiais metais gali pašiurpinti
Kučiūnų laisvalaikio salės aptarnaujantį personalą.
g Kai kurie Valstiečių (ir žaliųjų) partijos nariai labai atsakingai rengiasi artimiausiu
metu planuojamam Lazdijų
skyriaus valstiečių partijos
susirinkimui. Jau iš anksto
skambina partijos nariams
GSM ryšio telefonais ir derina
posėdžio darbotvarkę. Manote, jog jie planuoja spręsti aktualias rajono žmonių
probemas? Smarkiai klystate
– pirmiausia partijos nariai
tarpusavyje kalbasi, kaip pasididinti savo algas. Valstieti, prieš lenkdamas delnus į
save, prisimink lietuvių liaudies patarlę: gobšaus bėdas
velnias rėdo.
Šioje humoristinėje rubrikoje minimų įvykių ir asmenų sutapimai su tikrove yra
atsitiktiniai.
Žinutes galite siųsti el.
paštu dzukuzinios@gmail.
com, pranešti telefonais:
(8 318) 52260, 8 670 38882.

•

Auksinės mintys

Tikras džiaugsmas apima ne dėl ramaus gyvenimo, dėl turtų ar
žmonių pagyrų, bet kad verta daryti tai, ką darai.

•

Seras Wilfredas Grenfelas

Atidaromas naujas
manikiūro, pedikiūro
kabinetas
Seinų g. 5, Lazdijai.
Kviečiame registruotis!

Tel. 8 627 82409.
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Vaikas sėdi ramiai? Duokime jam saldainį!
Pasaulio sveikatos
organizacijos duomenimis, tiek suaugusiųjų,
tiek vaikų nutukimo
atvejų kasmet vis daugėja, o tokiai statistikai
didžiulę įtaką daro įvairiausi veiksniai: pradedant netinkamu gyvenimo būdu ir baigiant
genetiniais faktoriais.
Skaičiuojama, kad
Lietuvoje antsvorio
turi kas penktas paauglys, todėl itin svarbu
kuo anksčiau pastebėti
nutukimo priežastis bei
įvertinti galimas pasekmes, o apie tai plačiau
pasakoja gydytoja dietologė Aušra Jauniškytė-Ingelevičienė.

Nebėra aktualu vien
suaugusiems
Anot medicinos specialistų,
daugiausia antsvorio turinčių
paauglių pastebima nuo 12
metų, todėl nutukimo rizika
jau seniai nebėra aktuali vien
suaugusiesiems.
Norint diagnozuoti nutukimą, specialistams užtenka
žinoti žmogaus ūgį ir svorį:
suaugusiesiems yra apskaičiuojamas kūno masės indeksas (KMI), o vaikams naudojamos procentilio lentelės
– jeigu skaičius viršija 97-ąjį
procentilį, tuomet nustatomas
antsvoris. Vaikų KMI gali būti
apskaičiuojamas tik nuo 16
metų.
Netiesa, kad valgo
daugiau nesveiko maisto
Daugelis tikriausiai pritartų
minčiai, kad vaikai, valgantys
daugiau nesveiko maisto, yra
labiau nutukę, tačiau moksliniai tyrimai rodo priešingai
– nutukę vaikai neskanauja
daugiau įvairių bulvių traškučių, saldumynų ar kito nesveiko maisto už tuos, kurių kūno
masė siekia normos ribas.
Iš tiesų, nutukimo priežasčių
yra labai daug ir ne visuomet
galima labai tiksliai pasakyti,
dėl ko atsirado tam tikros pasekmės. „Vaiko svorį lemia
ne tik jo genai ar gyvenimo
būdas, bet įtaką daro net ir

tai, kaip maitinosi
mama ar močiutė savojo nėštumo
metu. Pavyzdžiui,
jei vaikas nėštumo
metu gavo nepakankamą maisto kiekį,
tai taip pat padidina vaiko nutukimo
riziką“, – teigia
gydytoja dietologė
A. Jauniškytė-Ingelevičienė.
Žinoma, nutukimą gali sukelti ir
nepakankamas miegas, ilgas sėdėjimas
prie kompiuterio
ekrano, įtampa ar
stresas.

Valgymo
sutrikimai
– viena
svarbiausių
Pasak gydytojos dietologės A. Jauniškytėspriežasčių
Vaikai ir paaugliai Ingelevičienės, pastebėjus vaiko nutukimo riziką
dažnai turi val- rekomenduojama pasikonsultuoti su specialistu,
gymo sutrikimų, nes tuomet tėvams bus lengviau suprasti galimas
sukeliančių svorio priežastis ir po truputį stengtis jas šalinti.
didėjimą, – tai vadi- (Nuotrauka iš asmeninio archyvo)
nama persivalgymo
sutrikimu, kai žmogus suvalgo doksali tendencija: nutukimą
didelį maisto kiekį, arba emoci- turintys vaikai serga tomis liniu valgymu, kai noras valgyti gomis, kuriomis prieš dešimsustiprėja išgyvenant teigiamas tmetį sirgo tik suaugusieji: II
ar neigiamas emocijas.
tipo cukriniu diabetu, arterine
Neretai visuomenėje ar net hipertenzija, kepenų suriebėgydytojų patarimuose yra re- jimu, turi padidėjusį cholestekomenduojama valgyti mažiau rolio kiekį kraujyje. Taip pat
kartų per dieną, vartoti daugiau padidėja rizika susirgti širdies
vaisių ar daržovių ir padidinti ir kraujagyslių ligomis, turėti
fizinį aktyvumą, tačiau jeigu sąnarių problemų ar kovoti su
svoris padidėjęs būtent dėl tokiomis ortopedinėmis ligomis
emocinio valgymo ar persi- kaip plokščiapėdystė.
valgymo sutrikimo, – situacija
Ypatingai svarbu žinoti tai,
tik pablogės klausantis tokių kad kas antras nutukęs vaikas
apribojimų.
toks pat lieka ir suaugęs, o tai
Pasak gydytojos dietologės eina koja kojon su įvairiais
A. Jauniškytės-Ingelevičienės, sveikatos negalavimais, kurie
vaikai yra ypatingai jautrūs įvai- gali lemti net storosios žarnos,
riems mitybos ribojimams: kai krūties ar kitokios rūšies vėžį.
uždraudžiame – labiau nori ir Nutukimas trumpina žmogaus
slapta persivalgo tam tikrų pro- gyvenimą, o jei tokios probleduktų, todėl kalbant su vaikais mos jį užklumpa dar vaikystėje,
apie mitybą vertėtų neskirstyti tuomet visos komplikacijos ir
maisto į sveiką ir nesveiką arba ligos į dienos paviršių išlenda
tą, kurį galima, ir tą, kurio ne- žymiai anksčiau.
galima.
Be to, turint nutukimą, padidėja depresijos rizika ir nepaSuaugusiųjų negalavimai
sitikėjimas savimi: dažniausiai
vaikai ir paaugliai būna nepatampa vaikų ligomis
Šiais laikais pastebima para- tenkinti savo išvaizda, vengia

bendrauti su draugais ar artimaisiais, neretai patys bando
koreguoti savo svorį, nepasitarę
su kompetentingais medikais,
o to daryti nevertėtų, nes veikiausiai atsiras dar daugiau
problemų.

Reikšmingiausią vaidmenį
atlieka tėvai
Iš tiesų, suaugusiųjų ir vaikų
nutukimas labai skiriasi, ir koncentruojantis į vaikų ar paauglių
atvejį, nepatartina visų pirma
akcentuoti svorio mažinimo.
„Svarbiausia yra nustatyti nutukimo priežastis ir po truputį
stengtis jas šalinti, kartu mažinant ir nutukimą bei užtikrinant,
kad vaikas gautų pakankamai
maisto medžiagų ir tai neigiamai nepaveiktų jo augimo ir
brendimo“, – pataria gydytoja
dietologė A. Jauniškytė-Ingelevičienė.
Visame nutukimo gydymo
etape tėvai atlieka patį reikšmingiausią vaidmenį, nes būtent jie
kiekvieną dieną būna su vaiku,
diegia jam mitybos įpročius ir
rodo pavyzdį. Vaikui būtinas
palaikymas ir jo negalima palikti vieno, nes jam sunku suprasti,
kodėl nebegalima valgyti tam
tikrų dalykų, kodėl reikia keisti
tai, ką tiek metų galėjo daryti ir
buvo nevaržomas.
Idealiu atveju turėtų keistis
ne tik paties vaiko, bet ir visos šeimos narių įpročiai. Pavyzdžiui, jei prieš tai šeimoje
niekas nevalgė pusryčių, dabar
juos valgo visa šeima. Taip pat
svarbu, kad aktyvus laisvalaikis
taptų visų pramoga.
Nutukimo gydymas turėtų
tapti natūraliu gyvenimo būdu:
reguliarus valgymas, tam tikras
fizinis aktyvumas, grynas oras,
įtampos mažinimas ir blogų

įpročių atsisakymas.

Visi kūnai yra gražūs ir
visus juos reikia mylėti
Tyrimai rodo, kad net vaikams,
neturintiems nutukimo, tėvai
dažnai komentuoja jų išvaizdą
ir tokiu būdu tik menkina jų
savivertę bei didina nepasitikėjimą, o tai atsiliepia jiems
ateityje, kai žmogus, esantis
normalaus svorio, nemėgsta
ir nepriima savo kūno.
Dėl šios priežasties psichologai rekomenduoja tėvams
parinkti tinkamus žodžius ir
jokiu būdu netransliuoti to,
kad vaikas yra nutukęs, nes
tuomet jis jaučiasi taip, lyg
turėtų defektą. Geriau sakyti,
kad vaikas turi nutukimą, tuomet jam bus lengviau suprasti,
kad tai yra laikina, ir kažkas
apčiuopiamo, ko galima atsikratyti.
Gydytoja dietologė A. Jauniškytė-Ingelevičienė teigia,
kad visais laikais buvo bandoma žmones gąsdinti nutukimo pasekmėmis, bet atsižvelgiant į pasaulio statistiką
aiškiai matosi, kad nutukimo
vis daugėja, todėl, pasak jos,
šiais laikais geriausia nutukimo prevencija būtų transliuoti
priešingą žinutę.
„Manau, visų svarbiausia
yra pabrėžti tai, kad visi kūnai yra gražūs ir visus kūnus
reikia priimti ir mylėti, o ne
versti žmogų pasikeisti liepiant drastiškai mažinti svorį.
Juk visi mes esame skirtingų
akių, plaukų ar odos spalvos,
lygiai taip pat turime ir skirtingus kūnus, kurie yra vienodai
vertingi ir visi turi teisę būti ir
egzistuoti“, – teigia ji.
Užs. Nr. 5

Gausus kanceliarinių prekių pasirinkimas. Viskas vienoje vietoje. Laukiame Jūsų!
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Vilkai vėl siaučia: „Tragedijos nematau, bet keistinų sprendimų yra“
Dineta Babarskienė
Lazdijų seniūnijoje dar
vienas vilkų išpuolis, šįkart vilkai darbavosi visai
greta gyvenamojo ir ūkinio
pastatų. „Penkerius metus
vilkai mano aveles aplenkė, nors gyvenu, galima
sakyti, miške“, – sako
Marčiukonių kaimo gyventojas Ramūnas Buinauskas
mįslingai šypsodamasis ir
puse lūpų prasitardamas
apie itin paveikias specialias „apsaugos“ priemones
nuo vilkų išpuolių. Šįkart
negelbėjo niekas.
Kaip įprasta, šeimininkas anksti
ryte išleido savo augintines į 70
arų aptvertą pievą visai čia pat,
galima sakyti, namų kieme. „Per
langą jas matau“, – patikslina jis.
Tik šį šeštadienį į pievą avys išleistos šiek tiek ankstėliau – prieš
šešias, mat turėjęs išvykti su reikalais. Ką išvydo šeimininkas,
sugrįžęs maždaug po trijų valandų, atėmė žadą. Tiesiog ūkininko
kieme, prie pat jo gyvenamojo
namo langų, rastos sudraskytos
penkios avys. Dar viena prapuolė,
kol kas surasti nepavyko.
Pasirodo, skerdynės vyko
tiesiog kieme. Vaizdas, kurį
išvydo vietos ūkininkas, buvo
baisus. Vilkai puotavo kaip reikiant. Mėtėsi sudraskyti gyvuliai,
jų žarnos ir kiti vidaus organai.
Penkios avys negyvos, vienos

surasti nepavyksta, kita – sunkiai sužalota, perkąsta gerkle, bet
gyva, dar kita sužeista, tik jau
mažiau. Anot šeimininko, gyvas,
sveikas ir beveik laimingas likęs
tik iš kaimyninio ūkio parsivežtas
avinas, kuris jau iškeliavo į savus
namus. Dvi avys gulėjo pelkėse,
dvi – tvenkinyje, kita – ant kranto.
Šeimininkas pradėjęs sekti pėdsakais. Kad tai vilkų darbas, jis
neabejoja, mat rastos plėšrūnų pėdos, neabejotinai paliktos vilkų.
Po lietaus minkštoje žemėje likę
vilkų gaujos pėdsakai. Pasirodo,
pilkiai atėję į jo pievą per žiemkenčių pasėlių lauką nuo Papečių
pusės. Anot paties šeimininko, jo
avelių „aplankyti“. Jis mano, jog
plėšrūnai buvo trys: senis ir du
jaunikliai. Iš miško atsliūkinusi vilkų gauja siautė paryčiais,
du šunys plėšrūnų nebaugino.
Toks vilkų išpuolis šeimininkui
ne staigmena, bet... „Tragedijos
nematau, bet keistinų sprendimų
yra...“ – tarsteli vyriškis.
Avių savininkas apie vilkų
siautėjimą pranešė Lazdijų seniūnijos seniūnui, medžiotojų
būreliui, bandė prisiskambinti ir
kitiems komisijos nariams. Į sodybą geranoriškai ne darbo metu
atvyko Lazdijų seniūnijos seniūnas Aidas Simanynas, paskui ir
„Giraitės“ medžiotojų būrelio
atstovas Donatas Račkauskas,
mat pirmininkas išvykęs, tad
apgailestavo negalintis atvykti.
Tačiau sukviesti visos komisijos

nepavyko. „Savaitgalis – visi turi
savų planų, tačiau ši tvarka yra
keistina, mat jei avys išpjaunamos
savaitgalį, kaip nutiko šįkart, tai
tik pirmadienį rašysiu pranešimą
seniūnijoje, bus šaukiama komisija, kuri atvyks, ko gero, tik pirmadienį apie pietus“, – svarstė
Ramūnas. Tad kol laukiama sudarytos Lazdijų rajono savivaldybės komisijos, kad įvertintų
vilkų padarytą žalą ir suskaičiuotų kompensaciją, maitos mėtosi
po visą pievą. Dabar vėsu, bet jei
vasara būtų... Susidaro palankios
sąlygos daugelio užkrečiamų ligų
plitimui. Guli negyvos, paleistomis žarnomis avys, kai kurios
išpūstais pilvais plaukioja tvenkinyje, skraidžioja būriai kranklių,
slankioja valkataujančios katės,
užklysta ir lapės – vaizdas ne
iš maloniųjų, labai primenantis
siaubo filmą. Maitas dargi reikia
saugoti, nes tai pagrindinis įrodymas komisijai. „Paimti iš vietos
jų negali. Ir tai tęsiasi daugiau nei
dvi paras. Tai ką tas savininkas
turėtų daryti: sėdėti prie maitos
paromis ir saugoti negyvas avis
visą savaitgalį, o jeigu dar „išpuola“ ilgasis? Jei vasara, plius
30 karščio? Tai kokią medžiagą
ta komisija galės surinkti? Ir ką
daryti tuomet su maita?“ – svarsto
avių savininkas. Juk pagal galiojančią tvarką, privalu vežti maitą
utilizuoti į Rietavą. Klausimas,
kaip nuvežti tokį dvoką? Daugeliui tai nesuprantama, bet kol

Tiesiog ūkininko kieme, prie pat jo gyvenamojo namo langų, rastos
sudraskytos penkios avys.
kas tokia tvarka. „Ar neužtektų
vieno ar dviejų komisijos narių,
kurie savaitgaliais iškart po pranešimo apie vilkų išpuolį, atvyktų
ir konstatuotų įvykusį faktą, o

jau paskui, darbo dienomis, komisija priimtų vienokį ar kitokį
sprendimą?“ – kol kas retoriškai
klausia avių augintojas Ramūnas
Buinauskas.

•

„Tele2“ Kalėdos: kartu su planais akcijos telefonai iki 68 proc.
pigiau, o kompiuteriai — nuo 99 Eur
„Tele2“ klientams Kalėdos
jau prasidėjo – operatorius
skelbia įspūdingas nuolaidas akcijos telefonams ir
kompiuteriams su sutartimi įsigyti. Pasiūlymais
pasinaudoti galima internetinėje svetainėje www.
tele2.lt arba bet kuriame
„Tele2“ salone.

„Norėjome, kad per šias šventes
mūsų klientai galėtų daugiau dėmesio skirti laikui su artimaisiais,
o ne rūpesčiams dėl kalėdinių
pirkinių ir ypač – išlaidų. Todėl
jau dabar paruošėme sutaupyti
padedančių pasiūlymų, kad Kalėdoms būtų galima pasiruošti
anksčiau ir ramiau“, – sakė Vaida
Burnickienė, „Tele2“ pardavimų
direktorė.

Su „Tele2“ planais – akcijos
išmanieji net iki 68 proc.
pigiau!
Artėjančių švenčių proga „Tele2“ paruošė ypatingų pasiūlymų, skirtų klientų pamėgtiems
išmaniesiems įsigyti – nuolaidos
akcijos telefonams siekia net iki
68 proc.!
Pasiūlymai galioja telefonus
įsigyjant kartu su neribotų pokalbių, SMS ir interneto planu (už
19,90 Eur/mėn.) ir sudarant 24
mėn. sutartį. Beje, mėnesio įmo-

kos už pasiūlyme dalyvaujančius
telefonus prasideda tik nuo 2,16
Eur, taigi, belieka tik išsirinkti
savo svajonių išmanųjį.
O rinktis tikrai yra iš ko – pasiūlyme dalyvauja skirtingų ir pasaulyje pripažintų gamintojų modeliai. Vienas tokių – keturguba
pagrindine kamera išsiskiriantis
„Huawei P30 Pro“. Dabar šį itin
lengvą, vos 165 gramus sveriantį,
ryškių spalvų išmanųjį su 128 GB
vidine atmintine įsigyti galima
itin patraukliomis sąlygomis.
Šventiniais „Tele2“ pasiūlymais
itin džiaugtis turėtų ir „Samsung“
gerbėjai. Vos šiais metais pristatytą išskirtinio dizaino modelį
„Galaxy S10“ dabar taip pat galima įsigyti žymiai pigiau. Beje, šį
telefoną rinktis turėtų daug fotografuojantys – gamintojo teigimu,
jo atminties užteks daugiau nei 50
tūkst. nuotraukų saugojimui.
Mažiausiai pinigų išleis iš visų
pasiūlyme dalyvaujančių telefonų
pasirinkę „Xiaomi Mi A3“ modelį. Šiame trigubą kamerą ir ištvermingą bateriją turinčiame išmaniajame buvo įdiegtas ir dirbtinis
intelektas – tai reiškia, kad įrenginio procesorius susitvarkys su
visomis jam skirtomis užduotimis
ir veiks itin sklandžiai.
Be to, šiuos ir kitus telefonus
žymiai pigiau įsigyti galima ir su
kitais mokėjimo planais – terei-

kia užsukti į artimiausią saloną ar
tinklapį www.tele2.lt ir išsirinkti
labiausiai tinkantį pasiūlymą sau
bei artimiesiems.
Ir tai dar ne viskas. Jei artėjančių Kalėdų proga šeimos narius
ketinate nustebinti išmaniuoju
įrenginiu, taip pat skubėkite į
operatoriaus saloną arba internetinę parduotuvę. Nuo ausinių,
kolonėlių iki roboto siurblio –
„Tele2“ siūlo ne tik platų šių
įrenginių asortimentą, bet ir iki
30 proc. siekiančias nuolaidas
jiems įsigyti.
Apie visus pasiūlyme dalyvaujančius išmaniųjų telefonų
ir įrenginių modelius, nuolaidų
sąlygas, mokesčius ir taisykles
daugiau sužinosite www.tele2.lt,
„Tele2“ salonuose ar paskambinę
117. Akcijos laikas bei įrenginių
kiekis – riboti.

Kartu su „Tele2 Laisvu
internetu“ – kompiuteriai
tik nuo 99 Eur
Staigmenų paruošta ir daugiau.
Artimuosius ketinantys nustebinti
nauju nešiojamu kompiuteriu jau
dabar gali pasinaudoti ankstyvais
„Tele2“ kalėdiniais pasiūlymais
– kainos prasideda tik nuo 99
Eur!
Pasiūlymai galioja kompiuterius įsigyjant kartu su „Tele2
Laisvo interneto“ neribotu planu

(už 18,90 Eur/mėn.) ir sudarant
24 mėn. sutartį. Ilgai laukti neverta – mėnesio įmokos už pasiūlyme dalyvaujančius kompiuterius
prasideda vos nuo 3,08 Eur.
Didžiausia nuolaida šiuo metu
taikoma „Acer Aspire 3“ modeliui. Lengvas ir lankstus nešiojamasis kompiuteris tinka tiek
darbui, tiek mokslams. Juo itin
patogu naudotis, todėl šį modelį
ypač verta rinktis kaip pirmąjį
nesudėtingą kompiuterį.
Suklusti turėtų ir svajojantys
apie stilinguosius „Apple“. Pasiūlyme dalyvauja dviejų – 128
GB ir 256 GB – talpų gamintojo
kompiuteriai „MacBook Air 13“.
Jie išsiskiria savo patogiu ir intuityviu valdymu, nepriekaištingu garsu bei neįtikėtinai ryškiu
ekranu.

Besižvalgantiems gamintojo
„Lenovo“ kompiuterių rinktis
taip pat yra iš ko. Viliojančios
nuolaidos taikomos dviem šio gamintojo modeliams. „Yoga 530“
rinktis turėtų ieškantys ypač lengvo ir prie individualių poreikių
prisitaikančio kompiuterio – juk
jis lankstosi net 360 laipsnių kampu. Tuo tarpu modelis „V130“ yra
skirtas tiems, kurie žvalgosi ne
tik patogaus nešiotis kartu, bet ir
ištvermingos baterijos kompiuterio – pilnai įkrauta ji tarnauja net
6 valandas.
Apie visus pasiūlyme dalyvaujančius kompiuterių modelius,
nuolaidų sąlygas, mokesčius ir
taisykles sužinosite www.tele2.lt,
„Tele2“ salonuose ar paskambinus 117. Akcijos laikas bei įrenginių kiekis – riboti.

•
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Aidas Kelionis
Kiekvieną rudenį mus užklumpa daug negandų iš karto. Vien
vasaros pabaiga taip sugadina
nuotaiką, kad užtektų tik šios
priežasties ilgai likti nepatenkintu. O pasibaigus vasarai
baigiasi atostogos, mokytojams
ir mokiniams reikia eiti į mokyklą, darbą pradeda Seimas ir
daugelio keikiami politikai vis
dažniau pradeda rodytis televizorių ekranuose bei girdėtis
radijo eteryje. Gaila, kad Dievas
į mūsų kraštą pasiuntė vėsų ir
žvarboką rugsėjį, bet už tai spalį
dovanojo beveik dvi savaites
šilto oro.
Vieną rytą per miegus išgirdau į palangę barbenantį spalio
lietų. Jis beldėsi ilgai ir įkyriai
norėdamas, kad jį įsileisčiau vidun, bet pasielgiau nekultūringai ir toliau snaudžiau po šiltais
patalais. Atsikėlęs atitraukiau
užuolaidą ir pro langą išvydau
ankstyvą svečią, norėjusį patekti vidun, ir dangų, aptrauktą
pilkais debesimis. Pažvelgęs į
termometrą, kabantį kambaryje, pralinksmėjau, nes jis rodė
21 laipsnį Celsijaus virš nulio.
Rudenį visuomet laukiu, kad
tik greičiau pradėtų šildymo
sezoną. Tuomet į mūsų gatvės
katilinę atvyks geradariai šv.
kūrikai, kurie meta į krosnį
malkas, ir šiluma pasiekia mūsų
radiatorius, o iki tol buvę „šalci gelažys“ padvelkia malonia
šiluma. Nors asmeniškai nepažįstu nei vieno mūsų gatvės kūriko, bet jie man labai patinka.
Paslaptingi kūrikai, dingdami iš
mūsų gatvės katilinės pavasarį,
kiekvieną rudenį vėl sugrįžta.
Kiekvieną spalį su jais vėl pa-

sisveikinu uždėdamas ant šiltų
radiatorių delnus.
Kaip ten bebūtų, bet būtasis dažninis ruduo atkeliavo
ir į Veisiejus. O aš vyliausi,
kad šiemet jis bekeliaudamas
į Dzūkijos Veneciją pasiklys,
ir dar ilgai džiaugsiuosi vasara... Spalio pavakarę vaikštau
po parką ir gėriuosi purpuriniu saulėlydžiu ir auksiniais,
variniais ir kitokių atspalvių
lapais. Slampinėju pusę valandos, slampinėju valandą, o
parke vis dar esu vienas. Tiesa,
sustingęs rymo Liudvikas Lazaris Z., iš matymo pažįstamas
vyras. Jis labai geras klausytojas. Ką jam bepasakytum,
jis tylėdamas išklauso ir visai
neprieštarauja. Man vienam
parko net per daug, nes aš visai
negodus. Jeigu ateisite ir jūs ir
net atsivesite draugą (dvikojį
ar keturkojį), visai nesupyksiu,
gal net apsidžiaugsiu. Nusiminęs buvau per Pasienio fiestą,
kai žmonių buvo be galo daug.
Apskritai, iš mažo miestelio
pliusų ir minusų vienas privalumas man tikrai patinka. Čia
slampinėdamas beveik visus
pažįsti: jeigu ne asmeniškai,
tai bent iš matymo. Sutikęs
pasisveikini, paklausi, kaip
gyveni, išgirsti, kad gerai, ir
pats tą patį atsakai. Gali sakyti,
kad gyveni šiaip sau, pusė velnio, po truputį. Gali sakyti, kad
gyveni blogai, bet tuomet juk
turėsi paaiškinti kodėl. Galima
ir net reikia pašnekėti apie orą.
Žinai, o pernai tokiu metu, o
jau užpernai, o prisimeni, prieš
dešimt metų, o jau prieš dvidešimt...
Pradedu rašyti paskutinę
pastraipą, o Veisiejuose tyliai
slenka vakaras, ir lietus į langą
barbena rudens bliuzą. Rankas
šildau dideliu puodeliu karštos
arbatos, retkarčiais jos paragaudamas. Lentynoje suieškau
Bobo Dylano diską ir įdedu
į muzikos grotuvą. Pasigirsta
prikimęs balsas ir gitaros brazdėjimas. Arbatos šiluma lėtai
sklinda po kūną.

•

Su pyragais aplankyti senoliai klausė:
ar nereikės mokėti?

Su pyrago gabalėliu nueiti, pasikalbėti, pabūti kartu su Būdviečio kaimo
senoliais – tokia mintis atėjo į galvą poniai Zinai (dešinėje).
Dineta Babarskienė
Vis labiau artėjantis Kalėdų laukimo metas bei
lapkričio 6-ąją švenčiama Pyragų diena įkvepia
kilniems tikslams. Savaitgaliais, ko gero, įprasta,
jog dažni namai pakvimpa
naminiais pyragais. Ir
išsikepame tokių, kokių
tik širdis geidžia: minkštų,
trapių, su vaisiais, uogomis, varške ar šokoladu.
Šįkart išsikepti pyragų
teko savaitės viduryje
– lapkričio 6-ąją minint
Pyragų dieną. Tądien po
šalį ritosi gerumo banga,
Būdvietyje taip pat.

„Norėjosi sugalvoti kažką naujo,
tad nutarėme aplankyti senolius
su savo pačių keptais pyragais“,
– prisipažino šios akcijos iniciatorė Zina Barkauskienė. Su
pyrago gabalėliu nueiti, pasikalbėti, pabūti kartu su Būdviečio
kaimo senoliais – tokia mintis
atėjo į galvą poniai Zinai. „Ir nebūtinai tik pas vienišus senolius.
Buvo ir tokių, kurie žinojo, kad
aplankysime, tad laukė, dargi
patys pavaišino ir mielai pabendravo. Juos pradžiugino ne tik
saldumynai, jie džiaugėsi ir bendravimu“, – tikino moterys.
Būdviečio laisvalaikio salės darbuotojos bei Būdviečio
laisvalaikio salės folkloro an-

samblio „Radastėlė“ moterys,
vadovaujamos Aurelijos Valasevičienės, kepė išsijuosusios ir
ne tik pyragus, bet ir keksiukus,
žagarėlius, plokštainius, bandeles, kitus skanėstus. Juk namuose gamintas maistas visuomet
sveikiausias, nes ne tik galime
sudėti sveikatai palankiausius
produktus, bet ir gaminti su meile ir gera nuotaika. Anot pačių
šeimininkių, kiekviena iškepė,
ką geriausiai mokėjusi. Kepta,
mėgautasi, dalintasi. Kepėjos
nenusivylė, kitais metais, sako,
dar daugiau senolių reiksią aplankyti ir pyragų daugiau prikepti. Žinia, skanėstų niekada
nebūna per daug.
„Sėdi lovoje senolė ir verkia,
negali atsikelti“, – pasakojo, jog
ir tokį vaizdą teko išvysti moterims, kurios pasiskirsčiusios
į tris grupeles lankė senolius.
Aplankyti 18 Būdviečio kaimo
senolių, išdalinta kone 10 kilogramų pyragų. Tiesa, moteris
glumino senolių klausimas, ar
nereikės mokėti už atneštus gardėsius, patikinus, jog tikrai ne,
net susigraudindavo šie. „Vyriausia aplankyta senolė – 90
metų Magdalena Novikienė,
visų meiliai vadinama tiesiog
Magdule“, – sakė ponia Zina.
Tokia iniciatyva, su pyragais
lankyti senolius, Būdvietyje
pirmąkart. „To dar nebuvo“,
– tvirtino iniciatyvos dalyvės.
Anot jų, jos nė nesitikėjusios
tokio gražaus senolių priėmimo. Pasirodo, ši diena saldi
buvusi ne tik senoliams, šauni
diena ir pyragų kepimo akcijos
dalyvėms. „Tai buvo puiki proga pasidalinti šiluma, gerumu
ir bent šiek tiek prisidėti prie
pagalbos tiems, kuriems jos labiausiai reikia“, – tikino ponia
Zina Barkauskienė.

KNYGYNĖLIS

•
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Širvinto miško pelkėje paskutinį kartą žmonės apsilankė, kai
slėpėsi nuo karo

Klaidžiojome Širvinto miško pelkynais, gūdžiais miškais. Anot palydovo Artūro, vandens čia buvę iki kelių dar visai neseniai – prieš porą metų.
Dineta Babarskienė
Metelių regioninio parko
lankytojų centro administratorius Artūras Pečkys
sekmadienį pakvietė į
tokią Širvinto miško vietą,
kuri tapo prieinama tik
nukritus vandens lygiui,
o žmonės į šią miško dalį
buvo įžengę tuomet, kai
slėpėsi nuo karo.
Vietiniai pasakoja jau legenda tapusią jaudinančią istoriją, jog per
karą šios pelkės sausesnėje vietoje
slėpėsi vietiniai gyventojai, tačiau
vokiečių armijos kariai juos vis
tiek surado. Supratę, jog tai taikūs
gyventojai, paliko ramybėje. Čia
šimtmečius teliūskavo vanduo, o
žmogus nekeldavo kojos. Dabar

100 hektarų pelkė išdžiūvusi. Na,
vandens dar kai kur yra ir koja
netyčia įsmunka. Tuo teko įsitikinti savu kailiu sekmadienį apsilankius Širvinto miško pelkėje.
Anot palydovo Artūro, vandens
čia buvę iki kelių dar visai neseniai – prieš porą metų.
Klaidžiojome Širvinto miško pelkynais, gūdžiais miškais.
Šiuo sausringu laikotarpiu galima
įžengti į atokiausias miško vietas.
Regėta išsausėjusi pelkė, apkabinti senoliai ąžuolai, eita virtuolių pilnu mišku. Nužingsniuota 7
km. Labiausiai magėjo pakliūti į
Širvinto miško pelkę. „Ilgai ten
neišbūsite“, – tarstelėjo Metelių
regioninio parko darbuotojas
Artūras Pečkys. Tačiau pasiekus
pelkę, vaizdai pakerėjo, nors eiti

darėsi vis sunkiau.
Kad senka Širvinto miško pelkė,
buvo pastebėta prieš porą metų.
Sunku patikėti, jog dar prieš dvejus metus čia vandens būta 30–40
centimetrų, kai kur iki pusės metro. „Jums iki kelių vandens tikrai
buvo“, – patikina palydovas. Prieš
akis atsiveria įspūdingi vaizdai.
Mėgaujamės: vandens nebėra, galima vaikščioti, nors jėgų išties
prireikia. Smagiausia vaikams.
Penkiamečiai lyg kokie pelkių
nykštukai smagiai sau šokinėja
nuo kupsto ant kupsto. Drąsiai
žengiame vieta, kur daugybę amžių buvo neįžengiama pelkė. „Ištisus šimtmečius apie vaikščiojimą
čia nieks nė negalvojo“, – tvirtina ir mūsų palydovas. Anot jo,
vandenį išgarino karštos vasaros,

kritulių trūkumas. 105 hektarai
pelkės tiesiog išdžiūvo. Pasirodo,
po ledynmečio čia buvęs Metelių
ežeras. Keista galvoti, jog einame
buvusiu ežero dugnu, kur kažkada
plytėjo vanduo, vėliau užpelkėjo.
Žmogui neprieinama pelkė tapo
puikiu prieglobsčiu žvėrims,
paukščiams. Jie čia jautėsi saugūs. „Jūrinis erelis, baltnugaris
genys“, – vardija retus paukščius
palydovas. Einame tolyn vorele,
taip paprasčiau. „Ko gero, brisdami pelke supratote, kodėl briedžio
ilgos kojos“, – juokavo Artūras.
Anot jo, čia esama bebrų, šernų,
briedžių. Tuoj įsitikiname iš kely
pasitaikančių „krūvelių“. „Briedžių“, – nusprendžiama. Jeigu
neatsistatys vanduo, čia gali pasikeisti ir medžių rūšinė sudėtis,

ir augalija, ir gyvūnai. Tam, be
abejo, turi įtakos klimato kaita.
Tačiau tikimasi, jog ši Širvinto
miško pelkė dar atsistatys. Bet
tam turi ne vienerius metus iškristi gausus kiekis kritulių. Pabraidžiojus po kemsynus, pavargta,
tad atgal jau eita tylomis. Tačiau
tokius įspūdingus vaizdus verta
pamatyti savo akimis, o pelkių
„smagumus“ patirti savo kailiu.
Ne veltui į žygį į Širvinto miško
pelkę atvykę didmiesčių gyventojai buvo pakerėti. 20 išėjome,
20 parėjome – nė vieno pelkių
velniai nepasiliko, nė vieno raganos nepaviliojo. Tik vaizdai
paliko be žado, o ir suvokimas,
kad štai vaikščiojame po kažkada
neįžengiamą pelkę lyg po kokį
lauką.

•

• Politinės aktualijos
• Rajono bendruomenių naujienos
• Kultūrinių renginių anonsas
• Dzūkai kalba, kad...
Lazdijų krašto
naujienų savaitraštis
(Tobula skaityti prie kavos)*
Prenumerata priimama visuose pašto skyriuose,
internete www.prenumerata.lt ir redakcijoje
adresu: Nepriklausomybės a. 4, Lazdijai.
Tel.: (8 318) 52260, 8 670 38882
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Savaitės horoskopas
Avinas (03.21—04.20)
Savaitės pradžioje jūsų (ir jūsų partnerių)
galva bus užimta naujomis verslo idėjomis,
kurias nekantraudami bandysite pakelti į
kitą lygmenį. Viskas pavyks, jei kiekvienas iš jūsų atliks savo parengiamuosius
darbus. Savaitei artėjant į pabaigą, vis
dažniau norėsite išnykti iš viešumos ir
praleisti visą laiką su mylimu žmogumi.
Tad ansktesnius planus atodėkite į šalį ir
leiskitės ten, kur veda nuojauta. Patirsite
daug stebuklingų akimirkų.
Jautis (04.21—05.21)
Savaitės pradžioje į sąmonės paviršių
išsiverš jūsų norai, kuriuos ilgokai laikėte
užspaudę giliai savyje. Laikas tai pakeisti
– imkitės darbo ir naudokite visus turimus resursus ir galias, kad pasiektumėte
savo didžiąją svajonę. Savaitei įpusėjus,
jums šaus neblogų idėjų, kurias galite
išgryninti padedami draugų ar kolegų.
Mėgindami kažką tiksliai apskaičiuoti ar
rasti konkrečius duomenis savo tyrimui
tikriausiai nepavyks, bet verta aptarti
silpniausias plano vietas ir šiek tiek jas
„nuleisti ant žemės“, kad jūsų sumanymas būtų realistiškesnis.
Dvyniai (05.22—06.21)
Ko gero, ketinote nepaliaujamai dirbti ir
daug bendrauti su žmonėmis, tačiau šiuo
metu palanku šiek tiek stabtelėti. Jausite,
kad esate prie perdegimo ribos ir jums
reikėtų pailsėti. Nieko gėdinga rūpintis
savimi: atsipūtę būsite keletą kartų produktyvesni nei iki šiol. Nuo savaitės vidurio
imsitės rinkti informaciją, kurios jums
trūko, norint pasiekti tam tikrą proveržį
profesinėje sferoje. Gali būti, kad paieškos
iš pradžių bus sunkios, tačiau užčiuopę
siūlo galą, rasite ir visą siūlų kamuolį.
Vėžys (06.22—07.22)
Dėl žavingojo Merkurijaus šią savaitę
bus kur kas lengviau kalbėti apie savo
jausmus. Tai, apie ką seniai galvojote
ir svajojote, dabar nesunkiai įvardinsite tinkamais žodžiais, tad, būkite tikri,
atsakas į jūsų išsakytą poziciją bus tik
teigiamas. Savaitei baigiantis praleisite
valandų valandas bandydami įvertinti
savo kaip asmenybės svarbą konkrečiame
kolektyve ar bendruomenėje. Tai puikus
metas padaryti ką nors neatlygintinai.
Liūtas (07.23—08.23)
Labai tikėtina, kad pirmoje savaitės pusėje atsidursite profesinio dėmesio centre.
Galbūt jūsų laukia svarbi prezentacija ar
sutarties pasirašymas? Pasikliaukite savo
įgimtais lyderio įgūdžiais, sukauptomis
žiniomis ir drąsiai ženkite prieš susirinkusiųjų auditoriją. Šiomis dienomis
jūsų įtaigai bus sunku atsispirti! Savaitei
baigiantis gražuolė Venera ir svajingasis
Neptūnas paskatins jus atsigręžti į asmeninius santykius. Galbūt yra kažkas, ką
norėtumėte juose patobulinti?
Mergelė (08.24—09.23)
Veikiant Saulei ir Merkurijui pirmoje
savaitės pusėje žibėsite išskirtinėmis
įžvalgomis, o tai padės greičiau pasiekti
profesinius tikslus. Pasinaudokite puikia
galimybe pasidalinti savo sumanymais
ir įsiklausykite į kolegų bei bičiulių
nuomonę. Labai tikėtina, kad joje slypi
vertingų patarimų, apie kuriuos anksčiau
nė nesusimąstėte. Artėjant savaitgaliui
jausite nenumaldomą norą praturtinti
savo kasdienybę naujais įspūdžiais, tad
penktadienį–sekmadienį skirkite atradimų paieškoms: sudalyvaukite maisto degustacijoje ar išvykite į trumpą kelionę.
Svarstyklės (09.24—10.23)
Didžiąją savaitės dalį planetos kurstys

jūsų kūrybiškumą, tad nevaržykite vaizduotės ir pažiūrėkite, kur ji jus nuneš.
Užsirašykite net pačias beprotiškiausias
savo idėjas. Kas žino, galbūt praėjus
kažkiek laiko iš jų išauginsite šį tą realaus ir apčiuopiamo? Negana to, turėsite
unikalią progą pastorinti savo piniginę.
Akylai stebėkite Visatos ženklus ir būkite pasirengę veikti! Keletas paskutinių
savaitės dienų gali būti gana įtemptos
dėl nesutarimų su autoritetingais žmonėmis, vadovais. Tai žinodami, iš anksto
apsišarvuokite kantrybe ir venkite karštakošiškų pasisakymų.

Skorpionas (10.24—11.22)
Šią savaitę teks gerokai pasukti galvą, kad
suderintumėte savo ir mylimo žmogaus
ar verslo partnerio interesus. Planetos
perspėja, jog lengva nebus, tačiau jeigu labai pasistengsite, viskas įmanoma.
Artėjant savaitgaliui jus apims abejonės
dėl netolimos kelionės ar suplanuotų studijų. Kol kas susilaikykite nuo lemtingų
sprendimų, mat kosminė situacija netruks pasikeisti ir jau ateinančią savaitę
susiklosčiusią situaciją galėsite įvertinti
kitoje šviesoje. Pasikliaukite savo intuicija. Dabar ji jūsų tikrai nepaves!
Šaulys (11.23—12.21)
Šią savaitę Saulė ir Merkurijus skatins
jus leistis į turtingą savęs pažinimo kelionę. Dėl šios priežasties būsite mažiau
produktyvūs darbe ar socialiniame gyvenime. Dienų dienas leisite paskendę
mintyse apie kadaise priimtus sprendimus, pasiekimus bei ateities planus. Įsiklausykite, ką jums kužda vidinis balsas,
ir turėkite pakankamai drąsos žengti ten,
kur veda širdis. Prasidedant savaitgaliui
nesitversite savame kailyje nuveikti ką
nors nekasdieniško, trokšite nuotykių, tad
čiupkite už parankės geriausią draugą ar
mylimą žmogų ir drauge leiskitės tyrinėti
naujų horizontų!
Ožiaragis (12.22—01.20)
Nepaisant to, kad jūsų gyvenimas – nesibaigiantis darbų bei įsipareigojimų sąrašas, šią savaitę planetos skatins nutrūkti
nuo grandinės ir kaip reikiant atsipalaiduoti. Taigi užteks planuoti į priekį profesinius ėjimus, skirkite daugiau dėmesio
šeimai, draugams ir kokybiškam poilsiui.
Paskanaukite šviežio gurmaniško maisto,
pasiklausykite mėgstamos muzikos ar
aplankykite meno parodą. Pamaitinkite
sielą įspūdžiais ir patys nustebsite, su
kokia didžiule jėga ir puikia nuotaika
sugrįšite prie darbų ateinančią savaitę.
Vandenis (01.21—02.19)
Merkurijaus paskatinti šią savaitę jausitės
ypač drąsiai kalbėdami apie savo idėjas
ir planus su autoritetingais žmonėmis.
Spinduliuosite pasitikėjimu, greitai sužavėsite savo klausytojus ir netruksite
pelnyti jų palankumą. O tai neabejotinai
veda į pripažinimą ir finansinę gerovę.
Nuo ketvirtadienio turėsite labiau pasistengti, kad suderintumėte namiškių
lūkesčius ir savo profesinius įsipareigojimus. Mąstykite pragmatiškai!
Žuvys (02.20—03.20)
Deja, bet šią savaitę gyvenimas klostysis
ne visai taip, kaip norėtumėte. Nepaisant
to, kad turite puikių profesinių sumanymų, bus sunku jais įtikinti reikiamus žmones. Dar liūdniau, kad kolegos taip pat
nepalaikys jūsų iniciatyvų. Nesisielokite
ir išnaudokite šį laikotarpį pomėgiams.
Tai ne tik padės prablaškyti mintis, bet
ir sugrąžins pasitikėjimą savo jėgomis.
Savaitgalis bus kupinas romantikos ir
aistrų, tad tikrai užmiršite visas profesines negandas!

Eteris
Ketvirtadienis
, lapkričio 14 d. Saulė teka 7.45, leidžiasi 16.21, dienos
ilgumas 8.36. Pilnatis. Vardadieniai: Gotfridas, Ramantas, Saulenė, Emilis, Judita.
LRT Televizija
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,
Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto kriminalinė policija 3“.
11.10 „Komisaras
Reksas“.
12.00 (Ne)emigrantai.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.35 Kūrybingumo
mokykla.
16.45 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Daiktų istorijos.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Europos futbolo
čempionato atrankos rungtynės.
Portugalija–Lietuva.
23.45 „Komisaras
Reksas“.
0.30 „Bloga mergaitė“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Vakaras su Edita.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Klausimėlis.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Daiktų istorijos.
5.00 LRT radijo žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

LNK
6.00 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.30 „Tomo ir Džerio

šou“.
7.55 „Volkeris, Teksaso

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

policija“.
11.25 „Supermamos“.
12.00 VIDO VIDeO.
13.00 „Paskolinta meilė“.
14.00 „Našlaitės“.
15.00 „Svajoklė“.
16.00 Labas vakaras,
Lietuva.
17.30 VIDO VIDeO.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Valanda su Rūta.
21.00 „Rimti reikalai 2“.
21.30 Žinios.
22.30 „Kaliniai“.
1.30 „Begėdis“.
2.30 „Aš esu
legenda“.
4.05 Alchemija III.
Nepatogus Jono
Jurašo teatras.
4.35 RETROSPEKTYVA.
Ciklas „Menininkų
portretai“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Transformeriai.

Maskuotės meistrai“.
6.55 „Čipas ir Deilas
skuba į pagalbą“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.55 Gero vakaro šou.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Meilės simfonija“.
12.00 „Atsargiai! Merginos“.
13.00 „Pažadėtoji“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Farai.
20.30 „Moterys meluoja
geriau“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Kietas riešutėlis“.
0.50 „Rezidentas“.
1.40 „Amerikiečiai“.
2.35 „Ekstrasensai tiria“.
4.00 „Kietuoliai“.
4.25 „Rezidentas“.
5.15 „Atsargiai! Merginos“.

16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 „Meilė kaip

mėnulis“.
18.00 „Geroji naujiena“.
18.30 „Laisvės keliu“.
19.00 Žinios.
19.20 Orai.
19.25 „Pozicija“.
20.00 Žinios.
20.25 Orai.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.58 Orai.
21.00 Skyrybos.
22.00 Viralas.
22.30 Reporteris.
23.20 Sportas.
23.25 Orai.
23.30 Delfi dėmesio
centre.
0.00 Gyvenimas.
1.00 „Meilė kaip
mėnulis“.
2.10 Viralas.
2.30 „Prokurorai“.
3.30 Reporteris.
4.00 Sportas.
4.08 Orai.
4.10 #NeSpaudai.
5.10 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Vilnius Mama Jazz

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

geriausia“.
8.10 „Stoties policija“.
9.10 „Paskutinis faras“.
10.10 „Daktaras Richteris“.
11.20 „Privatus detektyvas Magnumas“.
12.20 „Visa menanti“.
13.20 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.55 „Stoties policija“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Daktaras Richteris“.
18.35 „CSI. Majamis“.
19.30 „Privatus detektyvas Magnumas“.
20.30 Oplia!
21.00 „Muškietininkai
amžinai“.
22.50 „Vertikali riba“.
1.15 „Detektyvų
istorijos“.

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

Rubrika.
9.00 Visi savi.
10.00 Laikykitės ten su

Andriumi Tapinu.
11.05 Laikykitės ten.

Pokalbiai. M. Jampolskis.
12.10 „Pone prezidente“.
12.40 „Meilė kaip
mėnulis“.
13.45 TV parduotuvė.
14.00 #NeSpaudai.
15.00 „Prokurorai“.
16.00 Reporteris.

2018. Nils Petter
Molvaer (Norvegija).
7.20 Smegenų
paslaptys. Polis
Sezanas.
7.30 „Šervudo padauža
Robinas Hudas 2“.
7.40 „Kaimynai piratai“.
7.55 „Smurfai“.
8.20 Mūšio laukas.
8.50 „Maistas: tiesa ar
pramanas? Bibliniai
patiekalai“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
12.40 Stop juosta.
13.05 Nacionalinė ekspedicija.
14.00 Gimę tą pačią
dieną.
14.55 „Po milijono metų
1“.
15.50 „Šervudo padauža
Robinas Hudas 2“.
16.00 „Drakoniukas
Kokosas 1“.
16.15 „Smurfai“.
16.45 „Maistas: tiesa ar
pramanas? Gatvės
maistas“.
17.10 „Keistuolė 4“.
18.00 Kultūros diena.
18.30 Gimę tą pačią
dieną.
19.25 „Kino istorija.
Septintasis dešimtmetis“.
20.10 Mano tėviškė.
Balys Sruoga.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Premjera. „Vasara,
1993-ieji“.

23.05 Kultūringai su

Nomeda.
24.00 DW naujienos rusų

kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Vilnius Mama Jazz

2018. Deva Mahal
(JAV).
1.45 „Whitney. „Ar galiu
būti savimi?““.
3.25 Duokim garo!
4.50 Mano tėviškė.
Balys Sruoga.
5.05 Stilius.

TV1
6.00 „Tabatos salonas“.
6.50 „Tėvas Motiejus“.
8.05 „Neklausk meilės

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

Niujorke“.
13.20 „Žmogus-voras“.
13.50 „Kiaulė, Ožka, Ba-

nanas ir Svirplys“.
14.20 „Muča Luča“.
14.45 „Žingsnis iki

dangaus“.
16.00 „Svaragini. Amžina

draugystė“.
17.00 „Būk su manim“.
17.30 „Keršto gėlės“.
18.25 „Seklė Agata“.
19.30 „Žingsnis iki

dangaus“.
21.00 PREMJERA. „Ka-

sandra. Pamokos
baigtos“.
23.05 „Gyvenimo daina“.
1.05 „Senojo Tilto
paslaptis“.
3.05 „Prancūziška
žmogžudystė.
Melo slėnis“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra“.
8.30 „Sara iš ano

pasaulio“.
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 „Topmodeliai“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Univeras“.
12.30 „Vedęs ir turi

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

vaikų“.
18.30 TIESIOGIAI.

Europos moterų
krepšinio čempionato 2021 atrankos
rungtynės. Lietuva–
Albanija.
20.30 Žinios.
20.55 Orai.
21.00 „Bibliotekininkas
3. Judo taurės
prakeiksmas“.
22.55 „Rouzvudas“.
23.55 „Pėdsakai“.
0.50 „Gaudynės“.
1.35 „Dvi merginos be
cento“.
2.25 „Moterų lyga.
Vyrai, pinigai ir
meilė“.
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Eteris
Penktadienis
, lapkričio 15 d. Saulė teka 7.47, leidžiasi 16.19, dienos ilgumas
8.32. Pilnatis. Vardadieniai: Albertas, Leopoldas, Vaidilas, Žadvydė.

, lapkričio 16 d. Saulė teka 7.49, leidžiasi 16.17, dienos ilgumas
8.28. Pilnatis. Vardadieniai: Edmundas, Gertrūda, Margarita, Vaišvydas, Gerdvilė.

LRT Televizija

LRT Televizija

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,

Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto kriminalinė policija 3“.
11.10 „Komisaras
Reksas“.
12.00 Gyvenimo spalvos
13.00 Ypatingas būrys.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.35 Kūrybingumo
mokykla.
16.45 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Visi kalba.
19.30 Beatos virtuvė.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas.
22.55 „Stivas Džobsas“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Nacionalinė ekspedicija.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Visi kalba.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Šventadienio
mintys.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Beatos virtuvė.
5.00 LRT radijo žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

LNK
6.00 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.30 „Tomo ir Džerio

šou“.
7.55 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
9.55 „Rimti reikalai 2“.
10.25 „Rozenheimo
policija“.
11.25 „Supermamos“.
12.00 Valanda su Rūta.
13.00 „Paskolinta meilė“.
14.00 „Našlaitės“.
15.00 „Svajoklė“.
16.00 Labas vakaras,
Lietuva.
17.30 „Galiu rytoj“.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 Labdaros renginys
„Pasidalink“.
23.00 „Laiko patrulis“.
0.55 „Įstatymo tarnai“.
3.10 „Kaliniai“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Transformeriai.

Maskuotės meistrai“.
6.55 „Čipas ir Deilas
skuba į pagalbą“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.55 Farai.
8.55 „Legendinės

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

ginos“.
13.00 „Pažadėtoji“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
17.55 Namų idėja su
IKEA.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 PREMJERA.
„Kapitonas Trumpakelnis“.
21.10 „Žvaigždžių karai.
Galia nubunda“.
0.00 „Įsimylėjėliai“.
2.00 „Kietas riešutėlis“.
4.25 „Kobra 11“.

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

geriausia“.
8.10 „Stoties policija“.
9.10 „Paskutinis faras“.
10.10 „Daktaras Richteris“.
11.20 „Privatus detektyvas Magnumas“.
12.20 „Visa menanti“.
13.20 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.55 „Stoties policija“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Daktaras Richteris“.
18.35 „CSI. Majamis“.
19.30 „Amerikietiškos
imtynės“.
21.30 „Baudėjas“.
0.00 „Muškietininkai
amžinai“.
1.40 „Detektyvų
istorijos“.

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

viršaus“.
7.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai. M. Jampolskis.
8.00 #NeSpaudai.
9.00 Greiti pietūs.
10.00 Atliekų kultūra.
10.30 Kryptys LT.
11.05 Skyrybos.
12.10 „Pone prezidente“.
12.40 „Meilė kaip
mėnulis“.
13.45 TV parduotuvė.
14.00 Gyvenimas.
15.00 „Prokurorai“.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Oponentai.
17.00 „Meilė kaip
mėnulis“.
17.30 „Meilė kaip
mėnulis“.
18.00 „Pozicija“.
19.00 Žinios.
19.20 Orai.
19.25 „Svečiuose pas
Marceliutę“.
20.00 Žinios.
20.25 Orai.
20.30 Oponentai.
21.00 Kitoks pokalbis su

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

Tarptautinis
turnyras „BUSHIDO
KOK 2019“.
23.30 Vantos lapas.
0.00 „Moterų daktaras“.
1.00 „Meilė kaip
mėnulis“.
2.10 „Pasaulio turgūs“.
2.30 „Prokurorai“.
3.30 Reporteris.
4.00 Sportas.
4.08 Orai.
4.10 Gyvenimas.
5.10 Atliekų kultūra.
5.50 Kaimo akademija.
6.10 „Pasaulis iš
viršaus“.
6.35 „Pasaulio turgūs“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.

kantas“.
23.00 „Smaragdo

6.00 Lietuvos Respu-

miestas“.
23.45 Dainuoju Lietuvą.
24.00 DW naujienos rusų

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

2018. Now Vs Now
(JAV).
2.15 „Vasara, 1993-ieji“.
3.50 Sostinės dienos
2019. Frans (Švedija).
4.40 7 Kauno dienos.
5.05 Nacionalinė ekspedicija.

TV1
6.00 „Tabatos salonas“.
6.50 „Tėvas Motiejus“.
8.05 „Neklausk meilės

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

6.05 Vilnius Mama Jazz

2018. Deva Mahal
(JAV).
7.05 Kultūros diena.
7.30 „Šervudo padauža
Robinas Hudas 2“.
7.40 „Drakoniukas
Kokosas 1“.
7.55 „Smurfai“
8.20 Pasaulio lietuvių
žinios.
8.50 „Maistas: tiesa ar
pramanas? Gatvės
maistas“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė.
12.45 Klausimėlis.
13.00 Pasaulio dailiojo
čiuožimo taurės
varžybos. Rusijos
„Didysis prizas“.
Vyrai. Trumpoji
programa.
14.35 7 Kauno dienos.
Aktualijų programa.
15.00 Pasaulio dailiojo
čiuožimo taurės
varžybos. Rusijos
„Didysis prizas“.
Šokiai ant ledo.
Trumpoji programa.
16.20 „Smurfai“.
16.45 „Maistas: tiesa ar
pramanas?“.
17.05 „Keistuolė 4“.
17.30 Pasaulio dailiojo
čiuožimo taurės
varžybos. Rusijos
„Didysis prizas“.
Moterys. Trumpoji
programa.
19.10 Mano tėviškė.
Vincas MykolaitisPutinas ir Justinas
Vienožinskis.
19.30 Pasaulio dailiojo
čiuožimo taurės
varžybos. Rusijos
„Didysis prizas“.
Poros. Trumpoji
programa.
20.40 Gimę tą pačią
dieną.
21.30 „Amžinas prakti-

šeštadienis

Niujorke“.
13.20 „Žmogus-voras“.
13.50 „Kiaulė, Ožka, Ba-

nanas ir Svirplys“.
14.20 „Muča Luča“.
14.45 „Žingsnis iki

dangaus“.
16.00 „Svaragini. Amžina

draugystė“.
17.00 „Būk su manim“.
17.30 „Keršto gėlės“.
18.25 „Seklė Agata“.
19.30 „Žingsnis iki

dangaus“.

blikos himnas.
6.05 Daiktų istorijos.
7.00 Mūšio laukas.
7.25 „Mikis Matsonas ir

slaptas sąmokslas“.
9.00 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 Pasaulio dokumentika. „Rudieji
lokiukai ir aš“.
12.55 Pasaulio dokumentika. „Neįtikėtinos
gyvūnų draugystės
4“.
13.50 „Džesika Flečer 9“.
15.28 Loterija „Keno
Loto“.
15.30 Žinios. Orai.
15.45 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Euromaxx.
18.30 Vakaras su Edita.
19.30 Stilius.
20.25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Šok su žvaigžde.
23.10 „Maksas“.
1.00 „Stivas Džobsas“.
3.00 Pasaulio dokumentika. „Rudieji
lokiukai ir aš“.
3.55 Euromaxx.
4.25 „Džesika Flečer 9“.

LNK
6.45 „Tomo ir Džerio

21.00 PREMJERA. „Stok-

holmo rekviem.
Kraujo ryšys“.
22.55 „Kriminalinė
Maskva“.
0.55 „Senojo Tilto
paslaptis“.
3.00 „Kasandra.
Pamokos baigtos“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra“.
8.30 „Nuovada“.
9.00 Statybų gidas.
9.30 „Topmodeliai“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Univeras“.
12.30 „Vedęs ir turi

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

vaikų“.
19.00 „Raitoji

policija“.
20.00 Farai.
21.00 Žinios.
21.45 Sportas.
21.50 Orai.
22.00 „Vyriausiasis

vadas“.
23.50 Eurolygos

rungtynės. Pirėjo
„Olympiacos“–
Kauno „Žalgiris“.
2.05 „Lemtingas
posūkis 4. Kruvinoji
pradžia“.

šou“.
7.10 „Zigis ir Ryklys“.
7.35 „Šaunusis Skū-

bis-Dū“.
8.05 „Ponas Bynas“.
8.35 „Tomo ir Džerio
nuotykiai“.
9.05 „Beprotiškos
melodijos“.
9.30 „Kung Fu triušis.
Ugnies valdovas“.
11.25 „Pelenės istorija.
Jei batelis tiks“.
13.15 „Įsimylėti per dvi
savaites“.
15.20 „Seni bambekliai
2“.
17.25 Kelionių
panorama.
17.55 Gyvūnų
pasaulis.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 „Madagaskaras 2“.
21.15 „Karštas plienas“.
23.30 „Traukinys į Holivudą“.
1.35 „Laiko patrulis“.

TV3
6.15 Televitrina.
6.30 „Ančiukų istorijos“.
7.00 „Vėžliukai nindzės“.
7.30 „Aladinas“.
8.00 „Ančiukų istorijos“.
8.30 Virtuvės istorijos.
9.00 Gardu Gardu.
10.00 Būk sveikas!
10.30 Penkių žvaigždučių

būstas.
11.00 Misija: dirbame

sau.
11.30 Mano pinigai.

12.00 „Geležinis Vilis“.
14.10 „Ponia Dautfajė“.
16.45 Ekstrasensai.
18.30 TV3 žinios.
19.17 TV3 sportas.
19.22 TV3 orai.
19.25 „Eurojackpot“.
19.30 „Turtuolis

vargšas“.
21.00 PREMJERA.

„Pokerio princesė“.
23.55 „Paradaisas“.
1.35 „Laiko kilpa“.
3.35 „Rezidentas“.
4.25 „Atsargiai! Mer-

ginos“.

BTV
6.30 Laba diena.
7.00 Oplia!
7.30 „Muchtaro

sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
8.30 Oplia!
9.00 Sveikatos
kodas.
9.30 Sveikatos kodas
televitrina.
10.00 Lietuvos Hipokratas.
10.40 „Afrika. Mirtinai
pavojingi“.
11.40 „Ekstremalūs
išbandymai“.
12.50 „Džeimio ir
Džimio kulinarinės
dvikovos“.
13.55 „Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai“.
14.55 „Muchtaro
sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
15.55 „Pavojingi kaimynai“.
17.00 Betsafe–LKL
čempionatas.
„Rytas“–„CBet“.
19.30 Muzikinė
kaukė.
22.05 „Mirtinas ginklas
2“.
0.25 „Galutinis tikslas
3“.

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

pristato. Vyrų
šešėlyje. Marija
Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana“.
7.55 „TV Europa
pristato. Vyrų
šešėlyje. Lazdynų
Pelėda“.
8.30 Nauja diena.
Rubrikos.
9.00 Bušido ringas.
Tarptautinis
turnyras „BUSHIDO
KOK 2019“.
9.30 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
10.00 Vantos lapas.
10.30 „Pone
prezidente“.
12.00 „Detektyvas
Linlis“.
14.00 Gyvenimas.
15.00 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Kryptys LT.

17.00 Laikykitės ten.

Pokalbiai. V. Grabauskas.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „TV Europa
pristato. Vyrų
šešėlyje. Marija
Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana“.
19.00 „Moterų daktaras“.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Oponentai.
21.00 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
22.00 Viralas.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai. M. Jampolskis.
0.00 „Moterų daktaras“.
1.00 „Pagrindinis
įtariamasis“.
3.00 „Pasaulis iš
viršaus“.
3.20 Viralas.
3.40 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
4.40 Gyvenimas.
5.40 Kryptys LT.
6.20 „Pasaulis iš
viršaus“.
6.40 „Kitoks pokalbis su
D. Žeimyte“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Klausimėlis.
6.20 Žagarės vyšnių

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

Vilniaus albumas.

20.52 Sportas. Orai.
21.00 „Auksinė akis“.
23.05 Sostinės dienos

2019.
0.05 Smegenų

paslaptys. Polis
Sezanas.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 „Amžinas praktikantas“.
2.15 Koncertas „Ir
ištiesiau rankas –
miražas...“.
3.50 ARTS21.
4.15 Kelias.
4.45 Auksinis protas.

TV1
6.35 „Akloji“.
7.05 „Pragaro katytė“.
8.05 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.05 „Tėvas Motiejus“.
10.40 „Būrėja“.
12.25 „Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson
receptai“.
12.55 „Akloji“.
14.30 Sveikatos namai.
15.30 Sveikatos namai
televitrina.
15.45 „Širdele mano“.
17.45 „Akloji“.
18.50 „Būrėja“.
20.00 „Detektyvė Rizoli“.
21.00 „Chaoso teorija“.
22.55 „Melo pinklės“.
1.25 „Kriminalinė
Maskva“.
3.05 „Stokholmo
rekviem. Kraujo
ryšys“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 Jokių kliūčių!
7.30 „Aliaskos geležin-

keliai“.
8.30 „Simpsonai“.
9.00 Vienam gale

11.30 Kultūrų kryžkelė.

kablys.

Vilniaus sąsiuvinis.
12.00 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
12.30 Pasaulio dailiojo
čiuožimo taurės
varžybos. Rusijos
„Didysis prizas“.
Vyrai. Laisvoji
programa.
14.20 Mano tėviškė.
Povilas Višinskis.
14.40 Pasaulio dailiojo
čiuožimo taurės
varžybos. Rusijos
„Didysis prizas“.
Šokiai ant ledo.
Laisvoji programa.
16.15 Klausimėlis.
16.30 Pasaulio dailiojo
čiuožimo taurės
varžybos. Rusijos
„Didysis prizas“.
Moterys. Laisvoji
programa.
18.20 ARTS21.
18.45 Pasaulio dailiojo
čiuožimo taurės
varžybos. Rusijos
„Didysis prizas“.
Poros. Laisvoji
programa.
20.00 Mūšio
laukas.
20.30 Panorama.

9.30 Statybų gidas.
10.00 Autopilotas.
10.30 Juokingiausi

Amerikos namų
vaizdeliai.
11.00 „Pavojingiausios
Pietų Afrikos
gyvatės“.
12.00 Jokių kliūčių!
13.00 „Mes mylim
pingvinus!“.
14.00 Išlikimas.
15.00 „Aliaskos geležinkeliai“.
16.00 Iš peties.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 „Bearas Gryllsas.
Laukinis iššūkis
žvaigždėms“.
19.00 Amerikos
talentai.
21.00 Žinios.
21.45 Sportas.
21.50 Orai.
22.00 „Bėgantis labirintu“.
0.15 „Sučiupus nužudyti“.
2.05 „Bibliotekininkas.
Likimo ieties
beieškant“.
3.40 „Nufilmuoti
antgamtiniai
reiškiniai“.
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Eteris
Sekmadienis
, lapkričio 17 d. Saulė teka 7.50, leidžiasi 16.16, dienos ilgumas
8.26. Pilnatis. Vardadieniai: Dionyzas, Elžbieta, Grigalius, Getautas, Gilvilė, Viktorija.

pirmadienis
, lapkričio 18 d. Saulė teka 7.52, leidžiasi 16.14, dienos ilgumas 8.22.
Pilnatis. Vardadieniai: Salomėja, Ginvydas, Ginvydė, Otonas, Romanas, Otas, Vestina.

LRT Televizija

LRT Televizija

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Nacionalinė ekspedicija.
7.00 Šventadienio
mintys.
7.30 Klausimėlis.
8.00 Tėčio reikalai.
8.30 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite.
9.00 „Hanso Kristiano
Anderseno pasakos. Stebuklingos
kurpės“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 Pasaulio dokumentika. Premjera.
„Mėlynoji planeta
iš arti. Sugrįžimas.
Pasakojimas apie
ryklius“.
12.55 Pasaulio dokumentika. „Serengetis.
Kova už būvį“.
13.45 „Puaro“.
15.28 Loterija „Keno
Loto“.
15.30 Žinios. Orai.
15.50 Tarptautinės
draugiškos futbolo
rungtynės. Lietuva–
Naujoji Zelandija.
18.00 Duokim garo!
19.30 Savaitė.
20.25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
21.30 „Bloga mergaitė“.
22.30 „Spec. žvėrynas“.
0.05 „Nevykėliai po
priedanga“.
1.55 Pasaulio
dokumentika.
„Mėlynoji planeta
iš arti. Sugrįžimas.
Pasakojimas apie
ryklius“.
2.50 Pasaulio dokumentika. „Serengetis.
Kova už būvį“.
3.45 Šventadienio
mintys.
4.15 „Puaro“.

LNK
6.45 „Tomo ir Džerio

šou“.
7.10 „Zigis ir Ryklys“.
7.35 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
8.05 „Ponas Bynas“.
8.35 „Tomo ir Džerio
nuotykiai“.
9.00 Sveikatos namai.
9.55 „Tomas ir Džeris.
Sugrįžimas į Ozo
šalį“.
11.35 „Ponas Bynas“.
12.05 „Kosminis krepšinis“.
13.50 „Bukas ir bukesnis.
Kai Haris sutiko
Loidą“.
15.35 „Policijos akademija 4. Civiliai
patruliai“.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.

19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 „Tarzanas. Džiun-

6.00 Lietuvos Respu-

glių legenda“.
21.45 PREMJERA. „Pake-

leiviai“.
0.05 „Grobis“.
1.50 „Karštas plienas“.

TV3
5.45 Televitrina.
6.00 Sveikatos medis.
7.00 „Vėžliukai nindzės“.
7.30 „Aladinas“.
8.00 „Ančiukų istorijos“.
8.30 Svajonių ūkis.
9.00 La Maistas.
10.00 Pasaulis pagal

moteris.
11.00 Svajonių sodai.
12.00 „Lobių planeta“.
13.55 „Raganaitės“.
15.45 „Raganaitės 2“.
17.30 Visi mes žmonės.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 X Faktorius.
22.00 „Profesionalai“.
0.25 „Žvaigždžių karai.

Galia nubunda“.

BTV
6.30 Lietuvos galiūnų

čempionato finalas.
Šilalė.
7.30 „Muchtaro
sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Galiūnai. Pasaulio
taurė. Kaunas.
10.05 „Varom!“.
10.40 „Afrika. Mirtinai
pavojingi“.
11.40 „Ekstremalūs
išbandymai“.
12.50 „Džeimio ir
Džimio kulinarinės
dvikovos“.
13.55 „Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai“.
14.55 „Muchtaro
sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
15.55 „Nusikaltimų
tyrėjai“.
17.00 Betsafe–LKL
čempionatas.
„Pieno žvaigždės“–
„Žalgiris“.
19.30 „Tiltas“.
21.45 PREMJERA. „Narkotikų prekeiviai“.
23.00 „Gyvi numirėliai“.
0.10 „Baudėjas“.
2.25 „Galutinis tikslas
3“.

Dzūkijos TV
7.03 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 „Gluchariovas“.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 2019 m. „F-1“

čempionato JAV GP
apžvalga.
10.00 Šiandien kimba.
11.00 Atliekų kultūra.
11.30 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
12.00 „Pagrindinis
įtariamasis“.
14.00 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.

„Pakeleiviai“, 21.45, LNK
15.00 Skyrybos.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 „24/7“.
17.30 Oponentai.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „TV Europa

pristato. Vyrų
šešėlyje. Lazdynų
Pelėda“.
19.00 „Moterų daktaras“.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 #NeSpaudai.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai. V. Grabauskas.
0.00 „Moterų daktaras“.
1.00 „Detektyvas Linlis“.
3.00 „Pasaulis iš
viršaus“.
3.20 Oponentai.
3.40 „24/7“.
4.40 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
5.40 Mano vieta.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Sostinės dienos
2019.
7.05 Žagarės vyšnių
festivalis 2015.
7.45 Krikščionio žodis.
8.00 Kelias.
8.30 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
9.00 Pasaulio lietuvių
žinios.
9.30 Linija. Spalva.
Forma.
10.00 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
10.30 Literatūros pėdsekys.
11.00 Aušros Vartų
atlaidai.
12.30 Mokslo sriuba.
13.00 Euromaxx.
13.30 Brandūs pokalbiai.
14.00 Pasaulio dailiojo
čiuožimo taurės
varžybos. Rusijos
„Didysis prizas“.
Parodomoji
programa.
16.30 Veranda.
17.00 Stilius.
17.55 Kultūringai su
Nomeda.
18.50 Mūsų miesteliai.
Lenkimai.
19.40 „Dauntono abatija
6“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Skambantys pasauliai su Nomeda
Kazlaus. Svečias
– superžvaigždė,
kompozitorius,
atlikėjas Goran
Bregovič (Bosnija ir

Hercegovina).
21.55 Kristupo vasaros

festivalio koncertas
„Salsa Sinfonica“.
23.30 Mūšio laukas.
24.00 FIFA U-17 pasaulio
vaikinų futbolo
čempionatas.
Finalas.
2.00 „Auksinė akis“.
4.05 Šventadienio
mintys.
4.30 Duokim garo!

TV1
7.10 „Akloji“.
7.40 „Pragaro katytė“.
8.40 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.40 „Tėvas Motiejus“.
10.50 „Būrėja“.
12.00 „Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson
receptai“.
12.30 „Džino viešnagė
Italijoje“.
13.00 „Gaminame namie
su Reičele Alen“.
13.30 Sveikinimai.
15.45 „Širdele mano“.
17.45 „Akloji“.
18.50 „Būrėja“.
20.00 „Detektyvė Rizoli“.
21.00 „Omaras“.
23.25 „Pačiūžomis į
šlovę“.
1.10 „Melo pinklės“.
3.20 „Chaoso teorija“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 Jokių kliūčių!
7.30 Iš peties.
8.30 „Simpsonai“.
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 Vienam gale

kablys.
10.00 Praeities žvalgas.
10.25 100% Dakaro.
11.00 „Mes mylim
pingvinus!“.
12.00 Jokių kliūčių!
13.00 „Paskutinė lokių
karalystė“.
14.05 Išlikimas.
15.00 „Aliaskos geležinkeliai“.
16.00 Sandėlių karai.
16.30 TIESIOGIAI.
Europos moterų
krepšinio čempionato 2021 atrankos
rungtynės. Turkija–
Lietuva.
18.30 Sandėlių karai.
19.05 Amerikos talentai.
20.00 Gero vakaro šou.
21.00 Žinios.
21.45 Sportas.
21.50 Orai.
22.00 NBA Action. 2019.
22.30 TIESIOGIAI. NBA
rungtynės. Bostono
„Celtics“–Sakramento „Kings“.
1.00 „Bėgantis labirintu“.

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,
Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto kriminalinė policija 3“.
11.10 „Komisaras
Reksas“.
12.00 Beatos virtuvė.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.35 Kūrybingumo
mokykla.
16.45 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Vartotojų kontrolė.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 LRT forumas.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Premjera. „Tikrasis
genijus“.
23.45 „Komisaras
Reksas“.
0.30 Klausimėlis.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Savaitė.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 „Tikrasis genijus“.
4.50 Kūrybingumo
mokykla.
5.00 LRT radijo žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

LNK
6.00 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.30 „Tomo ir Džerio
šou“.
7.55 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
9.55 Gyvūnų pasaulis.
10.25 „Rozenheimo
policija“.
11.25 KK2 penktadienis.
13.00 „Paskolinta meilė“.
14.00 „Našlaitės“.
15.00 „Svajoklė“.
16.00 Labas vakaras,
Lietuva.
17.30 VIDO VIDeO.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Nuo... Iki...
21.00 „Rimti reikalai 2“.
21.30 Žinios.
22.28 Telefoninė loterija
1634.
22.30 „Viešpatavimas“.
0.50 „Akloji zona“.
1.45 „Pakeleiviai“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Transformeriai.

Maskuotės meistrai“.
6.55 „Čipas ir Deilas
skuba į pagalbą“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.55 Svajonių sodai.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Meilės simfonija“.
12.00 „Atsargiai! Merginos“.
13.00 „Pažadėtoji“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Namas.
20.30 „Moterys meluoja
geriau“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Kobra 11“.
23.00 „Karaliaus vardu 2.
Du pasauliai“.
1.00 „Rezidentas“.
1.50 „Amerikiečiai“.
2.50 Ekstrasensai tiria.
4.20 „Kobra 11“.
5.10 „Atsargiai! Merginos“.

17.00 2019 m. „F-1“ čem-

21.30 „Eimuntas

pionato Brazilijos
GP apžvalga.
18.00 „Dzūkijos kultūros
ir tradicijų aidai“.
18.30 „Svečiuose pas
Marceliutę“.
19.00 Žinios.
19.20 Orai.
19.25 „Tai – sportas“.
19.45 „Politiko išpažintis“.
20.00 Žinios.
20.20 Orai.
20.30 Viralas.
21.00 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.
22.00 „Pone prezidente“.
22.30 Reporteris.
23.20 Sportas.
23.25 Orai.
23.30 Delfi dėmesio
centre.
0.00 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
1.00 2019 m. „F-1“ čempionato Brazilijos
GP apžvalga.
2.10 „Pone prezidente“.
2.30 „Prokurorai“.
3.30 Reporteris.
4.00 Sportas.
4.08 Orai.
4.10 Nauja diena.
4.30 Nauja diena.
Rubrika.
4.50 Oponentai.
5.10 Gyvenimas.

Nekrošius: nutolinti
horizontą“.
23.00 Istorijos detektyvai.
23.50 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo
kodas. Švč.
Mergelės Marijos
Ėmimo į dangų
(Vytauto Didžiojo)
bažnyčia.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Kelias.
1.15 Šok su žvaigžde.
3.15 „Nevykėliai po
priedanga“.
5.05 Mūsų miesteliai.
Lenkimai.

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

LRT Plius

teris“.
11.30 „Nusikaltimų
tyrėjai“.
12.35 „Visa menanti“.
13.35 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.55 „Stoties policija“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Daktaras Richteris“.
18.35 „CSI. Majamis“.
19.30 „Privatus detektyvas Magnumas“.
20.30 Oplia!
21.00 „2012“.
0.10 „Mirtinas ginklas
2“.
2.20 „Narkotikų prekeiviai“.
3.15 „Gyvi numirėliai“.
4.10 „Visa menanti“.

6.05 Vilnius Mama Jazz

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

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

geriausia“.

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

su V. Mačiuliu.
7.00 Šiandien kimba.
8.00 „24/7“.
9.00 Apie tave.
10.00 Gyvenimas.
11.05 „Prokurorai“.
12.40 Skyrybos.
13.45 TV parduotuvė.
14.00 Nauja diena.
14.30 Nauja diena.

Rubrika.
15.00 Laikykitės ten.

Pokalbiai. V. Grabauskas.
16.00 Reporteris.
16.48 Sportas.
16.58 Orai.

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.

TV1
6.00 „Tabatos salonas“.
6.55 „Tėvas Motiejus“.
8.05 „Neklausk meilės

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

Niujorke“.
13.20 „Žmogus-voras“.
13.50 „Kiaulė, Ožka, Ba-

nanas ir Svirplys“.
14.20 „Muča Luča“.
14.45 „Žingsnis iki

dangaus“.
16.00 „Svaragini. Amžina

draugystė“.

2018.
7.05 Kultūros diena.
7.30 Literatūros pėd-

sekys.
7.55 „Smurfai“.
8.20 Pradėk nuo savęs.
8.50 „Maistas: tiesa ar
pramanas?“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas.
12.40 Linija. Spalva.
Forma.
13.05 Savaitė.
14.00 VIII tarptautinis
M. K. Čiurlionio
pianistų ir vargonininkų konkursas.
Pianistų konkurso
finalas.
15.50 „Šervudo padauža
Robinas Hudas 2“.
16.00 „Drakoniukas
Kokosas 1“.
16.15 „Smurfai“.
16.45 „Maistas: tiesa ar
pramanas?“.
17.10 „Keistuolė 4“.
17.33 „Keistuolė 5“.
18.00 Kultūros diena.
18.30 Gimę tą pačią
dieną.
19.25 „Milžiniški nacių
statiniai. Hitlerio
reaktyvinių lėktuvų
slėptuvės“.
20.10 Mano tėviškė.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.

dangaus“.
21.00 „Pasodinsiu savo

EKS“.
23.15 „Gyvenimo daina“.
1.05 „Senojo Tilto

paslaptis“.
2.05 „Senojo Tilto

paslaptis“.
3.00 „Omaras“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra“.
8.30 „Raitoji policija“.
9.00 Autopilotas.
9.30 „Topmodeliai“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Univeras“.
12.30 „Vedęs ir turi

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

vaikų“.
19.00 „Raitoji policija“.
20.00 PREMJERA. „Meilė

– tai...“.
20.30 Žinios.
21.00 „8 jūrų laivyno

būrys. Už priešo
linijos“.
23.00 „Lemtingas posūkis
5“.
0.50 „Pėdsakai“.
1.40 „Gaudynės“.
2.25 „Moterų lyga.
Vyrai, pinigai ir
meilė“.
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Eteris
Antradienis
, lapkričio 19 d. Saulė teka 7.54, leidžiasi 16.13, dienos ilgumas
8.19. Delčia. Vardadieniai: Matilda, Dainotas, Rimgaudė, Dainius.

Trečiadienis
, lapkričio 20 d. Saulė teka 7.56, leidžiasi 16.11, dienos ilgumas
8.15. Delčia. Vardadieniai: Feliksas, Jovydas, Vaidvilė, Laimis.

LRT Televizija

LRT Televizija

6.00 Lietuvos Respu-

meistrai“.
6.55 „Čipas ir Deilas

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,

skuba į pagalbą“.
7.25 „Kempiniukas

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

linė policija 3“.
11.10 „Komisaras

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

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

Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.

Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.35 Kūrybingumo
mokykla.
16.45 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 (Ne)emigrantai.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nacionalinė
ekspedicija.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Premjera. „Apgavikai 1“.
23.45 „Komisaras
Reksas“.
0.30 Tėčio reikalai.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Istorijos detektyvai.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 „Apgavikai 1“.
4.50 Kūrybingumo
mokykla.
5.00 LRT radijo žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

LNK
6.00 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.30 „Tomo ir Džerio

šou“.
7.55 „Volkeris, Teksaso

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

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

Lietuva.
17.30 VIDO VIDeO.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Bus visko.
21.00 „Rimti reikalai 2“.
21.30 Žinios.
22.30 PREMJERA.

„Dugnas“.
0.20 „Akloji zona“.
1.20 „Viešpatavimas“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Transformeriai.

Maskuotės

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

geriau“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Universalus karys.
Regeneracija“.
0.00 „Skubi pagalba“.
1.00 „Rezidentas“.
1.50 „Pasitikėjimas“.
3.00 Ekstrasensai tiria.
4.25 „Skubi pagalba“.
5.10 „Atsargiai! Merginos“.

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

geriausia“.
8.20 „Stoties policija“.
9.20 „Paskutinis faras“.
10.15 „Daktaras Rich-

teris“.
11.25 „Privatus detek-

tyvas Magnumas“.
12.25 „Visa menanti“.
13.25 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.55 „Stoties policija“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Daktaras Richteris“.
18.35 „CSI. Majamis“.
19.30 „Privatus detektyvas Magnumas“.
20.30 Oplia!
21.00 „Prezidento
sprendimas“.
23.45 „2012“.
2.35 „Visa menanti“.

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

Rubrika.
9.00 Puikūs pralaimė-

jimai.
10.00 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
11.05 „Prokurorai“.
12.10 Viralas.
12.40 „Meilė kaip
mėnulis“.
13.45 TV parduotuvė.
14.00 Nauja diena.
14.30 Nauja diena.
Rubrika.
15.00 „24/7“.
16.00 Reporteris.
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Meilė kaip
mėnulis“.
18.00 „Dzūkijos kultūros
ir tradicijų aidai“.
18.30 „Laisvės keliu“.
18.45 „Tai – sportas“.

19.00 Žinios.
19.25 „Politiko išpa-

žintis“.
20.00 Žinios.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
21.00 Laikykitės ten.

Pokalbiai. M. Tyla.
22.00 „Pone prezidente“.
22.30 Reporteris.
23.30 Delfi dėmesio
centre.
0.00 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.
1.00 „Meilė kaip
mėnulis“.
2.10 „Pone prezidente“.
2.30 „Prokurorai“.
3.30 Reporteris.
4.10 Nauja diena.
4.30 Nauja diena.
Rubrika.
4.50 Viralas.
5.10 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.

LRT Plius

0.45 Mokslo sriuba.
1.10 Akacijų alėja. Da-

lyvauja „Keistuolių
teatro“ aktoriai.
1.55 „Eimuntas
Nekrošius: nutolinti
horizontą“.
3.25 Auksinis protas.
4.40 Skrendam.
5.05 Skambantys pasauliai su Nomeda
Kazlaus. Svečias
– superžvaigždė,
kompozitorius,
atlikėjas Goran
Bregovič.

TV1
6.00 „Tabatos salonas“.
6.55 „Tėvas Motiejus“.
8.05 „Neklausk meilės

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

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Daiktų istorijos.
7.00 Kultūros diena.
7.30 „Šervudo padauža
Robinas Hudas 2“.
7.40 „Drakoniukas
Kokosas 1“.
7.55 „Smurfai“.
8.20 Į sveikatą!
8.50 „Maistas: tiesa ar
pramanas?“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
12.40 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
13.10 Kultūringai su
Nomeda.
14.00 Gimę tą pačią
dieną.
14.55 „Milžiniški nacių
statiniai. Hitlerio
reaktyvinių lėktuvų
slėptuvės“.
15.40 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo
kodas. Švč.
Mergelės Marijos
Apsilankymo pas
Elžbietą (Pažaislio)
bažnyčia.
15.50 „Šervudo padauža
Robinas Hudas 2“.
16.00 „Drakoniukas
Kokosas 1“.
16.15 „Smurfai“.
16.45 „Maistas: tiesa ar
pramanas?“.
17.10 „Keistuolė 5“.
18.00 Kultūros diena.
18.30 Gimę tą pačią
dieną.
19.25 „Septintasis dešimtmetis. 1968-ieji“.
20.05 „Maistas: tiesa ar
pramanas?“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Medičiai. Florencijos valdovai 2“.
23.20 Žagarės vyšnių
festivalis 2015.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.

Niujorke“.
13.20 „Žmogus-voras“.
13.50 „Kiaulė, Ožka, Ba-

nanas ir Svirplys“.
14.20 „Muča Luča“.
14.45 „Žingsnis iki

dangaus“.
16.00 „Svaragini. Amžina

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

dangaus“.
21.00 „Prancūziška

žmogžudystė.
Somos įlankos
valkata“.
23.10 „Gyvenimo daina“.
1.05 „Senojo Tilto
paslaptis“.
3.00 „Pasodinsiu savo
EKS“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra“.
8.30 PREMJERA. „Meilė

– tai...“.
9.00 Praeities žvalgas.
9.30 „Topmodeliai“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Univeras“.
12.00 „Saša ir Tania“.
12.30 „Vedęs ir turi
vaikų“.
13.30 „Nuovada“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Kobra“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Saša ir Tania“.
18.00 „Vedęs ir turi
vaikų“.
19.00 „Raitoji policija“.
20.00 „Meilė – tai...“.
20.30 Žinios.
21.00 „Naša Raša“.
21.30 Eurolygos
rungtynės. Kauno
„Žalgiris“–Atėnų
„Panathinaikos“.
23.45 „Rouzvudas“.
0.35 „Pėdsakai“.
1.25 „Gaudynės“.
2.15 „Dvi merginos be
cento“.
3.05 „Moterų lyga.
Vyrai, pinigai ir
meilė“.

6.00 Lietuvos Respu-

skuba į pagalbą“.
7.25 „Kempiniukas

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,

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

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

linė policija 3“.
11.10 „Komisaras

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

Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.

Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.35 Kūrybingumo
mokykla.
16.45 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Gyvenimo spalvos
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Ypatingas būrys.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Dingę be žinios 1“.
23.45 „Komisaras
Reksas“.
0.30 „Bloga mergaitė“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Stilius.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 „Dingę be žinios 1“.
4.50 Kūrybingumo
mokykla.
5.00 LRT radijo žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

LNK
6.00 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.30 „Tomo ir Džerio

šou“.
7.55 „Volkeris, Teksaso

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

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

Lietuva.
17.30 VIDO VIDeO.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Gaudyk laiką.
21.00 „Rimti reikalai 2“.
21.30 Žinios.
22.30 „Rydiko kronikos.
Sugrįžimas“.
0.55 „Akloji zona“.
1.50 „Dugnas“.

TV3

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

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

genas“.
23.30 Delfi dėmesio

centre.
0.00 Laikykitės ten.

Pokalbiai. M. Tyla.
1.00 „Meilė kaip

geriau“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Karšta pupytė“.
22.25 „Vikinglotto“.
0.05 „Skubi pagalba“.
1.05 „Rezidentas“.
1.55 „Pasitikėjimas“.
3.00 Ekstrasensai tiria.
4.30 „Skubi pagalba“.
5.15 „Atsargiai! Merginos“.

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

BTV

LRT Plius

6.00 „CSI. Majamis“.
6.55 „Mano virtuvė

6.00 Lietuvos Respu-

geriausia“.
8.20 „Stoties policija“.
9.20 „Paskutinis faras“.
10.15 „Daktaras Richteris“.
11.25 „Privatus detektyvas Magnumas“.
12.25 „Visa menanti“.
13.25 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.55 „Stoties policija“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Daktaras Richteris“.
18.35 „CSI. Majamis“.
19.30 „Privatus detektyvas Magnumas“.
20.30 Oplia!
21.00 „Panikos kambarys“.
23.20 „Prezidento sprendimas“.
1.50 „Visa menanti“.
2.35 „Detektyvų
istorijos“.

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

Rubrika.
9.00 Sėkmės gylis.
10.00 Kitoks pokalbis su

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

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

Rubrika.
15.00 „Prokurorai“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Meilė kaip

mėnulis“.

6.10 Televitrina.
6.25 „Transformeriai.

18.00 „Politiko išpa-

Maskuotės meistrai“.
6.55 „Čipas ir Deilas

18.25 „Dzūkijos kultūros

žintis“.
ir tradicijų aidai“.
19.00 Žinios.

blikos himnas.

0.35 Dabar pasaulyje.
1.05 Brandūs pokalbiai.
1.30 Akacijų alėja.
2.15 „Spec. žvėrynas“.
3.45 Žagarės vyšnių

festivalis 2015.
4.25 Kauno bažnyčios:

miesto tapatumo
kodas. Šv. Gertrūdos (Marijonų)
bažnyčia.
4.30 Į sveikatą!
5.00 Žagarės vyšnių
festivalis 2015.

TV1
6.00 „Tabatos salonas“.
6.55 „Tėvas Motiejus“.
8.05 „Neklausk meilės

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

Niujorke“.
13.20 „Žmogus-voras“.
13.50 „Kiaulė, Ožka, Ba-

nanas ir Svirplys“.
14.20 „Muča Luča“.
14.45 „Žingsnis iki

6.05 Akacijų alėja. Da-

lyvauja „Keistuolių
teatro“ aktoriai.
6.50 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo
kodas. Švč.
Mergelės Marijos
Ėmimo į dangų
(Vytauto Didžiojo)
bažnyčia.
7.00 Kultūros diena.
7.30 „Šervudo padauža
Robinas Hudas 2“.
7.40 „Drakoniukas
Kokosas 1“.
7.55 „Smurfai“.
8.20 Smalsumo genas.
8.50 „Maistas: tiesa ar
pramanas?“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
12.40 Literatūros pėdsekys.
13.05 Mūsų miesteliai.
Lenkimai.
14.00 Gimę tą pačią
dieną.
14.45 „Septintasis dešimtmetis. 1968-ieji“.
15.30 Vaikų forumas.
18.00 Kultūros diena.
18.25 „Laikinosios sostinės fenomenas.
Tarpukario Lietuvos
modernizmo
architektūra“.
18.55 FIBA Čempionų
lyga. Klaipėdos
„Neptūnas“–Stambulo „Besiktas“.
20.55 „Laikinosios sostinės fenomenas.
Kauno kurortinė
architektūra“.
21.25 FIBA Čempionų
lyga. Strasbūro
„SIG“–Panevėžio
„Lietkabelis“.
23.30 Nacionalinė ekspedicija.
0.20 DW naujienos rusų
kalba.

dangaus“.
16.00 „Svaragini. Amžina

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

dangaus“.
21.00 „Prancūziška

žmogžudystė.
Mirtys Rokamadūre“.
22.55 „Gyvenimo daina“.
0.55 „Senojo Tilto
paslaptis“.
2.55 „Prancūziška
žmogžudystė.
Somos įlankos
valkata“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra“.
8.30 „Meilė – tai...“.
9.00 Vienam gale

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

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

vaikų“.
19.00 „Raitoji policija“.
20.00 „Meilė – tai...“.
20.30 Žinios.
21.00 TIESIOGIAI.

Europos taurės
krepšinio rungtynės. Belgrado
„Partizan“–Vilniaus
„Rytas“.
23.00 „Rouzvudas“.
0.00 „Pėdsakai“.
1.00 „Gaudynės“.
1.45 „Dvi merginos be
cento“.
2.30 „Moterų lyga.
Vyrai, pinigai ir
meilė“.
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UAB „Rividė“
parduoda ir pristato:
• Plautas aukščiausios rūšies akmens anglis (palaidos
arba fasuotos po 25 kg).
• Granulines akmens anglis
(po 1 t, po 25 kg).
• Medžio briketus.
• Durpių briketus didmaišiuose (sveriame kliento kieme).
• Medžio granules (sertifikuotos).

Tel. 8 652 71212.

MALKOS, MALKOS,
MALKOS,

pagal pageidavimus:
skaldytos, pjautos, rąstais,
beržinės, alksninės,
pušinės, drebulinės,
ąžuolinės,
eglinės, atraižos.
Vežame mažais kiekiais.

Tel. 8 657 88458.

PARDUODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

Alytaus r., Butri•monių
•Sodybą
sen. (medinis namas,

ūkiniai pastatai, sodas, šalia
miškelis, netoli piliakalnis, 49 a
namų valdos žemės
sklypas).
Tel. 8 620 59083.

Tel. 8 686 70841.

Tel. 8 672 46480.

žemę prie elektros ••Sodo namelį bendrijoje
•tinklų
•Dirbamą
(1,2 ha).
„Baltasis“ (11 a žemės).
Tel. 8 628 40634.

Tel. 8 656 12800.

ĮVAIRIUS
ARKLIUS

Tel. 8 683 00890.

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

Lazdijuose arba kei•čiu•Sodybą
į 2 k. butą I arba II aukšte.
Tel. 8 670 61649.

(3
•aukštas,
•3 k. butąnetoliVeisiejuose
pušynas, eže-

Ieškomi pagalbiniai
darbuotojai darbui
Vokietijoje (Berlyne
ir Rostoke).
Visos soc. garantijos.
Apmokama kelionė!
Teirautis tel. +370 636 52171.

VANTOS

.

Įvairioms pirtims.
Įvairiems vanojimams.
Didesnį kiekį galiu atvežti.
Kviečiu susipažinti su
lietuviškos pirties
tradicijomis ir ritualais.

Tel. 8 633 59539.

8 688 80175.

••

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

sklypą Sodų g.
Tel. 8 672 05028.

Baldų papildymas!

beržines ir juodalksnio
malkas.
Atvežame.
Užsakymai priimami

ka) kartu su kolektyviniu sodu
(6 a). Tel. 8 601 93000.

Vytauto g. 41, Laz•dijai•Namą
(15 a namų valda) ir 15 a

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

PARDUODA

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

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

2 k. butą M. Gustaičio g.
•5, •Lazdijai
(trečias aukštas,

su visais patogumais), kaina
20 000 Eur.
Tel. 8 603 04079.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

•Lazdijuose.
•Puikų didelį sklypą statybai •mieste.
•Namą su 15 a sklypu Lazdijų •Tel.•Krautuvą.
8 687 10518.
Tel. 8 686 70841.
Tel. 8 603 24679.
Akselinę.
•
•
Tel.
8 602 13722.
1
k.
butą
Simne
(2
aukštas,
•
•
34,14
kv.
m,
su
daline
buitine
Brangiai
arklinę šienatechnika, nauji langai, šarvuo•pjovę,
•Akselinę,
perka
akmenines girnas su
tosios durys, nauja santechni-

brangiai perka.

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

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

žemės ūkio paskirties
sklypą Lazdijų r.,
•žemės
•4 haKaružų
•šalia•Žemės
k.
ežero.

„Sūduvos galvijai“

Virtuvės komplektai, sofos,
lovos, kampai, spintelės,
lentynos, komodos, kėdės,
prieškambario baldai, šaldytuvai, šaldikliai, žoliapjovės, trimeriai. Nemokamas
atvežimas.

sklypą Jūratės g. 10, ••Gyvenamąjį namą Mikniš„ORION Color
•Alytus
•Žemės
•2051•Televizorių
(12 a, namų valda, puiki kių k., Šeštokų sen. (87 kv. m,
Stereo“ (japoniškas mo-

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

Tel. 8 650 54363.

ras), kaina 14 600 Eur.
Tel. 8 686 65095.

••

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

sklypą namo
•statybai
•ŽemėsLazdijų
mieste (30 a,

gražioje vietoje, prie miško ir
vandens telkinio, atlikti geodeziniai matavimai, visos miesto
komunikacijos), kaina 20 000
Eur. Tel. 8 686 70841.

varikliu.
Tel. 8 628 40634.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

Golf III“ (universa•las,•„VW
1996 m.) dalis: mėlynus

priekinius sparnus (30 Eur/
vnt.), posparnius (8 Eur/vnt.),
el. veidrodėlius (7 Eur/vnt.),
dėtuvę (8 Eur).
Tel. 8 654 87148.

•detales.
•Naudotų automobilių
Tel. 8 678 68373.

delis, pagamintas pagal vokiečių užsakymą), kaina 5 Eur.
Tel. 8 612 41428.
variklį.
•Tel.•Elektros
8 628 40634.
radiatorius.
•Tel.•Ketinius
8 614 56206.
įvairiais gėlių
•sodinukais,
•Prekiaujame
skaldele kapams,
fasuota akmens anglimi ir
baltarusiškų durpių briketais.
Atvežame. UAB „Martas“,
Gėlyno g. 17, Lazdijai.
Tel.: 8 652 51721,
(8 318) 51721.

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

žoliapjovę.
•Tel.•Naudotą
8 688 11982.
akmens
•plokštes
•Pigiai išlabradorito
Ukrainos Lazdijuose.
Tel. (8 318) 52156 (po darbo
valandų ir savaitgaliais).

PE R K A
NEKILNOJAMASIS TURTAS

•Tel.:•Žemę.
8 688 80688.
•žemę.
•Žemės ūkio paskirties
Tel.: 8 615 94920,
8 614 56206.

•tis).•„Opel Zafira“ (važiuojan- ••Brangiai mišką (gali būti
bendraturčių, neatidalytas, su
Tel. 8 606 57346.
GYVULIAI

skolomis). Sutvarkau dokumentus. Tel. 8 644 55355.

PERKAME miškus
•Tel.•Antis.
•visoje
•Brangiai
8 602 13722.
Lietuvoje. Atsiskaitome
iš karto. Tel. 8 699 29992.
2
karves
(pirmaveršė
ir
4
•veršių).
•
ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA
Tel. 8 699 30308.
Bet kokią žemės ūkio tech•
•
niką.
Perku traktorių, priekabą,
Apie
200
kg
mėsinę
kiaulę.
••
Tel. 8 656 68604.

avis.
•Tel.•Ėringas
8 642 07624.

AUGALAI

sunkvežimį ir jų padargus. Gali
būti neveikianti, su defektais.
Tel. 8 680 77728.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

Superkame įvairių markių
Vainiūnų k. (buvusi
•valgykla,
•Namąnamų
•
•
valda, 30 a),
G.
Vasiukonio
gėlininkystės
naudotus
automobilius. Mo•ūkis• prekiauja viržiais.
kaina 16 000 Eur.
kame iki 500 Eur (priklausoTel. 8 686 70841.

Tel. 8 626 02129, Staidarų g. 8,
Staidarų k., Lazdijų r.

sklypą Nemajūnų k.
•(80•Žemės
a, žemės ūkio paskirtis, su ••Bulves. Galime atvežti.
tvenkiniu ir nedideliu statiniu), Tel. 8 606 78019.
kaina 6 000 Eur.
Tel. 8 686 70841.

KITI

rekreacinės
•paskirties
•Nedidelįžemės
••Elektrinę viryklę „Privileg“
sklypą prie
(rudos spalvos, 4 skylės), kaiežero (iki vandens apie 50 m,
sklypą iš vienos pusės riboja
keliukas, iš dviejų pusių juosia
natūralus griovys, einantis iki
ežero, idealus variantas sklype
turėti tvenkinį, patogus privažiavimas), kaina 12 000 Eur.
Tel. 8 686 70841.

na 70 Eur. Kineskopinius televizorius „Philips“ (37 cm įstrižainė), kaina 15 Eur/vnt. Elektrinę
pirties krosnelę („Harvia Vega
BC60, suomiška, 6 kW), kaina
155 Eur. Televizoriau priedėlį,
kaina 15 Eur. Druskininkai.
Tel. 8 686 43600.

mai komplektacijos ir buvimo
vietos). Tel. 8 678 68373.
arba
•mikroautobusą,
•Lengvąjį automobilį
pagamintą

nuo 1985 m. Gali būti techniškai netvarkingas, daužtas,
nevažiuojantis. Siūlyti įvairius
variantus. Tel. 8 687 89742.
visų markių
•automobilius,
•Superkamekemperius.
Gali

būti nevažiuojantys ar po autoįvykio bei parvežti iš Anglijos.
Pasiimame patys, sutvarkome
reikalingus dokumentus, atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 636 60454.
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perka
TRANSPORTO PRIEMONĖS

pianiną.
•Tel.•Naudotą
8 659 60507.

DAR BA S

••

Visų markių automobilių
supirkimas. Gali būti nevažiuojantys, be techninės apžiūros,
po autoįvykio. Atsiskaitome
vietoje, sutvarkome dokumentus.
Tel. 8 686 94982.

••

GYVULIAI

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

••

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

••

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

••

KITi

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

SIŪLO

moteris padėti
•pagyvenusiai
•Reikalingamoteriai,
gyve-

nančiai Krosnos sen., Vartų k.
Gyvulių ir daržų nėra. Atlyginimas pagal susitarimą.
E. Aleksandravičienė.

••

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

NU O MA
SIŪLO

garažą prie
•elektros
•Išnuomoju
tinklų.
Tel. 8 628 40634.

betono maišyklę.
•Tel.•Nuomoju
8 614 56206.

IEŠKO

žemės ūkio
•paskirties
•Išsinuomočiau
žemės. Gali būti

apleista. Apleistą žemę sutvarkyčiau.
Tel. 8 680 77728.

šeima išsinuomotų
•būstą
•JaunaLazdijuose.
Tel. 8 673 24549.

••

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

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

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

išnuomojamos
butą Laz•salės-klubo
•Nebrangiaipatalpos
•dijuose.
•Išsinuomočiau
Lazdijų
Mokėsiu iki 100 Eur/
miesto centre („Holivudas“).
Tel. 8 698 78040.

••

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

••

Išnuomojamas nestandartinio išmatavimo butas Lazdijų
miesto centre.
Tel. 8 698 78040.

mėn. už nuomą.
Tel. 8 603 30577.

PA SL AUG OS

Mirtis užpučia Gyvenimą kaip žvakės liepsną, tik
niekada iš atminties neištrins Žmogaus atminimo...
Mirus ilgametei draugijos narei ADELEI INOKAITIENEI,
nuoširdžiai užjaučiame jos sesę Janiną Grigalevičienę
ir visus artimuosius.
Lazdijų rajono neįgaliųjų draugijos kolektyvas
automatines
•skalbimo
•Taisomemašinas.
••Trinkelių dėjimas kapinėse.
Atvykstame Kapaviečių užpylimas skaldele
į namus.
Tel. 8 615 73404.

(AKMENUKAIS).
Tel. 8 682 31375.

visus vidaus
•apdailos
•Atliekame
darbus.

duris namams,
•ūkiniams
•Gaminame
pastatams, laiptus

Tel. 8 623 00597.

sprendimai“
•autoservisas.
•UAB „StaigūsVažiuoklės

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.

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

ir kitus gaminius. 27 metai
gamybos patirtis.
Tel. 8 686 71689.

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

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

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

PA Ž INT YS

būdu restauruo•jame•Karštuoju
••Glaistau, dažau bei galiu ••Ieškau rimtos gyvenimo
vonias. Dengiame impor- dirbti kitus statybinius darbus. draugės iki 50 m.
tinėmis medžiagomis. Spalvų
įvairovė, garantija. Darbo patirtis 27 metai.
Tel.: 8 617 78494,
8 636 79331.

Tel. 8 622 60230.

Tel. 8 647 16590.

Didelis biuro popieriaus
pasirinkimas.
KNYGYNĖLIS,
Seinų g. 12, Lazdijai.

KVIEČIAME MOKYTIS
Veisiejų technologijos ir
verslo mokyklojeǃ
I. Papildomo priėmimo terminai
1. Prašymų registravimas: 2019 m. lapkričio 11 d. – 2019 m.
gruodžio 11 d.
2. Kvietimo mokytis paskelbimas: 2019 m. gruodžio 16 d. –
2019 m. gruodžio 17 d.
3. Sutarčių pasirašymas: 2019 m. gruodžio 18 d. – 2019 m.
gruodžio 20 d.
4. Mokymosi pradžia: 2020 m. sausio 6 d.

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

II. Mokymo programos, į kurias vykdomas papildomas
priėmimas
1. Pirminio profesinio mokymo:
1.1. Kaimo turizmo organizatoriaus, kodas M44101501 (turintiems vidurinį išsilavinimą);
1.2. Socialinio darbuotojo padėjėjo, kodas M44092001 (turintiems vidurinį išsilavinimą).
2. Tęstinio profesinio mokymo (turintiems vidurinį išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją):
2.1. Kompiuterių tinklų derintojo, kodas T43061203;
2.2. Kaimo turizmo organizatoriaus, kodas T43101501;
2.3. Socialinio darbuotojo padėjėjo, kodas T43092001.
III. Priėmimo į mokyklą sąlygos
Norintieji mokytis prašymus turi pateikti per Lietuvos aukštųjų
mokyklų asociacijos bendram priėmimui organizuoti (LAMA
BPO) sistemą http://www.lamabpo.lt/.
Informaciją apie priėmimą galima rasti mokyklos internetiniame
puslapyje www.veisiejutvm.lt, paskambinus tel.: (8 318) 56579,
(8 318) 56247, (8 318) 41305, arba tiesiogiai mokykloje.
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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.

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

Tel.: 8 685 86131, 8 698 28063.

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

Perkame mišką su
žeme ir išsikirsti.
Atliekame:
– miško valymo,
retinimo, sanitarinius
kirtimus.
– medienos ištraukimo
darbus.
– miško sodinimo ir
priežiūros darbus.
Tel. 8 688 80175
Vytauto g. 16, Seirijai,
Lazdijų r.
El. p. uabloginta@gmail.com

A. Kašalyno PĮ teikia

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

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

PERKA žemę.
Tel. 8 688 80688.
ose

alp
pat

e
jos
• Topografiniai ir
geodeziniai matavimai,
• žemės sklypų
formavimo ir
pertvarkymo projektai,
• detaliųjų planų rengimas

Nau

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

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

BRANGIAI PERKAME ĮVAIRIUS

PERKAME
MIŠKĄ

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

Tel. 8 680 81777

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

Tel. 8 634 23551.

PERKAME
MIŠKĄ.

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

ARKLIUS, JAUČIUS,
TELYČIAS, KARVES.

Tel. 8 625 93 679
Perka mišką
Parduoda 13 a namų
PERKAME
su žeme ir iškirsti .
valdos sklypą Margirio
g. 3,
Miklusėnų k.,MIŠKĄ
Alytaus r.
Darome miškotvarkos
ir apvaliąją
projektus
medieną su žeme
Teikiame
miškovežio
arba išsikirsti.
Atliekame sanitarinius kirtimus
paslaugas..
(gyvatvorė, veja,
visos Konsultuojame.
bei retinimus.
UAB „VYTKERTA“,
komunikacijos šalia,
Tel. 8 680 81777
Varpilės g. 4,
kaina 1 500 Eur/a).
Senoji Varėna
Tel. 8 682 60899. Tel.: 8 610 31732, 8 623 16745,
el. p. vytkerta@gmail.com

BRANGIAI PERKAME ĮVAIRIUS

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

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

UAB „Galvijų eksportas“
Ilgastrėliu ekskavatoriumi pigiai, greitai ir kokybiškai

kasame, valome ir giliname
tvenkinius. Formuojame šlaitą,
išlyginame žemes. Patariame dėl
kasimo darbų.

perka pienu girdomus
veršelius.
Moka 6 ir 21 proc.

Tel. GALVIJŲ
8 684 95050.

Tel. 8 612 34503.

Tel.: 8 682 49384,
8 686 98223.

SUPIRKIMAS.

Tel. 8 652 50282.

• Stacionarių ir nešiojamųjų kompiuterių
remontas
•
Kompiuterių
tvarkymas

programinės

įrangos

• Navigacijų naujinimas
• Kompiuterinių tinklų projektavimas ir
tvarkymas
• Vaizdo stebėjimo sistemų diegimas
• Įmonių ir organizacijų kompiuterinės
technikos priežiūra
• Kompiuterių ir projektorių nuoma

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

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
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Tel. 8 670 38882.

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

