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Valdžios buldozeris susidūrė su gimnazijos pasipriešinimu
Oficialų profsąjungos laišką gavo Lazdijų rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto komiteto nariai

R

ajono valdžios
planas deramai
nepasitarus su
švietimo bendruomene greituoju būdu įvykdyti švietimo įstaigų optimizavimą
gali ir sužlugti. Artėjant šio plano
tvirtinimui rajono taryboje, atsirado nenumatytų kliūčių – prieš
šį planą atvirai pasisakė Lazdijų
Motiejaus Gustaičio gimnazijos
profesinė organizacija. Jie nepritarė projekte numatytam ugdymo
įstaigos darbuotojų pareigybių
mažinimui.

Gavo oficialius raštus
Rajono savivaldybės administracijos direktorė ir Lazdijų
rajono savivaldybės Kultūros,
švietimo ir sporto komiteto nariai
gavo oficialų Lazdijų Motiejaus
Gustaičio gimnazijos profesinės
organizacijos raštą, kuriame prašoma:
1. Nepatvirtinti planuojamo
projekte pareigybių skaičiaus
Lazdijų Motiejaus Gustaičio
gimnazijoje mažinimo.
2. Išlaikyti esamas pareigybes.
3. Savivaldybės administracijai
priimti priemones, kad švietimą
kuruojantys specialistai atsakin-

gai išanalizuotų reikiamas įstaigų
pareigybes ir nustatytų aiškius
kriterijus.
4. Analizuoti faktinius veiklos
duomenis ir lyginant veiklos
rezultatus, nustatyti aiškius vertinimo kriterijus, kuriais vadovaujantis įstaigose būtų sukurtas
racionalus darbuotojų personalas.
5. Priimant sprendimus, pasinaudoti kitų savivaldybių gerąja
patirtimi.
6. Pateikti informaciją apie priimtą sprendimą Kultūros, švietimo ir sporto komitete.
Raštą pasirašė profesinės organizacijos pirmininkė Joalita
Lynikienė.
Prieš pateikdami šešis prašymo
punktus, rašto autoriai detaliai
išdėstė savo argumentus, pateikdami konkrečius pavyzdžius.

Nepakvietė diskutuoti
Rašte nesutinkama su socialinių
pedagogų etatų mažinimu, kuris
numatytas pertvarkos projekte.
Profesinės organizacijos narių
nuomone, socialiniai pedagogai
gimnazijoje turi labai daug darbo, todėl jų sumažėjimas turėtų
neigiamų pasekmių.
Gimnazijos
atstovai
Nukelta į 5 psl.

»

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos profesinės organizacijos pirmininkė Joalita Lynikienė.

Teikiame visas kapų įrengimo,
restauravimo ir priežiūros paslaugas
pagal kliento finansines galimybes.
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Savaitės komentaras

Ar lietuviai yra patys didžiausi bambekliai Europoje?

Algimantas Mikelionis
Šiuo metu yra bene pats bjauriausias laikotarpis per ištisus metus: vėsu, pilka,
trumpos dienos, anksti temsta. O jeigu dar
prisimeni vasarą, kai deginaisi paplūdimyje ar plaukiojai po šiltą ežero vandenį, tai
nuotaika visai sugenda ir atsiranda tikrai
rimtų priežasčių būti nepatenkintam ir pradėti bambėti ir skųstis gyvenimu. Tik lieka
viltis, kad ateis balta žiema ir niūrią dabartinę nuotaiką pakeis kiek šviesesnė būtis.
Po žiemos, žiūrėk, pavasaris, o tuomet jau
ir apie vasarą pagalvoti galima.
Na, bet gal užteks skųstis gamtinėmis sąlygomis, nes mes turime keturis metų laikus,
o tokia įvairovė visai neprastas malonumas.
Žinoma, negalime lygintis su kokia nors
Ispanija, Italija ar Graikija. Paimkime italus,
atrodo, kas jau kas, bet jie tai tikrai neturi
priežasčių bambėti ir skųstis prastu gyvenimu, nes Italijoje geras klimatas, graži gamta,
puikus maistas, nuostabus vynas, ekonomika išsivysčiusi žymiai geriau nei Lietuvoje,
be to, italai nepatyrė pusę amžiaus trukusios
sovietinės okupacijos. Pasirodo, Italijoje
bambama dar labiau nei Lietuvoje. Galima
spėti, kad besiskundžiančių gyvenimu nemažai ir Ispanijoje ar Graikijoje.

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

Pasirėmus aukščiau išdėstytais pavyzdžiais aiškiai matyti, kad visomis prasmėmis žymiai geriau nei mes gyvenančios
Europos tautos gyvenimu skundžiasi ne
mažiau nei mes. Niekas nepasiginčys, kad
išsivysčiusios Vakarų Europos valstybės
už mus žymiai geriau gyvena ir ekonomine
bei materialine prasme. Tad kur čia šuo
pakastas? Vis dėlto materialinė gerovė ir
sėkminga karjera gyvenime nėra lygu laimė.
Jeigu tarp materialinės gerovės ir sėkmingos
karjeros ir laimės būtų galima padėti lygybės ženklą, tuomet Lietuvoje būtų žymiai
daugiau laimingų žmonių.
Žinoma, pinigai gyvenime yra svarbūs
bent jau tiek, kad nors minimaliai užtikrintų
elementarius poreikius: leistų prasimaitinti,
apsirengti, susimokėti mokesčius. Kuo žmogus vyresnis, tuo labiau supranta, kad laimė
slypi paprastuose dalykuose arba mokėjime
mažais dalykais džiaugtis. Iš tikrųjų daugelis
patvirtins, kad satisfakcija gyvenimu auga
bėgant metams.
Paradoksas, bet labiausiai Lietuvą keikia
ir gyvenimu joje skundžiasi ne kas nors
kitas, o patys lietuviai. Niekas neneigia,
kad priežasčių tam yra nemažai, bet vėlgi ar negalime pasakyti, kad nemažai yra
priežasčių ir džiaugtis gyvenimu Lietuvoje.
Vien tik beveik prieš dvidešimt penkerius
metus iškovota laisvė ir nepriklausomybė ką
reiškia. Juk galėjo viskas pasibaigti žymiai
blogiau, jeigu būtume pasilikę Kremliaus
globoj. Tuomet apie dabartinį išsivystymo
lygį negalėtume nė svajoti.
Žinoma, dar egzistuoja taip vadinamos
dvi Lietuvos: didieji miestai ir provincija,
bet mūsų šalis tokia maža, kad apie pro-

Adomo Žilinsko piešinys.
vinciją galime kalbėti su tam tikromis išlygomis. Miestuose didesnės galimybės:
daugiau darbo ir didesni atlyginimai, įvairesnis ir turtingesnis kultūrinis gyvenimas,
bet provincijoje mažiau streso, nes lėtesnis
gyvenimo tempas, mažesnės išlaidos ir švaresnis oras.

Nors lietuvių tauta vis dar mėgsta pabambėti ir skųstis prastu gyvenimu, bet teigti,
kad mūsų šalyje bėgant metams gyvename
vis blogiau, tikrai negalime. Tai rodo ir
įvairios apklausos, kuriose žmonės teigia
esantys vis ramesni dėl rytdienos ir labiau
patenkinti gyvenimu.

•

Pakėlęs ranką prieš kaimyno dukrą užsidirbo baudą
Vaidotas Morkūnas
Alytaus apylinkės teismo Lazdijų
rūmų teisėjai išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje nežymiu
sveikatos sutrikdymu buvo kaltinamas N. L.
N. L. į teisiamųjų suolą teko sėsti po
to, kai šių metų liepos 2-osios vakarą
smurtavo prieš savo kaimynų mažametę
dukrą ranka sugriebęs ir jai suspaudęs
dešinę ranką ties petimi. Policijos pareigūnai nustatė, kad tokiais veiksmais N. L.
mergaitei sukėlė fizinį skausmą ir padarė
nežymų sveikatos sutrikdymą.
Tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek
nagrinėjant baudžiamąją bylą teisme N.
L. pripažino savo kaltę. Pasakojo, kad tą
vakarą namuose ilsėjosi. Girdėjo, kaip
kieme, prie jo kambario lango, nuolat
rėkė, triukšmavo vaikai. Iš balso pažino,
kad triukšmavo trys nepilnamečiai. Ar
daugiau vaikų buvo, nežino. Išėjęs į kiemą vaikus perspėjo, kad nustotų rėkauti ir
leistų ilsėtis. Kokius konkrečiai žodžius
sakė, neprisimena. Perspėjęs vaikus nuėjo atgal į namus. Maždaug po 10–15
minučių vėl girdėjo vaikų triukšmavimą,
jie rėkė dar garsiau. Supykęs, kad vaikai
vėl triukšmauja, vyriškis išėjo į kiemą
dar kartą perspėti, kad apsiramintų, ir
vėl grįžo namo. Kuomet du kartus buvo
išėjęs į kiemą ir bandė žodžiu nuraminti vaikus, maždaug po 10–15 minučių
vaikai, vėl pradėjo triukšmauti, tada jis
iš namų išėjo trečią kartą. Išėjęs į kiemą
buvo prie daugiabučio namo, kuriame
gyvena, laiptinės durų. Tuo metu minėti
vaikai pasileido bėgti į namą, kadangi jie

gyvena tame pačiame daugiabutyje. Du
vaikai jau buvo prabėgę pro jį, o mergaitė
bėgo paskutinė ir buvo arčiausiai. Tad
sugriebė ją už rankos, sakė, kad nusiramintų. Pamatęs, jog mergaitė neklauso,
susinervino ir neapskaičiavęs jėgos suspaudė jai dešinę ranką. Matė, kad mergaitė į perspėjimus visiškai nereaguoja,
buvo pavargęs, norėjo pailsėti, o ji savo
triukšmavimu neleido to daryti, todėl ir
suspaudė ranką. Vyras teigė manęs, kad
tada mažametė supras, ko iš jos norima,
nustos triukšmavusi. Kuomet mergaitė
pradėjo verkti, suprato, kad jai skauda,
ir iškart paleido. Dėl to, ką padarė, prisipažįsta kaltas ir labai gailisi. Šiuo metu
atlieka karinę tarnybą, pajamos yra 146
eurai per mėnesį, nekilnojamojo turto
neturi, tik automobilį.
Apie šį įvykį tą vakarą iškviestiems
policijos pareigūnams papasakojo ir
nukentėjusios mergaitės motina. G. B.
paaiškino, kad kaimynas N. L. paėmė jos
mažametei dukrai už rankos ir ją suspaudė. Mergaitė sakė, kad jai skauda ranką,
rodė paraudimą ant dešinės rankos žasto, arčiau peties. Buvo iškviesta greitoji
medicinos pagalba, kuri mergaitę išvežė
į Lazdijų ligoninę.
Teismas konstatavo, kad kaltinamasis
neteistas, baustas administracine tvarka. Jis atlieka privalomąją pradinę karo
tarnybą Lietuvos didžiojo kunigaikščio
Kęstučio motorizuotame pėstininkų batalione, karinio dalinio vadovybės charakteristikoje nurodyta, kad į tarnybą
žiūri atsainiai, vengia atlikti užduotis,
per pratybas pavestas užduotis atlieka
prastai, nereaguoja į duodamas pasta-

Asociatyvi nuotr.
bas, kuopoje, tarp karių, turi neigiamą
reputaciją.
Teismas N. L. pripažino kaltu ir paskyrė jam 2 000 eurų baudą. Taip pat jis
privalės sumokėti ir padengti nukentėjusios mergaitės motinai 300 eurų neturtinę
žalą.

•
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Ar išėjimas iš darbo gali išgelbėti gyvybę?
Keturios atviros ir skaudžios buvusių savivaldybės darbuotojų išpažintys
Po tragiško įvykio Lazdijų
krašto muziejuje, kai dėl
galimai psichologinių problemų darbe iš gyvenimo
pasitraukė jaunas žmogus,
vis garsiau pradėta kalbėti
apie vadovų ir pavaldinių
santykius savivaldybėje ir
jos įstaigose. Ar tai, kad
pradėjus darbą naujajai
rajono valdžiai, iš darbo
savivaldybėje ir jos įstaigose išėjo beveik dvi dešimtys
aukštos kvalifikacijos,
aukštąjį išsilavinimą turinčių specialistų, yra natūralus procesas, ar pavojingas
reiškinys, turintis aiškią
logiką?

Šiandien apie tai norime pakalbėti,
tačiau ne savaitraščio subjektyviais
pastebėjimais, bet darbą savivaldybėje palikusių keturių darbuotojų
lūpomis. Jums pateikiame atvirus
ir kartais emocingus pastebėjimus,
tiesa, kai kurios pašnekovės pripažino, jog būtų pasakiusios dar atviriau, tačiau bijo savo atsakymais
pakenkti Lazdijuose dirbantiems
artimiesiems.
Visoms pašnekovėms pateikėme po šešis klausimus. Kai
kurios iš jų atsakė į visus klausimus, kitos – į tuos, kurie buvo
skaudžiausi. Visi pašnekovai dirbo Lazdijų viešajame sektoriuje.
Jų vardai pakeisti, nes kai kurios
iš jų nerimavo dėl savo artimųjų,
dirbančių Lazdijuose, ramybės.
Tikrieji respondentų vardai ir pavardės redakcijai yra žinomi.

pasikeitė, pasikeitus savivaldybės vadovybei?
6. Kokie darbuotojai turi
šansų išlikti Lazdijų rajono
savivaldybėje?

Pajuto esanti
nepageidaujama
Buvusi savivaldybės viešųjų
ryšių specialistė
1. Negalėčiau pasakyti, kad
dirbdama savivaldybėje tiesiogiai
susidūriau su mobingo apraiškomis, tačiau negaliu paneigti, kad
naujai valdžiai pradėjus darbą,
įtampa buvo nemaža. Žinoma, tą
įtampą kėlė tiek patys darbuotojai, tiek naujieji vadovai. Mano
darbas buvo toks, kad nuolat
tiesiogiai ar netiesiogiai turėjau
kontaktuoti su vadovais. Buvo
labai sunku nuspėti, ar darbas
atliekamas, kaip norima, kai užduodami klausimai būdavo ignoruojami.
2. Pagrindinis lūžis buvo, kai
gegužės mėnesį per vieną iš darbinių susirinkimų tarybos posėdžių salėje buvo viešai išsakyta,
kad savivaldybėje dirba visiškai
nekompetentingi viešieji ryšiai.
Tada susidariau nuomonę, kad
gerb. merė yra susiformavusi
kažkokią nuomonę apie mane
iš kitų asmenų, net nebandžiusi
įsitikinti, ar moku dirbti šį darbą,
ir net nesiruošia konstruktyviai
diskutuoti, ką būtų galima patobulinti. Taigi taip pajutau, kad
esu nepageidaujama, ir nusprendžiau daugiau nesiveržti ir nesistengti įrodyti, kad galiu dirbti.

Lazdijų rajono savivaldybė.
ma, visą toną užduoda vadovai.
Nemanau, kad įstaigoje, kurioje
darbuotojai bijo dėl savo darbo
vietos, gali būti geras klimatas,
tačiau viliuosi, kad šiuo metu situacija jau pagerėjusi.
4. Darbovietėje, kurioje dirbu, nejaučiu jokio psichologinio
smurto. Priešingai, jaučiu, kad
galiu betarpiškai bendrauti su
vadovu, išsakyti savo nuomonę,
drąsiai diskutuoti.
5. Jei merė viešai sako, kad
savivaldybėje labai prastai dirba
viešieji ryšiai, negaliu teigti, kad
valdžia nesiskundė mano kompetencija. Manau, kad Lazdijų merė
net nenorėjo sužinoti, kokia ta
mano kompetencija. Turiu pripažinti, kad dvi savaites po inauguracijos dirbti sekėsi pakankamai

„Man labai įsirėžė į atmintį vienas merės
sakinys. Kai vyko Prezidento rinkimai
ir Artūras Margelis palaikė G. Nausėdą,
merė per rytinį pasitarimą pasakė:
„Toks pat korumpuotas palaiko tokį patį
korumpuotą“. Kai dabar matau merės
fotografiją su gerbiamu Prezidentu,
man iš karto ausyse vėl suskamba tas
sakinys.“
1. Vis garsiau pradedama
kalbėti apie mobingo apraiškas
Lazdijų rajono savivaldybėje.
Ar Jūs asmeniškai susidūrėte
su mobingu savivaldybėje, kaip
tai pasireiškė?
2. Kokia buvo Jūsų pasitraukimo iš darbo Lazdijų rajono
savivaldybėje priežastis?
3. Nuo ko, Jūsų nuomone,
priklauso psichologinis klimatas darbo vietoje?
4. Ar darbovietėje, kurioje
dabar dirbate, nėra psichologinio diskomforto?
5. Lazdijų merė labai mėgsta
kartoti, kad darbuotojus vertina pagal jų kompetenciją. Buvusi valdžia nesiskundė Jūsų
kompetencija. Kas atsitiko, kad
požiūris į Jūsų profesionalumą

Aš puikiai suprantu, kad šioje
pareigybėje esančio žmogaus ir
vadovo požiūris turi sutapti, tad
man visiškai būtų užtekę, jei labai paprastai būtų pasakyta, kad
mano paslaugos yra nereikalingos. Tačiau aiškiai matėsi, kad
turiu „susiprasti“ pati.
Mano asmenine nuomone, vadovai turėjo nusakyti savo viziją, kokius viešuosius ryšius nori
matyti, arba bent jau diskutuoti
šia tema, bet realiai 2 mėnesiai
darbo buvo spėliojimas, ar vienas
ir kitas sprendimas bus priimtinas
vadovams, ar ne. Ir aišku, kad ir
ką darytų viešieji ryšiai, viskas
buvo blogai.
3. Psichologinis klimatas
priklauso nuo visų darbuotojų
bendro nusiteikimo. Bet, žino-

gerai. Visus darbus aptardavome.
Tačiau po kolegos išleistuvių situacija kardinaliai pasikeitė ir
atsirado daugiau ignoravimo ir
priekabių ieškojimo.
6. Nemanau, kad šis klausimas
yra skirtas man. Bet greičiausiai
tie, kurie atitinka merės lūkesčius.

Merei patinka pakeitusieji
kailiuką?
Vida
1. Aš labai panašioje situacijoje
jau esu buvusi. 12 metų išdirbau
vienoje miškų urėdijoje. Pasikeitus urėdui, situacija buvo lygiai
tokia pati, kaip dabar savivaldybėje. Daug metų turėjau nuostabų
viršininką, žinojau, kas yra pagarba darbuotojui. Įmonė buvo dide-

lė, o psichologinis klimatas buvo
puikus. Pasikeitus urėdui, pasikeitė ir klimatas įmonės viduje,
nebuvo ir pagarbos darbuotojams.
Pradėjo vieni kitus skųsti, vieni
kitus žeminti. Toks pat mikroklimatas susikūrė ir Lazdijų rajono
savivaldybėje. Pasikeitus merui,
darbuotojai nustojo šypsotis, tapo
surūgę, bijojo išeiti į koridorių,
kad tik merės nesusitiktų, nes
nenorėjo būti apšaukti.
2. Aš asmeniškai nebuvau apšaukta, bet esu girdėjusi, kokiu
tonu vyksta pasitarimai merės
kabinete, kai pasitarimo metu net
kumščio trenksmas į stalą buvo
girdimas, mačiau verkiančius
žmones. Pirmadieniais vykstančiuose pasitarimuose jau iš anksto
žinojai, kam ji šypsosis, o kas
bus „sudirbtas“. Ryškiai matėsi, kam jaučia simpatiją, o kam
antipatiją.
Iš darbo išėjau, nes mačiau, kad
bus daromas spaudimas. Savivaldybėje dirbau mažiau nei metus,
kai kurie dalykai man buvo nežinomi, dariau tai pirmą kartą.
Pagalbos ir patarimo nesulaukiau,
vienintelis žmogus, kuris palaikė
ir drąsino, išėjo dirbti į Alytaus
savivaldybę. Labai ačiū jam.
Man tas žmogus buvo vedėjo
pavyzdys, gaila, jis iš savivaldybės išėjo. Mačiau, kad merė
administracijos direktorei liepė
mane sudirbti. Rašė administracijos direktorė el. laišką merei ir
man, o merė atsakė kaip administracijos direktorei, o atsakymas
atėjo ir man. Jis buvo trumpas,
du sakiniai ir dvi kompiuterinės
šypsenėlės, bet tų dviejų sakinių
užteko, kad suprasčiau, kas ateityje manęs laukia.
Nesiruošiau verkti ir nervintis kasdien, todėl jau kitą darbo
dieną pranešiau, kad išeisiu. Dar
draugai klausė, ar nebandė manęs
sulaikyti, ar neklausė, kodėl išeinu. Bet to nebuvo, manau, net apsidžiaugė, kad taip paprastai manimi atsikratė. Visiems žmonėms,
kurie kiek nors susiję su buvusiu
meru, merė jaučia antipatiją. Aš
pradėjau dirbti prie buvusio mero,
esu judėjimo „Pirmyn“ narė ir
ji tai puikiai žinojo. Aš „nepakeičiau kailiuko“ ir nepradėjau
bukai liaupsinti merės, neperėjau
į kitą partiją.

3. Drąsiai galiu teigti, kad psichologinis klimatas darbovietėje
priklauso pirmiausia nuo įmonės
vadovo. Vadovas turi būti reiklus,
įmonėje turi būti tvarka, bet darbuotojai neturi būti žeminami, o
vadovas neturi būti pilnas arogancijos. Kai eini į darbą bijodamas,
kad būsi apšauktas, pažemintas
ar kitaip paniekintas, tai ir darbo
rezultatai bus ne tokie, kokie turėtų būti. Žmogus turi norėti eiti
į darbą ir mylėti darbą, kad darbo
rezultatai būtų geri.
6. Yra tokių darbuotojų, kurie
dideli veidmainiai. Prie buvusio
mero vaizdavo, kad jie jį palaiko,
kad jie atsidavę darbuotojai, kad
visada galima jais pasitikėti, o
pasikeitus valdžiai, persivertė.
Dabar, kaip aš sakau, „pakeitę
kailiuką“, vaizduoja atsidavusius
darbuotojus, šmeižia buvusią
valdžią ir pan. Tokie „vartikliai“
merei patinka ir tokie darbuotojai
išliks Lazdijų rajono savivaldybėje.

Žeminantys kitus – silpni,
menki
Laima
1. Mobingo terminas man nepatinka, o patyčių, pažeminimo,
išjuokimo apraiškos egzistavo
visais laikais. Taip besielgiančius žmones aš vadinu silpnais,
menkais ir neišmanėliais, nes, kad
tai paslėptų, jie stengiasi menkinti
kitus.
2. Nekomentuosiu savo pasitraukimo iš darbo priežasties,
NES AŠ NE PASITRAUKIAU,
AŠ TIK PAKEIČIAU DARBOVIETĘ. Dirbu ten, kur mano darbą vertina. Tai mano mėgstama
veikla – veikla, kai galiu padėti
žmonėms, o jų geri atsiliepimai
– man antras atlygis. Gyvenime
ne pinigai pirmoje vietoje – pirmiausiai yra žmogus, pagarba
ir pagalba jam, o pinigai ateina
savaime. Kas negerbia kito, laiko save viršesniu, tas pirmiausiai
negerbia savęs. Prieš Dievą mes
visi lygūs, deklaruojame esą tikintys, o žeminame, negerbiame
savo kolegų. Kas vyksta mano
gyvenime, vyksta tik į gera, aš
stebiu įvykius, analizuoju juos ir
darau iš to išvadas. Visada prisiimu atsakomybę už savo poelgius,
Nukelta į 7 psl.
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Tikrai draugystei didelis atstumas — ne kliūtis

Nelinksmos naujienos

Ketino brakonieriauti

Įdomu, kokių naujienų
per ateinančio pirmadienio pasitarimą kolegoms
praneš merė Ausma Miškinienė.

Jau spėjusi tolimomis kelionėmis
išgarsėti Lazdijų merė šią savaitę
lankosi prie Vokietijos sienos
esančiame Lenkijos miestelyje
Wielen, kur rytoj su šio miestelio
burmistre Elžbieta Rybarczyk
pasirašys Wielen ir Lazdijų rajono savivaldybės bendradarbiavimo sutartį. Į tolimą kelionę
(715 km) merė išsiruošė su savo
patarėja Sonata Dumbliauskiene
ir savivaldybės specialiste Neringa Rasiuliene.
Nors šis miestelis nėra pasienio su Lietuva zonoje ir
negalės pretenduoti į bendrus

Lazdijų merė šią savaitę lankosi prie Vokietijos sienos esančiame Lenkijos
miestelyje Wielen.
su Lazdijais projektus, bet gal
ši draugystė turės Lazdijams
kitų naudų. Juk tikrai drau-

gystei didelis atstumas – ne
kliūtis.
„Dzūkų žinių“ informacija

•

Vaidotas Morkūnas
Antradienį Alytaus gyvosios
gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnams Dusios ežere įkliuvo
du vyriškiai, kurie ungurinėmis
ūdomis ketino gaudyti žuvis.
Šios inspekcijos viršininkas
Jonas Jarmalavičius tvirtino,
kad nustatyti vyriškiai dar nebuvo spėję ežere pastatyti šių
neleistinų įrankių. Pažeidėjai yra
vietiniai – iš Metelių kaimo, dėl
brakonieriavimo anksčiau turėję

reikalų su aplinkosaugininkais.
Pasak viršininko, už brakonieriavimą jiems gresia bauda nuo
120 iki 300 eurų. Taip pat iš jų
konfiskuoti brakonieriavimo
įrankiai – ungurinės ūdos bei
valtis. Viršininkas teigė, kad
šiuo metu pareigūnai taip pat dalyvauja akcijoje ir tikrina, kaip
medžiotojų būreliai organizuoja varymines medžiokles, ar jų
metu nepažeidinėja nustatytos
tvarkos.

•

Nepaisant nesėkmingą medžioklę pranašaujančių prietarų, krito du vilkai
Dineta Babarskienė
Dvidešimt metų medžiojantis Kazimieras Urmanavičius prasitarė, jog tądien
prietarai žadėjo nesėkmingą medžioklę – iššauti
neteks. „Net nusiminiau“,
– prisipažino jis. Tačiau
tai nesutrukdė patyrusiam
medžiotojui nušauti net du
vilkus. „Pirmiausia reikia
pamatyti vilką, o jau paskui nušauti. Yra medžiotojų, kurie per visą gyvenimą net nepamato vilko“,
– patikina šypsodamasis
prisiekęs medžiotojas. Ir
nors nuo jo tvirtos rankos,
taiklios akies du pilkiai
krito vienas po kito, tačiau
pats Kazimieras sako: „Aš
gerbiu vilką“.

Medžioti įkalbino brolis,
bet ir pats norėjo
Niekas Kazimiero šeimoje nemedžiojo. „Na, tik brolis“, – sako
jis. Kazimieras dirbęs vairuotoju,
statybose, dabar ūkininkaujantis:
apie 20 hektarų žemės turintis,
sėja, augina galvijus, laiko ir melžiamų karvių. O medžioklė – tiesiog jo pomėgis. Pasirodo, Birutės kaime gyvenantis Kazimieras
kilęs iš Krosnos, gyvenęs prie
miško, tad jam Kalniškės miške
žinomas kiekvienas takelis. „Tėtė
dirbo sakintoju, tai eidavome
padėti, o ir aš pats dirbau miške
kažkiek“, – paaiškina Kazimieras
tarsi patvirtindamas, jog šį mišką
jis tikrai pažįsta. Anot medžiotojo, jis neblogai išmanantis ir
pėdsekystės meną. „Iš patirties
viskas, iš ilgų vaikščiojimų po
mišką“, – sako jis. Patirties daug,
tik metai bėga? „Nesigailiu, kiek
visko patyriau – užtenka“, – patikina optimizmu trykštantis pašnekovas. Per du dešimtmečius,
atiduotus medžioklei, Kazimierui
gamta nešykštėjo laimikių: yra
nušovęs ir šernų, ir stirnų, ir lapių,
ir kiškių, ir elnių, bet vilko – ne.
„Lūšis paskui mane iki bokštelio
buvo atėjusi. Paskui mačiau jau su
lūšiukais. Žinote, per dvidešimt
metų daug matyta“, – prisimena

medžiotojas. O ir šį šeštadienį
vykusioje medžioklėje laimikio
būta, bet ne tokio, kokio visi laukė, slapta tikėjosi.

Ryte pasistatė medžiotojo
bokštelį, vakare krito du
vilkai
„Kartą mačiau, kaip žiemą vilkas
vijosi stirną, bet tada negalėjau
šauti, mat jau leistinas vilkų
skaičius buvo sumedžiotas. Prieš
dešimt metų esu šovęs į vilką.
Tuomet nepavyko. Prie Žaltyčio
ežero, prie pat mano bokštelio kopėčių, priėjo vilkas, bet buvo per
tamsu – nešoviau“, – vis atsimena
Kazimieras savo „susitikimus“ su
vilkais. Anot jo, Simno medžiotojai taip pat girdintys vilkų staugimą – jų čia, Kalniškėje, tikrai yra.
„Palios – tikri jų namai, girdisi ir
senų vilkų, ir jaunų vilkiukų staugimas“, – tikina medžiotojas.
Šįkart du vilkai krito Krosnėnų
kaime. Įdomus faktas, jog, anot
Kazimiero, ryte jis pasistatęs medžioklės bokštelį, o vakare jau
gulėjo du nušauti vilkai. „Girdėjosi vilkų staugimas. Kukurūzuose jie vaikėsi elnius, pasigirdo
šnarėjimas. Garsas visai kitoks,
nei stirnos ar elniai bėgtų. Supratau, jog gali išbėgti vilkas.
Dar mėnulis pašvietė, buvo apie
7–8 valanda vakaro. Vėjas pūtė
į mane. Visos sąlygos susiklostė
tiesiog idealiai. Apkaba paruošta,
o jie kažkaip „susiglumino“, lyg
sustingo. Vienas, aš vėl pasiruošiu – kitas“, – pasakojo prityręs medžiotojas tikindamas, jog
šovęs į vilkus iš kokių 100 metrų. Prisimena Kazimieras ir tą
vilkų staugimą – ypatingą, kai
visi aplinkinių kaimų šunys buvo
sukelti, jausmas ne iš maloniųjų. „Žmona klausia, ar aš nebijau. Betgi aš su ginklu – sakau
jai“, – ir juokais, ir rimtai kalba
Kazimieras. Tačiau medžiotojas
prisipažįsta, jog tą lemtingą vilkų
laukimo akimirką šiurpuliukai
per kūną ėję – jausmas nekoks,
mat pajutęs, išgirdęs, vėliau ir
pamatęs, jog vilkai visai šalia.
Krito du, manoma, kad šiemečiai
vilkai, trečiam pavyko pasprukti.

Vienas pirmųjų K. Urmanavičiaus laimikį apžiūrėjo jo draugas medžiotojas R. Rusevičius (kairėje).
„Kalniškėje matyti net septyni
vilkai“, – patikina jis.
Po sėkmingos medžioklės Kazimiero laukė planinė medžioklė
„Ąžuolyno“ medžiotojų būrelyje, kur jis medžiojantis daugybę metų, jų medžioklės plotai
– Kalniškės miške. Visi tikėjosi
vilkų. Deja... O ar nesakė vyrai,
kad, Kazimierai, tau tai jau gana?
„Sakė“, – iškart prisipažino jis.
Tačiau Kazimieras tik šypsojosi ir
linkėjo vyrams sėkmės, net savo
pastatytą medžioklės bokštelį siūlė. „Medžiokit, kas norit“, – siūlo
Kazimieras kolegoms medžiotojams. Vyrai ten lankosi. Ir ne
be reikalo. „Aš pastebėjau tris
vilkus. Kai privažiavome su mašinomis, buvo pastebėta prie jau

nušautų vilkų vilkė“, – pasakoja
medžiotojas. Tai Jūs norite pasakyti, jog vilkė atėjo atsisveikinti?
„Vilkas – labai gudrus gyvūnas.
Ji turėtų ateiti dar kokią savaitę,
kol įsitikins, kad nušautų jauniklių jau tikrai nėra. Tuomet paliks
šiuos plotus“, – lyg kokią pasaką
apie itin protingą gyvūną vilką
pasakoja medžiotojas.
Tai ar dar turite kokių svajonių,
Kazimierai? „Kol medžiosiu, visada jų bus“, – patikina jis. Dabar Kazimieras turi puikią progą
pasisiūti kepurę su vilko uodega,
ką ypač mėgsta mūsų rytų kaimynai, tačiau medžiotojas patikina,
jog kailis bus išdirbtas tik vieno
vilko, galvos iškamšą taip pat ir
namo parvešiąs tik žmonai paro-

dyti. „Mūsų medžiotojų būrelio
„Ąžuolynas“ namelyje Roliuose
kabės“, – sako nepaprasto trofėjaus savininkas. Ir dar ilgai,
ko gero, Kazimieras priiminės
sveikinimus, o atvykstantiems
svečiams bus pristatomas kaip
tituluočiausias medžiotojas. „Ne
kiekvienam pasiseka nušauti vieną, o čia du“, – lyg man, lyg sau
sako Kazimieras tarsi dar ir pats
nesusigyvenęs su šia žinia apie
neįtikėtiną sėkmę, kuria iš pradžių tik pasidalijus nepatikėjo nei
žmona, nei draugas.
„Todėl ir sakau, kad aš gerbiu
vilką“, – tarsi maldos žodžius su
pagarba kartoja jau du dešimtmečius medžiojantis Kazimieras Urmanavičius.

•
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Rajone pasigendama ūkininkų aktyvumo Dzūkai
Kazys Kazakevičius
Nors Lazdijų rajoną galima
priskirti prie tų, kuriuose
vyrauja smulkūs ūkiai,
tačiau šio rajono ūkininkai žemdirbių protesto
akcijose nėra itin aktyvūs
dalyviai.
Pasak Ūkininkų sąjungos Lazdijų skyriaus vadovo Kęstučio
Sujetos, jų rajono ūkininkai galėtų daugiau rodyti iniciatyvos
bei aktyviau reikšti savo pilietinę
poziciją. Mat rajono žemės nėra
itin palankios tradicinėms žemės
ūkio kultūroms, kiek palankesnės
verstis gyvulininkyste, pienininkyste. Tačiau laikančių karvių
nuolat mažėja. Tam įtakos turi
bendra šalies ekonominė situacija, ekonominė politika.
„Negaliu sakyti, kad mūsų rajono ūkininkai pasyvūs, tačiau
masiškumo kol kas nėra. Nepaisant to, mes jau pastatėme žaliuosius kryžius prie pagrindinių
mūsų kelių, vedančių į kaimyninę
Lenkiją, taip pat kelyje Marijampolės link, kitur. O dabar ruošiamės kitai protesto akcijos daliai,
kuri vyks kitą savaitę. Traktoriais
atvažiuosime į rajono centrą, nors

pripažįstam, kad ne vietos valdžia
gali spręsti, kokio dydžio tiesiogines išmokas skirti ūkininkams“,
– „Agroeta.lt“ tikino K. Sujeta,
neslėpdamas, kad susitarti dėl
akcijų su dabartine rajono mere,
buvusia žemės ūkio viceministre
Ausma Miškiniene jiems keblumų nekyla.
Bene aktyviausias Lazdijų
rajone yra ūkininkas Virginijus
Kazlauskas, kuris 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“, – teigė ūkininkas.
Pasak K. Sujetos, jie yra nepatenkinti šiuo metu esama situacija, valdžios nenoru girdėti
ūkininkų bėdas bei žadamais didesniais mokesčiais žemės ūkio
sektoriui. Tai labiausiai pajus
smulkieji ūkininkai ir kai kuriems
mokesčių padidinimas gali atsiliepti labai skaudžiai – jiems gali
būti sudėtinga išlikti rinkoje ar
net išgyventi. „Jei netikėtume,
kad šios akcijos duos kokį nors
rezultatą, jose nedalyvautume.

kalba, kad...

Ūkininkų sąjungos Lazdijų skyriaus
vadovas K. Sujeta.
Dabar mes dar nesame praradę
vilčių, kad į mūsų nuogąstavimus
dėl ateities bus atsižvelgta“, – vylėsi K. Sujeta,
Iš viso Lazdijų rajone yra registruota apie 3 tūkst. ūkininkų ūkių,
kurių dauguma – smulkūs. Vidutinis rajono ūkininko ūkio dydis
tėra 7,73 ha. Didžiausia įregistruotų ūkininkų dalis naudoja nuo
3 iki10 ha žemės ūkio paskirties
žemės sklypus. Vyraujanti veikla,
kuria užsiima šio rajono ūkininkai, – mišrusis žemės ūkis.

•

agroeta.lt

g Rajono vadovai įsismaginę į darbuotojų etatų
mažinimo procesą, ko gero,
nepagalvojo, jog, atsiradus
poreikiui, nebus taip paprasta surasti naujų specialistų,
nes jiems keliami ypatingai
aukšti reikalavimai, iš kurių
svarbiausias – nediskusinis
lojalumas rajono vadovams.
Ar tik nereiks keisti senojo
rinkodarinio šūkio „Lazdijai
– laisvi ir laimingi“?
g Merės pavaduotojas,
prieš rinkimus į kairę ir į
dešinę mėtęs pažadus apie
naujas darbo vietas ir kitus
aukso kalnus, dabar mėgsta
pastovėti kamputyje ir nekaltu veidu teisintis: „Aš nieko nesprendžiu, klauskite
merės“. Ar tai patogi poza,
ar savo bejėgystės pripažinimas?
g Vienos partijos narys,
išleidęs nemažai pinigų bilietui į savivaldybę, pateko į
finansinę duobę ir jau kuris
laikas skolingas 400 € Lazdijų

sporto centrui už suteiktas
paslaugas. Ar ne laikas pakviesti antstolį?
g Vietinio ūkio skyrius visą
savo energiją ir žmogiškuosius resursus nukreipė svarbiausiai Lazdijų rajono problemai spręsti – kada ir pas
ką ateis valytis valytojas, kas
išneš šiukšles, kaip rūšiuoti
atliekas.
g Šventežerio klebonas
sekmadienį šventų Mišių
metu rėžė iš širdies: „Bedieviai tie, kurie stato savo žemėje žaliuosius kryžius“. Tegul klebonas džiaugiasi, juk
stato kryžius, o ne pagonių
ugniakurus. Jei stato, tai tiki.
O kuo, jau ne taip svarbu.

•

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

Valdžios buldozeris susidūrė su
gimnazijos pasipriešinimu
Oficialų profsąjungos laišką gavo Lazdijų rajono savivaldybės
Kultūros, švietimo ir sporto komiteto nariai
»Atkelta iš 1 psl.

konkrečiais skaičiais įrodinėja informacinių technologijų
specialistų darbų apimtis ir turimus įsipareigojimus, taip pat
argumentuoja didžiulį raštvedžių
atliekamų darbų frontą.
Profesinės organizacijos atstovai nesutinka su valytojų ir
budėtojų etatų mažinimu, konkrečiais argumentais pagrįsdami
savo teiginius.
„Gimnazijoje bendras pareigybių poreikis turėtų tiesiogiai
priklausyti ne tik nuo jai priskirtų
funkcijų kiekio ir apimties, bet ir
nuo jos organizacinės struktūros
ir veiklos proceso sudėtingumo“,
– rašoma tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto nariams
adresuotame rašte.
Ten pat rašte konstatuojama,
jog iki šiol Lazdijų Motiejaus
Gustaičio gimnazijos profesinė
organizacija nėra gavusi iš projekto rengėjo kvietimo diskusijoms.

Nuo atsakymų išsisuko
Norėdami daugiau sužinoti apie
profesinės organizacijos poziciją
šiuo klausimu, kreipėmės į organizacijos pirmininkę J. Lynikienę
ir paprašėme jos atsakyti į „Dzūkų žinių“ klausimus:
1. Kaip vertinate švietimo situaciją Lazdijų rajone?
2. Kokia Jūsų nuomonė apie
savivaldybės pradėtą švietimo

įstaigų pertvarką – optimizavimą? Kokios gali būti šio proceso
pasekmės?
3. Jūsų pateiktos pastabos savivaldybės tarybos nariams dėl
gimnazijos etatų sumažinimo yra
argumentuotos ir konkrečios. Ką
ketinate daryti, jei į Jūsų pastabas
nebus atsižvelgta?
4. Ar ketinate prisijungti prie
visoje Lietuvoje rengiamo pedagogų streiko?
Tačiau vietoj atsakymo į klausimus sulaukėme J. Lynikienės
žinutės: „Laba diena, dėkoju už
pateiktus klausimus, tačiau pasitarę su PO komiteto nariais,
nutarėme nebendradarbiauti šiuo
klausimu.“
Po tokio atsakymo kyla įvairių
minčių – gal profesinė organi-

zacija ką nors slepia ir nenori
viešintis? Gal profsąjungiečiai,
bendraudami su valdžią kritikuojančia žiniasklaida, nenori smarkiai supykdyti valdžiažmogių ir
sulaukti rimtesnių permainų?
Paradoksalu, bet profesinės
organizacijos pirmininkė J. Lynikienė priklauso rajono valdžioje
esantiems socialdemokratams. Tai
kaip čia išeina – bendrapartiečiai
piktinasi bendrapartiečių brukama pertvarka?
Lieka nemažai neatsakytų klausimų. Tačiau akivaizdu, jog šis
klausimas gali nesulaukti tarybos
narių palaikymo, nes Kultūros,
švietimo ir sporto komitete jis
galimai patirs fiasko.

Kai apie jus kalba, tai blogiau gali būti tik viena, kai apie jus
nekalba.

•

Oskaras Vaildas

KNYGYNĖLIS

Seinų g. 12, Lazdijai.
Tel.: 8 646 71901, (8 318) 53085
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„Dzūkų žinių“ informacija

Gintautas Salatka, savivaldybės tarybos
Kultūros, švietimo ir sporto komiteto narys

„Gerai, kad profesinės sąjungos nusprendė netylėti ir parodė savo
poziciją. Valdantieji šį pertvarkos projektą pateikė skubotai, iki
galo neparengtą ir neišdiskutuotą. Profesinės organizacijos nariai
apie pertvarką sužinojo vėliau nei tarybos komitetai. Ir politikams,
ir ugdymo įstaigų atstovams nebuvo konkrečiai išaiškinta, kaip
ši pertvarka paveiks ugdymo procesą ir įstaigų veikimą, nebuvo
išaiškinta pareigybių optimizavimo metodika.
Akivaizdu, jog pertvarką reikėjo pradėti bent rugpjūtį, kai dar
galima buvo perskirstyti pamokų krūvius, ypač tai lietė įstaigų
vadovus, kurie, pagal pertvarką, netekdami dalies etato, galėjo
pasilikti bent keletą pamokų, kad užsidirbtų duonai. Įsibėgėjus
mokslo metams, tokie perskirstymai tapo neįmanomi. Žmonės
lieka ant ledo. Taip neturėtų būti.“

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

Tel. 8 627 82409.
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Kalėdinių dekoracijų konkursas „Sužibėk“: ne blizgučiu, o išmone
Kasmet Kalėdos atneša ne
tik džiugaus šurmulio, bet
ir galvosūkį, kaip išradingai, smagiai ir įdomiai jas
pasitikti.

Artėjant šventėms, daugelį apima pirkimo manija, kuriai sunku
atsispirti, aplink matant daugybę
blizgančių prekių. Tačiau nemaža
dalis šių šventinių smulkmenų netrukus atsiduria šiukšlių dėžėse,
konteineriuose, geriausiu atveju
– mainų punktuose.
Kad taip nenutiktų, Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras
(ARATC) kviečia mažiau laiko
prieš šventes praleisti prekybos
centruose ir daugiau jo skirti kūrybos valandėlėms, kuriant originalias Kalėdų eglės dekoracijas
iš naudotų daiktų ir pristatyti jas
ARATC skelbiamam kalėdiniam
konkursui „Sužibėk“. Konkurso
nuostatai skelbiami https://www.
aratc.lt/naujienos/naujienos-2/kalediniu-dekoraciju-konkursas-suzibek-ne-blizguciu-o-ismone.
„Mes kviečiame „sužibėti“ ne
pirktiniais blizgučiais, o kūrybiškumu ir išmone. Konkurso dalyvių sukurtomis dekoracijomis bus
papuošta pirmą kartą „TikoTiks“
centre įžiebta Kalėdų eglė. Dekoracijų kūrėjus pakviesime į išskirtinę šventinę popietę su Seniu
Kalėda, nauju mūsų personažu
Mainuku ir, žinoma, dovanomis

bei specialiais prizais konkurso
nugalėtojams“, – sako ARATC
Aplinkosauginio ugdymo ir pakartotinio naudojimo padalinio
vadovė Agnė Jučienė.
Kalėdinių dekoracijų konkurse
„Sužibėk“ gali dalyvauti visi Alytaus regiono gyventojai – vaikai
ir suaugusieji. Dekoracijas gali
kurti ir pavieniai asmenys, ir jų
grupės. Svarbiausia, kad kalėdinės puošmenos būtų sukurtos iš
naudotų daiktų.
Konkurso tikslas – ne tik sukurti naujas dekoracijas, bet ir
visiems kartu mokytis mažiau
pirkti, atsakingiau vartoti ir naujam gyvenimui prikelti senus
daiktus.
Konkursas prasideda visoje Europoje minint atliekų mažinimo
savaitę, bet truks jis ilgiau – iki
gruodžio 1 dienos. „Vengti atliekų susidarymo reikia kasdien, o
prieššventinis laikotarpis – puiki
proga pradėti tą daryti“, – sako
A. Jučienė.
Kartu su savo sukurtų dekoracijų nuotraukomis konkurso dalyviai turės atsiųsti jų aprašymus,
kuriuose reikės nurodyti, iš kokių
medžiagų dekoracijos pagamintos. Dekoracijų nuotraukas ir
aprašymus siųsti agne.juciene@
alytausratc.lt.
Visus atsiųstus darbus ir jų
aprašymus vertins vertinimo
komisija. Konkurso reikalavimų

Šios kalėdinės dekoracijos buvo paliktos mainų punktuose „Mainukas“. Sukurkime tai, ko nesinorėtų išmesti!
(ARATC nuotr.)
neatitinkantys darbai nebus vertinami.
„Įgyvendinkite savo kūrybines idėjas ir jomis dalinkitės.
Suburkite bendraminčių grupę

ir kurkite kartu. Savo veiklą pradedantis „TikoTiks“ centras yra
atviras visiems, kam rūpi, kokiame pasaulyje gyvename ir kokį
jį paliksime“, – sako A. Jučienė,

kviečianti į pirmąjį kalėdinį susitikimą „TikoTiks“ centre, su savo
pačių sukurtu įėjimo bilietu – kalėdine eglės dekoracija.
ARATC inf.

•

Lazdijiečių sėkmė Ventspilyje
Jau trečius metus Lazdijų Motiejaus Gustaičio
gimnazijos 8a ir b klasių
mokiniai: Ugnius Vaičeskas, Kornelijus Perlys ir
Gustas Valaika kartu su
informacinių technologijų
mokytoju Žydrūnu Vaičesku priėmė iššūkį dalyvauti
tarptautiniame Ventspilio
informacinių technologijų
ir kūrybiškumo konkurse
„Ventspils IT challenge
2019“, vykusiame Latvijos
Ventspilio mieste lapkričio
13–15 dienomis. Konkursą
organizavo Latvijos Ventspilio skaitmeninis centras
ir Ventspilio savivaldybė.

Konkurso finale dalyvavo 64 komandos iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos, pirmame etape
atrinktos iš 533 komandų. Visos
komandos buvo suskirstytos pagal mokinių amžių į grupes.
Ventspilis pasitiko mus, kaip ir
įprasta tokiu metu, apniukęs, bet
kaip visada žavingas ir svetingas.
Pirmoji renginio diena buvo skirta
įsikūrimui ir susipažinimui. Visi
komandų nariai susirinko į istorinę Ventspilio Livonijos ordino
pilį, kur susipažino su Ventspilio
istorija, mišriose komandose atliko įvairias užduotis, bendravo
ir šiaip smagiai leido laiką tarp
bendraamžių ir bendraminčių.
Antrosios renginio dienos pirmoji dalis buvo kur kas santūresnė
– laukė pagrindinė mokinių konkurso dalis – kūrybinių užduočių

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos komanda pateko tarp laimingųjų ir 7–9 klasių komandų grupėje tarp 18
komandų užėmė 3 vietą.
atlikimas. Darbas truko daugiau
nei 5 val., o jo rezultatas – mokinių sukurta reklama, tinklalapis ir
infografikas. Tuo pat metu pedagogai kėlė kvalifikaciją Ventspilio
Jaunimo namuose virtualios realybės, technologijų panaudojimo
ugdyme tema, išbandė modernius
įrenginius. Dieną nudirbus didelį

darbą, vakare galima ir papramogauti: Ventspilio kūrybos centre
mokyklų komandos klausėsi koncerto, stebėjo magijos parodijų
šou, žaidė komandinius ir stalo
žaidimus, išbandė kompiuterinius retrožaidimus, interaktyvias
instaliacijas, mokėsi valdyti robotus, įsiamžino momentinėse

nuotraukose.
Trečiąją dieną, kad įtampa
laukiant rezultatų būtų mažesnė,
tradiciškai konkurso organizatoriai dovanojo miesto svečiams
išvyką į planetariumą, kur žiūrėjo
sferinį kiną, galimybę stebėti ir
dalyvauti chemijos eksperimentų
šou bei apsilankymą naujai pasta-

tytoje Ventspilio koncertų salėje.
Ventspilio Mokslo ir technologijų
muziejuje mokiniai turėjo gamtamokslinę edukaciją, susijusią su
ekologijos problemomis, fizikos,
astronomijos ir kitais mokslais.
Neužmirštamos patirtys liko išbandžius įvairius procesus imituojančias instaliacijas.
Trečiosios dienos popietę
įtampa tarp komandų kilo: artėjo momentas, kai turėjo paaiškėti konkurso prizininkai. Labai
džiaugiamės, kad Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos komanda pateko tarp laimingųjų ir 7–9
klasių komandų grupėje tarp 18
komandų užėmė 3 vietą. Be garbingos vietos, komandai atiteko ir
piniginis prizas. Be to, mūsų mokiniai laimėjo ir konkurso organizatorių įsteigtą prizą viešinant
konkurso veiklas socialiniuose
tinkluose. Džiaugiamės, kad galėjome varžytis su geriausiais,
įrodyti savo pranašumą, patirti
neišdildomus įspūdžius, susipažinti su inovacijomis ir naujais
veidais, patobulinti anglų kalbos
žinias.
Dėkojame Lazdijų Motiejaus
Gustaičio gimnazijos administracijai, patikėjusiai mumis ir
sudariusiai galimybes nuvykti į
didžiausią Pabaltijo regione IT
konkursą, taip pat visiems, kurie
mus sekė socialiniuose tinkluose, palaikė ir džiaugėsi kartu su
mumis.
Žydrūnas Vaičeskas,
Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos
informacinių technologijų vyr. mokytojas
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Ar išėjimas iš darbo gali išgelbėti gyvybę?
Keturios atviros ir skaudžios buvusių savivaldybės darbuotojų išpažintys
»Atkelta iš 3 psl.

nekaltinu nieko, greičiau dėkoju už viską, kas ateina į mano
gyvenimą, jei man tuo metu ir
nepatinka, žinau, kad tai laikina, kad KARTAIS YRA GERAI
KAI KO NEGAUTI. Myliu visus
žmones, o ypač tuos, kurie mano,
kad aš jų priešas, manęs vengia
ar bando pakenkti. Visi gyvenime
man bandę pakenkti ar pakenkę
žmonės yra mano mokytojai, ačiū
jiems, aš iš jų mokausi atskirti
gėrį nuo blogio. Aš moku būti
laiminga, čia mano didžiausias
turtas, kurio negali iš manęs atimti nė viena politinė jėga.
3. Psichologinis klimatas darbe
priklauso nuo visų darbuotojų, jų
sąmoningumo ir supratimo, kad
atėjo į darbą, kuriame reikia laiką
leisti ne šiaip sau, o dirbti, o jei

kolegai nesiseka, reikia jam padėti ar patarti. Vadovo vaidmuo taip
pat yra labai svarbus, tačiau gera
atmosfera darbe – visų kolektyvo
narių kūrybinis indėlis.
4. Darbovietėje, kurioje dabar
dirbu, yra šilta, draugiška ir skatinanti tobulėti aplinka. Kodėl
tobulėti, todėl, kad darbuotojai
atsakingai žiūri į savo užimamas
pareigas, ieško naujų veiklos formų, dirba ir po darbo valandų,
kad tik pavestas darbas būtų atliktas kokybiškai.
5. Nežinau, kokiais kriterijais
vadovaujantis buvo vertinama
mano kompetencija, todėl negaliu į šį klausimą atsakyti.
6. Savivaldybėje išlikti ir dirbti
ten, kur dirbo, na, gal žemesnėse
pareigose turi tie, kurie mėgsta
savo darbą ir mano, kad be jo

daugiau nieko nemokės dirbti.
Nebijokite, mielieji, juk tiek daug
gyvenime yra dar neatidarytų durų
ir neatvertų langų. Ragaukite kitą
gyvenimo skonį, jo, kaip ir maiste, turi būti visokio. Tik baimė
išeiti iš komforto zonos mus dažnai prikausto prie vienos vietos, o
nepabandęs nežinosi. Ne amžiuje,
sugebėjimuose, diplomuose ar galybėje įtakingų pažinčių, bet mūsų
prote yra visa jėga ir galimybės.
Jei nepasitikite savimi, perskaitykite Susan Jeffers knygą „Bijok,
bet vis tiek daryk“.

Paklausė, ar nenorėtų išeiti
iš darbo
Buvusi savivaldybės viešųjų
ryšių specialistė
1. Manau, kad mobingo nepatyriau, tačiau pasikeitus savival-

dybės vadovams, po kurio laiko
darbo vietoje tikrai teko jausti
didelę įtampą, spaudimą ir su
nerimu eiti į darbą.
2. Lemiamą sprendimą išeiti iš
darbo priėmiau rugsėjo mėnesį.
Šiuo metu studijuoju Vytauto Didžiojo universitete, II magistrantūros kurse, tad rugsėjo mėnesį
prasidėjus paskaitoms, atsiskaitymams, turėjau važiuoti į Kauną.
Paprašiusi suteikti neapmokamas
atostogas kelioms dienoms, jų negavau ir manęs buvo paklausta, ar
nenorėčiau geriau išeiti iš darbo.
Nusprendžiau, kad tobulinti kvalifikaciją man yra svarbiau. Įgijusi
dvi bakalauro studijų specialybes
(viena iš jų – „Viešoji komunikacija“), netrukus tikiuosi turėti ir
magistrantūros studijų diplomą.
3. Psichologinis klimatas darbo

vietoje itin priklauso nuo kolegų
ir, žinoma, vadovų. Svarbu, kad
būtum atitinkamai įvertintas, gerbiamas kaip specialistas. Manau,
kad pastabos, komentarai turėtų
būti darbuotojui išsakomi asmeniškai, nes vieši žeminimai mažina
savivertę ir motyvaciją dirbti.
4. Šiuo metu nedirbu, tik studijuoju.
5. Negaliu teigti, kad esu tobula
darbuotoja, tačiau manau, kad
tokių ir nėra. Klaidų pasitaikydavo, tačiau esu įgijusi atitinkamą
specialybę, mėgau savo darbo
specifiką, visada stengiausi kokybiškai atlikti pavestas užduotis, maksimaliai greitai ištaisyti
klaidas. Norėčiau tikėti, kad iš
darbo teko išeiti ne dėl to, kad
esu politiškai nepatikima.
„Dzūkų žinių“ informacija

•

Paprastos ir nepaprastos Veisiejų krašto kūrėjos

Iš kairės: Onutė Ūsienė, rašytoja Irena Buivydaitė, Bernadeta Cibulskaitė-Paršeliūnienė.
Dineta Babarskienė
Dvi Veisiejų krašto kūrėjos
labai skirtingos ir kartu panašios. Talentingos moterys,
kurių nepastebėti negali.
Dvi grožį kurti verčiančios
meniškos sielos traukte
traukia. Pažvelgus į Bernadetos darbus iš medžio,
nuostaba iškart pereina į pasigėrėjimą, išgirdus Onutės
eilių, suklūsti lyg lauktum
dar vieno žodžio, sakinio,
minties, atsidūsėjimo.

Kai norisi daugiau tvarkos,
eiles tiesiog išmeta
„Ar žinote, kiek man metų?“ – paklausia ponia Bernadeta Cibulskaitė-Paršeliūnienė ir paaiškina,
jog didelių darbų kurti iš medžio
ji jau negalinti dėl labai paprastos
priežasties – sveikatos – skauda
sąnarius. Pasak jos, nenuostabu,
jog bėgant metams problemų atsiranda, ypač su sveikata. „Bet į
tai nereikia kreipti dėmesio“, –
lyg man, lyg pati sau sako ji. 78
metų tautodailininkė sakosi, jog

medis jai arčiausiai širdies buvęs
visą gyvenimą. „Kiekvienas, manau, savęs ieško“, – pasvarsto ji.
Anot jos, dirbdama su medžiu ji
labiausiai atsiskleidė. Medis ją
lydi nuo mažens. „Tėvelis buvo
račius. Skiedros man buvo gražu,
medis kvepėjo nuo mažens“, –
sako ji. Kilusi iš Veisiejų, paskui
Kaune dirbusi juvelyre, kūrusi,
sugrįžo vėl gimtinėn. Kitaip tariant, apsuko ratą. „Aš gamtos
vaikas. Buvau mokyta, kad net
laukų gėlės veltui nevalia nu-

skinti. Kartą nuskyniau vandens
leliją, tai nuo mamos pylos gavau“, – prisimena ji. Bernadeta
taip subtiliai jaučianti gamtą, jog
išdrožusi „Pavasario dvelksmą“.
Žiūrint į skulptūrą tiesiog jauti tą
gaivų pavasarinį vėjelio dvelksmą. „Drožti jau darosi sunku, na,
nebent dar mažesnius darbelius.
O tapyti dar galiu ir ne tik paveikslus. Spintą esu išpuošusi.
Pagalvojau, kad dar durys neišpieštos, tai ir jas išpiešiau“, – sako
menininkė. Paveikslus dailininkė
dovanoja, kai ką parduoda. „O
kartais būna, kad nenoriu tam
žmogui parduoti, kad ir prašo,
neparduodu“, – prisipažįsta ji.
Bernadeta ir rašanti. Kaip pati
prisipažįsta, rašo tai, ką mato. Ir
tuoj paskaito vieną kitą eilėraštį.
„Kas suvirpina širdį, apie tai ir
rašau. Supykstu, apsidžiaugiu ir
parašau“, – sako ji. Moteris prisipažįsta: kai jai norisi daugiau tvarkos, ji ima ir be gailesčio naikina
savąją kūrybą. „Paprasčiausiai išmetu savo eilėraščius“, – sako ji.
Bet dėl to kurianti moteris nė kiek
nesisieloja, mat sakosi, jog per
kelias minutes žodžius sudėstanti
ir vėl kažką naujo sukurianti. Ji
vis dar jaučiasi jauna bent širdy:
„ant pečių“ savo metų nenešioja.
„Nesijaučiu sena“, – tiesiai šviesiai sako tautodailininkė Bernadeta Cibulskaitė-Paršeliūnienė.

Eilėraščiai, kurie gyvena
„terbelėje“
43 metus Veisiejų vaikų darželyje išdirbo Onutė Ūsienė. „Daug
vaikų užauginau“, – sako ji šypsodamasi. Studijavo mediciną,
paskui pasuko į visai kitą sritį.
Jos visas gyvenimas prabėgo vaikų darželyje su vaikais. „Man
nepatiko, kad kiškis atbėga iš
vienos „operos“, lapė – iš kitos.
Norėjosi, kad ne iš kažkur atbėgtų tas kiškis su lape, o dalyvautų
nuo pat pradžių“, – apie savo pirmuosius žingsnius kūrybiniame

kelyje prasitaria ponia Onutė.
Mat viskas prasidėjo nuo vaikiškų scenarijų kūrimo. Moteris
pabandė kurti scenarijus vaikų
vaidinimams. „Pabandžiau, man
patiko, tėveliams taip pat, o ir
vaikai mielai vaidino“, – dar ir
šiandien pasidžiaugia ji. Anot jos,
„darbiniai popieriai“ dar ir dabar
saugomi. Ponia Onutė sukūrė ne
vieną himną. „Veisiejų darželiui
ir Leipalingio darželiui sukūriau
himnus“, – prisimena ji. Netruko Onutės meninius gabumus
pastebėti ir kiti. Gimtadienių,
jubiliejų, kitokių įsimintinų gyvenimo įvykių proga niekam jau
nekildavo klausimų, kas sukurs
sveikinimo žodžius, kas sugalvos
prasmingus palinkėjimus, skirtus
draugei, kolegei, sesei, broliui.
Sykį į Onutės rankas pakliuvo
knyga – gili, prasminga. „Šimtą
maldų toje knygoje skaičiau gal
tris kartus“, – sako ji. Tada jai kilo
noras šį paprastą, bet prasmingą
tekstą užrašyti eilėmis. Kaip tarė,
taip ir padarė: maldos sugulė į
eiles. Knygos ponia Onutė nežadanti leisti, o savo eilėraščius
kaupianti, kaip pati sako, „terbelėn“ dedanti. Kaip „terbelėn“?
„Tvarkingai susegu į aplankus
ir dedu „terbelėn“, – paaiškina
ji. O paskui lyg prisiminusi,
papasakojo, jog knygelę ji vis
tik „išleidusi“. Tai rankų darbo
knyga „Darbšti šeima“. „Darželio
vaikučiai ją man iliustravo. Pagal
mano sukurtus eilėraštukus piešė
piešinukus. Ji paprasta, į jokią
leidyklą nebuvo vežta: nupiešta,
susegta. Rankų darbo knyga“, –
pasakoja ji. Ponia Onutė prisipažįsta, jog interneto ji nemėgstanti,
tad prisėsti prie kompiuterio visai
nenorinti, klaviatūra barškinti ne
jai – jai geriau ranka užrašyti, kas
į galvą ateina. O einasi poetei
kartais lengvai, o kartais, nors tu
ką, nė išvietos. „Prireikia kokio
ypatingo žodžio, vaizdo ir tuomet
prasideda“, – sako kūrėja.
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KETVIRTADIENIO AIDAS

Aidas Kelionis
Ankstyvą ir tamsų lapkričio vakarą ėjau per miestą gūždamasis nuo šalto ir žvarbaus rudens
vėjo. Staiga pamačiau dideles
šviečiančias duris ir patraukiau
link jų. Duryse nebuvo rankenos,
o tik priartėjus prie jų pačios atsidarė. Patekau į prekybos centrą
ir žengiau į šviečiantį jo vidų,
kuriame buvo gausu lentynų, nukrautų įvairiomis gėrybėmis.
Viduje buvo maloniai šilta, tad
prasisegiau lietpaltį, nusiėmiau
kepurę ir nusimoviau pirštines.
Kairėje pusėje buvo lentynos,
nukrautos vaisiais iš įvairių egzotiškų kraštų ir Lietuvos. Pradėjau ieškoti lietuviškų obuolių,
bet didelių vilčių nepuoselėjau,
nes šiemet mūsų šalyje buvo itin
prastas jų derlius. Lentynose puikavosi gražuoliai iš Lenkijos ir
Olandijos, bet jie atrodė per gražiai, tad sukėlė net abejonių savo
tikrumu. Jie man priminė mokykloje per botanikos pamokas
matytą vaškinį obuolį, kuriame
buvo likusios vieno mokinio dantų žymės, nes jis patikėjęs jo tikrumu net pabandė atsikąsti. Vis
dėlto pagaliau radau lietuviškų
obuolių, kurie buvo maži, nelabai
gražūs ir kažkokie nuskurę, tad
pagalvojau, kad gal jie ir gali būti
neskanūs, bet, ko gero, tikri.
Šalia obuolių buvo sukrauti
visokie egzotiški vaisiai nebūtinai iš mūsų kontinento. Šalia
lietuviškų daržovių krūvos, irgi
įtartinai labai gražiai atrodančios. Apskritai pakliuvus į didelį
prekybos centrą šiais laikais prekių gausa ir asortimento įvairovė
net sutrikdo. Atrodo, visko tiek
daug ir kiek mažai iš viso šio
gausybės rago paragauta.

Žengiu link pieno produktų
skyriaus, nes iš čia į savo krepšį reikia kai ko prikrauti. Visą
laiką perku tuos pačius produktus, o ko nors naujo paragauju,
kai nebūna mano pamėgtųjų.
Pirmiausia tiesiu ranką link jogurto. Jo kelios rūšys, bet mano
mėgstamiausias su vyšniomis.
Dar paimu pora varškės sūrių,
fermentinį sūrį, dvi litrines pakuotes pieno, litrą kefyro ir du
pakelius daugiau kaip aštuoniasdešimt procentų riebumo sviesto. Pasuku prie duonos gaminių:
čia tereikia batono ir pusės kepaliuko baltos duonos.
Atsiduriu prie įvairių bandelių. Tai labai svarbus pirkinys,
nes namuose gali nebūti mėsos,
bet bandelių ir pieno būtinai
reikia. Pačios mėgstamiausios
bandelės su razinomis. Kuo
razinų daugiau, tuo geriau. Įsidedu į popierinius krepšelius
kokias šešias. Dabar jau kraunu
trikampes bandeles su obuoliais,
apibarstytas cukrumi ir cinamonu. Laikas slinkti prie mėsos
skyriaus. Čia puikuojasi žalia
mėsa, nors iš tikrųjų jos spalva raudona. Vitrinoje garuoja
neseniai kepti vištos ketvirčiai,
šlaunelės ir sparneliai. Guli dideli kepto kumpio ir šoninės
gabalai. Ramiai ilsisi zuikiai.
Šiame skyriuje įsimetu į krepšį
kokį kilograminį „ilgaausį.“
Prekybos centre visuomet
malonu pasivaikščioti. Čia
visuomet šilta, šviesu, groja
muzika, o svarbiausia gali pasišnekėti su maloniomis ir mielomis pardavėjomis. Jos puikiai
orientuojasi tarp ilgų lentynų,
gausiai nukrautų prekėmis. Jos
padeda nepasiklysti tarp tokios
įvairovės, visuomet pataria, bet
su pardavėjomis ir šiaip smagu
pasišnekėti apie bet ką. Jeigu
jos tiek supranta apie maistą,
tai gali padėti atsakyti į pačius
svarbiausius ir įvairiausius klausimus, iškylančius gyvenime.
Todėl savo mėgstamame prekybos centre visuomet jaučiuosi
be galo smagiai ir saugiai beigi
maloniai.

•

Operacija — vienintelis efektyvus
kataraktos gydymas
Regėjimas – vienas svarbiausių žmogaus jutimų,
suteikiantis apie 95 proc.
informacijos apie mus supančią aplinką. Tačiau yra
tokių ligų, dėl kurių regėjimo dovaną galima prarasti.
Viena iš jų – katarkta. Kas
tai per liga, kada reiktų
susirūpinti ir kaip gydyti
katarktą?

Katarakta – akies lęšiuko sudrumstėjimas, galintis sukelti
visišką apakimą. Ši akių liga
dažniausiai išsivysto vyresnio
amžiaus žmonėms, kadangi su
metais akies lęšiukas palaipsniui
drumstėja, tačiau genetinis polinkis, akių sumušimai, traumos, tam
tikros ligos, kenksmingos darbo
sąlygos ir kt. gali nulemti kataraktos pasireiškimą ir jaunesnio
amžiaus žmonių tarpe.

Kataraktos simptomai
Katarakta pirminėse stadijose pasireiškia susilpnėjusiu regėjimu.
Žmogus mato neryškiai, tarsi pro
nešvarų stiklą, vaizdai atrodo susilieję, drumzlini. Kartais daiktai
dvigubinasi ar būna matomi gelsvame fone. Ligai progresuojant
rūkas akyse didėja, darosi sunku
skaityti, vairuoti automobilį, atsiranda trukdžiai norint užsiimti
įprasta veikla. Lęšiukui visiškai
sudrumstėjus regėjimas išnyksta.
Šiuolaikiškas kataraktos
gydymas
Medikamentinio ligos gydymo
nėra. Sergant katarakta vienintelė
išeitis – drumsto lęšiuko pakeitimo operacija. Daugeliu atvejų
kataraktos operacijos atliekamos
netaikant bendrosios anestezijos,
o vietiškai, vaistų pagalba nujautrinant akį. Todėl operacijos metu
žmogus išlieka sąmoningas, tačiau visiškai nejaučia skausmo.
Akių chirurgijos centre naudojant
moderniausią oftamologinę chirurginę įrangą akyje padaromas
mikropjūvis, kuris itin mažai
traumuoja akį. Per jį specialiu

ultragarsiniu aparatu – fakoemulsifikatoriumi susmulkinamas bei
pašalinamas drumstas lęšiukas ir
implantuojamas dirbtinis lęšiukas. Kadangi pjūvis labai mažas,
jo siūti nereikia, žaizda greičiau
užgyja. Kataraktos operacija neskausminga, trunka 30 min., po
operacijos nereikalingas stacionarus gydymas, pacientas išleidžiamas gydytis į namus.

Regėjimas po operacijos
Ištobulėjus oftamologinei įrangai
bei dirbtinių lęšiukų savybėms,
kataraktos operacija tapo labai
efektyvi. Po operacijos didžiajai daugumai pacientų regėjimas
sugrįžta jau kitą dieną ar praėjus
keletai savaičių, todėl pacientas
gali imtis įprastinės veiklos ir
pomėgių. Pasak Akių chirurgijos centro gydytojų, svarbiausia
nelaukti, kol regėjimas prarandamas galutinai. Ilgai delsiant katarakta subręsta, lęšiukas pasidaro
„kietas“. Tokiu atveju operaciją
techniškai sunkiau atlikti, padidėja operacinių ir pooperacinių
komplikacijų rizika. Be to, kataraktai progresuojant, gali padidėti
akispūdis, galima susirgti nepagydoma liga – glaukoma.
Operuoja gydytojai
profesionalai
„Akių chirurgijos centre“ opera-

KNYGYNĖLIS

cijos atliekamos pasitelkiant naujausias technologijas ir kokybiškiausias priemones. Kataraktos
operacijoms naudojama fakoemulsifikacija, tai labiausiai paplitęs kataraktos pašalinimo metodas Europoje, JAV ir Japonijoje.
„Akių chirurgijos centre“ dirba
profesionali patyrusių specialistų komanda, operuoja gydytojai
Saulius Ačas, Algirdas Šidlauskas
ir Vytautas Jašinskas. Tai puikūs
savo srities specialistai, atlikę ne
vieną sudėtingą akių operaciją,
kas leido įgyti neįkainojamos patirties. Jei katarakta vargina jus
ar jūsų artimuosius, nedelskite –
patikėkite savo regos problemas
šios srities profesionalams.
Vis u s ,
kuriems
gydytojai
diagnozavo kataraktą ir reikia atlikti operaciją,
kviečiame į „Akių chirurgijos
centrą“, esantį Savanorių pr.
66, Kaune.
Šiuolaikinė mikrochirurginė
įranga, kokybiškos priemonės,
profesionali patyrusių specialistų komanda padės pasiekti
puikių rezultatų.
Registruokitės telefonu (8 37)
750 805. www.akiuchirurgija.
lt.

•
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„TikoTiks“ ir „Mainuko“ vardų autoriai: „Mintys kilo spontaniškai“

Vardų konkurso nugalėtojai (iš dešinės): A. Čelkonas, D. Palačionis ir E. Matonė, džiaugėsi laimėtu prizu – ekologine
edukacija „Grikuco“ sodyboje. (ARATC nuotr.)
Mainų punktai ir daiktų
paruošimo pakartotiniam
naudojimui centras jau turi
savo vardus, o jų autoriai
sako, kad idėjos, kaip pavadinti šiuos objektus, kilo
netikėtai.

„Paskaičiau, kad skelbiamas
daiktų paruošimo pakartotiniam
naudojimui vardo konkursas ir
pirma mintis buvo „Tiko ir Tiks”
arba „TikoTiks“, – sakė Albinas
Čelkonas.
Be ilgų svarstymų ir dvejonių
„Mainuko” vardo idėja gimė ir kitiems dviem konkurso dalyviams
– Deivydui Palačioniui bei Ernestai Matonei. „Pamaniau: toks
lengvas, paprastas, vaikiškas ir
pasiūliau”, – pasakojo Ernesta.
Deivydas vardų konkursų buvo
atsiuntęs net penkis savo siūlomus
variantus, bet į finalą pateko tik
„Mainukas“, kuris kartu su Albino

pasiūlytu „TikoTiks“ surengtame balsavime sulaukė daugiausia
balsų.
Tad „TikoTiks“ vardu nutarta
pavadinti pakartotinio daiktų paruošimo naudoti centrą, o „Mainukais“ tapo rūšiavimo centruose
esantys naudotų daiktų paviljonai.
Netrukus centrą ir paviljonus
papuoš iškabos su naujaisiais vardais, o jų autoriams buvo įteiktas
Alytaus regiono atliekų tvarkymo
centro (ARATC) įsteigtas prizas
– ekologinė edukacija „Grikuco”
sodyboje.
Sekmadienio popietę kartu su
savo šeimų nariais čia smagiai
praleidę konkurso nugalėtojai sužinojo apie Dzūkijoje populiarių
ir sveikatai labai naudingų grikių
auginimą, jų gerąsias savybes ir,
žinoma, naudojimą.
Atspėję sodybos šeimininkės
Laimutės užduotas mįsles, visi

gavo po dubenėlį gardžios grybų
sriubos, skanavo grikių „babkos”
su kvapnia žolelių arbata, malė
grikius senomis girnomis, sijojo
miltus ir iš savo pačių sumaltų
miltų kepė blynus ant malkomis
kūrenamos krosnies. Neliko nė
vieno ir nepabandžiusio kulti
grikių pėdą senoviniu spragilu,
o stipriai pučiantys padėjo vėtyti
grūdus.
Daugeliui, o ypač vaikams, tai
buvo absoliučiai nauja patirtis
ir pažintis su senoviniais darbo
įrankiais ir ramiu, be skubos, kaimo gyvenimu, surikiuotu gamtos
ritmu.
Po gražiai praleistos popietės
„Grikuco“ sodyboje Agnė Jučienė,
ARATC aplinkosauginio ugdymo
ir pakartotinio naudojimo padalinio vadovė, padėkojusi „TikoTiks“ ir „Mainuko“ krikštatėviams
įteikė jiems atminimo dovanėles
– daugkartinio naudojimo krepše-

lius daržovėms, kuriuos ARATC
užsakymu iš tekstilės atliekų pasiuvo Alytaus socialinių paslaugų
centro lankytojai, ekologinių pasakų knygą „Kontis ir Tvarkius“
(autorė – Aldona Zinkevičiūtė).
„Smagu, kad mūsų nauji objektai jau turi naujus vardus ir kad
tiek daug žmonių dalyvavo mūsų
skelbtame konkurse. Visiems –
nuoširdžiai ačiū už bendravimą,
už pasiūlymus, šmaikštumą, kūrybiškumą. „TikoTiks“ veikla jau
įsibėgėja – laukiame ir kviečiame
atvykti pas mus ir kartu mokytis
prikelti senus daiktus naujam gyvenimui“, – kalbėjo A. Jučienė.
Šį pavasarį ARATC paskelbus
mainų punktų ir daiktų centro vardo konkursą sulaukta beveik šimto
pavadinimų variantų. Komisija
atrinko tris labiausiai reikalavimus atitikusius pasiūlymus: „Tiko
Tiks“, „PakartOK“, „Mainukas“,
ir paskelbė apklausą, kurios metu

buvo galima balsuoti už vieną iš
šių vardų. Apklausoje dalyvavo
beveik 400 žmonių.
Alytaus regiono rūšiavimo centruose (stambiųjų ir kitų atliekų
surinkimo aikštelėse) jau veikia
19 daiktų mainų punktų, o Alytaus
rajone, Takniškių kaime esančiame Atliekų tvarkymo technologijų
parke, jau veikia daiktų paruošimo pakartotiniam naudojimui
centras.
„Esame ne tik atliekų tvarkytojai, bet ir naujos elgsenos, naujų
įpročių bei kitokio požiūrio į vartojimą formuotojai. Mūsų tikslas
nėra vien tik sutvarkyti atliekas
– tą mes jau seniai darome. Svarbiausias tikslas, kad tų atliekų būtų
mažiau. Tai – kiekvieno mąstančio
žmogaus kelias, kuriuo eidami sutinkame vis daugiau bendrakeleivių“, – sako ARATC direktorius
Algirdas Reipas.
ARATC inf.

•

• Politinės aktualijos
• Rajono bendruomenių naujienos
• Kultūrinių renginių anonsas
• Dzūkai kalba, kad...
Lazdijų krašto
naujienų savaitraštis
(Gerų naujienų vežimas)
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)
Aistringasis Marsas lems, jog šią savaitę
trokšite praleisti kuo daugiau laiko su
savo išrinktuoju. Jus vilios nuotykiai ir
naujos patirtys, tad dabar puikus metas
trumpoms rudens atostogoms ar bent jau
savaitgalio išvykai pas toliau gyvenančius bičiulius. Nuo ketvirtadienio planetos paskatins jus išmokti ką nors naujo,
kas padėtų pasistūmėti į priekį karjeros
srityje ar galbūt net susirasti naują darbą. Pasiruoškite praplėsti asmeninius
horizontus ir išnaudokite visas progas
pabendrauti su įdomiais žmonėmis.

LRT Televizija
6.00 Lietuvos Respu-

akimirkas ir atlikite nedidelį tyrimą –
galbūt yra kitokių būdų užsidirbti. Nuo
ketvirtadienio Saulės skatinami ieškosite
gilaus artimo ryšio, tad daugiau laiko praleisite su šeimos nariais ar artimiausiais
bičiuliais. Trumpam užmirškite visus savaitės iššūkius ir šeštadienį, sekmadienį
užsiimkite tuo, kas jus išties džiugina.

Dvyniai (05.22—06.21)
Saulė lems, kad visą savaitę puikiai sutarsite su jus supančiais žmonėmis. Tai
ypač tinkamas metas puoselėti šeimyninį gyvenimą ar santykius su kolegomis
darbe. Tai žinodami, padarykite ką nors
malonaus savo artimiausiems žmonėms.
Juk mažyčiai gerumo gestai daro tikrus
stebuklus! Savaitgalį planetos paskatins
jus labiau susirūpinti savo fizine sveikata.
Gal jau laikas pasidairyti kokio sporto
klubo netoli namų?

Skorpionas (10.24—11.22)
Didžiąją savaitės dalį išmintingasis Merkurijus skatins jus permąstyti viso mėnesio profesinius sprendimus. Pagalvokite, kiek laiko ir pastangų jums kainavo
įgyvendinti pastaruosius sumanymus.
Galbūt derėtų atsisakyti nepasiteisinusių metodų? Savaitgalį trokšite artimo
ryšio, gilių pokalbių ir paprasčiausios
žmogiškos šilumos, tad pasinaudokite
puikia proga praleisti daugiau laiko su
šeima ir artimais draugais.

Vėžys (06.22—07.22)
Jeigu pastaruoju metu patyrėte nesklandumų bendraudami su mylimu žmogumi,
šią savaitę galėsite lengviau atsikvėpti.
Merkurijus padės įveikti buitinius iššūkius, lengviau atrasite tinkamų žodžių
nusakyti savo jausmus, tad į namus pamažu sugrįš ramybė ir harmonija. Savaitei baigiantis labiau susirūpinsite savo
sveikatos reikalais. Pasinaudokite laisvadienių privilegija išsikelti nedidelius
sveikatinimosi tikslus ir ieškoti būdų juos
įgyvendinti.

Šaulys (11.23—12.21)
Artimiausiu metu suintensyvės jūsų sapnai ir svajonės. Pasigilinkite, ką jums
bando „ištransliuoti“ jūsų pasąmonė. Atsakykite sau į klausimus: kur link eina
jūsų gyvenimas, kokia veikla šiuo metu
artimiausia jūsų širdžiai? Vėliau drąsiai
siekite malonumų ir leiskite laiką su jums
mielais žmonėmis – įdomiausia, kad tai
nė kiek netrukdys jums ieškoti atsakymų
į egzistencinius klausimus. Mėgaukitės
šia netikėta gyvenimo derme.

Mergelė (08.24—09.23)
Mėnulio ir Urano padėtis dangaus skliaute lems, kad šią savaitę jūsų netenkins
seni bei patiktinti darbo metodai. Trokšite
naujovių, tad noriai dalyvausite tobulinimosi kursuose, daugiau bendrausite
su įvairių sričių profesionalais, semsitės
patirties kelionėse. Žvaigždės jums palankios, tad nepraleiskite unikalių galimybių
praplėsti savo asmeninius horizontus.
Savaitgalis – šeimos ir artimų bičiulių
metas.
Svarstyklės (09.24—10.23)
Šią savaitę galite patirti nesklandumų
dirbdami su mechaniniais prietaisais, o tai
neišvengiamai atsilieps ir jūsų finansinei
situacijai. Išnaudokite laisvas nuo darbo

0.55 „Akloji zona“.
1.50 „Rydiko kronikos.

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,

Jautis (04.21—05.21)
Pirmoje savaitės pusėje planetos skatins
jus dalintis idėjomis bei suvienyti jėgas
su geriausiais savų sričių profesionalais.
Tai ypač palankios dienos planuoti profesinius ėjimus ir ieškoti pagalbininkų
įgyvendinant net pačius beprotiškiausius sumanymus. Prasidedant savaitgaliui
pateksite į stiprų Jupiterio bei Veneros
įtakos lauką, o tai lems, jog norėsis vis
daugiau laiko praleisti mylimojo glėbyje. Mėgaukitės išskirtinėmis intymumo
akimirkomis!

Liūtas (07.23—08.23)
Jeigu pastaruoju metu patyrėte nesklandumų bendraudami su mylimu žmogumi,
šią savaitę galėsite lengviau atsikvėpti.
Merkurijus padės įveikti buitinius iššūkius, lengviau atrasite tinkamų žodžių
nusakyti savo jausmus, tad į namus pamažu sugrįš ramybė ir harmonija. Savaitei baigiantis labiau susirūpinsite savo
sveikatos reikalais. Pasinaudokite laisvadienių privilegija išsikelti nedidelius
sveikatinimosi tikslus ir ieškoti būdų juos
įgyvendinti.

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

Ožiaragis (12.22—01.20)
Šią savaitę norėsite naujų patirčių santykiuose su artimiausiais gyvenimo žmonėmis proveržio. Dabar tinkamas metas
atskleisti savo troškimus. Tačiau jums
taip pat puikiai seksis įsisavinti platoniškų santykių pamokas. Kai kurios jūsų
draugystės taps tikru iššūkiu, bet daugiau
bus tokių, kurios taps jums palaikymo ir
paguodos šaltiniu.
Vandenis (01.21—02.19)
Nekantrausite vėl nustebinti savo vadovybę naujais profesiniais užmojais, o
taip pat nebijosite imtis sunkaus darbo,
kuris galiausiai pelnys jums pripažinimą.
Antrojoje savaitės pusėje daugiau dirbsite
padedami komandos, taip pat daug laiko
praleisite su kolgomis ir draugais. Vidinį
pasitenkinimą pajusite prisidėdami prie
humanitarinių akcijų, labdaros projektų,
į bendruomenę orientuotų veiklų.
Žuvys (02.20—03.20)
Artimiausiu metu jausite ypatingą ryšį su
jums artimais žmonėmis. Kalbėkitės su
jais apie tai, kas jums šiuo metu svarbiausia. Įtraukite juos į savo veiklą – tai duos
nuostabių rezultatų. Savaitei įpusėjus,
pavyks pasižymėti darbe, sulauksite vadovybės paskatinimo ir padrąsinimo. Tad
pačių geriausių idėjų nepalikite tik sau –
jos turi būti išgirstos ir įgyvendintos.

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 Gyvenk be skolų.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Ištikimybė“
23.45 „Komisaras
Reksas“.
0.30 „Bloga mergaitė“.
1.00 LRT radijo
žinios.
1.05 Vakaras su Edita.
2.00 LRT radijo
žinios.
2.05 Klauskite
daktaro.
3.00 LRT radijo
žinios.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo
žinios.
4.05 „Ištikimybė“.
4.50 Kūrybingumo
mokykla.
5.00 LRT radijo
žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

LNK

Sugrįžimas“.
3.45 Alchemija IV. ŠMC.

Naujausioji meno
istorija.
4.10 RETROSPEKTYVA.
Ciklas „Menininkų
portretai“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Keršytojų

komanda“.
6.55 „Čipas ir Deilas

skuba į pagalbą“.
7.25 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
7.55 Gero vakaro šou.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Meilės simfonija“.
12.00 „Atsargiai! 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
2“.
0.25 „Skubi pagalba“.
1.25 „Rezidentas“.
2.15 „Pasitikėjimas“.
3.15 Ekstrasensai tiria.
4.45 „Kietuoliai“.
5.10 „Atsargiai! Merginos“.

BTV
6.00 „CSI. Majamis“.
6.55 „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

6.00 „Mano gyvenimo

geriausia“.

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.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 „Inferno“.

14.55 „Stoties policija“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Daktaras Rich-

teris“.
18.35 „CSI. Majamis“.
19.30 PREMJERA. „Jūrų

pėstininkai“.
20.30 Oplia!
21.00 „Juodojo angelo

skrydis“.
23.15 „Panikos kam-

barys“.
1.25 „Visa menanti“.
2.10 „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. Tyla.
12.10 „Pone prezidente“.
12.40 „Meilė kaip
mėnulis“.
13.45 TV parduotuvė.
14.00 #NeSpaudai.
15.00 „Prokurorai“.
16.00 Reporteris.
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 „Gyvybės langelis“.
18.00 „Dzūkijos kultūros
ir tradicijų aidai“.
19.00 Žinios.
19.20 Orai.
19.25 „Pozicija“.
20.00 Žinios.
20.20 Orai.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.58 Orai.
21.00 Skyrybos.
22.00 Viralas.
22.30 Reporteris.
23.20 Sportas.
23.25 Orai.
23.30 „Delfi dėmesio
centre“.
0.00 Gyvenimas.
1.00 „Gyvybės langelis“.
2.10 Viralas.
2.30 „Prokurorai“.
3.30 Reporteris.
4.00 Sportas.
4.08 Orai.
4.10 #NeSpaudai.
5.10 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Akacijų alėja.
6.45 Klausimėlis.
7.00 Kultūros diena.
7.25 Veranda.
7.55 Brandūs pokalbiai.
8.20 Mūšio laukas.
8.50 Linija. Spalva.

Forma.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
12.40 Unikalios mamos.
13.05 Nacionalinė ekspedicija.
14.00 VIII tarptautinis
M. K. Čiurlionio
pianistų ir vargonininkų konkursas.
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 „Kino istorija.
Septintasis dešimtmetis“.
20.05 „Maistas: tiesa ar
pramanas?“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Premjera. „Ne-

meilė“.
23.30 Į sveikatą!
24.00 DW naujienos rusų

kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Euromaxx.
1.15 Akacijų alėja.
2.00 Sostinės dienos

2019.
3.00 Duokim garo!
4.25 Gimę tą pačią

dieną.
5.15 „Kino istorija.

Septintasis dešimtmetis“.

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

dangaus“.
21.00 PREMJERA. „Ka-

sandra. Amžinasis
sniegas“.
22.55 „Gyvenimo daina“.
0.55 „Senojo Tilto
paslaptis“.
2.55 „Prancūziška
žmogžudystė.
Mirtys Rokamadūre“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra“.
8.30 „Meilė – tai...“.
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 „Topmodeliai“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Saša ir Tania“.
12.30 „Vedęs ir turi

vaikų“.
13.30 „Nuovada“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Kobra“.
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.
20.55 Orai.
21.00 „Deividas Bleinas.

Realybė ar magija“.
22.00 Eurolygos

rungtynės. Kauno
„Žalgiris“–Belgrado
„Crvena Zvezda“.
0.15 „Rouzvudas“.
1.10 „Pėdsakai“.
2.00 „Gaudynės“.
2.45 „Paskutinis žmogus
Žemėje“.
3.35 „Moterų lyga.
Vyrai, pinigai ir
meilė“.
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Eteris
Penktadienis
, lapkričio 22 d. Saulė teka 8.00, leidžiasi 16.09, dienos
ilgumas 8.09. Delčia. Vardadieniai: Cecilija, Cilė, Steigintas, Dargintė.

, lapkričio 23 d. Saulė teka 8.02, leidžiasi 16.07, dienos ilgumas 8.05.
Delčia. Vardadieniai: Felicita, Klemensas, Kolumbanas, Doviltas, Liubartė, Adelė, Kolumbas, Orestas.

LRT Televizija

LRT Televizija

10.30 Penkių žvaigždučių

6.00 Lietuvos Respu-

būstas.
11.00 Misija: dirbame
sau.
11.30 „Mano pinigai“.
12.00 „Baltoji Iltis“.
14.05 „Kūdikis už 30
milijonų“.
16.45 Ekstrasensai.
Stipriausių mūšis.
18.30 TV3 žinios.
19.17 TV3 sportas.
19.22 TV3 orai.
19.25 „Eurojackpot“.
19.30 „Turtuolis vargšas“.
21.00 „Pjūklo ketera“.
23.50 „Amitivilio siaubas.
Pabudimas“.
1.30 „Universalus karys.
Regeneracija“.
3.10 „Karaliaus vardu 2.
Du pasauliai“.

6.00 Lietuvos Respu-

„Slaptas keleivis“.
23.10 Misija „Neįma-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,

noma“.
1.25 „Superbombonešis.

Lietuva.
8.25 1863–1864 m.

sukilimo vadų ir
dalyvių valstybinių
laidotuvių ceremonija.
9.05 Gražiausios poetų
dainos.
10.30 Dainos Lietuvai.
Partizanų dainos.
11.30 1863–1864 m.
sukilimo vadų ir
dalyvių valstybinių
laidotuvių ceremonija.
12.00 1863–1864 m.
sukilimo vadų ir
dalyvių valstybinių laidotuvių
ceremonija. Šv.
Mišių tiesioginė
transliacija iš Vilniaus arkikatedros.
13.20 1863–1864 m.
sukilimo vadų ir
dalyvių valstybinių
laidotuvių ceremonija.
16.00 Premjera. „Paberžė
– nepaklusniųjų
lizdas“.
16.35 Kūrybingumo mokykla. Asmenybės
kūrybingumo
paieškos ir lavinimo
ugdymas.
16.45 „Ponių rojus“.
17.25 Loterija „Keno
Loto“.
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 „Bastilijos diena“.
0.25 „Nepalūžęs“.
2.40 Klausimėlis.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Šventadienio
mintys.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Beatos virtuvė.
5.10 „Ponių rojus“.

LNK

Naikinti viską“.
3.25 „Inferno“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Keršytojų

komanda“.
6.55 „Čipas ir Deilas

skuba į pagalbą“.
7.25 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
7.55 Farai.
8.55 „Legendinės
legendos“.
10.00 „Meilės simfonija“.
12.00 „Atsargiai! Merginos“.
13.00 „Pažadėtoji“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Madagaskaras 3“.
21.15 PREMJERA. „Šelmis-1. Žvaigždžių
karų istorija“.
0.05 „1303 butas“.
1.40 „Kietas riešutėlis
2“.
3.50 „Karšta pupytė“.

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

geriausia“.
8.30 „Stoties policija“.
9.30 „Paskutinis faras“.
10.25 „Daktaras Richteris“.
11.35 „Jūrų pėstininkai“.
12.35 „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 „Amerikietiškos
imtynės“.
21.30 „Užtikrintas
teisingumas“.
23.35 „Juodojo angelo
skrydis“.
1.45 „Detektyvų
istorijos“.

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

viršaus“.

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.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 PREMJERA.

7.00 Laikykitės ten.

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

ir tradicijų aidai“.
19.00 Žinios.
19.25 „Svečiuose pas

Marceliutę“.

20.00 Žinios.
20.20 Orai.
20.30 Oponentai.
21.00 Kitoks pokalbis su

Edvardu Žičkumi.
22.00 „Pasaulio turgūs“.
22.30 Reporteris.
23.00 Bušido ringas.
23.30 Vantos lapas.
0.00 „Moterų daktaras“.
1.00 „Gyvybės langelis“.
2.10 „Pasaulio turgūs“.
2.30 „Prokurorai“.
3.30 Reporteris.
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.
6.05 Akacijų alėja.
6.45 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo
kodas. Švč.
Mergelės Marijos
Apsilankymo pas
Elžbietą (Pažaislio)
bažnyčia.
6.55 Kultūros diena.
7.20 „Šervudo padauža
Robinas Hudas 2“.
7.30 „Drakoniukas
Kokosas 1“.
7.40 „Smurfai“.
7.55 Pasaulio lietuvių
žinios.
8.25 1863–1864 m.
sukilimo vadų ir
dalyvių valstybinių
laidotuvių ceremonija.
9.05 Gražiausios poetų
dainos.
10.30 Dainos Lietuvai.
Partizanų dainos.
11.30 1863–1864 m.
sukilimo vadų ir
dalyvių valstybinių
laidotuvių ceremonija.
12.00 1863–1864 m. sukilimo vadų ir dalyvių
valstybinių laidotuvių ceremonija.
Šv. Mišių tiesioginė
transliacija iš Vilniaus arkikatedros.
13.20 1863–1864 m.
sukilimo vadų ir
dalyvių valstybinių
laidotuvių ceremonija.
16.00 „Šervudo padauža
Robinas Hudas 2“.
16.10 „Drakoniukas
Kokosas 1“.
16.20 „Smurfai“.
16.45 „Maistas: tiesa ar
pramanas?“.
17.10 „Keistuolė 5“.
18.00 Kultūros diena.
18.30 Gimę tą pačią
dieną.
19.25 Skambantys pasauliai su Nomeda
Kazlaus. Svečias
– pasaulinio garso
režisierius Eimuntas Nekrošius.
20.20 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo
kodas. Švč.

Mergelės Marijos
Apsilankymo pas
Elžbietą (Pažaislio)
bažnyčia.
20.30 Panorama.
21.30 „Mažumą kitokia“.
22.55 Mano tėviškė. Antanas Baranauskas
ir Antanas Vienuolis-Žukauskas.
23.15 „Smaragdo
miestas“.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Veranda.
1.10 Akacijų alėja.
2.05 „Nemeilė“.
4.10 Skambantys pasauliai su Nomeda
Kazlaus. Svečias
– pasaulinio garso
režisierius Eimuntas Nekrošius.
5.05 Nacionalinė ekspedicija.

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“.
17.00 „Būk su manim“.
18.00 „Keršto gėlės“.
18.50 „Seklė Agata“.
19.50 „Žingsnis iki
dangaus“.
21.00 „Stokholmo
rekviem. Popierinis
žmogus“.
22.55 „Kriminalinė
Maskva“.
0.55 „Senojo Tilto
paslaptis“.
2.55 „Kasandra. Amžinasis sniegas“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra“.
8.30 „Meilė – tai...“.
9.00 Statybų gidas.
9.30 „Topmodeliai“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Saša ir Tania“.
12.30 „Vedęs ir turi

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

vaikų“.
19.00 „Raitoji policija“.
20.00 Farai.
21.00 Žinios.
22.00 „Išeities kodas“.
23.50 „Lemtingas posūkis

5“.
1.30 „Deividas Bleinas.

Realybė ar magija“.

šeštadienis
blikos himnas.
6.05 Daiktų istorijos.
7.00 Mūšio laukas.
7.30 „Lasės ir Majos

seklių biuras. Chameleono kerštas“.
9.00 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 Iškilminga rikiuotė
Katedros aikštėje ir
paradas Gedimino
prospekte.
13.00 Premjera. „Redde,
quod debes“.
14.40 „Džesika Flečer 9“.
15.28 Loterija „Keno
Loto“.
15.30 Žinios. Orai.
15.45 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 „Lietuvos karžygys“
– iškilminga Lietuvos kariuomenės
apdovanojimų
ceremonija.
19.30 Stilius.
20.25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Šok su žvaigžde.
23.10 „Suknelė vestuvėms“.
0.50 „Bastilijos diena“.
2.20 „Mažumą kitokia“.
3.45 „Paberžė – nepaklusniųjų lizdas“.
4.20 „Lasės ir Majos
seklių biuras. Chameleono kerštas“.

LNK
6.50 „Tomo ir Džerio

šou“.
7.15 „Zigis ir Ryklys“.
7.40 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
8.05 „Ponas Bynas“.
8.35 „Tomo ir Džerio
nuotykiai“.
9.05 „Beprotiškos
melodijos“.
9.30 „Slaptoji komanda“.
11.30 PREMJERA. „Akistata su laukine
gamta. Kelionė su
drambliu“.
13.20 „Rašalo širdis“.
15.25 „Sutrikusi mafija“.
17.25 Kelionių panorama.
17.55 Gyvūnų pasaulis.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 PREMJERA.
„Gandrų siuntų
tarnyba“.
21.15 „Mano tobulas
gangsteris“.
23.10 „Džo Purvinis. Gražuolis nevykėlis“.
1.20 „Slaptas keleivis“.

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!

BTV
6.30 Oplia!
7.30 „Muchtaro

sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
8.30 Oplia!
9.00 Sveikatos kodas.
10.05 „Varom!“.
11.05 „Didieji gyvūnai.
Paskutiniai
milžinai“.
12.15 „Ekstremalūs
išbandymai“.
12.45 „Džeimio ir
Džimio kulinarinės
dvikovos“.
13.50 „Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai“.
14.50 „Muchtaro
sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
15.50 „Nusikaltimų
tyrėjai“.
17.00 Betsafe–LKL
čempionatas.
„CBet“–„Pieno
žvaigždės“.
19.30 Muzikinė kaukė.
22.05 „Mirtinas ginklas
3“.
0.30 „Galutinis tikslas
4“.

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

pristato. Vyrų
šešėlyje. Elza –
žvalgybininkė
Marcelė Kubiliūtė“.
7.55 „TV Europa
pristato. Vyrų
šešėlyje. Julija
Beniuševičiūtė
Žymantienė-Žemaitė“.
8.30 Nauja diena.
Rubrikos.
9.00 Bušido ringas.
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. B. Tilmantaitė.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „TV Europa
pristato. Vyrų
šešėlyje. Elza –
žvalgybininkė
Marcelė Kubiliūtė“.
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. Tyla.
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. Švie-

čiamoji programa.
6.20 Žagarės vyšnių
festivalis 2015.
7.20 Auksinis protas.
8.30 Unikalios mamos.
9.00 Skrendam.
9.30 Pradėk nuo savęs.
10.00 Lietuvos kariuomenės diena.
11.10 Mano tėviškė.
Jonas Basanavičius
ir Mykolas Biržiška.
11.30 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
12.00 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
12.30 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė.
13.00 ARTS21.
13.30 Viljamas Šekspyras.
„Hamletas“.
16.30 Mūšio laukas.
17.00 Klauskite daktaro.
17.55 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo
kodas. Šv. Gertrūdos (Marijonų)
bažnyčia.
18.00 Stambiu planu.
18.55 Pasaulio teisuoliai.
19.45 Premjera. „Frenki
Dreik paslaptys 1“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 „Rytojus niekada
nemiršta“.
22.55 Sostinės dienos

2019.
23.45 „Lietuvos karžygys“

– iškilminga Lietuvos kariuomenės
apdovanojimų
ceremonija.
1.15 Dabar pasaulyje.
1.45 „Nepalūžęs“.
3.55 ARTS21.
4.20 Kelias.
4.45 Auksinis protas.

TV1
7.00 „Akloji“.
7.30 „Pragaro katytė“.
8.30 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.30 „Tėvas Motiejus“.
10.40 „Būrėja“.
12.25 „Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson
receptai“.
12.55 „Akloji“.
14.30 Sveikatos namai.
15.30 Sveikatos namai
televitrina.
15.45 „Širdele mano“.
17.45 „Akloji“.
18.50 „Būrėja“.
20.00 „Detektyvė Rizoli“.
21.00 „Blogoji dvynė“.
22.55 „Sapnų gaudyklė“.
1.30 „Kriminalinė
Maskva“.
3.05 „Stokholmo
rekviem. Popierinis
žmogus“.

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

keliai“.
8.30 „Simpsonai“.
9.00 Vienam gale

kablys.
9.30 Statybų gidas.
10.00 Autopilotas.
10.30 Lietuvos mokyklų

žaidynės.
11.00 „Paskutinė lokių

karalystė“.
12.05 Jokių kliūčių!
13.05 „Paskutinė lokių

karalystė“.
14.15 Išlikimas.
15.15 „Aliaskos geležin-

keliai“.
16.10 Iš peties.
17.10 Sandėlių karai.
18.10 „Bearas Gryllsas.

Laukinis iššūkis
žvaigždėms“.
19.05 Amerikos talentai.
21.00 Žinios.
21.45 Sportas.
21.50 Orai.
22.00 „Bėgantis labirintu
2“.
0.35 „8 jūrų laivyno
būrys. Už priešo
linijos“.
2.20 „Nufilmuoti
antgamtiniai
reiškiniai“.

„Gandrų siuntų tarnyba“, 19.30, LNK
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Eteris
Sekmadienis
, lapkričio 24 d. Saulė teka 8.04, leidžiasi 16.06, dienos ilgumas
8.02. Delčia. Vardadieniai: Mantvinas, Žybartė, Gerardas.

pirmadienis
, lapkričio 25 d. Saulė teka 8.05, leidžiasi 16.05, dienos ilgumas 8.00.
Delčia. Vardadieniai: Kotryna, Santautas, Germilė.

LRT Televizija

19.30 PREMJERA.

LRT Televizija

6.00 Lietuvos Respu-

Lietuvos balsas.
Senjorai.
21.45 PREMJERA. „Bado
žaidynės. Strazdas
giesmininkas. 2
dalis“.
0.25 PREMJERA.
„Dimensijos“.
2.15 „Mano tobulas
gangsteris“.

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 Premjera. „Pasaka
apie Lietaus fėją“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 Pasaulio dokumentika. Premjera.
„Mėlynoji planeta
iš arti. Sugrįžimas.
Didysis barjerinis
rifas“.
12.55 Pasaulio dokumentika. Premjera.
„Serengetis.
Antplūdis“.
13.45 „Puaro“.
15.28 Loterija „Keno
Loto“.
15.30 Žinios. Orai.
15.45 Premjera. „Neužmiršti“.
16.30 Gyvenk be skolų.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Duokim garo!
19.30 Savaitė.
20.25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
21.30 „Bloga mergaitė“.
22.30 Premjera. „Laiko
tiltai“.
23.50 „Be stabdžių“.
1.55 Pasaulio dokumentika. „Mėlynoji
planeta iš arti.
Sugrįžimas. Didysis
barjerinis rifas“.
2.50 Pasaulio dokumentika. „Serengetis.
Antplūdis“.
3.45 Šventadienio
mintys.
4.15 „Suknelė vestuvėms“.

LNK
6.50 „Tomo ir Džerio

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

bis-Dū“.
8.05 „Ponas Bynas“.
8.30 „Tomo ir Džerio
nuotykiai“.
9.00 Sveikatos namai.
10.00 „Lego Skūbis-Dū.
Holivudo vaiduokliai“.
11.35 „Šaunioji beždžionė“.
13.30 „Paskutinė mimzė“.
15.25 „Policijos
akademija 5.
Užduotis Majamio
pakrantėje“.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.

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 „Arlo – kalbantis

paršelis“.
13.40 „Princesė Ir

Janekas“.
15.15 „Kadetė Kelė“.
17.30 Visi mes žmonės.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 TIESIOGIAI. X

Faktorius.
22.30 PREMJERA.

„Paskutinės dienos
Marse“.
0.35 „Šelmis-1. Žvaigždžių karų istorija“.

BTV
6.30 Galiūnai. Pasaulio

taurė. Kaunas.
7.30 „Muchtaro

sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Galiūnai. Mačas
Lietuva–Latvija.
Skuodas.
10.05 „Varom!“.
10.35 „Didieji gyvūnai.
Paskutiniai
milžinai“.
11.40 „Lemtinga diena“.
12.40 „Džeimio ir
Džimio kulinarinės
dvikovos“.
13.45 „Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai“.
14.45 „Muchtaro
sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
15.45 „Nusikaltimų
tyrėjai“.
17.00 Betsafe–LKL
čempionatas.
„Neptūnas“–
„Rytas“.
19.30 „Žandaras iš San
Tropezo“.
21.40 „Narkotikų prekeiviai“.
22.45 „Gyvi numirėliai“.
23.45 „Užtikrintas
teisingumas“.
1.40 „Galutinis tikslas
4“.

Dzūkijos TV
7.03 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 „Gluchariovas“.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Mano vieta.

„Narkotikų prekeiviai“, 21.40, BTV
9.30 Nauja diena.

Rubrikos.
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.
15.00 Skyrybos.
16.00 Žinios.
16.30 „24/7“.
17.30 Oponentai.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „TV Europa
pristato. Vyrų
šešėlyje. Julija
Beniuševičiūtė
Žymantienė-Žemaitė“.
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. B. Tilmantaitė.
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.
6.55 Dainos Lietuvai.
Partizanų dainos.
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 Stop juosta.
11.30 7 Kauno dienos.
12.00 Kelias į namus.
12.30 Mokslo sriuba.
13.00 Šok su žvaigžde.
15.00 Šventadienio
mintys.
15.30 Brandūs pokalbiai.
16.00 Euromaxx.
16.30 Veranda.
17.00 Stilius.
17.55 Kultūringai su
Nomeda.
18.50 Mūsų miesteliai.
Lenkimai.
19.45 „Frenki Dreik
paslaptys 1“.

20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Skambantys pa-

sauliai su Nomeda
Kazlaus. Svečias
– garsus rašytojas
Roy Jacobsen
(Norvegija).
21.55 Kristupo vasaros
festivalio koncertas
„Salsa Sinfonica“.
23.30 „Rytojus niekada
nemiršta“.
1.25 „Redde, quod
debes. Nepriklausomybės kovos“.
3.10 „Laiko tiltai“.
4.30 Duokim garo!

TV1
7.05 „Akloji“.
7.35 „Pragaro katytė“.
8.35 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.35 „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 „Vaiduoklių
miestas“.
23.05 „Gyvenimo vingiai“.
1.15 „Sapnų gaudyklė“.
3.30 „Blogoji dvynė“.

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.
02.05 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“.

TV6

LNK

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

6.00 „Mano gyvenimo

kablys.
10.00 Praeities žvalgas.
10.30 100% Dakaro.
11.00 „Paskutinė lokių

karalystė“.
12.05 Jokių kliūčių!
13.05 „Paskutinė lokių

karalystė“.
14.10 Išlikimas.
16.05 Iš peties.
17.05 Sandėlių karai.
18.05 „Bearas Gryllsas.
Laukinis iššūkis
žvaigždėms“.
19.05 Amerikos talentai.
20.05 Gero vakaro šou.
21.00 Žinios.
21.45 Sportas.
21.50 Orai.
22.00 NBA Action.
22.30 TIESIOGIAI. NBA
rungtynės. Dalaso
„Mavericks“–Hiustono „Rockets“.
1.00 „Bėgantis labirintu
2“.

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.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.28 Telefoninė loterija
1634.
22.30 „Kai svyla padai“.
0.35 „Akloji zona“.
1.30 „Bado žaidynės.
Strazdas giesmininkas. 2 dalis“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Keršytojų

komanda“.
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 3.
Paskutinė misija“.
0.50 „Rezidentas“.
1.40 „Pasitikėjimas“.
2.40 Ekstrasensai tiria.
4.05 „Kietuoliai“.
4.30 „Rezidentas“.
5.15 „Atsargiai! Merginos“.

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

geriausia“.
9.15 „Stoties policija“.
10.15 „Paskutinis faras“.
11.10 „Daktaras Richteris“.
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 „Jūrų pėstininkai“.
20.30 Oplia!
21.00 „Operacija „Kardžuvė““.
23.05 „Mirtinas ginklas
3“.
1.20 „Narkotikų prekeiviai“.
2.10 „Gyvi numirėliai“.
2.55 „Visa menanti“.

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

su V. Mačiuliu.
7.00 Šiandien kimba.
8.00 „24/7“.
9.00 Apie tave.
10.00 Gyvenimas.
11.05 „Prokurorai“.
12.10 Mano vieta.
12.40 „Gyvybės

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

Rubrika.
15.00 Laikykitės ten.

Pokalbiai. B. Tilmantaitė.

16.00 Reporteris.
16.48 Sportas.
16.58 Orai.
17.00 „Gyvybės

langelis“.
18.00 „Dzūkijos kultūros

ir tradicijų aidai“.
18.30 „Svečiuose pas

Marceliutę“.
19.00 Žinios.
19.20 Orai.
19.25 „Tai – sportas“.
19.45 „Laisvės keliu“.
20.00 Žinios.
20.20 Orai.
20.30 Viralas.
21.00 Laikykitės ten su

Andriumi Tapinu.
22.00 „Pone prezidente“.
22.30 Reporteris.
23.20 Sportas.
23.25 Orai.
23.30 Delfi dėmesio

centre.
0.00 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
1.00 „Gyvybės langelis“.
2.10 „Pone prezidente“.
2.30 „Prokurorai“.
3.30 Reporteris.
4.00 Sportas.
4.08 Orai.
4.10 Nauja diena. Aktualijų laida.
4.30 Nauja diena.
Rubrika.
4.50 Oponentai.
5.10 Gyvenimas.

LRT Plius

20.10 Mano tėviškė.

Jonas Basanavičius
ir Mykolas Biržiška.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Lituanie, mano
laisve“.
22.40 „Paberžė – nepaklusniųjų lizdas“.
23.15 Dainos Lietuvai.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar
pasaulyje.
0.45 Kelias į namus.
1.15 Šok su
žvaigžde.
3.15 „Be stabdžių“.
5.15 Kelias.
5.40 Krikščionio
žodis.

TV1
6.25 „Tėvas Motiejus“.
7.45 „Neklausk meilės

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

Niujorke“.
13.00 „Zigis ir Ryklys“.
13.20 „Žmogus-voras“.
13.50 „Kiaulė, Ožka, Ba-

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

dangaus“.
16.00 „Svaragini. Amžina

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Akacijų alėja.
7.00 Kultūros diena.
7.30 „Šervudo padauža
Robinas Hudas 2“.
7.40 „Drakoniukas
Kokosas 1“.
7.50 „Smurfai“.
8.25 Pradėk nuo savęs.
8.50 „Maistas: tiesa ar
pramanas? Kepto
maisto paslaptys“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Dainos Lietuvai.
Partizanų dainos.
12.40 Linija. Spalva.
Forma.
13.05 Savaitė.
14.00 Gimę tą pačią
dieną.
14.55 Skambantys pasauliai su Nomeda
Kazlaus. Svečias
– pasaulinio garso
režisierius Eimuntas Nekrošius.
15.50 „Šervudo padauža
Robinas Hudas 2“.
16.00 „Drakoniukas
Kokosas 1“.
16.15 „Smurfai“.
16.45 „Maistas: tiesa ar
pramanas? Išvykstame stovyklauti“.
17.10 Istorijos
detektyvai.
18.00 Kultūros diena.
18.30 Gimę tą pačią
dieną.
19.25 „Milžiniški nacių
statiniai. Berlyno
tvirtovė“.

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

dangaus“.
21.00 „Balsuok už

mane“.
22.45 „Gyvenimo

daina“.
0.45 „Senojo Tilto

paslaptis“.
2.45 „Vaiduoklių

miestas“.
4.20 „Tėvas Motiejus“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Raitoji policija“.
9.00 Autopilotas.
9.30 „Topmodeliai“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Saša ir Tania“.
12.30 „Vedęs ir turi

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

vaikų“.
19.00 „Raitoji policija“.
20.00 „Meilė – tai...“.
20.30 Žinios.
20.55 Orai.
21.00 „Juodasis erelis“.
23.10 „Lemtingas posūkis

6“.
1.00 „Pėdsakai“.
1.50 „Gaudynės“.
2.35 „Moterų lyga.

Vyrai, pinigai ir
meilė“.
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Eteris
Antradienis
, lapkričio 26 d. Saulė teka 8.07, leidžiasi 16.04, dienos ilgumas
7.57. Delčia. Vardadieniai: Leonardas, Dobilas, Vygintė, Silvestras, Vygantė.

Trečiadienis
, lapkričio 27 d. Saulė teka 8.09, leidžiasi 16.02, dienos ilgumas 7.53.
Jaunatis. Vardadieniai: Maksimas, Virgilijus, Skomantas, Girdvydė, Virgis, Girvydė, Skomantė, Skalmantas.

LRT Televizija

2.10 „Lituanie, mano

LRT Televizija

laisve“.
3.15 Auksinis protas.
4.30 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo
kodas. Šv. Jurgio
Kankinio (Pranciškonų) bažnyčia.
4.40 Skrendam.
5.05 Skambantys pasauliai su Nomeda
Kazlaus. Svečias
– garsus rašytojas
Roy Jacobsen
(Norvegija).

6.00 Lietuvos Respu-

6.00 Lietuvos Respu-

skuba į pagalbą“.
7.25 „Kempiniukas

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,
Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto kriminalinė policija 3“.
11.10 „Komisaras
Reksas“.
12.00 Stilius.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.35 Kūrybingumo
mokykla.
16.45 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 (Ne)emigrantai.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nacionalinė
ekspedicija.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Apgavikai 1“.
23.45 „Komisaras
Reksas“.
0.30 Tėčio reikalai.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Neužmiršti.
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“.

Plačiakelnis“.
7.55 Namas.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Meilės simfonija“.
12.00 „Atsargiai! Merginos“.
13.00 „Pažadėtoji“.
14.30 „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 „Titanas“.
23.55 „Skubi pagalba“.
0.55 „Rezidentas“.
1.45 „Pasitikėjimas“.
2.40 Ekstrasensai tiria.
4.05 „Skubi pagalba“.
4.55 „Atsargiai! Merginos“.

LNK

Dzūkijos TV

6.00 „Mano gyvenimo

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

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 „Terminatorius.
Išsigelbėjimas“.
0.45 „Akloji zona“.
1.40 „Kai svyla padai“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Keršytojų

komanda“.
6.55 „Čipas ir Deilas

Pokalbiai.
M. Repšys.
22.00 „Pone prezidente“.
22.30 Reporteris.
23.30 Delfi dėmesio
centre.
0.00 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.
1.00 „Gyvybės langelis“.
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
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Daiktų istorijos.
7.00 Kultūros diena.
7.30 „Šervudo padauža

Robinas Hudas 2“.

BTV

7.40 „Drakoniukas

6.00 „CSI. Majamis“.
6.55 „Mano virtuvė

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

teris“.
11.35 „Jūrų pėstininkai“.
12.35 „Visa menanti“.
13.35 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.55 „Stoties policija“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Daktaras Richteris“.
18.35 „CSI. Majamis“.
19.30 „Jūrų pėstininkai“.
20.30 Oplia!
21.00 „Kovų meistras“.
22.50 „Operacija „Kardžuvė““.
0.50 „Visa menanti“.
1.40 „Detektyvų
istorijos“.

Rubrika.
9.00 Puikūs pralaimėjimai.
10.00 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
11.05 „Prokurorai“.
12.10 Viralas.
12.40 „Gyvybės langelis“.
13.45 TV parduotuvė.
14.00 Nauja diena.
14.30 Nauja diena.
Rubrika.
15.00 „24/7“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Gyvybės langelis“.
18.00 „Dzūkijos kultūros
ir tradicijų aidai“.
18.30 „Laisvės keliu“.
18.45 „Tai – sportas“.
19.00 Žinios.
19.25 „Politiko išpažintis“.
20.00 Žinios.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
21.00 Laikykitės ten.

Kokosas 1“.
7.55 „Smurfai“.
8.25 „Maistas: tiesa ar

pramanas? Kandūs
žodžiai“.
8.50 „Maistas: tiesa ar
pramanas? Išvykstame stovyklauti“.
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. Berlyno
tvirtovė“.
15.40 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo
kodas. Šv. Jurgio
Kankinio (Pranciškonų) bažnyčia.
15.50 „Kaip Paulinė
Kalėdas gelbėjo“.
16.05 „Drakoniukas
Kokosas 1“.
16.15 „Smurfai“.
16.45 „Maistas: tiesa
ar pramanas?
Priešpiečių gardumynai“.
17.10 Istorijos detektyvai.
18.00 Kultūros diena.
18.30 Gimę tą pačią
dieną.
19.25 „Septintasis dešimtmetis. Pokyčių
vėjai“.
20.05 „Maistas: tiesa ar
pramanas? Išvykstame stovyklauti“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Medičiai. Florencijos valdovai 2“.
23.20 „Neužmiršti“.
0.05 DW naujienos rusų
kalba.
0.20 Dabar pasaulyje.
0.50 Mokslo sriuba.
1.15 Džiazo vakaras
„Trimitas in Jazz“.

TV1
6.30 „Tėvas Motiejus“.
7.45 „Neklausk meilės

vardo“.
8.45 „Meilės sparnai“.
9.45 „Akloji“.
10.50 „Būrėja“.
12.00 „Bjaurusis ančiukas
Niujorke“.
13.00 „Zigis ir Ryklys“.
13.20 „Žmogus-voras“.
13.50 „Kiaulė, Ožka, Bananas 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. Paslaptingos mirtys
Avinjone“.
22.55 „Gyvenimo daina“.
0.55 „Senojo Tilto
paslaptis“.
3.00 „Balsuok už mane“.
4.20 „Tėvas Motiejus“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Meilė – tai...“.
9.00 Praeities žvalgas.
9.30 „Topmodeliai“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Saša ir Tania“.
12.30 „Vedęs ir turi

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

vaikų“.
19.00 „Raitoji policija“.
19.30 „Baradač'ius“.
20.00 „Meilė – tai...“.
20.30 Žinios.
21.00 „Naša Raša“.
21.45 TIESIOGIAI.

UEFA čempionų
lygos rungtynės.
„Manchester City
FC“–„FC Shakhtar
Donetsk“.
23.50 „Rouzvudas“.
0.55 „Pėdsakai“.
1.40 „Gaudynės“.
2.25 „Paskutinis žmogus
Žemėje“.
3.15 „Moterų lyga.
Vyrai, pinigai ir
meilė“.

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,
Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto kriminalinė policija 3“.
11.10 „Komisaras
Reksas“.
12.00 Vartotojų kontrolė.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.35 Kūrybingumo
mokykla.
16.45 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Gyvenimo spalvos.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Ypatingas būrys.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Apgavikai 1“.
23.45 „Komisaras
Reksas“.
0.30 „Bloga mergaitė“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Stilius.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 „Apgavikai 1“.
4.50 Kūrybingumo
mokykla.
5.00 LRT radijo
žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

LNK
6.00 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.30 „Tomo ir Džerio

šou“.
7.55 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
9.55 „Rimti reikalai 2“.
10.25 „Rozenheimo
policija“.
11.25 „Supermamos“.
12.00 Bus visko.
13.00 PREMJERA. „Tik tu
ir aš“.
14.00 „Našlaitės“.
15.00 „Svajoklė“.
16.00 Labas vakaras,
Lietuva.
17.30 VIDO VIDeO.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Gaudyk laiką.
21.00 „Rimti reikalai 2“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 PREMJERA. „Prieš
įstatymą“.
0.35 „Akloji zona“.
1.30 „Terminatorius.
Išsigelbėjimas“.

TV3

18.00 „Politiko išpa-

6.10 Televitrina.
6.25 „Keršytojų

komanda“.
6.55 „Čipas ir Deilas

skuba į pagalbą“.
7.25 „Kempiniukas

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

ginos“.
13.00 PREMJERA. „Par-

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

geriau“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Paskutinė riba“.
22.25 „Vikinglotto“.
0.00 „Skubi pagalba“.
1.00 „Rezidentas“.
1.55 „Pasitikėjimas“.
2.55 Ekstrasensai tiria.
4.25 „Skubi pagalba“.
5.10 „Atsargiai! Mer-

ginos“.

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

geriausia“.
8.25 „Stoties policija“.
9.25 „Paskutinis faras“.
10.25 „Daktaras Richteris“.
11.35 „Jūrų pėstininkai“.
12.35 „Visa menanti“.
13.35 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.55 „Stoties policija“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Daktaras Richteris“.
18.35 „CSI. Majamis“.
19.30 „Jūrų pėstininkai“.
20.30 Oplia!
21.00 „Prisiminti pavojinga“.
23.25 „Kovų meistras“.
1.15 „Visa menanti“.
2.05 „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 „Gyvybės langelis“.
13.45 TV parduotuvė.
14.00 Nauja diena.
14.30 Nauja diena.
Rubrika.
15.00 „Prokurorai“.
16.00 Reporteris.
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 „Gyvybės langelis“.

žintis“.
18.25 „Dzūkijos kultūros
ir tradicijų aidai“.
19.00 Žinios.
19.20 Orai.
19.25 „Pozicija“.
20.00 Žinios.
20.20 Orai.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.58 Orai.
21.00 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. Repšys.
1.00 „Gyvybės langelis“.
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“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.

21.30 Premjera. „Janis.

Liūdnoji mergaitė“.
23.15 Nacionalinė ekspe-

dicija.
0.05 DW naujienos rusų

kalba.
0.20 Dabar pasaulyje.
0.50 Brandūs pokalbiai.
1.15 Vilnius Jazz 2019.
2.15 Viljamas Šekspyras.

Hamletas. Teatro
„Meno fortas“
spektaklis.
5.05 Klauskite daktaro.

TV1
6.25 „Tėvas Motiejus“.
7.45 „Neklausk meilės

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

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

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

dangaus“.
16.00 „Svaragini. Amžina

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

6.05 Džiazo vakaras

„Trimitas in Jazz“.
7.00 Kultūros diena.
7.25 „Kaip Paulinė
Kalėdas gelbėjo“.
7.40 „Drakoniukas
Kokosas 1“.
7.55 „Smurfai“.
8.25 Mokslo sriuba.
8.50 „Maistas: tiesa
ar pramanas?
Priešpiečių gardumynai“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
12.40 Literatūros pėdsekys.
13.05 Stambiu planu.
14.00 Gimę tą pačią
dieną.
14.55 „Septintasis
dešimtmetis“.
15.35 ...formatas. Poetė
Ramutė Skučaitė.
15.50 „Kaip Paulinė
Kalėdas gelbėjo“.
16.05 „Drakoniukas
Kokosas 1“.
16.15 „Smurfai“.
16.45 „Maistas: tiesa
ar pramanas? Su
gimtadieniu!“.
17.10 Istorijos detektyvai.
18.00 Kultūros diena.
18.30 Klausimėlis.
18.50 Karaliaus Mindaugo krepšinio
taurė. Ketvirtfinalis.
Alytaus „SintekDzūkija“–Klaipėdos
„Neptūnas“.
21.00 „Laikinosios sostinės fenomenas.
Kristaus Prisikėlimo
bažnyčia“.

dangaus“.
21.00 „Prancūziška

žmogžudystė.
Mirtys Koljūre“.
23.05 „Gyvenimo daina“.
1.00 „Senojo Tilto
paslaptis“.
3.00 „Prancūziška
žmogžudystė.
Paslaptingos mirtys
Avinjone“.
4.30 „Tėvas Motiejus“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Meilė – tai...“.
9.00 Vienam gale

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

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

vaikų“.
19.00 „Baradač'ius“.
20.00 „Meilė – tai...“.
20.30 Žinios.
20.55 Orai.
21.00 „Naša Raša“.
21.45 TIESIOGIAI. UEFA

čempionų lygos
rungtynės. „LOSC
Lille“–„AFC Ajax“.
23.50 „Rouzvudas“.
0.50 „Pėdsakai“.
1.35 „Gaudynės“.
2.20 „Paskutinis žmogus
Žemėje“.
3.10 „Moterų lyga.
Vyrai, pinigai ir
meilė“.
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Asmeniniai skelbimai nemokamai !!!

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

••

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

••

Sodybą Gervėnų k. Klevų
g. 31 (svirnas, garažas ir lauko
virtuvė mūriniai, medinis
namas, ūkinis pastatas, 70 a
namų valda, 8,63 ha žemės
ūkio paskirties žemės), kaina
29 000 Eur.
Tel. 8 614 04094.

•tinklų.
•Garažą prie elektros

3 k. butą Lazdijų
•centre
•Tvarkingą
••Sodybą Gudelių k. (30 a
(5 a., su baldais ir buiti- namų valda, 2,25 ha žemės
ne technika), kaina 21 000 Eur.
Tel. 8 679 08011.

Brangiai
perka
ĮVAIRIUS
ARKLIUS
Tel. 8 683 00890.

„Sūduvos galvijai“

brangiai perka.

vės k. Kainos: 2 200 Eur, 3 000
Eur. Šalia – 1,23 ha ir 1,06 ha
žemės ūkio paskirties sklypus,
kaina po 4 200 Eur. Visi sklypai tinkami namų statybai. Arti
Lazdijų miestas bei miškas.
Tel. 8 679 08011.

Veisiejų, geodeziniai matavimai, elektra), kaina 5 990 Eur.
Tel. 8 624 17600.

Tel. 8 686 70841.

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.

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

••

Žemės sklypą Lazdijų r.,
šalia ežero.
Tel. 8 686 70841.
Sodo namelį bendrijoje
„Baltasis“ (11 a žemės).
Tel. 8 656 12800.

••

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

Namą su 15 a sklypu Lazdijų
mieste.
Tel. 8 603 24679.

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.

PARDUODA

beržines ir juodalksnio
malkas.
Atvežame.
Užsakymai priimami

8 688 80175.

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

Tel. 8 650 54363.

Galiu atvežti.
Tel. 8 603 30725.

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

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

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

KITI

sklypą Jūratės g. 10,
•Alytus
•Žemės
(12 a, namų valda, puiki ••Gyvenamąjį namą Mikniškių k., Šeštokų sen. (87 kv. m,
vieta, geri kaimynai, ~1 km iki

••

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

kaina 16 000 Eur.
Tel. 8 686 70841.

Bulves. Galime atvežti.
valdos sklypą
•Smarliūnų
•25 a namų
•
•
k. (su pastatais, 20
Tel.
8 606 78019.
Nedidelį
rekreacinės
••
km nuo Druskininkų, 5 km nuo paskirties žemės sklypą prie

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

Baldų papildymas!

AUGALAI

ir vasarinius
namų valdos skly- ••Namą Vainiūnų k. (buvusi
•pus:•Gretimus
•kviečius,
•Žieminius
0,27 ha ir 0,46 ha, Panarvalgykla, namų valda, 30 a),
kaina 10 Eur/cnt.

•Lazdijuose.
•Puikų didelį sklypą statybai

Tel. 8 698 77208.

ūkio paskirties žemės).
Tel. 8 615 96091.

avis.
•Tel.•Ėringas
8 642 07624.

••

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

••

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.

M. Gustaičio g. 5,
•Lazdijai
•2 k. butą
(3 aukštas, su visais
patogumais), kaina 20 000
Eur.
Tel. 8 603 04079.

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.

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

Sandero“ (1,2 l,
•benzinas,
•„Dacia2010
m., iš Prancū-

••

••

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

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

(3
•aukštas,
•3 k. butąnetoliVeisiejuose
pušynas, ežeras), kaina 14 600 Eur.
Tel. 8 686 65095.

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.

zijos, rida 79 tūkst. km), kaina
2 250 Eur.
Tel. 8 629 64511.
„Nissan Qashqai“ (2007
m., 1,5 l, dyzelinas, klimato,
kruizo kontrolė, TA iki 2021 m.
rugsėjo mėn.), kaina 4 300
Eur.
Tel. 8 662 14026.

viryklę „Privileg“
•(rudos
•Elektrinę
spalvos, 4 skylės), kai-

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.
„Orion Color
•2051•Televizorių
Stereo“ (japoniškas

modelis, pagamintas pagal vokiečių užsakymą), kaina 5 Eur.
Tel. 8 612 41428.
rudos spalvos
•lietvamzdžius,
•15 m tamsiaikaina
30 Eur.
Naudotą svetainės komplektą
„Jotulė“, kaina 50 Eur. Geros
būklės 2,5 m sienojus, kaina
sutartinė. Naudotą akrilinę
kampinę vonią su sienele,
kaina 40 Eur.
Tel. 8 684 12694.
mašiną „Čaika“.
•Tel.•Siuvimo
8 698 77208.
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.

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

Passat“ (2001 m).
•Tel.•„VW
•Atvežu.
•Pušines sausuolių malkas.
8 698 77208.
Tel. 8 624 71375.
„Opel
Zafira“
(važiuojan•tis).•
PE R K A
Tel. 8 606 57346.

GYVULIAI

••
•Tel.•Bekoną.
8 627 11386.

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

NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

15

Nr. 47 / 2019 11 21 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt Dzūkų žinios

Asmeniniai skelbimai nemokamai !!!

Tel.: (8 318) 52260, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
PER K A
NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

••

Brangiai PERKAME miškus
visoje Lietuvoje. Atsiskaitome
iš karto.
Tel. 8 699 29992.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

••

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

visų markių
laužo supirkimas:
betono maišyklę.
sprendimai“
•automobilius,
•Superkamekemperius.
•juodojo
•Metalometalo
•Tel.•Nuomoju
•autoservisas.
•UAB „StaigūsVažiuoklės
Gali
laužas – 120–
8 614 56206.
būti nevažiuojantys ar po autoįvykio bei parvežti iš Anglijos.
Pasiimame patys, sutvarkome
reikalingus dokumentus, atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 636 60454.
automobilių
•supirkimas.
•Visų markių
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.

įvairių markių
•naudotus
•Superkame
automobilius. Mo••Įmonė tiesiogiai – galvijus
kame iki 500 Eur priklausomai aukščiausiomis ŽŪKB „Krekenuo komplektacijos ir buvimo
vietos.
Tel. 8 678 68373.

••

Nupirkčiau automobilį,
mokėčiau iki 3 000 Eur.
Tel. 8 692 57282.

arba
•mikroautobusą,
•Lengvąjį automobilį
pagamintą

nuo 1985 m. Gali būti techniškai netvarkingas, daužtas,
nevažiuojantis. Siūlyti įvairius
variantus.
Tel. 8 687 89742.

navos mėsa“ kainomis. Moka
iš karto.
Tel. 8 613 79515.

••

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

••

KITI

Naudotą pianiną.
Tel. 8 659 60507.

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.

DA RBA S
SIŪLO

••

IEŠKO

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

••

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

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.

padėjėjo ūkyje prie
•gyvulių
•IeškauPunske
••Išsinuomočiau būstą. ••Dengiame stogus iš savo ir
(apgyvendiniPageidautina Veisiejų seniūni- užsakovo medžiagų. Lankstinių
mas, maitinimas).
Tel. 8 687 37716.

••

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

N UOMA
SIŪLO

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

gamybines-san•dėliavimo
•Išnuomoju
patalpas Radvilų g.,
Veisiejuose. Tel. 8 698 78040.

nestandar•tinio•Išnuomojamas
išmatavimo butas Lazdijų

miesto centre. Tel. 8 698 78040.

joje. Tel. 8 620 46498.

••

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

••

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

••

Išsinuomočiau butą Lazdijuose. Mokėsiu iki 100 Eur/
mėn. už nuomą.
Tel. 8 603 30577.

PA S L AU G O S

gamyba ir montavimas.
Tel. 8 678 29667.

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

duris namams,
•ūkiniams
•Gaminame
pastatams, laiptus
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.
••Taisome automatines skal- Tel. 8 621 99958.
bimo mašinas. Atvykstame į
namelių, sandėnamus. Tel. 8 615 73404.
•liukų,
•Karkasinių
malkinių statymas. Stogų
••Atliekame visus vidaus ap- dengimas. Kiti statybos darbai.
dailos darbus. Tel. 8 623 00597. Tel. 8 631 91211.
Pigiai kapoju malkas. Tekinu. Tel. 8 645 76903.

„Knygynėlyje“ (Seinų g. 12) įsigykite priemonių
už 40 Eur ar daugiau ir gaukite laikraščio
„Dzūkų žinios“ mėnesio prenumeratą
kitiems metams.
Gausus kanceliarinių prekių pasirinkimas. Viskas vienoje vietoje. Laukiame Jūsų!

Didelis biuro
popieriaus
pasirinkimas.
KNYGYNĖLIS,

KNYGYNĖLIS, Seinų g. 12, Lazdijai.

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

Seinų g. 12, Lazdijai.
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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
medieną su žeme
projektus
arba išsikirsti.
Teikiame miškovežio
Atliekame sanitarinius kirtimus
(gyvatvorė, veja,
visos
bei retinimus. Konsultuojame.
paslaugas
komunikacijos šalia,
Tel. 8 680 81777
kaina 1 500 Eur/a).
UAB „VYTKERTA“,
Varpilės g. 4,
Tel. 8 682 60899.
Senoji Varėna
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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Darius Brindza.
Reklamos vadybininkė
Agnė Sukackienė
Tel. 8 670 38882.

Redakcija neatsako už reklamos turinį. Redakcijos
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