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Mokyklų stresas nekankina — pravertė
per pirmąjį karantiną išmoktos pamokos

T

uo metu, kai verslas, prekyba, kultūra ir pramogos
iš naujo patiria
šoką dėl antrosios COVID-19
bangos, švietimo sistema, pavasarį atlaikiusi išbandymą nuotoliniu
mokymu, pakankamai ramiai ir
sistemingai prisitaikė prie lapkritį
paskelbtų apribojimų.
Lazdijų rajono savivaldybės
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Dalius Mockevičius įsitikinęs, jog rajono ugdymo
įstaigos neblogai prisitaikė prie
pakitusios epidemiologinės situacijos ir gerai išmoko pirmosios
karantino bangos pamokas.

Pasikeitimai — po atostogų
Pasidomėjus, kaip dirba Lazdijų
rajono mokyklos karantino laikotarpiu, skyriaus vedėjas sakė, jog nuo
mokslo metų pradžios iki rudens
atostogų mokyklos dirbo įprastiniu
būdu, besilaikydamos visų nustatytų
COVID-19 prevencijos reikalavimų
dėl mokinių srautų valdymo, kaukių dėvėjimo, atstumų laikymosi,
higienos reikalavimų ir kt.
Nukelta į 5 psl.

»

Artimiausiu metu visos mokyklos pradės naudoti Microsoft Office 365 internetinę platformą, kuri suteiks naujas galimybes nuotoliniam darbui“, — kalbėjo
skyriaus vedėjas Dalius Mockevičius.
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Pandemija nesugebės
pavogti Kalėdų iš lazdijiečių
Karantino metu daugelis
įstaigų ir organizacijų
dirba nuotoliniu būdu,
restoranai ir kavinės gamina maistą išsinešti, tačiau
yra tokių mūsų gyvenimo
sričių, kurios per karantiną tiesiog apmiršta. Viena
iš jų – kultūros ir pramoginiai renginiai, nes jie per
karantiną tiesiog uždrausti
ir nevyksta. Kiek užsitęs
karantinas, niekas tiksliai
nežino, tačiau aišku, jog,
kas benutiktų, Kalėdos
Lazdijuose bus švenčiamos.

Tai patvirtino Lazdijų kultūros
centro direktorius Arūnas Sujeta, kartu su kolegomis dirbantis
nuotoliniu arba dalinai nuotoliniu
būdu ir projektuojantis įvairius
artėjančių švenčių scenarijus.
Pasidomėjus, kaip dirba Kultūros centras karantino sąlygomis,
A. Sujeta sakė, jog, nors renginiai

neorganizuojami, tačiau veiklos
netrūksta.
„Aktyviai planuojame ir teikiame paraiškas Lietuvos kultūros
tarybos projektų konkursui 2021
metų renginiams ir kultūrinėms
veikloms finansuoti, gaminame
lauko dekoracijas ir papuošimus
šventiniam laikotarpiui, nuotoliniu būdu organizuojame neformalaus ugdymo veiklas ir būrelius,
dalyvaujame seminaruose, konferencijose, mokymuose“, – sakė
centro direktorius.
Jis pripažino, jog dėl karantino
teko atšaukti visus renginius, kurie buvo numatyti nuo lapkričio
6 iki 29 dienos.
„Labiausiai gaila, kad nukelti teko meninės raiškos studijos
„Macinga“ (vad. Ingrida Malinauskienė) naujo spektaklio
„Nė velnio nebijau!“ premjerą,
planuotą lapkričio 13 dieną. Šio
spektaklio pastatymą finansavo
Lietuvos kultūros taryba ir jį pristatyti galėsime iškart, kai tik leis

sąlygos“, – sakė A. Sujeta.
Paklaustas apie Kultūros centro biudžeto pokyčius šiemet, kai
daug laiko buvo dirbama COVID-19 sąlygomis, direktorius
sakė, kad metams nepasibaigus
rezultatus sunku vertinti.
„Žinoma, daugelis renginių,
kurie buvo suplanuoti pavasario
Nukelta į 2 psl.

»

Artėja
Kalėdos!
Lazdijų juvelyrinė parduotuvė kviečia Jus iš anksto ir
saugiai pasirūpinti kalėdinėmis
dovanomis.
Didelis juvelyrinių gaminių,
laikrodžių ir suvenyrų pasirinkimas geriausiomis kainomis.
Pradžiuginkite savo artimuosius gražiausių švenčių
proga.
SEINŲ G. 12, LAZDIJAI.
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Savaitės komentaras

Dabartinis karantinas gali būti sunkesnis nei pavasarinis

Algimantas Mikelionis
Pavasarį, kai Lietuvoje buvo
įvestas karantinas dėl plintančio
koronaviruso, įgijome iki šiol
neturėtos patirties, nes minėto
dalyko dar neteko patirti. Pusę
kovo ir visą balandį sėdėti namuose, dirbti nuotoliniu būdu ir
tik į parduotuvę išeiti ar išvažiuoti
apsipirkti, o visa kita teko atidėti
geresniems laikams – laukti, kol
nelemtas koronavirusas apsiramins ir atlėgs.
Išmokti gyventi visiškai kitaip
nei anksčiau mums buvo tikrai
nelengva, nes žmogus yra įpratęs
darbovietėje dirbti nuo aštuonių
valandų ryto iki septynioliktos
valandos po pietų. Tiek laiko išbuvus darbe ir dar kelias valandas
kitose vietose grįžimas į namus
tampa tikra palaima, nes čia galima atsipūsti ir atsipalaiduoti.
Karantino metu teko patirti, ką
reiškia visą dieną būti namuose
su menkomis išimtimis: ne tik
dirbti nuotoliniu būdu, bet ir būti
namuose su įvairaus mokyklinio
amžiaus vaikais, kurie mokėsi
nuotoliniu būdu. Kai kam, o ypač
vyrams, tai buvo tikrai nelengva
užduotis. Jie su savo šeimomis

turbūt per kelis dešimtmečius nebuvo praleidę tiek laiko, kiek per
pavasarinį karantiną.
Gal tas karantinas ir koronaviruso pandemija nebūtų tokie
baisūs, jeigu žmonės nesusidurtų
su nuolatine baime susirgti ir numirti. Prisipažinkim, juk mirties
baimė yra žymiai baisesnė nei pati
mirtis. Žinoma, vieni šios ligos
ir galimos tragiškos baigties bijo
daugiau, kiti mažiau, bet ta įtampa
nemenkai slegia, o kuo įtampa ir
dėl to patiriamas stresas ilgesni,
tuo blogiau. Itin svariai prie sėjamos baimės ir įtampos prisideda
mūsų žiniasklaida. Kiekvieną dieną laikraščių ir internetinių portalų pagrindines antraštes užima
didėjantys užsikrėtimų ir mirčių
nuo Covid-19 skaičiai. Televizijos
ir radijo žinios taip pat prasideda
baisiais ir liūdnais pranešimais
apie šią Dievo rykštę. Niekas
nesiginčija – ši informacija yra
būtina ir apie ją pranešti tikrai
reikia, bet tai daroma stengiantis
kuo labiau sutirštinti spalvas ir
viską pavaizduoti kuo įmanoma
baisiau. Nereikia pamiršti posakio, kad velnias ne toks baisus,
kaip jį piešia. Prie kiekvieną dieną
žiniasklaidos rengiamų siaubo seansų svariai prisideda ir politikai.
Tarkim, kad ir vis dar dabartinis
sveikatos apsaugos ministras
A. Veryga. Plikai skusta galva,
su kauke ir ne pačiu linksmiausiu
balsu ir toli gražu ne optimistine
retorika jis ir taip primena herojų

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

Politinės aktualijos

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

iš trilerio ar siaubo filmų. Jeigu jis
turėtų pranešti net geras naujienas, vis tiek juo netikėtume, o jis
dar beria liūdną statistiką...
Drįsčiau teigti, kad dabartinis
karantinas, kuris kol kas turi tęstis
tris savaites, kai pasibaigs, bus
pratęstas dar trims, o galbūt iki
Kalėdų ar net Naujų metų. Jis
bus sunkesnis už pavasarinį vien
dėl to, kad vyks pačiu liūdniausiu
metu per ištisus metus. Lietuvoje
lapkričio ir gruodžio mėnesiai ir
taip juk patys tamsiausi ir liūdniausi. Pavasarį kasdien ilgėjo
dienos ir darėsi vis šilčiau, tad ir
optimizmui buvo daugiau pagrindo. Dabar gi viskas atvirkščiai.
Dienos kasdien vis trumpyn, o
naktys – ilgyn. Net ir be karantino tokiu metu nuotaika ir ūpas
toli gražu ne patys geriausi, o čia
dar tas nelemtas koronavirusas
valkiojasi aplinkui, prie visų kabinėjasi ir stengiasi prilipti.
O gal pavasarį prie jo nors kiek
pripratome ir dabartinis karantinas jau bus ne toks sunkus ir
bjaurus? Geras dalykas, kad šio
karantino metu dirba grožio salonai, o juk mažai kas taip pakelia
nuotaiką kaip apsilankymas pas
kirpėją, barzdaskutį ir kitą grožio
specialistą. Nors mane kirpėjas
periodiškai skuta plikai ir tvarko
barzdą, bet po to man nesinori
kalbėti liūdnai kaip ministras Aurelijus. Tik gaila, kad prieš arba
po grožio seanso negalėsiu prisėsti savo mėgstamoje kavinukėje

Adomo Žilinsko piešinys.
išgerti pora puodelių savo mėgstamos „Lavazza“ kavos. O gal bus
palikti keli staliukai lauke, ir oro

sąlygos dar leis tai daryti lauke?
Jeigu ne, teks tenkintis suoliuku
prie ežerėlio.

•

Pandemija nesugebės
pavogti Kalėdų iš lazdijiečių

Bendruomenių naujienos
Rajono bendruomennių aktualijos,
informacija apie projektus, organizuojamas šventes ir dar daugiau.

Dzūkai kalba, kad...

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

Lazdijų krašto naujienų savaitraštis

REIKIA
KOMPOSTO?

Komposto galima įsigyti visose
Alytaus regione veikiančiose žaliųjų
atliekų kompostavimo aikštelėse.

Vienos tonos kaina —
19,97 Eur (su PVM).
Alytaus žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje,
Karjero g. 2, Takniškių kaime, Alovės sen., Alytaus rajone.
Tel. (8 315) 50331.
Aikštelės darbo laikas: I–IV 8.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

„Atrask raštuotas Kalėdas Lazdijuose“ — tokiu šūkiu rajono gyventojai ir svečiai bus kviečiami džiaugtis šventiniu
laikotarpiu.

»Atkelta iš 1 psl.

karantino metu, buvo perkelti ir
puikiai įgyvendinti vasarą ar rudenį – Kalniškės mūšio minėjimas,
respublikinis liaudiško smuikavimo konkursas „Griežkit, skirpkos“
ir kiti. Taip pat turėjome daug projektų, o rudens sezonas netgi buvo
daug intensyvesnis nei paprastai.
Kiek renginių įvyko ar neįvyko,
galėsime pasakyti tik po Naujųjų
metų“, – sakė A. Sujeta.

Visus domina Kultūros centro
planai Kalėdoms ir Naujiesiems
metams. A. Sujetos paklausėme:
„Kokių švenčių gali tikėtis lazdijiečiai?“
„Atrask raštuotas Kalėdas Lazdijuose“ – tokiu šūkiu kviesime
rajono gyventojus ir svečius
džiaugtis šventiniu laikotarpiu.
Nors šiemet Kalėdos bus kitokios nei įprastai, tačiau tikiu, kad
netrūks šventinių reginių ir ren-

ginių. Lazdijų miesto eglė bus
įžiebta gruodžio 7-osios vakare.
Taip pat tradiciškai šventiškai
pasipuošime ir Kultūros centro
kiemelį. Kviečiu saugoti save ir
aplinkinius, o kalėdinį laikotarpį pasitikti su raštuotai nuausta
pyne, kurioje – pakili nuotaika,
ramybė širdyje, stebuklingas atradimo džiaugsmas, sveikata ir
laimė“, – sakė A. Sujeta.
„Dzūkų žinių“ informacija

•

3

Nr. 46 / 2020 11 12 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt Dzūkų žinios

Aktuali informacija apie COVID-19 situaciją Lietuvoje ir Lazdijuose
Nors Lazdijuose COVID-19
susirgimų skaičius laikomas vienu iš mažesnių
Lietuvos kontekste, tačiau
koronavirusas neleidžia
atsipalaiduoti.

Lietuvoje iki vakar ryto per parą
patvirtinti 1433 nauji COVID-19
ligos atvejai, iš viso liga nustatyta
jau 28 262 asmenims. Tebeserga
21 339, o pasveikusiais laikomi 6 608 žmonės.
Vakar Sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad nuo koronaviruso mirė dar 14 pacientų,
dėl kitų priežasčių – 80 užsikrėtusiųjų.
Iš viso koronaviruso aukomis
Lietuvoje jau tapo 235 žmonės.
Izoliacijoje šiuo metu yra 78 306
žmonės. Nuo birželio 1 d. Lietuvoje užfiksuoti 432 įvežtiniai atvejai.
Lazdijų rajone COVID-19 liga

nustatyta net 17-ai gyventojų, 14
asmenų laikomi pasveikusiais.
Virtualiame COVID-19 žemėlapyje, kurį skelbia Sveikatos apsaugos ministerija, nurodyti
duomenys apie ligos atvejus ne
visuomet atspindi tikrąjį susirgimų dėl COVID-19 skaičių Lazdijų rajone. Taip yra todėl, kad
žemėlapyje yra nurodyti ir kituose miestuose ar rajonuose gyvenančių, tačiau savo gyvenamąją
vietą Lazdijų rajone deklaravusių
asmenų duomenys.
Pagal šį žemėlapį, Lazdijų rajono savivaldybėje serga 24 asmenys. Sergamumo rodiklis – 130
atvejų 100 tūkst. gyventojų.
Jei palyginsime Lazdijų rodiklius su gretimų savivaldybių
sergamumo rodikliais, tai situacija mūsų rajone yra viena iš
geriausių.
Druskininkų savivaldybėje serga

38 asmenys, 198 atvejai 100 tūkst.
gyventojų, Alytaus rajone – 88
susirgimai, 339 atvejai 100 tūkst.
gyventojų, Marijampolės savivaldybėje serga 477 asmenys, 887 atvejai
100 tūkst. gyventojų. Alytaus mieste
– 351 sergantysis, 703 atvejai 100
tūkst. gyventojų, Kalvarijos savivaldybėje serga 38 asmenys, 372
atvejai 100 tūkst. gyventojų.
Vakar vykusiame Vyriausybės
posėdyje nuspręsta, kad vaikams, vyresniems nei 6 metai,
ikimokyklinio, priešmokyklinio
ir pradinio ugdymo proceso metu
nebūtų taikomas reikalavimas dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes,
respiratorius ar kitas priemones).
Tai reiškia, kad kaukes ugdymo
įstaigose reikės dėvėti nuo 5 iki
12 klasės mokiniams.
Posėdyje nutarta, kad tais
atvejais, kai atitinkamos darbo

funkcijos atliekamos valstybės
ir savivaldybių institucijose,
įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse, turi
būti užtikrinamos valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos asmenų
srautų valdymo, saugaus atstumo
laikymosi, būtinos visuomenės

sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis
asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos (toliau – būtinosios
sąlygos). Taip pat būtinosios sąlygos nustatomos ir aukšto meistriškumo sporto varžyboms, kai
jos vyksta be žiūrovų.
„Dzūkų žinių“ informacija

•

Vis daugiau ūkininkų suvokia bendros veiklos svarbą
Europoje madingi
smulkiųjų ūkininkų
susivienijimai aktualūs
tampa ir Lietuvoje, nes
išvien dirbantiems ūkininkams lengviau konkuruoti su stambiais
žemdirbiais, susivienijus atsiranda daugiau
galimybių integruotis
į rinką. Visų svarbiausia, kad sutelkę jėgas
smulkūs žemės ūkio
subjektai gali pasiekti geresnių finansinių
rezultatų.
Smulkūs ūkininkai,
kurį laiką į bendradarbiavimą žiūrėję
nepatikliai, Lietuvoje
jėgas vienija vis dažniau ir drąsiau. Priežastis – Lietuvos kaimo
plėtros 2014–2020 m.
programos priemonės
„Bendradarbiavimas“
veiklos sritis „Parama smulkių subjektų
bendradarbiavimui“,
pagal kurią smulkūs
ūkininkai gali pretenduoti į solidžią paramą
tarpusavio projektams
vykdyti.
Dalijosi daugiau nei du
milijonus
Į KPP lėšomis remiamą veiklos sritį „Parama smulkių
subjektų bendradarbiavimui“
Lietuvos ūkininkai pretenduoja kasmet nuo 2016 m. Pirmaisiais metais veiklos sritis gavo
vos porą paraiškų, kitais, 2017
metais, sulaukė jau 11 subjektų susidomėjimo, 2018-aisiais
– 33, o 2019 metais gavo net
48 paraiškas. Per trejus metus
pareiškėjams buvo išmokėta
beveik 1 mln. 790 tūkst. Eur.
Šiemet į paramą pagal veiklos sritį pareiškėjai pretenduoti galėjo spalio 5–lapkričio
4 dienomis. Pastarąjį mėnesį
paraiškas Nacionalinei mo-

Bendradarbiaudami smulkūs ūkiai gali įsigyti modernios technikos ir įgyja
teisę naudotis ja lygiomis dalimis. (Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka)

kėjimo agentūrai prie Žemės
ūkio ministerijos teikę ir bendradarbiauti sutarę mažiausiai
du pareiškėjai buvo kviečiami
dalytis apie 2,3 mln. Eur paramos lėšų. Vienam projektui
įgyvendinti numatyta skirti iki
90 tūkst. eurų siekiančią paramą. Už juos bendradarbiauti
sutarusiems ir kaimo vietovėje
veikiantiems smulkiesiems ūkininkams, smulkiesiems miško
valdytojams, labai mažoms
įmonėms ir fiziniams asmenims siūlyta įsigyti naują žemės
ūkio techniką ir naują žemės
ūkio įrangą, kroviniams vežti
skirtas transporto priemones,
priekabas ir puspriekabes, naują kompiuterinę ir programinę
įrangą, naudoti paramos pinigus
buvo kviečiama ūkio paskirties
pastatų naujos statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbams, investuoti lėšas į
projekto įgyvendinimo vietos
infrastruktūrą, naują miško
kirtimo, apvaliosios medienos
ir biokuro ruošos techniką ir
įrangą, dirvos paruošimo miško
želdiniams ar žėliniams mechanizmus ir kt.
Įsigijo reikiamą techniką
Pernai paraiškų gauti finansavi-

mą pagal veiklos sritį „Parama
smulkių subjektų bendradarbiavimui“ daugiausia teikė bendradarbiauti sutarę smulkieji
ūkininkai ir kaimo turizmu
užsiimantys fiziniai asmenys.
Tarp jų buvo ir Šventragio kaime (Marijampolės sav.) ūkininkaujantis Vigimantas Kazakevičius. Gyvulininkystės ūkio
šeimininkas sakė, kad veiklos
sritimi „Parama smulkių subjektų bendradarbiavimui“ susidomėjo dar 2016-aisiais, kai tik ji
buvo pradėta vykdyti. Pasak Vigimanto, pirmiausia jį sužavėjo
paramos idėja skatinti smulkių
ūkio subjektų bendradarbiavimą, nes, anot V. Kazakevičiaus,
nedideliems ūkininkams dirbant
vieniems sunkiau ne tik atlikti
kasdienius ūkio darbus, bet ir
atsinaujinti, modernizuoti infrastruktūrą. Pradėjęs domėtis
parama labiau, V. Kazakevičius
gerąja prasme nustebo, kad „Paramos smulkių subjektų bendradarbiavimui“ intensyvumas
projekto bendrosioms išlaidoms
siekia 100 proc., projekto verslo
planui įgyvendinti – 60 proc.,
o kai bendradarbiauti numato
smulkieji ūkininkai, dirbantys
gyvulininkystės, sodininkystės,
uogininkystės, daržininkystės

sektoriuose, – net 70 proc., ir
ėmė austi mintį apie galimybę
pasinaudoti parama.
„Naudojama žemės ūkio
technika ir įvairūs padargai
buvo seni, seniai galvojau
apie jų atnaujinimą, bet tam
reikalingų investicijų vis neatlikdavo. Savo ūkį turi ir dukra.
Naujos technikos ir įrangos
jos vystomai veiklai taip pat
reikėjo. Pagalvojau, kodėl nesutelkus jėgų ir nepabandžius
gauti paramą technikai, kuri
būtų vertinga abiem ūkiams.
Idėją pristačiau sūnui, jis padėjo parengti paraišką. Netrukus sužinojome, kad projektas
įvertintas teigiamai. Gavę paramą įsigijome šienainio ritinių
presą-vyniotuvą, šieno grėblį.
Technika pasidalijame ir vienas
kitam ją skoliname noriai, nes
vienas kitu pasitikime. Parama
tikrai labai vertinga ir jei tik
yra galimybė ar noras bandyti
ja pasinaudoti, labai skatinu tai
daryti. Aišku, svarbiausia čia
rasti patikimą partnerį, nes su
juo reikės dirbti ne vienerius
metus. Jei tai – giminaičiai ar
šeimos nariai, manau, problemų negali ir neturi kilti. Manau,
kad sutarti gali ir kaimynai ar
seni kolegos. Juk ir taip dažnai
dalijamės įvairiais padargais,
įrankiais ir patirtimi“, – kalbėjo „Paramą smulkių subjektų
bendradarbiavimui“ sėkmingai
įsisavinęs ūkininkas.
Daugiau partnerių —
daugiau šansų
Dažnu atveju, o tai yra būtinybė siekiant gauti paramą, į
„Paramą smulkių subjektų bendradarbiavimui“ pretenduoja du
ūkio subjektai, tačiau veiklos

srities taisyklėse numatyta,
kad bendradarbiauti gali ir
keli ūkio subjektai. Iš tiesų,
kuo daugiau projekto dalyvių
rengia paraišką, tuo daugiau
balų projektas gauna, o kuo
daugiau balų, tuo daugiau šansų gauti paramą. Pavyzdžiui,
jei bendradarbiauti sutaria 5
ir daugiau projekto dalyvių,
jiems skiriama 30 balų, jei nuo
3 iki 4 dalyvių, – 20 balų.
Balai skiriami ir atsižvelgiant į pareiškėjų ir jų partnerių
ūkių ekonominį dydį. Jei ūkių
ekonominio dydžio, išreikšto
produkcijos standartine verte,
vidurkis yra nuo 4 000 Eur iki
4 999 Eur, paraiškai skiriama
15 balų, nuo 5 000 Eur iki 6
999 Eur, – 10 balų. Smulkiųjų
miškų valdytojams balai skiriami atsižvelgiant į jų miško
valdų dydžio vidurkį. Kai jis
yra intervale nuo 1 iki 3 ha,
galima gauti 15 balų, kai nuo
3 iki 7 ha – 10 balų. Labai mažos įmonės ar fiziniai asmenys
vertinamos pagal veiklos trukmę. Kai jų vykdomos veiklos
trukmės vidurkis yra daugiau
nei 5 metai, bendradarbiauti
sutarę pareiškėjai gali tikėtis
gauti 15 balų, kai trukmės vidurkis nuo 3 iki 5 metų įskaitytinai – 10 balų.
Balai taip pat skiriami atsižvelgiant į ūkių veiklos kryptį,
pareiškėjų ambicijas padidinti
ūkio ekonominius dydžius, išreikštas produkcijos standartine verte, planus padidinti
įmonių pajamas. Papildomi
balai skiriami pareiškėjams,
kurių projektai susiję su klimato kaita ir su aplinkosaugos
veikla.
Užs. Nr. 25
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Žemės ūkio produktams perdirbti — svari parama
Rugpjūčio mėnesį
baigėsi paraiškų priėmimas pagal Lietuvos
kaimo plėtros 2014–
2020 metų programos
(KPP) priemonės
„Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį
„Parama investicijoms
į žemės ūkio produktų
perdirbimą, rinkodarą
ir (arba) plėtrą“. Liepos
20–rugpjūčio 21 d. vykusiam paraiškų teikimo etapui buvo skirta
14 705 213 Eur paramos
lėšų. Šiuo laikotarpiu iš viso žemės ūkio
perdirbėjai pateikė 26
paraiškas, kuriose bendra prašoma paramos
suma siekė 7 386 247
Eur. Pasak pareiškėjų,
parama leis plėstis ir
išlikti konkurencingais
rinkoje.
Plės ir didins rūšiavimo
bei sandėliavimo plotus
Žemės ūkio kooperatyvo
„Suvalkijos daržovės“ vadovas Martynas Laukaitis, jau
daugiau nei 10 metų daržoves Šakių rajone auginantis
ūkininkas, nuolat investuoja į
inovatyvias technologijas. Jo
siekiama aukščiausia produktų kokybė atitinka tarptautinio
„GLOBAL G.A.P.“ sertifikato reikalavimus, o tai, pasak
ūkininko, leidžia lygiuotis į
geriausius inovatyvius Europos ūkius.
Šakių rajone 450 ha užimančius ūkininko daržovių
laukus prižiūrėti padeda naujausios inovatyvios technologijos: ūkyje įdiegtos laistymo
sistemos, dalį derliaus nuimti
padeda sunkioji technika, o
sandėliavimo patalpų priežiūra rūpinasi speciali temperatūrą ir drėgmę reguliuojanti
sistema. M. Laukaitis neslepia, kad šie sprendimai – dar
ne pabaiga – norint plėsti ir
vystyti veiklą, būtina didinti
daržovių rūšiavimo ir sandėliavimo patalpas. „Parduodami ir realizuojami daržovių
kiekiai auga. Teikėme paraišką
pagal Lietuvos kaimo plėtros
2014–2020 metų programos
(KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos
sritį „Parama investicijoms į
žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“, nes tai yra mūsų šansas
plėstis ir išlikti konkurencingais rinkoje. Gauta parama
leis didinti rūšiavimo ir san-

dėliavimo plotus.
Įrengsime didesnę
rūšiavimo liniją,
kurios našumas
bus dvigubas:
30 tonų per valandą“, – planus
dėsto ūkininkas.
Žemės ūkio
kooperatyvo
„Suvalkijos daržovės“ direktorius M. Laukaitis
pasakojo: tuo, kad
naudotis Lietuvos
kaimo plėtros
2014–2020 metų
programos parama verta, jau įsitikino ir anksčiau.
Šiam verslininkui
jau pavyko įrengti
daržovių sandėliavimo aikštelę,
įsigyti pažangią
palečių krovimo
įrangą. Dėl to,
kaip jis tikina,
galima krauti iki
35 maišų per minutę. „Kadangi
tai jau penktas ar
šeštas projektas Žemės ūkio bendrovė „Delikatesas“ paukščių
paramai gauti, skerdyklai statyti sulaukė 4 mln. eurų paramos.
baimės nebeliko (Nuotr. iš asmeninio archyvo)
jokios. Vienas
esminis patarimas – žmogus ketinama eksportuoti. Paukščių
turi žinoti, ko tiksliai nori. skerdyklai pradėjus veikti, benJeigu žmogus, kuris kreipiasi drovėje bus sukurta 120 naujų
dėl paramos, tiksliai supranta, darbo vietų.
koks jo siekiamas rezultatas,
Vykdant ūkinę veiklą, ketiviskas bus gerai“, – patikina nama skersti ir apdoroti apie
M. Laukaitis.
13 mln. 248 tūkst. paukščių
per metus (per parą – 48 tūkst.
Įrengs paukščių skerdyklą broilerių). „Apskaičiavome,
Paukščių skerdyklos statybai kad per metus mūsų grupės
žemės ūkio bendrovė „Delika- paukštynuose bei ūkininkų
tesas“, viena seniausių mėsos ūkiuose išauginama apie 19
perdirbimo įmonių Šiaurės mln. paukščių. Tad paukščių
Lietuvoje, parengusi projek- skerdykla – nauja perspektyvi
tą „Mėsos perdirbimo veiklos kryptis“, – pabrėžia R. Milkinkonkurencingumo didinimas“, tis.
iš KPP sulaukė 4 mln. eurų
Gyvi paukščiai bus atgabenaparamos. Tai sudarys apie 34 mi į skerdyklą konteineriuose
proc. visų bendrovės investicijų ar dėžėse. Vienoje transporto
į naują cechą. „Lietuvos kaimo priemonėje bus atvežama 6000
plėtros 2014–2020 metų pro- vnt. paukščių, t. y. vienai techgramos parama atveria naujas nologinių linijų darbo valandai
galimybes ir leidžia didinti mė- reikiamas kiekis. Visiškai apsos perdirbimo konkurencingu- dorojus paukštį bus gaunama
mą. Patys nebūtume pajėgūs 59,2 % atvėsintos vištienos,
tiek investuoti“, – akcentuoja 7,8 % subproduktų ir 33 %
bendrovės pirmininkas Ričar- atliekų.
das Milkintis.
Joniškio rajone jau kyla mo- Pateikė 26 paraiškas
derni, viena didžiausių Lietuvo- Liepos 20–rugpjūčio 21 d.
je paukščių skerdyklų. Statomi vykusiam paraiškų priėmimo
ir gamybinis bei sandėliavimo etapui žemės ūkio perdirbėjai
pastatai.
pateikė 26 paraiškas. 7 paraišSkerdykloje planuojama pa- kos pateiktos Panevėžyje, 6
gaminti 30 tūkst. tonų paukštie- – Vilniuje, 5 – Kaune, 4 – Manos per metus. Didžiąją jos dalį rijampolėje, 2 – Šiauliuose ir

Daržoves Šakių rajone auginantis ūkininkas, kooperatyvo „Suvalkijos
daržovės“ vadovas Martynas Laukaitis pastebi: parama jo ūkiui bus labai
pravarti. (Nuotr. iš asmeninio archyvo)

po vieną paraišką Tauragėje bei
Utenoje. Bendra prašoma paramos suma sudaro 7 386 247
Eur. Kadangi skiriama paramos
suma lygiomis dalimis padalyta
dešimčiai Lietuvos apskričių,
pareiškėjai kiekvienoje apskrityje bendrai gali pretenduoti į
1,47 mln. eurų paramą. Taigi
kiekvienoje apskrityje situacija
dėl projektų finansavimo skiriasi, priklausomai nuo pateiktų
paraiškų skaičiaus ir jose prašomos paramos sumos.
Paraiškas galėjo teikti juridiniai asmenys, užsiimantys
žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara, taip pat
užsiimantys žemės ūkio veikla
ir perdirbantys dalį valdoje užaugintos produkcijos bei planuojantys užsiimti žemės ūkio
produktų perdirbimo ir (ar)
rinkodaros veikla. Paramos gavėjams finansuojama 50 proc.
tinkamų finansuoti projekto
įgyvendinimo išlaidų.
Paramos paraiškų atrankos
vertinimas, vadovaujantis paramos paraiškų atrankos kriterijais, vyko apskričių lygmeniu.
Pirmiausia Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio
ministerijos atliko visų atitinkamoje apskrityje pateiktų paramos paraiškų atrankos vertinimą ir apskričių lygmeniu
sugrupavo paramos paraiškas
pagal paramos paraiškų atrankos balų skaičių. Pažymėtina,
kad visos į pirmumo eiles surikiuotos 26 paraiškos surinko
privalomą mažiausią projektų
atrankos balų skaičių – 35 pri-

valomuosius balus. Paramos
paraiškoms, kurioms pagal
suteiktus atrankos kriterijų
balus visiškai pakanka apskričiai skirtos paramos sumos,
atliekamas tinkamumo skirti
paramą vertinimas. Tačiau
trims Panevėžio apskrityje pateiktoms paraiškoms ir vienai
Vilniaus apskrityje pateiktai
paraiškai pagal suteiktus atrankos balus nepakako skirtos
paramos sumos. Priemonės
įgyvendinimo taisyklėse numatyta, kad tuomet, kai bendra pateiktų paramos paraiškų
prašoma paramos suma yra
mažesnė nei paramos paraiškų
priėmimui skirta lėšų suma,
papildomas vertinimas pagal
nustatytus papildomus atrankos kriterijus gali būti atliekamas ir paramos paraiškoms,
kurioms pagal suteiktus atrankos kriterijų balus nepakako
apskričiai skirtos paramos sumos. Todėl šioms paraiškoms,
kurioms nepakako apskričiai
skirtos paramos, iš apskritims
skirtų lėšų likučių buvo suformuotas biudžetas bei papildomo vertinimo metu rezervuota
trūkstama suma.
Parama skiriama didinti
ūkio subjektų gyvybingumą
ir konkurencingumą, taip pat
skatinti inovacines ūkių subjektų technologijas, maisto
tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio
produktų perdirbimą ir tiekimą rinkai.
Užs. Nr. 24
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Mokyklų stresas nekankina — pravertė Dzūkai
per pirmąjį karantiną išmoktos pamokos kalba, kad...
,

cipą – didžiojoje dalyje mokyklų
vienu metu valgo vienos klasės
mokiniai, dalyje mokyklų – 2 kaimyninių klasių mokiniai (besinaudojančių ta pačia koridoriaus
erdve vienu metu).
„Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijoje remontuojamos
valgyklos patalpos ir maistas
mokyklos valgykloje negaminamas, todėl lavinamųjų klasių
mokiniai maitinami iš namų atsineštu maistu. Sudarytos visos
reikiamos sąlygos mokiniams
pasišildyti maistą, išsivirti arbatos. Iš namų atsineštu maistu
maitinami ir Lazdijų Motiejaus
Gustaičio gimnazijos Kučiūnų
skyriaus pradinukai“, – pasakojo
skyriaus vedėjas.
Po kiekvienos klasės, grupės
valgymo salės išvėdinamos, išvalomos, stalų ir kėdžių paviršiai
dezinfekuojami.

Lazdijų rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas
Dalius Mockevičius įsitikinęs, jog rajono ugdymo įstaigos neblogai
prisitaikė prie pakitusios epidemiologinės situacijos.

»Atkelta iš 1 psl.

„Noriu padėkoti mokytojams,
mokiniams ir jų tėveliams už atsakingumą, bendradarbiavimą ir
rūpestį užtikrinant reikalavimų
laikymąsi ir saugant vieniems kitus“, – kalbėjo D. Mockevičius.
Skyriaus vedėjas pastebėjo, jog
po rudens atostogų, keičiantis epidemiologinei situacijai ir atsižvelgiant į valstybės lygio sprendimus
bei specialistų rekomendacijas,
pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas vaikai mokosi įprastu kontaktiniu būdu, laikantis nustatytų
reikalavimų. Taip pat mokosi ir
lavinamųjų klasių mokiniai. 5–10
ir I–IV gimnazijų klasių mokiniai
laikiniai mokosi nuotoliniu būdu.
Toks sprendimas buvo priimtas
siekiant išvengti galimo židinių
atsiradimo ugdymo įstaigose, nes
šiuo metu Lietuvoje sparčiai auga
užsikrėtusiųjų skaičius.

Pradės naudoti naują
platformą
Pasidomėjus, ar užtenka IT įrenginių moksleivių darbui nuotoliniu būdu, vedėjas patikino, jog
IT įranga buvo pasirūpinta dar
pavasarį mokantis nuotoliniu
būdu, todėl šiuo metu didesnių
problemų nekyla. Pavieniai atvejai dėl interneto prieigos trūkumo
operatyviai sprendžiami.
Paklaustas, kokios praėjusio
pavasario darbo nuotoliniu būdu
pamokos, kas buvo pakeista rudenį, D. Mockevičius pripažino, jog
šiuo metu, lyginant su mokymu
nuotoliniu būdu pavasarį, situacija kur kas geresnė. Apsirūpinta
kompiuterine technika, mokiniai
ir mokytojai turi didesnę mokymosi nuotoliniu būdu patirtį.
„Pavasarį buvo daug nežinios,

ieškojimų ir prisitaikymo prie
naujų aplinkybių metas, tiek
mokiniams, tiek mokytojams
buvo labai išaugęs darbo krūvis. Dabar mokytojai jau žino,
kokie jų sprendimai pasiteisino
praktikoje, o kokie netiko, žino,
kokius mokymo ir mokymosi išteklius naudoti, kaip racionaliai ir
efektyviai paskirstyti darbo krūvį.
Artimiausiu metu visos mokyklos
pradės naudoti Microsoft Office
365 internetinę platformą, kuri
suteiks naujas galimybes nuotoliniam darbui“, – kalbėjo skyriaus
vedėjas.

Valgo ir iš namų atsineštą
maistą
Dalis moksleivių mokosi kontaktiniu būdu – eina į mokyklas.
Įdomu, kaip organizuojamas jų
maitinimas.
D. Mockevičius pasakojo,
jog didžiojoje dalyje švietimo
įstaigų ikimokyklinukai ir priešmokyklinukai maitinami grupės
patalpose. Yra ikimokyklinukų
ir priešmokyklinukų grupių, kurių mokiniai maitinami bendroje
valgymo salėje, užtikrinant, kad
vienu metu joje valgytų tik vienos
grupės mokiniai.
1–4 klasių mokiniai maitinami
mokyklų valgyklų salėse pagal iš
anksto mokyklų administracijų
sudarytus grafikus bei užtikrinant
maksimalų klasės izoliacijos prin-

Dirba pedagogai ir iš kitų
rajonų
Vedėjo paklausėme: „Kokia rajono mokyklų situacija dėl pedagogų personalo? Ar netrūksta
specialistų?“
D. Mockevičiaus teigimu, kaip
ir visoje Lietuvoje, Lazdijų rajono
savivaldybės pedagogų amžiaus
vidurkis kiekvienais metais kyla į
viršų. Didžiausia dalis savivaldybės švietimo įstaigose dirbančių
pedagogų yra nuo 45 m. iki 59
m. amžiaus.
„Tuo tarpu jaunų, tik pradedančių pedagogo karjerą pedagogų labai trūksta, tačiau džiaugiamės, kad šiais mokslo metais
pradėjo pedagoginę karjerą viena
ikimokyklinio ugdymo pedagogė. Tikimės, kad artimiausioje
perspektyvoje ši situacija keisis į
gerąją pusę. Šiais mokslo metais
trūksta pagalbos specialistų, ypač
psichologų, taip pat jaučiamas
kvalifikuotų ikimokyklinio ugdymo specialistų poreikis. Kitų
specialybių pedagoginių darbuotojų, šios dienos duomenimis, netrūksta“, – kalbėjo vedėjas.
Pasidomėjus, ar yra pedagogų, atvykstančių dirbti į Lazdijų
ugdymo įstaigas iš kitų rajonų,
vedėjas sakė, jog į mūsų rajoną atvyksta dirbti pedagogai iš
Druskininkų, Kalvarijos, Marijampolės savivaldybės, Alytaus
miesto ir rajono. Tai sudaro labai
nedidelę dirbančiųjų švietimo įstaigose dalį.
„Pagrindinė dalis dirbančiųjų
mūsų švietimo įstaigose – Lazdijų
rajono savivaldybės gyventojai.
Iš kitų savivaldybių dažniausiai
atvyksta dirbti neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo pedagogai“, –
sakė pašnekovas.
„Dzūkų žinių“ informacija

•

Moksleiviai Lazdijų rajone
– 2020–2021 m. m. mokosi 2297 mokiniai, iš jų pagal
bendrojo ugdymo programas – 1822 mokiniai.
– Lyginant su praėjusiais mokslo metais, bendrai sumažėjo 106 mokiniais, bendrajame ugdyme – 78 mokiniais.
– Lazdijų meno mokykloje mokosi 412 mokinių.
– Lazdijų sporto centre mokosi 401 mokinys.

g Išeinant iš darbo Socialinių
paslaugų centre (SPC), būtinai
reikia parašyti spaudoje nuoširdžią padėką direktorei, kol ji
dar vis užima vadovo poziciją.
Tik nežinia, už ką dėkoti – kad
nuoširdžiai leido išeiti iš darbo?
O gal taip direktorė suvokia SPC
veiklos viešinimą, nes pati pasirengusi padengti tokių padėkų
išlaidas.
g Lazdijuose yra Siauroji gatvė. Nors turim mes Lazdijuose
ir daugiau – ilgesnių ir platesnių, intensyvesnio eismo gatvių,
tačiau būtent Siaurojoje gatvėje
savivaldybė ėmė ir patiesė „gulinčius policininkus“ tam, kad
saugiau būtų važiuoti, o smarkuoliai dantis ir duslintuvus išsibarškintų. Bet ar tikrai kalnelių
reikia Siaurojoje gatvėje, o ne,
pavyzdžiui, Sodų, kur eismas
intensyvus ir automobiliai dažnai pralekia 80 km/h greičiu?
Bet gal mes, dzūkeliai, nieko
neišmanom, gal valdžia buvo
užsakiusi studiją už kokius 25
tūkst. eurų, kuri ir nurodė, kurio-

je vietoje „gultis policininkui“.
g Lazdijų vandenų įmonėje
pietų metas yra šventas reikalas
– darbuotojų tuo metu nevalia
trukdyti, nors ir prasidėtų tvanas. Gyventojams paskambinus dėl pavojų keliančių atvirų
kanalizacijos šulinių, alkanas
balsas pareiškė, kad yra pietų
metas, visi užgulę stalus ir niekas negali išvažiuoti uždengti
šulinių.
g Konservatoriai dalijasi postus ne tik sostinėje, bet ir Lazdijuose. Vietos konservatorių vadukai nusitaikė į vienos Lazdijų
savivaldybės įstaigos vadovo
postą. Kas galėtų paneigti, kad
jauki šiluma iš Lazdijų pasieks ir
Šeštokų miestelį, iš kurio ir kilęs
pretendentas?
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

Mano maisto atliekų konteineris visai tuščias,
tai aš jo ir neištraukiu. Bet vežėjai vis tiek atvažiuoja! Negi ir tuščią konteinerį privalau
ištraukti?

T

aip, ištraukti maisto atliekų konteinerį privalu, nes šiuo metu jie visi yra
numeruojami, tad vežėjai ant konteinerio užklijuoja numerį. Kita vertus,
rūšiuojant atliekas, maisto atliekų konteineris
negali būti tuščias, nes šios rūšies atliekų, kurias sudaro ne tik maisto likučiai, bet ir kavos,
arbatos tirščiai, vienkartiniai popieriniai rankšluosčiai, bulvių lupenos, vaisių žievelės ir kt., yra visuose
namuose. Tik daugelis jas
vis dar meta į mišrių atliekų
konteinerius, o jie tikrinami
ir aptikus netinkamų atliekų
netuštinami. Tad kam jums
tos problemos?

Rūšiuokite!
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Seni daiktai vėl tarnauja: iš „TikoTiks“ centro — į labdaros organizacijas

Maltiečių savanorė Virginija Lisauskienė džiaugiasi: „TikoTiks“ dovanotas šaldytuvas tuoj
pasieks jo laukiančio organizacijos globotinio namus. (ARATC nuotr.)
Vieną dieną į daiktų paruošimo pakartotiniam
naudojimui centrą „TikoTiks“ indų pasiimti užsukę
maltiečių atstovai prasitarė, kad vienam jų globotiniui, gyvenančiam socialiniame būste, labai reikėtų
šaldytuvo – neturi jo. O juk
toks daiktas kiekvienuose
namuose būtinas.

„Pasižvalgėme po daiktų mainų
punktus „Mainukas“ ir radome
čia atvežtą bei paliktą šaldytuvą.
Jis dar veikė, tik šaldymo kamera
nebešaldė. Pasikvietėme meistrą,
kuris pašalino gedimą, ir šaldytuvą atidavėme jo laukiančiam
maltiečių globotiniui, kuris yra
tapęs ir šios organizacijos savanoriu“, – pasakojo Alytaus regiono
atliekų tvarkymo centro Aplinkosauginio ugdymo ir pakartotinio naudojimo padalinio vadovė
Agnė Jučienė.
Panaši situacija buvo ir su
skalbimo mašina. Apie jos poreikį užsiminė viešosios įstaigos
„Gerumo skraistė“ atstovai. Tarp
daiktų punktuose gyventojų pa-

liktų daiktų buvo rasta skalbimo
mašina, kuri veikė, bet nešildė
vandens.
Meistrų sutaisyta skalbyklė
buvo atiduota Alytaus „Gerumo
skraistei“, kuri teikia socialinės
priežiūros paslaugas senyvo
amžiaus žmonėms, asmenims
su negalia ar dėl ligos laikinai
netekusiems darbingumo.
Su šia organizacija „TikoTiks“
bendradarbiauja ir kitose veiklos
srityse. Centro darbuotojai pririnko gyventojų paliktų dar gerų
megztinių. Sutarta, kad „Gerumo
skraistės“ lankytojai juos išardys,
o gauti siūlai bus perduoti Varėnos socialinių paslaugų centro
senjorų grupei. Ją lankantys senjorai iš gautų siūlų mezga kojines
senyviems žmonėms.
„Esame pasiruošę paremti labdaros, paramos organizacijas, jų
globojamus asmenis, socialines
paslaugas teikiančias įmones, atiduodami naudojimui dar tinkamus daiktus, patekusius į mainų
sistemą, o esant poreikiui ir paruošdami tuos daiktus tolesniam
naudojimui.
Taip mažiname mus supančių

„TikoTiks“ centre sutvarkyta skalbyklė keliauja į „Gerumo skraistę“. (ARATC nuotr.)

daiktų kiekį, vartojimą, skatiname
pakartotinį daiktų naudojimą, o
kartu ir padedame asmenims iš
socialiai jautrių grupių. Ir tą daryti gali kiekvienas sąmoningas
žmogus. Labai kviečiame ir raginame prie tokios veiklos prisidėti
verslo įmones, individualia veikla
užsiimančius asmenis. Artėjanti
metų pabaiga, didžiosios šventės – puiki proga keisti įpročius
ar imtis naujos veiklos“, – sakė
A. Jučienė.
Šiais metais Alytaus regione atliktas tyrimas parodė, kad užsiimti daiktų ruošimu pakartotiniam
naudojimui kaip verslu žmones
labiausiai skatina jų aplinkosauginis sąmoningumas, socialinis
atsakingumas ir naujos verslo
galimybės.
ARATC yra pasiruošęs būti
tokia veikla užsiimančių asmenų bei verslo įmonių partneriu,
tiekti medžiagas bei daiktus, kuriuos įmonės ar asmenys paruoštų pakartotiniam naudojimui ir
juos realizuotų savo klientams.
Norintiems užsiimti tokia veikla
gali būti suteikiamos patalpos,
kurios yra pritaikytos ir žmonėms

„Tele2“ nuolaidos telefonams, televizoriams,
robotams dulkių siurbliams ir draudimui
Dabar itin palankus metas
išsirinkti naujus išmaniuosius įrenginius už ypatingą
kainą. Pasiūlymais jau
galima pasinaudoti operatoriaus salonuose ir e.
parduotuvėje www.tele2.lt.

„Išmanieji įrenginiai yra neatsiejama mūsų gyvenimo, darbo ir
buities dalis. Ieškantiems naujo
išmaniojo telefono, televizoriaus
ar roboto dulkių siurblio – geros
naujienos. Šiuo metu siūlome
itin patrauklias sąlygas jiems
įsigyti“, – sakė Petras Masiulis,
„Tele2“ generalinis direktorius.

Išmanieji su 1 Eur pradine
įmoka
„Samsung“ telefonų gerbėjai
Nukelta į 8 psl.

»

Seni megztiniai virs naujomis kojinėmis: „Gerumo skraistėje“ išardytų
mezginių siūlai keliaus į Varėnos socialinių paslaugų centrą, kurio lankytojai
megs kojines senoliams. (ARATC nuotr.)
su judėjimo negalia.
Kaip rodo atlikto tyrimo rezultatai, pakartotiniam naudojimui
daugiausia yra ruošiami baldai,
namų apyvokos, interjero gaminiai, elektros bei elektronikos
įranga.

Jeigu jus domina tokia veikla,
kreipkitės į ARATC Aplinkosauginio ugdymo ir pakartotinio naudojimo padalinį el.
p. tikotiks@alytausratc.lt, tel.
8 659 81933.
ARATC inf.

•

Alytaus profesinio rengimo centras pradeda įgyvendinti projektą
„Asmenų, užsiimančių žemės ūkio veikla, mokymai pagal verslumo
ugdymo bei saugos ir sveikatos mokymo programas“ Nr.14PMKA-19-1-08545-PR001 ir kviečia Alytaus rajono gyventojus,
užsiimančius žemės ūkio veikla, ūkio darbuotojus, asmenis, norinčius tapti ūkininkais ir gavusius paramą ūkiui steigti, dalyvauti
mokymuose pagal šias mokymo programas: Verslumo ugdymas
(16 ak. val.), Žemės ūkio rinkodaros ir pardavimų vadyba (16 ak.
val.), Mokesčių ir įmokų naujovės ((ūkininkams) 8 ak. val.), Saugos
ir sveikatos užtikrinimas ūkininko ūkyje (16 ak. val.).

MOKYMAI YRA NEMOKAMI!
Mokymai vyks nuotoliniu būdu!

Mokymų pradžia – 2020 m. lapkričio 12 d.
Norintys dalyvauti mokymuose gali registruotis darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.:
• el. paštu: vilija.simonaitiene@aprc.lt; majauskiene.laima@
gmail.com
• tel.: +370 614 23673; +370 674 01572
Registruojantis prašome nurodyti: vardą, pavardę, gimimo datą,
gyvenamąją vietą, kontaktinį telefono numerį bei kokius mokymus
norėsite lankyti.
Vilija Simonaitienė,
projekto vadovė
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Kodėl muziejaus direktorė norėjo Lazdijus iškeisti į Alytų?

Prieš kurį laiką Daina Pledienė dalyvavo konkurse Alytaus kultūros centro
direktoriaus vietai užimti, konkurse Lazdijų muziejaus direktorė liko antra.
Ilgametė Lazdijų krašto
muziejaus direktorė neseniai dalyvavo konkurse
Alytaus kultūros centro direktoriaus vietai užimti. Jai
nepavyko laimėti konkurso, tarp keleto pretendentų
ji liko antra. Kas privertė
savo darbą ir Lazdijus mylinčią muziejininkę ryžtis
tokioms permainoms? Ar
ji sulaukė rajono valdžios
užuominų apie tai, jog
derėtų pasiieškoti kito darbo? O gal esminėms permainoms pastūmėjo metų
senumo dramatiška istorija? Ar tai buvo bandymas
pabėgti nuo prisikaupusių
problemų, ar pokyčių troškulys?

Nors tikrojo plano – dirbti
Alytuje – priežasties „Dzūkų
žinioms“ nepavyko sužinoti,
tačiau su Lazdijų krašto muziejaus direktore Daina Plediene buvo kalbėtasi apie tai, kas
trukdo muziejininkams jaustis
oriai, kodėl periferijoje mažėja
jaunų muziejininkų, ar muziejai
apskritai reikalingi.
– Kokia regionuose veikiančių
muziejų misija? Kuo jie skiriasi nuo didžiuosiuose miestuose
veikiančių muziejų?
– Nuo pirmųjų muziejų atsiradimo pagrindinė jų misija liko
nepakitusi – muziejuose kaupiamas, saugomas, populiarinamas
materialus ir nematerialus savo
paveldas. Šiuo metu tarptautiniu
mastu yra intensyviai diskutuojama apie naująją muziejininkystę,
apie tai, kaip muziejai prisitaiko
prie sparčių visuomenės pokyčių.

Jeigu XX a. muziejų pagrindinė
misija buvo apibūdinama teiginiais „įsigyja, išsaugo, tyrinėja,
komunikuoja“, tai dabar atsiranda
nauji muziejus apibūdinantys teiginiai: „demokratizuojanti, įtrauki ir daugiabalsė kritinio dialogo
apie praeitį ir ateitį erdvė“; „saugantis atminčių įvairovę ateities
visuomenėms“; „dalyvaujamieji
ir atviri visiems“. Taigi, dabar
daugelio muziejų siekiamybė
– tapti moderniais, patraukliais
bei reikalingais visiems ir kiekvienam.
Ypač regionuose veikiančiuose
muziejuose labai stipriai juntamas muziejų daugiafunkciškumas: vyksta profesionalaus meno
parodų pristatymai, kameriniai
koncertai, literatūros kūrinių
pristatymai, plenerai, festivaliai,
konferencijos ir t. t. Gal regionų
muziejai pagal statistiką mažiau
sulaukia atvykstančiųjų turistų
(užsienio ir kitų Lietuvos regionų), bet šie muziejai turi glaudesnį ryšį su vietos bendruomenėmis.
Turiu pastebėti, kad tuose savivaldybių muziejuose, kurie turėjo
steigėjų palaikymą ir pritarimą,
regionų muziejai pirmiau negu
nacionaliniai modernizavo savo
ekspozicijas, integravo naujas
technologijas. Mažos struktūros
lengviau prisitaiko prie pokyčių.
– Kaip jaučiasi periferijoje dirbantys muziejininkai, kultūros
darbuotojai? Kokie privalumai
ir trūkumai?
– Sunku atsakyti už viso sektoriaus darbuotojus. Savijauta yra
sunkiai pamatuojamas dalykas.
Savijautą lemia daug faktorių.
Regionų muziejuose darbuojasi

daug puikių darbuotojų, kurie yra
tarsi šviesulėliai, kurie spinduliuoja meilę savo darbui, dega
aistra savo krašto istorijai ir skleidžia tą energiją į aplinką. Jie tarsi
sukuria apie save visą kultūros
mikrovisatą.
Visgi, kad ir kiek stipriai motyvuotas ir visuomeniškas darbuotojas bebūtų, jam svarbu yra
oriai jaustis. Čia nėra skirtumo,
ar tu dirbi didmiesčio muziejuje,
ar regiono – kultūros sektoriaus
darbuotojų atlyginimai yra maži.
O juk labai svarbu būti ramiam
ir užtikrintam, kad tu ne tik pavalgysi ar sumokėsi mokesčius,
bet ir turėsi lėšų padengti būsto
paskolą, sumokėti odontologui,
draudėjui, automobilio meistrui
ir t. t.
Manau, kad tikrai ateis tas
laikas, kai bus sukurta gerovės
valstybė, kurioje kultūros darbuotojai bus gerbiami, vertinami ir
didžiuosis, kad dirba muziejuje.

su vyru sukūrėme šeimą, Lazdijų
Motiejaus Gustaičio gimnaziją
baigė mano dukros. Čia gyvena mano mama, šešurai, mano
draugai. Vertinu mažo miesto
gyvenimo ritmą – viskas greitai,
viskas arti.
Mėgau ir mėgstu darbą muziejuje. Kiekvieną kartą apima
jaudulys, kai muziejų pasiekia
dovanoti eksponatai – ką šį sykį
atrasime? Kuo praturtėsime? Muziejaus darbe nėra monotonijos:
tu esi ir vadybininkas, ir gidas,
ir detektyvas, ir dizaineris, ir
viešųjų ryšių specialistas ir dar
galėčiau daugeliu profesijų tęsti
šį sąrašą.

– Kodėl vis mažiau jaunų
kultūros specialistų atvyksta į
periferiją?
– Manau, todėl, kad ir darbo
vietų nedaugėja.

– Kaip pandemija atsiliepė
Jūsų vadovaujamos įstaigos
veiklai?
– Paskelbus karantiną šiemet
neįvyko daug suplanuotų renginių, parodų pristatymų, edukacinių užsiėmimų. Pavasarį džiaugėmės, kai buvo patvirtintos dvi
„Kultūros paso“ programos, bet
mokyklos nespėjo pasinaudoti šia
galimybe. Neįvyko kasmetiniai
„Kraštotyrininkų atlaidai“, „Muziejų naktis“, kasmetinė Lazdijų
rajono mokinių kraštotyros konferencija, žydų kultūros festivalio
koncertas ir t. t.
Karantinas koregavo lietuvių
atostogų įpročius. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais jautėme ženklų
lankytojų iš kitų Lietuvos regionų
pagausėjimą, tačiau tai nekompensuos kasmetinio lankytojų
skaičiaus. Matome, kad šiemet
jis bus ženkliai mažesnis.

– Pasigirsta balsų, neva regioniniai muziejai yra atgyvena ir
jie nereikalingi. Ką pasakytumėte taip teigiantiems žmonėms?
– Nesenai klausiausi labai
charizmatiškos bibliotekininkės
I. Mitunevičiūtės paskaitos. Ji
provokuodama auditoriją pakvietė įsivaizduoti, kad vieną
dieną staiga iš Lietuvos dingtų
visa kultūra: muziejai, teatrai,
koncertai, filmai, bibliotekos,
galerijos, kultūros centrai (net ir
iš televizijos). Tada ji paklausė:
„Kiek ilgai Jums užtektų prekybos centrų, grožio salonų, kavinių
ar pasiplaukiojimų baidarėmis?..“
Taigi, tie, kuriems atrodo, kad
regionuose muziejai nereikalingi, tegul dar labiau įtempia savo
vaizduotę...
– Kaip papildote Lazdijų krašto muziejaus ekspoziciją?
– Nuolatinės ekspozicijos Lazdijų krašto muziejuje ir jo padaliniuose yra naratyvinio (pasakojamojo) pobūdžio. Tad kasmet jos
keičiamos labai nežymiai – atsiradus tik labai vertingiems ar
pasakojimą papildantiems eksponatams. Kita ekspozicijų dalis yra keičiama maždaug kas du
mėnesius (kilnojamosios parodos,
parodos iš muziejaus rinkinių,
teminės parodos).
Kasmet muziejaus rinkiniai pasipildo vidutiniškai 2000 eksponatų. Juos daugiausiai dovanoja
asmenys, gimę, gyvenę ar dirbę
Lazdijų krašte.
– Jūs esate istorikė, didesniame mieste galėtumėte susirasti
įdomesnį ir geriau apmokamą
darbą. Kas Jus laiko Lazdijuose?
– Esu baigusi istorijos-politologijos studijas Vilniaus pedagoginiame universitete. Tačiau
tikrojo istoriko darbo taip ir neteko dirbti.
Esu, matyt, labai sėsli. Lazdijuose baigiau vidurinę mokyklą,

– Prieš kurį laiką dalyvavote
konkurse Alytaus kultūros centro direktoriaus vietai užimti. Kodėl nusprendėte bandyti iškeisti
muziejininkystę į kultūrą?
– Matyt, turėjau tam asmeninių
priežasčių…

– Nuo ko priklauso vietinio
muziejaus sėkmė: nuo vietos valdžios dėmesio, nuo nacionalinės

kultūros politikos ar nuo žmonių, dirbančių muziejuje?
– Nuo visų Jūsų išvardintų
veiksnių. Be abejo, labai svarbus
yra muziejaus steigėjo – Lazdijų
rajono savivaldybės – požiūris.
Prisiminusi, kokioje būklėje buvo
Lazdijų rajono muziejai 2004 m.,
galiu drąsiai tvirtinti – Lazdijų
krašto muziejus palaikymą turi.
Ne per vienerius metus, bet sistemingai kasmet buvo skiriamas
finansavimas muziejų pastatų renovavimui: Lazdijų krašto muziejaus, Kapčiamiesčio Emilijos
Pliaterytės muziejaus patalpos,
Veisiejų krašto muziejaus, 3 Etnografinės Prano Dzūko sodybos
pastatai buvo suremontuoti pritarus ankstesniems Lazdijų rajono
savivaldybės vadovams. Buvo
užsitikrintas finansavimas ir parengta techninė dokumentacija
Memorialinio Motiejaus Gustaičio namo restauravimui ir Laisvės kovų muziejaus perkėlimui
į kitas patalpas. Šios kadencijos
savivaldybės vadovai ne tik užtikrina suplanuotų darbų tęstinumą,
bet ir ieško papildomų galimybių
įrengti atviras muziejaus fondų
saugyklas, kad išspręstume vieną
opiausių muziejinio darbo klausimų – fondų saugyklų trūkumą.
– Kokią matote Lazdijų krašto
muziejaus viziją?
– Rengdami Lazdijų krašto muziejaus strateginį veiklos planą
kolektyve daug diskutavome,
kokį muziejų mes patys norėtume lankyti. Mūsų siekiamybė,
kad Lazdijų krašto muziejus taptų
kūrybiška, moderni istorinių ir
kultūrinių atradimų vieta. Jaukus
lankytojų nestokojantis muziejus,
kuriame gera leisti laisvalaikį su
šeima, skirti pasimatymus, diskutuoti su bendraminčiais, gurkšnojant arbatą klausytis tekstų ir
muzikos.

•

– Ačiū už pokalbį.
„Dzūkų žinių“ informacija

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

Politinės aktualijos

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

Bendruomenių naujienos
Rajono bendruomennių aktualijos,
informacija apie projektus, organizuojamas šventes ir dar daugiau.

Dzūkai kalba, kad...

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

Lazdijų krašto naujienų savaitraštis
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„Tele2“ nuolaidos telefonams, televizoriams,
robotams dulkių siurbliams ir draudimui
»Atkelta iš 6 psl.

turėtų suskubti – šiuo metu net keturiems šio gamintojo išmaniųjų
telefonų modeliams taikomi ypač
geri pasiūlymai.
Dabar ryškus, spartus ir universalus „Samsung Galaxy
A41“ (64 GB) telefonas su bet
kuriuo „Tele2“ planu, nurodytu
www.tele2.lt, 24 mėn. sutartimi
ir 1 Eur pradine įmoka – vos
8,25 Eur/mėn. Telefono kaina
mokant visą sumą iškart – tik
199 Eur.
Su 1 Eur pradine įmoka galite įsigyti ir kitus populiarius
„Samsung“ telefonų modelius:
galingą „Samsung Galaxy A 71“
(128 GB), ištvermingą „Samsung
Galaxy S20 FE“ (128 GB) ir pažangų „Samsung Galaxy S20+“
(128 GB).

Televizoriai vos nuo 1,99
Eur/mėn.
Dabar užsakant televizorių su
24 mėn. „Tele2 Laisvo interneto“ planu ir „Go3“ išmaniąja
televizija, pradinė televizoriaus
įsigijimo įmoka yra tik 1 Eur.
Interneto ir televizijos paketo
kaina prasideda vos nuo 21,64
Eur. Modemo kaina į pasiūlymą
neįskaičiuota ir prasideda nuo
2,5 Eur/mėn. Taip pat taikoma
50 proc. nuolaida TV priedėliui.
Puikus pasiūlymas šiuo metu
taikomas aukšta vaizdo ir garso
kokybe pasižyminčiam televizoriui „Xiaomi Mi Led TV 4A
32EU“. Užsakant šį televizorių
su 24 mėn. interneto planu ir
pasirašant 36 mėn. įrangos pirkimo sutartį, jo kaina – tik 1,99

Eur/mėn.
Tuo tarpu išsirinkus 65 colių ekrano įstrižainę turintį
„Samsung Q70T QLED Smart
4K TV“ arba „Samsung Q80T
QLED Smart 4K TV“ televizoriaus modelį, už simbolinį
1 ct mokestį bus pridėta dovana – „Samsung“ garso sistema
„Soundbar HW-Q60T“ namų
kino teatrui.
Įsigijus 55 colių įstrižainės
televizorių „Samsung Q70T
QLED Smart 4K TV“, taip
pat dovana – „Samsung“ garso
sistema „Soundbar HW-T650“
dar geresnei filmų žiūrėjimo ir
žaidimų patirčiai.

lite įsigyti vieną iš vartotojų pamėgtų robotų dulkių siurblių.
Išmanųjį pagalbininką „Ecovacs Deebot 500“, mokant visą
sumą iškart, galite įsigyti vos
už 169 Eur.
„Xiaomi Mi Robot Wet &
Dry“ siurbiantis ir plaunantis
išmanusis siurblys, mokant visą
sumą iškart, kainuos vos 219
Eur.
O didele siurbimo galia ir precizišku grindų plovimu vandeniu
pasižymintį dulkių siurblį „Xiaomi Mi Robot Vacuum–Mop P“
šiuo metu, mokant visą sumą
iškart, galite įsigyti vos už 279
Eur.

Nuolaidos robotams
dulkių siurbliams
Šiuo metu su puikia nuolaida ga-

Namų turto draudimas –
tik 3,5 Eur/mėn.
Namuose laikant įvairius ver-

tingus daiktus ir išmaniuosius
įrenginius, verta pasirūpinti
patikimu ir saugiu namų turto
draudimu. Namų turto draudimo kaina – tik 3,5 Eur/mėn.
Mėnesio mokestis už draudimo paslaugą bus įtrauktas
į „Tele2“ mėnesio mokėjimo
sąskaitą.
Be namų turto draudimo, taip
pat galite rinktis būsto draudimo, būsto + namų turto draudimo bei privalomojo vairuotojų
draudimo paslaugas.
Daugiau informacijos apie pasiūlymus ir akcijas sužinosite
www.tele2.lt, „Tele2“ salonuose
arba paskambinę telefonu 117.
Įrenginiams papildomai taikomas vienkartinis laikmenos
mokestis. Akcijos laikas bei
įrenginių kiekis – riboti.

•

Startuoja nauja mobilioji programėlė „Korona Stop LT“
„Korona Stop LT“ tikslas – kuo greičiau nutraukti
koronaviruso infekcijos plitimą, įspėjant programėlės naudotojus apie kontaktą su koronavirusu
užsikrėtusiu asmeniu ir pateikiant rekomendacijas,
kaip elgtis toliau.
Kuo didesnis šios mobiliosios programėlės naudotojų skaičius, tuo koronaviruso infekcijos suvaldymas bus efektyvesnis, todėl piliečiai raginami nemokamai ją atsisiųsti ir naudoti.

Anksti sužino apie galimą
užsikrėtimą
Koronavirusas, sukeliantis
COVID-19 ligą, gali plisti be
simptomų, todėl juo užsikrėtęs asmuo gali platinti ligą to
nežinodamas, o pasireiškus
simptomams, virusas jau gali
būti perduotas kitiems. Norint
sustabdyti jo plitimą, simptomus
jaučiantiems žmonėms nepakanka tiesiog likti namuose. Naudodamasis „Korona Stop LT“
programėle, užsikrėtęs asmuo
gali greitai įspėti arti jo buvusius
kitus programėlės naudotojus.
Taip jos naudotojai gali anksti
sužinoti apie galimą užsikrėtimą
ir imtis priemonių, kad apsaugotų save ir kitus.
Ši programėlė nepakeičia
įprasto epidemiologų atliekamo
darbo, tik jį papildo – suteikiama
galimybė paprasčiau informuoti
tuos, kurių užsikrėtęs COVID-19
asmuo nepažįsta arba apie kuriuos
galėjo pamiršti.
„Kuo daugiau sąlytį turėjusių
žmonių nustatysime, tuo greičiau
sustabdysime viruso plitimą. Programėlė padės nustatyti net ir tuos
mūsų kontaktus, apie kuriuos pa-

tys neturime galimybės sužinoti,
pavyzdžiui, apie sąlytį kelionės autobusu metu, parduotuvėje ar kitoje
viešoje vietoje“, – aiškina Nacionalinio visuomenės sveikatos centro
direktorius Robertas Petraitis.

Svarbu įjungti „Bluetooth“
ir nešiotis telefoną
Programėlę turintys telefonai,
naudodami „Bluetooth“ ryšį,
tarpusavyje keičiasi informacija,
kada, kokiu atstumu ir kiek laiko buvo šalia. Kai koronaviruso
infekcija nustatoma vienam iš
programėlės naudotojų, jis pats
savanoriškai tai paskelbia programėlėje, nepaviešindamas jokių
asmens duomenų.
Tuomet programėlės naudotojai,
kurie per paskutiniąsias 14 dienų
buvo šalia užsikrėtusiojo ilgiau nei
15 minučių mažesniu nei 2 metrų
atstumu, gauna pranešimą apie galimą buvusį kontaktą ir vadovaujasi
programėlėje pateiktomis rekomendacijomis dėl tolesnių veiksmų,
automatiškai įvertinus buvusio
kontakto trukmę ir intensyvumą.
Jei kur nors einate, visuomet yra
tikimybė, kad galite atsidurti arti
užsikrėtusio COVID-19 asmens,

todėl pravartu su savimi nešiotis
telefoną su veikiančia programėle
„Korona Stop LT“ ir įjungtu „Bluetooth“ ryšiu.
Jei užsikrėtėte ir skambinate arba
rašote Nacionaliniam visuomenės
sveikatos centrui, kuris patvirtina
Jūsų užsikrėtimą, gaunate specialų atvejo patvirtinimo kodą, kurį
reikia įkelti į programėlę tam, kad
būtų įspėjami kiti vartotojai. Nėra
atskleidžiama, kas pranešė apie užsikrėtimą koronaviruso infekcija
(COVID-19), taip pat neatskleidžiama ir jokia kita informacija,
kuri leistų tiesiogiai identifikuoti
užsikrėtusį COVID-19 asmenį.
Jei į programėlę gavote pranešimą apie padidėjusią riziką, vadinasi, tikriausiai buvote arti koronavirusu užsikrėtusio asmens.
Tai nebyloja, kad tikrai susirgsite,
tačiau tokiu atveju labai svarbu likti
namuose ir stebėti savo simptomus,
o atsiradus sausam kosuliui, karš-

čiavimui ar pasunkėjus kvėpavimui, būtina kreiptis į savo šeimos
gydytoją. Papildoma informacija
ir rekomendacijos bus pateiktos
programėlėje.

Rekomenduojama
parsisiųsti visiems
Norint kuo greičiau gauti visą aktualiausią informaciją ir užkirsti
kelią tolimesniam koronaviruso
infekcijos plitimui, šią programėlę vertėtų parsisiųsti visiems.
Tik naudojantis šia programėle
galima įspėti net ir tuos kontaktus, kurių patys nepažįstame ir
negalime identifikuoti, todėl labai svarbus žmonių aktyvumas
– kuo daugiau piliečių parsisiųs
ir naudos programėlę, tuo daugiau sąlytį turėjusių asmenų bus
informuota ir greičiau galėsime
džiaugtis sumažėjusiais užsikrėtimo koronavirusu atvejais.
„Korona Stop LT“ atsisiuntimas
iš mobiliųjų „App Store“ arba
„Google Play“ parduotuvių ir jos
naudojimas yra savanoriškas ir visiškai nemokamas. Pradėti naudotis
mobiliąja programėle, sustabdyti ir
vėl atnaujinti jos naudojimą galima
bet kuriuo metu.
Tiesa, programėlės veikimas
planšetiniuose kompiuteriuose,

išmaniuosiuose laikrodžiuose ar
kituose nešiojamuosiuose kompiuteriuose neplanuojamas.
Panašios programėlės naudojamos ir kitose šalyse. Lietuva
dar šiemet planuoja prisijungti
prie apsikeitimo duomenimis tinklo su kitomis Europos šalimis,
todėl keliautojai taip pat galės
būti informuojami apie galimai
turėtą kontaktą su užsikrėtusiuoju
koronaviruso infekcija.
Kilus klausimų dėl „Korona
Stop LT“ programėlės, galima
kreiptis tel. +370 526 49 676
(pirmadieniais–ketvirtadieniais
8.00–17.00; penktadieniais 8.00–
15.45; šeštadieniais–sekmadieniais 8.00–17.00) arba el. paštu
konsultacijos@nvsc.lt
Informacija apie programėlę
skelbiama interneto svetainėje
koronastop.lt
Užs. Nr. 26
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Krikštonių „Dviračio žynios“

Vidzgirio progimnazijai Akmeniniai
vadovaus naujas direktorius Jums padainuosim „Rampadrylę“

Naujasis Alytaus Vidzgirio progimnazijos direktorius A. Čiurlionis.
Alytaus Vidzgirio progimnazijos direktoriaus konkursą laimėjo Artūras Čiurlionis. Vienintelis konkurse
dalyvavęs kandidatas iki
šių metų rugsėjo vadovavo
Šventežerio (Lazdijų r.) mokyklai, kurios direktoriaus
postą užėmė nuo 2004 metų.

Du magistro diplomus turintis
A. Čiurlionis, prieš tapdamas

Alytaus Vidzgirio progimnazijos direktoriumi, buvo vadinamas
vienu inovatyviausių Lazdijų rajono pedagogų, vadybininkų.
Vidzgirio (buvusi 8-oji) mokyklai, pakeitęs nuo šios švietimo įstaigos atidarymo 1977 m. dirbusį direktorių Petrą Kaminską, nuo 1992
m. iki 2019 m. vadovavo dabartinis
Alytaus miesto tarybos narys Valdas Račkauskas. Po jo vidzgiriečiai
nuolatinio direktoriaus neturėjo.

Lėjus dėl akmeninių nepaklusnumo statant paminklą Lietuvos
partizanams ir tremtiniams pareiškė, kad čia yra principo reikalas.
Teisingai sako žmogus: Lėjaus ir
akmeninių pažiūros su tikrove visai nesutampa. Lėjui brangi, esant
valdžioje, „savivaldybės žemė“,
nes ją gina įstatymo raidė, o akmeniniams – akmenyje Vyčio ženklas,
kuris mums padėjo nepalūžti. Per
akmenį – dvi rausvos juostos, tai –
tremtinių kelias. Tai mūsų tiesa, nes
mus gina nukankintų dvasia. Lėjus
šių simbolių perskaityti nemoka,
tai jam turi parašyti raidėmis, kaip
pirmokui, bet dar turi tiek proto
auksinio, jog žino, kad įstatymo
raidė jam suteikia laisvę gniaužt
ir sekiot akmeninį. Tačiau nežino,
kad jeigu būtų amžinai įstatyme
uždarytas, jam niekados neišauštų
Vidzgirio progimnazija – pasta- laisvės rytas. Dėl tos žemės pėdos
ruoju metu atsinaujinanti, auganti šis „partizanas“ savo galvos nepaįstaiga tiek mokinių, tiek veiklų dės niekados. Jam labai svarbūs ne
skaičiumi. Vidzgirio progimnazija simboliai, bet jo orumas ir garbė,
– vienintelė Alytaus progimnazi- nes ją taip pat gina įstatymo raija, iš Švietimo, mokslo ir sporto dė. Lėjus nepagalvoja, ar aš garbę
ministerijos gavusi teisę vykdyti turiu, bet mąsto, kaip akmeninius
pilotinę visos dienos mokyklos uždaryti tarp sienų keturių. Ta Lėprogramą, jai pasiteisinus, šią jaus dainelė iš jo tuštybės – tai tarsi
veiklą ketina tęsti toliau.
išderinta armonika savivaldybės.
Kun. Reitelaitis bažnyčią pastatė
ne Sibiro upės vėliavai-plakatui,

•

bet Kristui Karaliui. Tad upei nereikia maišyti tikėjimo su propaganda
ir kurti savo įvaizdį jausmais žmonių, kurie tos miglos nesupranta.
Kokios patyčios, kai „komunarai“
prisidengia atvaizdu bažnyčios, tai
kaip koksai klanas – tokios vėliavos neturi netgi Vatikanas. Šis plakatinis „vėlės“ simbolis atėjęs ne iš
istorijos gelmių, o iš upės seklumų.
Ir visai nesvarbu, kas tas spalvas
pasirinko – ES, Izraelis ar mūsų
pajūris, bet – ne Dzūkija, kuri tokių
spalvų neturi, nėra tokių spalvų jos
raštuos nei jos dainoj, netgi psalmėj kiekvienoj. Vėliava linksmai
plevėsuoja su „komunarų“ kavalkada, kur prie šventoriaus miega
kun. Reitelaičio apleista trobelė,
o joje – raštai apie mūsų kraštą ir
mūsų nedalią. Ar leidžias saulelė,
ar aušta rytas, ji amžinai užrakinta.
Kada nors koks plėšikas arba vagis
būtinai ją atrakins. Ką nors pakeisti
nėra jokių šansų, nes mūsų dienos
kaip šventė, kaip vakarai romansų:
„Šoko jie abu nuo tilto ir nuskendo bangose...“. Jeigu netikite, tai
paklauskite mano tetos arba Arūno
Sujetos.
Iš pelenų pilkų pakilę, Jums
padainuosim „Rampadrylę“.
Redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa
su autoriaus pozicija.

•

„Tele2“ pataria, kaip nuotoliniu būdu efektyviai suvaldyti verslo procesus
Lietuvoje prasidėjus antrajam karantinui biurai
vėl kraustosi į namus. Šis
procesas bus daug sklandesnis pasitelkus „Tele2“
nuotolinio darbo sprendimus verslui.

„Siekiame būti ten, kur yra
mūsų klientai, kad darbas
nuotoliniu būdu vyktų be jokių rūpesčių, o verslo procesai
nesustotų. Išmanius sprendimus verslui galima užsisakyti
neišeinant iš namų – „Tele2“
savitarnos svetainėje“, – sakė
Petras Masiulis, „Tele2“ generalinis direktorius.

1. Valdykite skambučių
srautą
Kiekvienas skambutis verslui
dabar ypatingos reikšmės. Išmaniuoju skambučių valdymu
(ISV) nepasiekiamo darbuotojo
skambučiai automatiškai nukreipiami kolegai, o bendrojo
įmonės numerio skambučiai
– į kitus pasirinktus telefono
numerius. Išmanioji autoatsakiklio funkcija klientui leidžia
pasirinkti skyrių, su kuriuo
norima susisiekti – taip išvengiama papildomo tarpininkavimo.
Darbą namuose ypač palengvina skambučių statistika, su kuria efektyviau valdomas klientų
aptarnavimo procesas. Daugiau
apie ISV: https://tele2.lt/verslui/
sprendimai-verslui/ismanusskambuciu-valdymas/

2. Komandos darbą
organizuokite virtualiai
Efektyviam nuotoliniam įmonės valdymui rekomenduojame
skaitmenizuoti procesus bei planavimą su sprendimu „Tasker“.
Įrankiu eliminuojama popierinė dokumentacija ir galimos su
tuo susijusios klaidos. Išsamiau:
https://tele2.lt/verslui/sprendimai-verslui/tasker-programa
Dar sklandesnį įmonės klientų
aptarnavimą, projektų bei pardavimų valdymą užtikrina ryšių su
klientais valdymo sistema „Tele2
Hanna CRM“. Ji integruota su
„Tasker“ ir „Išmanaus skambučių
valdymo“ sprendimais, todėl svarbiausius verslo procesus valdyti
ypač patogu. Sužinokite daugiau
apie „Tele2 Hanna CRM“: https://
tele2.lt/verslui/sprendimai-verslui/hanna-crm/
Komandos darbui taip pat
svarbus virtualus įrankių paketas „viskas viename“, lengvai pasiekiamas iš namų. Tokį paketą
siūlo „Microsoft 365“ – galinga
el. pašto programa, aplikacijos
bendravimui ir talpi duomenų
debesija. Išsamiau: https://tele2.
lt/verslui/sprendimai-verslui/office-365/
3. Informuokite savo
klientus
Svarbią informaciją klientams ar
darbuotojams praneškite efektyviu „SMS verslui“ sprendimu.
Juo greitai išsiųsite didelį skaičių
žinučių pasirinktiems gavėjams.
Vienos žinutės kaina – vos 0,016

Eur. Daugiau apie „SMS Verslui“:
https://tele2.lt/verslui/sprendimai-verslui/sms-verslui/

4. Naudokite mobilųjį
parašą
Pasitikrinkite, ar veikia vienas
pagrindinių nuotolinio identifikavimo įrankių – mobilusis parašas, asmens parašo ir asmens
tapatybės dokumento elektroninis
atitikmuo.
M. parašu galima pervesti pinigus, pasirašyti sutartis, sumokėti
mokesčius, užsisakyti pažymas iš
valstybės institucijų ir kita.
Dėl asmens duomenų apsaugos
m. parašas išduodamas ir pratęsiamas tik fiziniuose salonuose, todėl
juo pasirūpinti rekomenduojame
iš anksto susitarus su aptarnaujančio operatoriaus vadybininku.
Daugiau: https://tele2.lt/verslui/
sprendimai-verslui/mobilusisparasas
5. Įrangą darbui namuose
įsigykite pigiau
Dabar „Tele2“ internetinėje
parduotuvėje taikomi specialūs
pasiūlymai verslui reikalingos
įrangos įsigijimui. Pasirinkus
neribotų GB mobilaus interneto planą verslui su 12 arba 24
mėn. sutartimi, suteikiama 100
Eur nuolaida išmaniems įrenginiams. Daugiau apie pasiūlymus
verslui:
https://tele2.lt/verslui/internetas/mob-internetas-kompiuteryje/
planai/
https://tele2.lt/verslui/kompiu-

teriai/
https://tele2.lt/verslui/aksesuarai/

6. Pasirūpinkite sklandžiu
interneto ryšiu
Darbui per atstumą reikalingi
spartūs interneto sprendimai.
„Tele2 Laisvą internetą“ itin paprasta įdiegti, o pradėti naudotis
galite iškart. Mobilaus interneto
plano kaina prasideda vos nuo
3,50 Eur/mėn. Išsamiau: https://
tele2.lt/verslui/internetas/mobinternetas-kompiuteryje/planai/
Prireikus šviesolaidinio interneto, rekomenduojame rinktis
jungtinį telekomunikacijų paslaugų planą verslui. Mobiliųjų
planų ir šviesolaidinio interneto
jungtinio paketo kaina prasideda
vos nuo 4,90 Eur/mėn. Sužinokite
daugiau: https://tele2.lt/verslui/
internetas/sviesolaidinis-internetas
7. Taupykite su išmaniais
planais verslui
Užsisakę keletą verslo paslaugų

viename pakete – „Tele2 Išmanus
planas“ verslui ne tik sutaupysite, bet ir gausite pridėtinių naudų. Dvigubai daugiau duomenų
pokalbių planams, nemokami
skambučiai į ES šalis. Taip pat
pasisveikinimo pranešimai, balso
pašto, skambučių nukreipimo ir
pokalbių statistikos paslaugos bei
6 mėn. nemokamas m. parašas.
Neišnaudoti interneto duomenys
automatiškai perkeliami į kitą
mėnesį. Išsamiau: https://tele2.lt/
verslui/ismanus-planai-verslui
Šiuo laikotarpiu rekomenduojame lankytis fizinėse klientų
aptarnavimo vietose tik tada, kai
negalima paslaugų užsisakyti
elektroniniu būdu. Operatorius
primena, kad atvykus į salonus būtina dėvėti veido kaukes, išlaikyti
saugų bent 1 m atstumą, laikytis
čiaudėjimo ir kosėjimo etiketo bei
pasirūpinti rankų higiena.
„Tele2“ paslaugas verslui galite
užsisakyti internetinėje svetainėje www.tele2.lt, „Tele2“ salonuose arba paskambinę telefonu
117.

•
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Eteris
Ketvirtadienis
, lapkričio 12 d. Saulė teka 7.43, leidžiasi 16.22, dienos
ilgumas 8.39. Delčia. Vardadieniai: Juozapotas, Teodoras, Ašmantas, Alvilė, Kristina, Renata, Kristinas.

KETVIRTADIENIO AIDAS

Aidas Kelionis
2018 metų gegužės mėnesio pradžioje
teko patirti didelį malonumą – nuskridau į Oslą pasižiūrėti jau legendinės,
bet dar savo meistriškumo viršūnėje
tebeesančios geriausios pasaulio muzikos grupės „Metallica“ koncerto. Tik
šį kartą ne apie tai, tiksliau, apie tai,
ką teko patirti koncerto metu sėdint
Oslo „Telenor“ arenoje, talpinančioje
dvidešimt tris tūkstančius žiūrovų.
2017 metų vasarį „Metallica“ koncertą teko stebėti Kopenhagoje, tad
galėjau palyginti Oslo „Telenor“ areną su Danijos sostinės „Royal“ arena.
Jeigu „Karališkoji“ Kopenhagos arena
buvo nepaprastai jauki ir puikiai, be
jokių priekaištų įrengta, tai Norvegijos
sostinės arena greičiau priminė didelį
tvartą, kuriame buvo šaltoka, o užpakalius spaudė prastos plastikinės kėdės.
Bet net ne apie tai noriu papasakoti.
Esu gana sėslus žmogus ir į užsienį
ne taip dažnai išsiruošiu. Tad išvykęs iš
Lietuvos gana gerai pastebiu skirtumus
tarp mūsų ir kitų šalių, nes akis nespėja
atbukti ir itin gerai pastebi įvairius niuansus bei smulkmenas. 2016 m. Seimo
rinkimus laimėjo „žalieji valstiečiai“,
kurių vienas pagrindinių tikslų, kaip
jie patys nuo pat pradžių trimitavo, –
kova su alkoholizmu. Lyg mes būtume
visiškai ir beviltiškai prasigėrusi tauta.
Svarbiausia ir juokingiausia, kad buvo
nusitaikyta į visus be išimties žmones.
O juk velnias slypi detalėse.
Dar prieš koncertą Osle balandžio pabaigoje Kaune vyko Pasaulio ledo ritulio čempionatas, kurį laimėjo Lietuvos
ledo ritulio rinktinė. Ir man teko laimė
vieną dieną lankytis Kauno „Žalgirio“
arenoje ir stebėti net trejas rungtynes.
Taigi ten praleidau visą dieną. Kadangi esu rašytojas, ypač mėgstu stebėti

aplinką ir žmones, tad mano dėmesį per
ledo ritulio grumtynes prikausto ne tik
jos. Rungtynių metu „Žalgirio“ arenoje
buvo pardavinėjamas alkoholinis alus.
Žmonės juo gausiai vaišinosi. Kas itin
maloniai nustebino: per dešimt valandų nepastebėjau ne tik nusigėrusių ar
svyruojančių žmonių, bet net įkaušusių
neteko matyti. Visi elgėsi kultūringai,
maloniai, adekvačiai. Kuo ilgiau stebėjau žmones, tuo labiau jais didžiavausi,
ir galvoje kilo klausimas, dedikuotas
ponui A. Verygai. Tai kurgi tie girtuokliai lietuviai, apie kuriuos patys diena
iš dienos skalambijame šaliai ir pasauliui?! Na, jau galvojau, jeigu Lietuvoje
tokia gera padėtis, kalbant apie vidutinės
ir aukštesnės klasės žmones – manau,
tokie lankosi sporto varžybose ir koncertuose – tai jau civilizuotoje šimtametes
demokratijos tradicijas turinčioje Norvegijoje bus dar geriau. Ir ką jūs, mielieji,
manote. Koncerto metu teko gerokai
pasinervinti, nes mažiausiai trisdešimt
kartų turėjau atsistoti ir praleisti žiūrovus, kurie ėjo ir ėjo alaus. Tik vaizdelis
čia buvo daug kartų prastesnis nei Kaune: nemažai įkaušusių ir akivaizdžiai
prisigėrusių žmonių. Vienoje vietoje
buvo drūčiai apvemta siena, šalia arenos
telkšojo didelė bala su skrandžio turiniu.
Negalėdamas ramiai žiūrėti koncerto ir
atlikdamas pratimą stok, sėsk pradėjau
po nosimi kuo toliau, tuo labiau burbėti.
Ir dar mūsų valdžia išdrįsta kalbėti, kad
išgeriame daugiausiai alkoholio pasaulyje ir esame prasigėrusi tauta, o pavyzdžiu
mums dar rodo Skandinaviją, taip mus
elementariai mulkindami! Ne veltui,
oi, ne veltui pas mus Lietuvoje vyksta
protestai prieš visuotinę „verygizaciją“
su plakatais „MES NE LIGONIAI“.
Didžiausia problema mūsų šalyje nėra
vidutinės ir aukštesnės žmonių klasės
alkoholinių gėrimų vartotojai, o taip
negražiai vadinami „kandys“, maukiantys stiprų alų ir pigų stiprų vyną.
Į pastaruosius ir turėtų būti nukreipta
valdžios kova su alkoholizmu ir su tuo
susijęs didelis rūpestis. Dabar gi susidaro įspūdis, kad „žaliųjų valstiečių“
valdžia nelabai suvokia, kaip spręsti
panašias problemas, o tik gaišta laiką,
kurpdami skambius šūkius ir lozungus,
ir vis lyg poterius berdama velniai žino
iš kur trauktą statistiką, kuri visiškai
neatitinka tikrovės.
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KNYGYNĖLIS, Seinų g. 12, Lazdijai
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LRT TV
2020. 11.12
6.00 Lietuvos Respu-

8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Sužeisti paukš-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,
Lietuva.
9.00 „Alpių detektyvai“.
9.45 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.35 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Gimę tą pačią
dieną.
13.00 Pasaulio puodai.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
15.45 Įdomiosios
pamokos. Būkim
drauge.
16.40 „Seselė Beti“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Daiktų istorijos.
20.30 Panorama.
20.45 Sportas. Orai.
20.50 Eurolygos krepšinio
turnyras. Tel Avivo
„Maccabi“–Kauno
„Žalgiris“.
23.10 „Degantis pasaulis“.
0.15 „Alpių detektyvai“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Klauskite daktaro.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Daiktų istorijos.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Piniginės reikalai.
3.30 Gyventi kaime
gera.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Vakaras su Edita.
5.00 LRT radijo žinios.
5.05 „Ponių rojus“.

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

LNK
6.15 „Svaragini. Amžina

draugystė“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Pakvaišusi porelė“.
12.10 „Būrėja“.
13.30 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Našlaitės“.
15.30 „Juodvarnis“.
16.35 Labas vakaras,

Lietuva.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Bučiuoju. Rūta.
21.00 „Rimti reikalai 3“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 „Pagirios Tailande“.
0.40 „Iliuzija“.
1.40 „Išlikimas“.
3.15 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
4.45 Alchemija. Švie-

timo amžius.
5.10 RETROSPEKTYVA.
TV3
6.25 „Galingieji reindže-

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

Plačiakelnis“.
7.55 Gero vakaro šou.

čiai“.

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

geriau“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Sabotažas“.
22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
22.18 „Sabotažas“.
0.15 „Kaulai“.
1.15 „CSI kriminalistai“.
2.10 „Havajai 5.0“.
3.10 „Paskutinis žmogus

Žemėje“.
4.10 „Kaulai“.
5.10 „CSI kriminalistai“.
BTV
6.00 „Strėlė“.
7.00 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.20 „Teisingumo

agentai“.
9.25 „Pėdsakas“.
10.25 „Rozenheimo

policija“.
11.25 „Privatus detek-

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

geriausia“.
14.50 „Teisingumo

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

policija“.
18.30 „Strėlė“.
19.30 „Privatus detektyvas Magnumas“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Šalutinis efektas“.
23.05 „Meksikietis“.
1.30 „Okupuoti“.
2.20 „CSI. Majamis“.
Dzūkijos TV
5.29 Programa.
5.30 Nauja diena.
6.30 Alfa taškas.
7.00 Laikykitės ten.

Pokalbiai.
8.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
9.00 Deutsche Welle
pristato. Keliautojo
dienoraštis.
9.30 Kaimo akademija.
10.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Paslaptys“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.

16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Alfa taškas.
17.00 Oponentai.
18.00 „Dainuok Dzūkija“.
18.20 „Pozicija“.
19.00 Žinios.
19.15 Sportas.
19.18 Orai.
19.20 „Norim žinoti“.
20.00 Žinos.
20.15 Sportas.
20.18 Orai.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 Oponentai.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Oponentai.
0.30 „Reali mistika“.
1.30 Oponentai.
2.30 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
3.20 Oponentai.
4.00 Alfa taškas.
4.25 Kaimo akademija.
4.45 „Reali mistika“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 XXVI Klaipėdos

pilies džiazo
festivalis.
7.00 Gustavo enciklopedija.
7.30 „Sardinė kosmose“.
7.40 „Alvinas ir patrakėliai burundukai“.
7.55 „Mija ir aš“.
8.20 Ekologiška.
8.45 Tėčio reikalai.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
11.45 Klausimėlis.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
12.40 Literatūros pėdsekys.
13.10 Kultūringai su
Nomeda.
14.00 Euromaxx.
14.30 Į sveikatą!
14.55 Kelias į namus.
15.20 Ekologiška.
15.50 „Sardinė kosmose“.
16.00 „Alvinas ir patrakėliai burundukai“.
16.15 „Mija ir aš“.
16.40 Gustavo enciklopedija.
17.10 „Dvynukės“.
18.05 „Kostiumuotieji“.
18.50 Klausimėlis.
19.05 Veranda.
19.35 „Devintasis dešimtmetis. Vaizdas
užtemdo radijo
žvaigždę“.
20.20 „Pasakojimai iš
Japonijos“.
20.30 Panorama.
20.50 Kultūra. Menininkas Leonardas
Gutauskas.
21.00 „Vilniečiai.
Zigmantas Kiaupa“.
21.30 3 minutės iki kino.
21.33 Premjera. „Jei
matytum jo širdį“.
23.00 Čia – kinas.
23.30 Euromaxx.
24.00 DW naujienos rusų

kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 XXVI Klaipėdos

pilies džiazo
festivalis.
1.30 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo
kodas. Švč.
Mergelės Marijos
Ėmimo į dangų
(Vytauto Didžiojo)
bažnyčia.
1.40 Duokim garo!
3.05 Klausimėlis.
3.20 Literatūros pėdsekys.
3.45 Mokslo sriuba.
4.10 Tarp dalių (ne)
plojama.
4.40 Veranda.
5.05 Skambantys
pasauliai su
Nomeda Kazlaus.
Svečias pasaulinio
garso dirigentas
Thomas Sanderling
(Vokietija).
TV1
6.55 „Tėvas Motiejus“.
8.10 „Dvi širdys“.
10.10 „Akloji“.
12.30 „Mentalistas“.
13.25 „Nusivylusios namų

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

Niujorke“.
17.30 „Mano vienintelė“.
19.00 „Tėvas Motiejus“.
20.05 „Naujokai“.
21.00 „Prancūziška

žmogžudystė.
Mirtys Provanso
Ekse“.
23.00 „Paskolinta meilė“.
1.00 „Mano likimas“.
2.40 „Nusikaltimas prie
Baltijos jūros. Kelio
atgal nėra“.
4.10 „Tėvas Motiejus“.
TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Univeras. Naujas

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

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

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

bendrikas“.
18.00 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
19.00 „Vedęs ir turi

vaikų“.
20.00 Nuogi ir įbauginti.
21.00 „Paskutinis

krikštatėvis Džonas
Gotis“.
23.10 „Bibliotekininkai“.
1.10 Pragaro kelias.
3.15 Nuogi ir
įbauginti.
4.15 „Moterų lyga.
Vyrai, pinigai ir
meilė“.
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, lapkričio 13 d. Saulė teka 7.45, leidžiasi 16.21, dienos ilgumas
8.36. Delčia. Vardadieniai: Norvydas, Eirimė, Arkadijus, Norvydas, Eirimė.
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,

Lietuva.
9.00 „Alpių detektyvai“.
9.45 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.35 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Stilius.
13.00 Daiktų istorijos.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
15.45 Įdomiosios
pamokos. Būkim
drauge.
16.40 „Seselė Beti“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Vartotojų kontrolė.
19.30 Beatos virtuvė.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Auksinis protas.
22.55 Premjera. „Nemirtingasis“.
0.50 „Ledi Makbet“.
2.15 Istorijos detektyvai.
3.00 Panorama.
3.30 Dienos tema.
3.50 Sportas. Orai.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Beatos virtuvė.
5.00 „Ponių rojus“.
LNK
6.15 „Svaragini. Amžina

draugystė“.

TV3
6.25 „Galingieji reindže-

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

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

čiai“.
12.00 „Vargšė Lialia“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Vargšė Lialia“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
17.20 „Kenoloto“.

blikos himnas.
6.02 Daiktų istorijos.
6.55 Išpažinimai.
7.25 „Mikis Matsonas ir

pabaiga“.
22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
pabaiga“.
0.10 „Universalus karys.
Atpildo diena“.
2.25 „Sabotažas“.
4.35 „Havajai 5.0“.
BTV
6.00 „Strėlė“.
7.00 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.20 „Teisingumo

agentai“.
9.25 „Pėdsakas“.
10.25 „Rozenheimo

policija“.
11.25 „Privatus detek-

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

geriausia“.
14.50 „Teisingumo

agentai“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Rozenheimo
policija“.
18.30 „Strėlė“.
19.30 „Amerikietiškos
imtynės“.
21.30 „Pasitikėjimas“.
23.20 „Šalutinis efektas“.
1.25 „Okupuoti“.
2.15 „CSI. Majamis“.

8.00 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Pakvaišusi porelė“.
12.10 „Būrėja“.
13.30 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Našlaitės“.
15.30 „Juodvarnis“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 PREMJERA.
„Apsauginis“.
22.50 „Mirties angelas“.
0.30 „Pjūklas 3D. Spąstai
atgyja“.
2.15 „Pagirios Tailande“.
3.50 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.

LRT TV
2020. 11.1
6.00 Lietuvos Respu-

17.22 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 „Troliai“.
21.15 „Toras. Pasaulių

22.18 „Toras. Pasaulių

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

Pokalbiai.
8.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
9.00 Deutsche Welle

pristato. Greitis.
9.30 Vantos lapas.
10.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
14.00 Oponentai.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Mūsų gyvūnai.
17.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
17.40 Mokslo ritmu.
18.00 „Valkauskas“.
18.13 „Skinsiu raudoną
rožę“.
18.30 „Laisvės keliu“.
19.00 Žinios.
19.15 Sportas.
19.18 Orai.
19.20 „Svečiuose pas
Marceliutę“.
20.00 Žinos.
20.15 Sportas.
20.18 Orai.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris.

šeštadienis

, lapkričio 14 d. Saulė teka 7.47, leidžiasi 16.19, dienos ilgumas 8.32.
Delčia. Vardadieniai: Gotfridas, Ramantas, Saulenė, Emilis, Judita.

„Troliai“, 19.30, TV3
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Bušido ringas.
23.30 Laikykitės ten.

Pokalbiai.
0.10 Mokslo ritmu.
0.30 „Reali mistika“.
1.30 „Paslaptys“.
2.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.20 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
3.50 Mokslo ritmu.
4.00 Bušido ringas.
4.25 Vantos lapas.
4.45 „Reali mistika“.
5.35 Pagaliau savaitgalis.
6.00 Deutsche Welle
pristato. Keliautojo
dienoraštis.
6.30 Deutsche Welle
pristato. Greitis.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 XXVI Klaipėdos
pilies džiazo
festivalis.
6.55 „Pasakojimai iš
Japonijos“.
7.00 Gustavo enciklopedija.
7.30 „Sardinė kosmose“.
7.40 „Alvinas ir patrakėliai burundukai“.
7.55 „Mija ir aš“.
8.20 Čia – kinas.
8.45 Veranda.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
11.45 Klausimėlis.lt.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė.
12.40 Stop juosta.
13.10 Stambiu planu.
14.00 Tarp dalių (ne)
plojama.
14.30 Smalsumo genas.
14.55 „Devintasis dešimtmetis. Vaizdas
užtemdo radijo
žvaigždę“.
15.40 „Pasakojimai iš
Japonijos“.
15.50 „Sardinė kosmose“.
16.00 „Alvinas ir patrakėliai burundukai“.
16.15 „Mija ir aš“.
16.40 Gustavo enciklopedija.
17.05 „Dvynukės“.
18.05 „Kostiumuotieji“.
18.50 Klausimėlis.lt.
19.05 UEFA „Tautų lygos“
futbolo turnyro
apžvalga.
19.35 Kultūros
diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.

21.30 Premjera. „Agnes

apie Varda“.
23.25 Koncertuoja grupė

„Saulės kliošas“.
0.45 DW naujienos rusų

kalba.
1.00 Dabar pasaulyje.
1.25 XXVI Klaipėdos

pilies džiazo
festivalis.
2.15 „Van Goghas. Iš
kviečių laukų ir debesuotų padangių“.
3.40 „Jei matytum jo
širdį“.
5.05 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per
Ukrainą“.
TV1
6.50 „Tėvas Motiejus“.
8.10 „Dvi širdys“.
10.10 „Akloji“.
12.30 „Mentalistas“.
13.25 „Nusivylusios namų

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

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

„Detektyvė Durant.
Žudikiškos dienos“.
22.55 „Tabula Rasa“.
1.15 „Mano likimas“.
3.00 „Prancūziška
žmogžudystė.
Mirtys Provanso
Ekse“.
4.35 „Tėvas Motiejus“.
TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Univeras. Naujas

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

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

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

bendrikas“.
18.00 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
19.00 „Vedęs ir turi

vaikų“.
20.00 Farai.
21.00 Žinios.
21.55 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 „Jaunatis“.
0.40 „Pjūklas 2“.
2.20 „Nepageidaujami

genai“.
4.30 Pragaro kelias.

slaptas sąmokslas“.
9.00 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 Pasaulio dokumentika. Premjera. „Paveldas. Libanas“.
12.55 Pasaulio dokumentika. Premjera.
„Jaguarų kraštas“.
13.45 Klausimėlis.
14.00 „Frenki Dreik
paslaptys“.
15.30 Žinios. Orai.
15.45 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Keliai. Mašinos.
Žmonės.
18.30 Vakaras su Edita.
19.30 Stilius.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Šok su žvaigžde.
23.10 „Vasaros laikas“.
0.50 „Nemirtingasis“.
2.45 Pasaulio dokumentika. „Paveldas.
Libanas“.
3.40 „Frenki Dreik
paslaptys“.
5.05 „Ponių rojus“.
LNK
6.20 „Stivenas Visata“.
7.05 „Nepaprastas

Gumuliuko gyvenimas“.
7.30 „Ogis ir
tarakonai“.
7.50 „Padūkėlių lenktynės“.
8.20 „Tomo ir Džerio
šou“.
8.50 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
9.20 „Saugokis meškinų“.
9.50 Sėkmės
tandemas.
10.20 „Tomas ir Džeris.
Robinas Hudas
ir linksmasis
peliukas“.
11.20 „Linksmosios
pėdutės“.
13.20 „Piko valanda“.
15.15 „Mis Slaptoji
agentė“.
17.25 XXI amžiaus
laida.
17.55 Gyvūnų
pasaulis.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 PREMJERA. „Ant
bangos 2“.
21.15 „Viskas tik prasideda“.
23.05 „Mano tobulas
gangsteris“.
0.55 „Apsauginis“.
TV3
5.30 „Paskutinis žmogus

Žemėje“.
6.30 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.

7.00 „Vėžliukai

nindzės“.
7.30 „Supermergaitės“.
8.00 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
8.30 Virtuvės
istorijos.
9.00 Gardu Gardu.
10.00 Tėvų darželis.
10.30 Būk sveikas!
11.00 Penkių žvaigždučių
būstas.
11.30 „Kalnai. Pasaulis
virš debesų“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Kalnai. Pasaulis
virš debesų“.
12.45 „Karalius Strazdabarzdis“.
14.45 „Urmu pigiau“.
16.45 Ekstrasensų mūšis.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 Ekstrasensų mūšis.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 galvOK.
19.35 Eurojackpot.
19.40 galvOK.
21.00 „Gaujų karai.
Smaugliai“.
22.05 „Apgaulės meistrai“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Apgaulės meistrai“.
0.30 „Persekiojama
daktaro. Pacientės
kerštas“.
2.15 „Vaikštant tarp
antkapių“.
4.30 „Havajai 5.0“.
5.25 „Paskutinis žmogus
Žemėje“.
BTV
6.00 „Kvailiai šėlsta“.
7.00 „Pričiupom!“.
7.30 „Snaiperis“.
8.30 „Pričiupom!“.
9.00 Sveikatos kodas.
9.30 Sveikatos kodas,

televitrina.
10.05 „Kvailiai šėlsta“.
10.35 „Afrika. Mirtinai
pavojingi“.
11.40 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.
12.40 „Gordono Ramzio
virtuvės košmarai.
Revizija“.
13.50 „Pragaro virtuvė“.
14.50 „Vanity Fair. Visiškai
slaptai“.
15.50 „Nusikaltimų
tyrėjai“.
17.00 Betsafe–LKL
čempionatas.
„Juventus“–
„Rytas“.
19.30 „Jūrų pėstininkai“.
20.30 „Snaiperis“.
21.30 „Gynybos kodas“.
23.20 „Įkalinta“.
1.10 „Pasitikėjimas“.
Dzūkijos TV
6.59 Programa.
7.00 Skonio reikalas.
7.20 „TV Europa

pristato. Vyrų
šešėlyje. Marija
Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana“.
8.00 Kitoks pokalbis su

Edvardu Žičkumi.
9.00 Bušido ringas.
9.30 Krepšinio pasaulyje

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

pristato. Keliautojo
dienoraštis.
11.00 Skonio reikalas.
12.00 „Netikėtas teisingumas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
15.55 Dideli maži
ekranai.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Lietuvos
miestai.
17.30 Vantos lapas.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Pagaliau savaitgalis.
19.00 Šauliai. Tėvynės
labui.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 #NeSpaudai.
21.30 Oponentai.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
0.00 „Netikėtas teisingumas“.
2.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.35 Skonio reikalas.
4.20 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
5.00 Šauliai. Tėvynės
labui.
5.40 Vantos lapas.
6.00 Šauliai. Tėvynės
labui.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Auksinis protas.
7.20 Kultūra. Meni-

ninkas Leonardas
Gutauskas.
7.30 Premjera.
„Vilniečiai. Halina
Kobeckaitė“.
8.00 Pradėk nuo savęs.
8.30 Smalsumo genas.
9.00 Į sveikatą!
9.30 Ekologiška.
10.00 Čia – kinas.
10.30 Tarp dalių (ne)
plojama.
11.00 Kas geresnio,
kaimyne?
11.30 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
12.00 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
12.30 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė.
13.00 Išpažinimai.
13.30 Mūšio laukas.
14.00 Euromaxx.
14.30 „Vakarėja“ su
Martynu Starkumi.
16.00 Kelias į namus.
16.30 Tėčio reikalai.
17.00 Veranda.
17.30 Skambantys
pasauliai su
Nomeda Kazlaus.
Svečias fortepijono
virtuozė Mūza Rubackytė (Šveicarija,

Prancūzija).
18.25 Klausimėlis.
18.45 „Ten, kur namai“.
20.25 Kauno bažnyčios:

miesto tapatumo
kodas. Šv. Mikalojaus (Benediktinių)
bažnyčia.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 „Paskutinė atostogų diena“.
22.05 Domanto Razausko
ir Sauliaus Petreikio
koncertas.
23.50 „Vilniečiai. Halina
Kobeckaitė“.
0.20 Dabar pasaulyje.
0.45 Mūsų miesteliai.
Trakai.
1.35 „Ledi Makbet“.
3.00 Šoka Lietuva.
3.15 Pradėk nuo savęs.
3.45 Mūšio laukas.
4.10 Euromaxx.
4.40 Auksinis protas.
TV1
6.30 „Akloji“.
8.00 „Anthonis Bour-

dainas. Nepažįstami kraštai“.
8.55 „Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.50 „Tėvas Motiejus“.
11.00 „Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson
receptai“.
12.00 „Džino viešnagė
Italijoje“.
13.00 „Akloji“.
14.45 „Šviežias maistas.
Anos Olson
receptai“.
15.45 „Širdele mano“.
17.45 „Velvet“ kolekcija“.
18.50 „Akloji“.
19.50 „Būrėja“.
21.00 „Nepamiršta“.
23.00 „Vilkų žemė.
Amžinai tavo“.
0.55 „Tabula Rasa“.
3.00 „Detektyvė Durant.
Žudikiškos dienos“.
TV6
6.00 „Kietuoliai“.
6.30 Žvejybos nuotykių

ieškotojas.
7.30 Jukono vyrai.
8.30 Žvejybos nuotykių

ieškotojas.
9.30 Statybų gidas.
10.00 Autopilotas.
10.30 „Žygis per Ame-

rikas“.
11.30 Krovinių karai.
12.55 „Žygis per Ame-

rikas“.
14.00 Išlikimas.
15.00 Pragaro kelias.
16.00 Jukono vyrai.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 Vienas.
19.00 Kaukės.
20.00 „Kobra 11“.
21.00 Žinios.
21.55 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 „Pirmas nužu-

dymas“.
0.05 „Paskutinis

krikštatėvis Džonas
Gotis“.
2.15 „Jaunatis“.
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Eteris
Sekmadienis
, lapkričio 15 d. Saulė teka 7.49, leidžiasi 16.17, dienos ilgumas
8.28. Jaunatis. Vardadieniai: Albertas, Leopoldas, Vaidilas, Žadvydė.

LRT TV

8.00 „Kempiniukas
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių
Europa.
7.00 Šventadienio
mintys.
7.30 Klausimėlis.
8.00 Gyventi kaime
gera.
8.30 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite.
9.00 Brolių Grimų pasakos. „Snieguolė“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.30 Gamina vaikai.
12.00 LMŽ.
12.30 „Maistas. tiesa
ar pramanas?
Pusryčiai“.
12.55 Pasaulio dokumentika. Premjera.
„Kelionė per Čilę“.
13.50 „Mis Marpl.
Atomazga“.
15.30 Žinios. Orai.
15.45 Istorijos detektyvai.
16.30 „Bloga mergaitė“.
17.00 Piniginės reikalai.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Duokim garo!
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
21.30 Langas į valdžią.
22.00 Premjera. „Olegas“.
23.50 „Agnes apie
Varda“.
1.50 „Vasaros laikas“.
3.30 „Mis Marpl.
Atomazga“.
5.05 „Ponių rojus“.
LNK
6.20 „Stivenas Visata“.
7.05 „Nepaprastas

Gumuliuko gyvenimas“.
7.30 „Ogis ir tarakonai“.
7.50 „Padūkėlių lenktynės“.
8.20 „Tomo ir Džerio
šou“.
8.50 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
9.20 „Saugokis meškinų“.
9.50 „Sniego karalienė“.
11.25 „Linksmosios
pėdutės 2“.
13.15 „Piko valanda 2“.
15.05 „Mis Slaptoji
agentė 2. Ginkluota
ir žavinga“.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 Kaukės.
22.00 „Ugnies žiedas“.
0.30 „Skiriamoji juosta“.
2.25 „Viskas tik prasideda“.
TV3
6.00 Sveikatos medis.
7.00 „Vėžliukai nindzės“.
7.30 „Supermergaitės“.

Plačiakelnis“.
8.30 Svajonių ūkis.
9.00 Sveikata.lt.
9.30 La Maistas.
10.00 Pasaulis pagal
moteris.
11.00 Svajonių sodai.
12.00 Žalioji byla.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 Žalioji byla.
12.30 „Gordonas ir Padi“.
13.50 „Gražuolė ir Sebastianas. Draugai
visam gyvenimui“.
15.40 „Urmu pigiau 2“.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 „Urmu pigiau 2“.
17.25 „Tai – mes“.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 X Faktorius.
Žvaigždės.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 X Faktorius.
Žvaigždės.
22.30 „Kalnas tarp
mūsų“.
0.45 „Toras. Pasaulių
pabaiga“.
3.30 „Apgaulės meistrai“.
BTV
6.00 „Pričiupom!“.
6.30 Lietuvos galiūnų

čempionato II
etapas.
7.30 „Snaiperis“.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Lietuvos galiūnų
čempionato III
etapas.
10.05 „Kvailiai šėlsta“.
10.35 „Afrika. Mirtinai
pavojingi“.
11.40 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.
12.40 „Gordono Ramzio
virtuvės košmarai“.
13.50 „Pragaro virtuvė“.
14.50 „Vanity Fair. Visiškai
slaptai“.
15.50 „Nusikaltimų
tyrėjai“.
17.00 Betsafe–LKL
čempionatas.
„Lietkabelis“–
„Žalgiris“.
19.30 „Jūrų pėstininkai“.
20.30 „Snaiperis“.
21.30 „Legendų biuras“.
22.40 „Sūnus paklydėlis“.
23.40 „Gynybos kodas“.
1.25 „Įkalinta“.
Dzūkijos TV
6.59 Programa.
7.00 Lietuvos miestai.
8.00 Vantos lapas.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Pagaliau savait-

galis.
9.30 Mokslo ritmu.
10.00 Krepšinio pasaulyje

su V. Mačiuliu.
10.30 Deutsche Welle

pristato. Greitis.
11.00 Partizanų keliais.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 „Netikėtas teisingumas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.

pirmadienis
, lapkričio 16 d. Saulė teka 7.50, leidžiasi 16.16, dienos ilgumas
8.26. Jaunatis. Vardadieniai: Edmundas, Gertrūda, Margarita, Vaišvydas, Gerdvilė.
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,

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

„Izabelė ir jos vyrai“, 21.00, TV1
15.55 Dideli maži ekranai.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 „24/7“.
17.30 Nauja diena.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Mūsų gyvūnai.
19.00 Kitoks pokalbis su

Edvardu Žičkumi.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Laikykitės ten su

22.10 Petras Vaičiūnas.

„Patriotai“.
1.10 „Olegas“.
2.55 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo
kodas. Šv. Mikalojaus (Benediktinių)
bažnyčia.
3.00 7 Kauno dienos.
3.30 Literatūros pėdsekys.
4.00 Kelias.
4.30 Duokim garo!

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

Pokalbiai.
0.00 „Netikėtas teisingumas“.
2.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.35 Partizanų keliais.
3.55 Mūsų gyvūnai.
4.20 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
5.00 Kaimo akademija.
5.20 Mažos Mūsų
Pergalės.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Duokim garo!
7.30 Krikščionio žodis.
7.45 Prisikėlimo
liudytojai. Lietuvos
kankinystės kelias.
8.00 Kelias.
8.30 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
9.00 Pasaulio Lietuva.
9.55 „Pasakojimai iš
Japonijos“.
10.00 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
10.30 Literatūros pėdsekys.
11.00 Stop juosta.
11.30 7 Kauno dienos.
12.00 Mokslo sriuba.
12.30 Šv. Mišios iš Vilniaus arkikatedros
bazilikos.
13.45 Šventadienio
mintys.
14.10 Klausimėlis.
14.25 „Mikis Matsonas ir
slaptas sąmokslas“.
16.00 Muzikos talentų
lyga 2020.
17.30 Kultūringai su
Nomeda.
18.25 Lengvai ir linksmai!
Šoka „Žuvėdra“.
18.45 UEFA „Tautų lygos“
futbolo turnyras.
Baltarusija–Lietuva.
21.00 Justinos Gringytės
ir Petro Geniušo
koncertas.

TV1
6.30 „Akloji“.
8.00 „Anthonis Bour-

dainas. Nepažįstami kraštai“.
8.55 „Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.50 „Tėvas Motiejus“.
11.00 „Džeimio Oliverio
daržovių patiekalai“.
12.00 „Šviežias maistas.
Anos Olson
receptai“.
13.00 Sveikinimai.
15.45 „Širdele mano“.
17.45 „Baudžiauninkė“.
18.50 „Akloji“.
19.50 „Būrėja“.
21.00 „Izabelė ir jos
vyrai“.
23.00 „Vaikinams tai
patinka!“.
1.00 „Vilkų žemė.
Amžinai tavo“.
2.40 „Nepamiršta“.
TV6
6.00 Žvejybos nuotykių

ieškotojas.
7.00 Jukono vyrai.
8.00 Žvejybos nuotykių

ieškotojas.
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 Vienam gale

kablys.
10.00 Praeities žvalgas.
10.30 „Pingvinai gamtos
spąstuose“.
11.30 Krovinių karai.
13.00 „Babuinas. Karaliaus pašaukimas“.
14.00 Išlikimas.
15.00 Pragaro kelias.
16.00 Jukono vyrai.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 Vienas.
19.00 Kaukės.
20.00 „Kobra 11“.
21.00 Žinios.
21.55 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 „Karaliaus Saliamono kasyklos“.
23.55 „Pirmas nužudymas“.
1.55 „Bibliotekininkai“.

nalinė policija“.
10.35 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Savaitė.
13.00 Beatos virtuvė.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
15.45 Įdomiosios
pamokos. Būkim
drauge.
16.40 „Seselė Beti“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Zachor. Atsimink.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 LRT forumas.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Babilonas Berlynas“.
23.55 „Alpių detektyvai“.
0.40 Keliai. Mašinos.
Žmonės.
1.05 Klauskite daktaro.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Zachor. Atsimink.
3.00 Panorama.
3.30 Dienos tema.
3.50 Sportas. Orai.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 LRT forumas.
5.00 LRT radijo žinios.
5.05 „Ponių rojus“.

10.00 „Sužeisti paukš-

čiai“.
12.00 „Vargšė Lialia“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Vargšė Lialia“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Karštai su tv3.lt.
20.30 „Moterys meluoja
geriau“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Vyriausiasis
vadas“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Vyriausiasis
vadas“.
23.45 „Kaulai“.
0.50 „CSI kriminalistai“.
1.45 „Havajai 5.0“.
2.40 Paskutinis žmogus
Žemėje.
3.40 „Kaulai“.
4.40 „CSI kriminalistai“.
BTV
6.00 „Strėlė“.
7.00 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.20 „Teisingumo

agentai“.
9.25 „Pėdsakas“.
10.25 „Rozenheimo

policija“.
11.25 „Vanity Fair. Visiškai

LNK
6.15 „Svaragini. Amžina

draugystė“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

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

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

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

1634.
22.30 „Mergina su dra-

kono tatuiruote“.
1.35 „Ugnies žiedas“.
3.40 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
5.10 „Kalnietis“.
TV3
6.25 „Galingieji reindže-

riai. Žvėries galia“.
6.55 „Ančiukų istorijos“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.55 Svajonių sodai.
8.55 „Meilės sūkuryje“.

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

geriausia“.
14.50 „Teisingumo
agentai“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Rozenheimo
policija“.
18.30 „Strėlė“.
19.30 „Privatus detektyvas Magnumas“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Lapkričio
žmogus“.
23.10 „Jūrų pėstininkai“.
1.05 „Legendų biuras“.
2.10 „Sūnus paklydėlis“.
2.55 „CSI. Majamis“.
Dzūkijos tv
5.29 Programa.
5.30 Krepšinio pasaulyje

su V. Mačiuliu.

15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Alfa taškas.
17.00 Laikykitės ten su

Andriumi Tapinu.
18.00 Paskutinė instan-

cija.
18.30 „Svečiuose pas
Marceliutę“.
19.00 Žinios.
19.15 Sportas.
19.18 Orai.
19.20 „Tai – sportas“.
19.45 „Pasakadienis“.
20.00 Žinos.
20.15 Sportas.
20.18 Orai.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.
0.30 „Reali mistika“.
1.30 „Paslaptys“.
2.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.20 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.
4.00 Alfa taškas.
4.25 Partizanų keliais.
4.45 „Reali mistika“.
LRT +
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Skambantys

pasauliai su
Nomeda Kazlaus.
Svečias fortepijono
virtuozė Mūza Rubackytė (Šveicarija,
Prancūzija).
7.00 „Mija ir aš“.
7.25 „Sardinė kosmose“.
7.35 „Alvinas ir patrakėliai burundukai“.
7.50 LRT pamokėlės.
8.45 Pradėk nuo savęs.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
11.45 Klausimėlis.lt.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kas geresnio,
kaimyne?
12.40 Krikščionio žodis.
12.55 Prisikėlimo
liudytojai. Lietuvos
kankinystės kelias.
13.10 Kultūros diena.
14.05 Muzikos talentų
lyga 2020.
15.35 Po pamokų.
15.50 „Sardinė kosmose“.
16.00 „Alvinas ir patrakėliai burundukai“.

16.15 „Mija ir aš“.
16.40 Gamina vaikai.
17.10 „Dvynukės“.
18.05 „Kostiumuotieji“.
18.50 Klausimėlis.lt.
19.05 Išpažinimai.
19.35 Mūsų miesteliai.

Trakai.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Saulius Šaltenis.

„Kalės vaikai“.
0.10 DW naujienos rusų

kalba.
0.25 Dabar pasaulyje.
0.50 Šok su žvaigžde.
2.50 Koncertuoja grupė

„Saulės kliošas“.
4.10 Smalsumo genas.
4.40 Mokslo sriuba.
5.05 Pasaulio Lietuva.
TV1
6.50 „Tėvas Motiejus“.
8.10 „Dvi širdys“.
10.10 „Akloji“.
12.30 „Mentalistas“.
13.25 „Nusivylusios namų

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

Niujorke“.
17.25 „Mano vienintelė“.
18.55 „Tėvas Motiejus“.
20.05 „Naujokai“.
21.00 „Meilės guru“.
22.45 „Paskolinta meilė“.
0.45 „Mano likimas“.
2.35 „Izabelė ir jos

vyrai“.
4.10 „Tėvas Motiejus“.
TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Univeras. Naujas

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

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

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

bendrikas“.
18.00 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
19.00 „Vedęs ir turi

vaikų“.
20.00 Nuogi ir įbauginti.
21.00 „Drakono kelias“.
23.05 „Pjūklas 3“.
1.25 Pragaro kelias.
3.25 Nuogi ir įbauginti.

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

Andriumi Tapinu.
8.00 „24/7“.
9.00 Mūsų gyvūnai.
9.30 Partizanų keliais.
10.00 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mokslo ritmu.
12.30 Kaimo akademija.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Paslaptys“.

„Lapkričio žmogus“, 21.00, BTV
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Eteris
Antradienis, lapkričio 17 d. Saulė teka 7.52, leidžiasi 16.14, dienos ilgumas 8.22.
Jaunatis. Vardadieniai: Dionyzas, Elžbieta, Grigalius, Getautas, Gilvilė, Viktorija.

Trečiadienis
, lapkričio 18 d. Saulė teka 7.54, leidžiasi 16.13, dienos ilgumas 8.19.
Jaunatis. Vardadieniai: Salomėja, Ginvydas, Ginvydė, Otonas, Romanas, Otas, Vestina.

LRT TV
2020. 11.17
6.00 Lietuvos Respu-

LRT TV
2020. 11.1
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,

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

nalinė policija“.
10.35 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Vartotojų kontrolė.
13.00 Zachor. Atsimink.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena,

Lietuva.
15.45 Įdomiosios

pamokos. Būkim
drauge.
16.40 „Seselė Beti“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Eurolyga per LRT.
19.45 Eurolygos krepšinio
turnyras. Kauno
„Žalgiris“–Maskvos
CSKA.
21.45 Dviračio žinios.
22.15 Istorijos
detektyvai.
23.00 „Užverbuotas“.
23.45 „Alpių detektyvai“.
0.30 Šventadienio
mintys.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Klauskite
daktaro.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 (Ne)emigrantai.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 „Olegas“.
4.50 Po pamokų.
5.00 „Ponių rojus“.
LNK
6.15 „Svaragini. Amžina

draugystė“.
8.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Tūkstantis ir viena
naktis“.
12.55 „Būrėja“.
13.30 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Našlaitės“.
15.30 „Juodvarnis“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Bus visko.
21.00 „Rimti reikalai 3“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 „Juodosios mišios“.
0.55 „Iliuzija“.
1.50 „Mergina su drakono tatuiruote“.
4.20 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“
TV3
6.25 „Galingieji reindže-

riai. Žvėries galia“.
6.55 „Ančiukų istorijos“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.55 Karštai su tv3.lt.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Sužeisti paukščiai“.

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

16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Alfa taškas.
17.00 Laikykitės ten.

nimas“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Prieš srovę.
20.30 „Moterys meluoja
geriau“.
21.00 TV3 vakaro
žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Nakties klajūnai
2“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Nakties klajūnai
2“.
23.55 „Kaulai“.
0.55 „CSI kriminalistai“.
1.55 „Havajai 5.0“.
2.55 „Mikė“.
3.55 „Kaulai“.
4.55 „CSI kriminalistai“.

Pokalbiai.
18.00 „Tai – sportas“.
18.30 „Jaunimo
banga“.
19.00 Žinios.
19.15 Sportas
19.18 Orai.
19.20 „Dzūkiška
pynė“.
19.45 „Pasakadienis“.
20.00 Žinos.
20.15 Sportas.
20.18 Orai.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
0.30 „Reali mistika“.
1.30 „Paslaptys“.
2.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.20 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
4.00 Alfa taškas.
4.25 Pagaliau savaitgalis.
4.45 „Reali mistika“.

BTV
6.00 „Strėlė“.
7.00 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.20 „Teisingumo

agentai“.
9.25 „Pėdsakas“.
10.25 „Rozenheimo

policija“.
11.25 „Privatus detek-

tyvas Magnumas“.
12.30 „CSI. Majamis“.
13.25 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.50 „Teisingumo
agentai“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Rozenheimo
policija“.
18.30 „Strėlė“.
19.30 „Privatus detektyvas Magnumas“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Prezidento patikėtinis“.
22.55 „Lapkričio
žmogus“.
1.00 „Okupuoti“.
2.00 „CSI. Majamis“.
Dzūkijos TV
5.29 Programa.
5.30 Nauja diena.
6.30 Alfa taškas.
7.00 Laikykitės ten su

Andriumi Tapinu.
8.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
9.00 Lietuvos
miestai.
10.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Paslaptys“.
15.00 „Reali
mistika“.
16.00 Reporteris.

LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 XXVI Klaipėdos
pilies džiazo
festivalis.
6.50 ...formatas. Poetė
Violeta Palčinskaitė.
7.00 „Mija ir aš“.
7.25 „Sardinė
kosmose“.
7.35 „Alvinas ir patrakėliai burundukai“.
7.50 LRT pamokėlės.
8.45 Smalsumo genas.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
11.45 Klausimėlis.lt.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
12.40 Kelias.
13.10 Skambantys
pasauliai su
Nomeda Kazlaus.
Svečias fortepijono
virtuozė Mūza Rubackytė (Šveicarija,
Prancūzija).
14.00 7 Kauno dienos.
14.30 Mokslo sriuba.
14.55 Mūsų miesteliai.
Trakai.
15.50 „Sardinė
kosmose“.
16.00 „Alvinas ir patrakėliai burundukai“.
16.15 „Mija ir aš“.
16.40 Gustavo enciklopedija.
17.10 „Dvynukės“.
18.05 „Kostiumuotieji“.
18.50 Klausimėlis.lt.
19.05 Ekologiška.
19.35 „Vindzorai. Karališkosios dinastijos
užkulisiai. Meilė ir
pareiga“.

20.20 „Pasakojimai iš

Japonijos“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.25 Sportas. Orai.
21.30 „Vokietija 86“.
23.05 Istorijos
detektyvai.
23.50 Kultūra. Aktorius
ir režisierius Aidas
Giniotis.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 XXVI Klaipėdos
pilies džiazo
festivalis.
1.35 Pirmą kartą. Dokumentinė apybraiža.
1.40 Auksinis protas.
3.00 Kultūringai su
Nomeda.
3.50 Muzikinis
intarpas.
4.10 Į sveikatą!
4.40 Stop juosta.
5.05 Stambiu planu.
TV1
7.00 „Tėvas Motiejus“.
8.15 „Dvi širdys“.
10.10 „Akloji“.
12.30 „Mentalistas“.
13.25 „Nusivylusios namų

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

Niujorke“.
17.30 „Mano vienintelė“.
19.00 „Tėvas
Motiejus“.
20.05 „Naujokai“.
21.00 „Nusikaltimas
prie Baltijos jūros.
Vaiduoklis“.
22.55 „Paskolinta
meilė“.
0.55 „Mano likimas“.
2.35 „Meilės guru“.
3.55 „Tėvas
Motiejus“.
TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Univeras. Naujas

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,

Lietuva.
9.00 „Alpių

detektyvai“.
9.45 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.35 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Klauskite daktaro.
13.00 (Ne)emigrantai.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
15.45 Įdomiosios
pamokos. Būkim
drauge.
16.40 „Seselė Beti“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite
daktaro.
19.30 Pasaulio puodai.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Gimę tą pačią
dieną.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Rožės vardas“.
24.00 „Alpių
detektyvai“.
0.45 Klausimėlis.lt.
1.00 LRT radijo
žinios.
1.05 Klauskite
daktaro.
2.00 LRT radijo
žinios.
2.05 Pasaulio puodai.
3.00 Panorama.
3.30 Dienos tema.
3.50 Sportas. Orai.
4.00 LRT radijo
žinios.
4.05 Gimę tą pačią
dieną.
5.00 LRT radijo
žinios.
5.05 „Ponių rojus“.
LNK
6.15 „Svaragini. Amžina

bendrikas“.

draugystė“.

9.00 Gyvūnų manija.
9.30 „Atsargiai! Mer-

8.00 „Volkeris, Teksaso

ginos“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Vedęs ir turi
vaikų“.
12.30 „Skorpionas“.
13.30 Topmodeliai.
14.30 „Meilė – tai...“.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Univeras. Naujas
bendrikas“.
18.00 „Atsargiai! Merginos“.
19.00 „Vedęs ir turi
vaikų“.
20.00 Nuogi ir
įbauginti.
21.00 „Trys dienos
nužudyti“.
23.20 „Bibliotekininkai“.
1.15 Pragaro kelias.
3.25 Nuogi ir
įbauginti.
4.20 „Moterų lyga.
Vyrai, pinigai ir
meilė“.

10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Tūkstantis ir viena

reindžeris“.
naktis“.
12.55 „Būrėja“.
13.30 „Turtuolė
varguolė“.
14.30 „Našlaitės“.
15.30 „Juodvarnis“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 VIDO VIDeO.
21.00 „Rimti reikalai 3“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 PREMJERA. „Operacija „Finalas“.
0.55 „Iliuzija“.
1.50 „Juodosios
mišios“.
3.45 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.

9.00 Pagaliau savaitTV3
6.25 „Galingieji reindže-

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

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

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

nimas“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Gero vakaro

šou.
20.30 „Moterys meluoja

geriau“.
21.00 TV3 vakaro

žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Taksi 3“.
22.25 „Vikinglotto“.
22.30 „Taksi 3“.
23.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
23.18 „Taksi 3“.
23.55 „Kaulai“.
0.55 „CSI kriminalistai“.
1.50 „Pasitikėjimas“.
3.10 „Mikė“.
4.10 „Kaulai“.
5.10 „CSI kriminalistai“.

galis.
9.30 Mūsų gyvūnai.
10.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Paslaptys“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Alfa taškas.
17.00 #NeSpaudai.
18.00 „Vanagai“.
18.35 „Laisvės keliu“.
19.00 Žinios.
19.15 Sportas.
19.18 Orai.
19.20 „Pozicija“.
20.00 Žinos.
20.15 Sportas.
20.18 Orai.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Alfa taškas.
23.30 #NeSpaudai.
0.30 „Reali mistika“.
1.30 „Paslaptys“.
2.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.20 #NeSpaudai.
4.00 Alfa taškas.
4.25 Mūsų
gyvūnai.
4.45 „Reali mistika“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
BTV
6.00 „Strėlė“.
7.00 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.20 „Teisingumo
agentai“.
9.25 „Pėdsakas“.
10.25 „Rozenheimo
policija“.
11.25 „Privatus detektyvas Magnumas“.
12.30 „CSI.
Majamis“.
13.25 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.55 „Teisingumo
agentai“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Rozenheimo
policija“.
18.30 „Strėlė“.
19.30 „Privatus detektyvas Magnumas“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Mirtinas ginklas
4“.
23.30 „Prezidento patikėtinis“.
1.20 „Okupuoti“.
2.15 „CSI. Majamis“.
Dzūkijos TV
5.29 Programa.
5.30 Nauja diena.
6.30 Alfa taškas.
7.00 Laikykitės ten.

Pokalbiai.
8.00 „Netikėtas teisingumas“.

6.02 XXVI Klaipėdos

pilies džiazo
festivalis.
6.55 Pirmą kartą.
7.00 „Mija ir aš“.
7.25 „Sardinė kosmose“.
7.35 „Alvinas ir patrakėliai burundukai“.
7.50 LRT pamokėlės.
8.45 Į sveikatą!
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
11.45 Klausimėlis.lt.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
12.40 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
13.10 Pasaulio Lietuva.
14.00 Čia – kinas.
14.30 „Vilniečiai. Halina
Kobeckaitė“.
14.55 „Vindzorai. Karališkosios dinastijos
užkulisiai. Meilė ir
pareiga“.
15.40 „Pasakojimai iš
Japonijos“.
15.50 „Sardinė kosmose“.
16.00 „Alvinas ir patrakėliai burundukai“.
16.15 „Mija ir aš“.
16.45 UEFA „Tautų lygos“
futbolo turnyras.
Kazachstanas–Lietuva.
19.05 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
19.35 Premjera. „Kylantis

potvynis. Džakarta
ir Bangladešas“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Latvijos Nepriklausomybės dienai.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Klaipėdos pilies
džiazo festivalis
2019.
1.35 Pirmą kartą.
1.40 „Vakarėja“ su
Martynu Starkumi.
3.10 Stambiu planu.
4.00 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo
kodas. Šv. apaštalų
Petro ir Povilo arkikatedra bazilika.
4.10 Ekologiška.
4.35 „Vilniečiai. Halina
Kobeckaitė“.
5.05 Kultūringai su
Nomeda.
TV1
7.00 „Tėvas

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

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

Niujorke“.
17.20 „Mano vienintelė“.
18.50 „Tėvas Motiejus“.
20.05 „Naujokai“.
21.00 „Aš gyvas“.
22.35 „Paskolinta

meilė“.
0.35 „Mano likimas“.
2.20 „Nusikaltimas

prie Baltijos jūros.
Vaiduoklis“.
3.50 „Tėvas
Motiejus“.
TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Univeras. Naujas

bendrikas“.
9.00 Vienam gale

kablys.
9.30 „Atsargiai! Mer-

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

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

bendrikas“.
18.00 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
19.00 „Vedęs ir turi

vaikų“.
20.00 Nuogi ir

įbauginti.
21.00 „Patrulių zona“.
23.05 „Bibliotekininkai“.
1.00 Pragaro kelias.
3.00 Nuogi ir

įbauginti.
4.00 „Moterų lyga.

Vyrai, pinigai ir
meilė“.
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Savaitės horoskopas
(lapkričio 16–22 d.)

Avinas (03.21–04.20)
Reikalų ir emocijų tiek, kad „važiuoja stogas“? Raskite konstruktyvių
būdų emocinei iškrovai pasiekti.
Galbūt namiškiai arba artimi draugai jums padėtų šiame nelengvame kelyje? Galbūt būtų naudinga
prasiblaškyti užsiimant jums gerai
žinoma ir širdžiai miela viekla? Vis
dėlto iki ketvirtadienio derėtų grįžti
prie įprasto ritmo, kuriame dabar
suksitės su nauja jėga. Savaitgalį
protinę veiklą keiskite fizine arba
atvirkščiai, priklausomai nuo savo
darbo pobūdžio.
Jautis (04.21–05.21)
Nesidairykite atgal ir nesustokite!
Kartais bus sunku nusakyti kylančias
emocijas, tačiau visada galite kreiptis
pagalbos į draugus ar artimuosius. Jie
visiškai pasirengę jums padėti, nors
galbūt jūs taip nemanėte. Ketvirtadienį ir penktadienį stenkitės į savo
iškeltus tikslus ar veiklos metodus
pažvelgti lanksčiau, kitaip didėja tikimybė, kad būsite palaikyti užsispyrėliais, nepaisančiais kitos nuomonės.
Tikėtina, kad savaitgalį jūsų įgimta
charizma padės jums susibičiuliauti
su įtakingais žmonėmis.
Dvyniai (05.22–06.21)
Šią savaitę Visata įkvėps jus permąstyti didžiuosius savo ateities sumanymus ir ieškoti būdų kuo greičiau
paversti juos realybe. Tai puikus
metas iš naujo įvertinti savo prioritetus bei galimybes. Artėjant savaitgaliui atsigręšite į žmones, kurie
kasdieniame gyvenime jums suteikia
saugumo jausmą. Parodykite dėmesį seniai matytiems giminaičiams
ar artimiems draugams. Nuoširdus
skambutis gali puikiai praskaidrinti
karantino nuotaikas!
Vėžys (06.22–07.22)
Šią savaitę Visata ragins jus apnuoginti sielą prieš artimus žmones, tad
dabar bus kur kas lengviau atvirai
kalbėti apie savo jausmus. Tai puikus
metas spręsti įsisenėjusias šeimynines problemas ir kurti ateities planus.
Savaitgalį derėtų sąmoningai sulėtinti tempą ir įsiklausyti į save. Atidžiai
pergalvokite savo prioritetus ir iš
naujo paskirstykite laiką taip, kad
jaustumėtės patys laimingiausi!
Liūtas (07.23–08.23)
Visata lems, kad šią savaitę būsite
nusiteikę skirti daugiau dėmesio šeimai. Dėl šios priežasties atidėkite
visus neskubius darbus ir nesidrovėkite apie tai pranešti savo kolegoms.
Planetos jums palankios, tad aplinkiniai tikrai supras jūsų poilsio poreikį. Artėjant savaitgaliui teks labiau
pasirūpinti savo sveikata. Išsimiegokite, daugiau judėkite, pasigaminkite
sveikesnio maisto. Atminkite, kad
didelės permainos prasideda nuo
mažų drąsių žingsnelių!
Mergelė (08.24–09.23)
Šią savaitę Visata įkvėps jus pažvelgti į kasdienybę kitu kampu. Ieškosite
naujų saviraiškos būdų, tad daugiau
skaitysite, dalyvausite nuotoliniuose
mokymuose, žiūrėsite įkvepiančius
filmus. Natūralu, kad šiek tiek mažiau dėmesio skirsite profesiniams
įsipareigojimams. Artėjant savaitgaliui labiau susikoncentruosite į tai, ko
per savaitę taip ir nepadarėte darbe.
Sėkmės!
Svarstyklės (09.24–10.23)
Keletą pirmųjų savaitės dienų jums

ypač rūpės namai. Ieškosite būdų
juos pagražinti, patobulinti, padaryti
saugesniais ir jaukesniais, kad galėtumėte ramiai mėgautis gyvenimu
artimųjų apsuptyje Nuo trečiadienio gali kilti keblumų bendraujant
su darbo vadovybe ir kolegomis.
Bus sunkoka susivokti, ką jaučiate, o tai gerokai trukdys teisingai
interpretuoti faktus. Tai žinodami,
laikinai nesiimkite jokių atsakingų
veiksmų ir luktelėkite, kol situacija
taps aiškesnė. Artėjant savaitgaliui,
praleiskite daugiau laiko su mylimiausiais žmonėmis. Pamaloninkite
juos savo dėmesiu ir galbūt naujais
sumanymais, ką galėtumėte nuveikti
būdami kartu.

Skorpionas (10.24–11.22)
Šią savaitę trokšite nuotykių bei
naujų žinių, todėl noriai dalyvausite
nuotoliniuose seminaruose, klausysitės paskaitų ar kitaip kolekcionuosite įspūdžius. Išnaudokite šį įdomų
laikotarpį asmeniniam tobulėjimui,
kad pasibaigus sveikatos suirutei,
galėtumėte sugrįžti į darbo rinką su
dar didesniu entuziazmu. Savaitgalį
pasirūpinkite savo sveikata. Išbandykite subalansuotos mitybos receptų,
pasimankštinkite, medituokite.
Šaulys (11.23–12.21)
Šią savaitę turėsite puikią galimybę
prisiminti senus projektus, kuriems
įgyvendinti kadaise pritrūko laiko
ar resursų. Pasidalinkite mintimis su
artimu draugu ar šeimos nariu. Labai
tikėtina, jog veikdami išvien atrasite
būdą, kaip svajonei suteikti realų
kūną. Savaitgalį skirkite daugiau
laiko savo sveikatai: pasportuokite,
rinkitės subalansuotą maistą gerkite
daugiau vandens.
Ožiaragis (12.22–01.20)
Šią savaitę planetos ragins jus labiau
įsiklausyti į savo vidų. Valandų valandas praleisite mąstydami apie netolimus prisiminimus, ateities planus
ir, nuostabiausia tai, jog nevarginami
aplinkos triukšmo, galėsite ramiai
išsigryninti didžiausius savo troškimus. Savaitgalį skirkite šeimai ir
draugams. Pagalvokite apie žmones,
kurių seniai nematėte. Paskambinkite
jiems!
Vandenis (01.21–02.19)
Šią savaitę planetos ragins jus niekur
neskubėti ir skirti daugiau dėmesio
kasdieniams ritualams. Galbūt tai
tykus rytinės kavos puodelis? O gal
popietinė treniruotė? Kad ir kas tai
būtų, skirkite laiko niekur neskubėdami pasimėgauti akimirka. Savaitgalį atsiduokite kūrybai. Dalinkitės
įdomiausiais savo sumanymais su
artimais žmonėmis ir drauge ieškokite būdų saugiai juos įgyvendinti
karantino sąlygomis.
Žuvys (02.20–03.20)
Šią savaitę jus užvaldys romantiška nuotaika, tad mėgausitės bet
kokia veikla, susijusia su mylimu
žmogumi. Nesvarbu, ar tai būtų
pasimatymas žvakių šviesoje, ar
pačios buitiškiausios namų ruošos
užduotys. Labai tikėtina, kad prieš
prasidedant savaitgaliui užbaigsite
vieną didžiulį projektą, prie kurio
praleidote keletą pastarųjų savaičių.
Mėgaukitės šlovės akimirka, tačiau
drauge neužmirškite išmokti svarbių
pamokų. Jausitės be galo laimingi
būdami didelės komandos dalimi,
tad parodykite jos nariams, kokie
jie jums svarbūs.

Asmeniniai skelbimai nemokamai !!!

Tel.: (8 318) 53085, 8 670 38882
PA RD UODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

Gervėnų k., Lazdijų
•r. sav.
•Sodybą
(70 a, medinis namas,

ūkinis pastatas, svirnas, du garažai, galima papildomai pirkti
10 ha žemės).
Tel. 8 614 04094.

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

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

Tel. 8 698 78040.

GYVULIAI

avis.
rekreacinės
•paskirties
•Nedidelįžemės
•Tel.•Ėringas
sklypą šalia
8 642 07624.
ežero (iki vandens apie 50 m,
sklypą iš vienos pusės riboja
••Avį. Tel. 8 612 64506.
kelias, iš dviejų pusių juosia
natūralus griovys, einantis iki
ežero, idealus variantas sklype
turėti tvenkinį, patogus privažiavimas), kaina 12 000 Eur.
Tel. 8 686 70841.

AUGALAI

,,Vineta“ veislės
•bulves.
•Šviežias
Pristatome į namus.

namo statybai LazTel. 8 614 56206.
•dijų•Sklypą
mieste. Tel. 8 686 70841.
Prekiaujame įvairių gėlių
Grūdų pikiavimo sandėlį
•
•
•
•
Sodo
namelį
bendrijoje
Nemajūnų
k.
(su
grūdų
pikiadaigais,
skaldele kapams, bal•„Baltasis“
• (11 a žemės).
vimo malūnu arba atskirai),
tarusiškais durpių briketais ir
Tel. 8 656 12800.

kaina sutartinė.
Tel. 8 698 78040.

akmens anglimis. UAB „MARTAS“, Gėlyno g. 17, Lazdijai.
Tel.: (8 318) 51721,
8 652 51721.

pai tinkami namų statybai. Arti
Lazdijų miestas bei miškas.
Tel. 8 679 08011.

Tel. 8 686 70841.

Namą su 15 a sklypu Lazdi•jų •mieste.
Tel. 8 603 24679.
ha žemės ūkio paskir•ties•3,73
sklypą Žeimių k., Varėnos
namų
r.
ir vasarinius
•statybai
•Žemėsšaliasklypus
•kviečius,
•Žieminius
Lazdijų (įvairaus Tel. 8 682 26525.
kvietrugius, avižų ir
dydžio, visos komunikacijos,
žirnių mišinį. Galiu sumalti ir
Gretimus
0,27
ha
ir
0,46
ha
šalia interneto linija), kaina
•namų
• valdos sklypus Panarvės atvežti. Tel. 8 678 30989.
sutartinė. Tel. 8 616 33781.
k., kainos: 2 200 Eur, 3 000
KITI
Šalia – 1,23 ha ir 1,06 ha
Namą
Vytauto
g.
41,
Lazdi•juose,
• (15 a namų valda) ir 15 a Eur.
žemės ūkio paskirties sklypus,
••Pigiai labradorito akmens
sklypą Sodų g.
kaina – po 4 200 Eur. Visi skly- plokštes Lazdijuose.
Tel. 8 672 05028.

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

Gudelių k. (30 a
•namų
•Sodybą
valda, 2,25 ha žemės

N. Kirsnos k.,
•Lazdijų
•Sodybą
r. (sodyba prižiūrėta,

gražioje vietoje, prie miško ir
vandens telkinio, atlikti geodeziniai matavimai, visos miesto
komunikacijos), kaina 550 Eur
už a. Tel. 8 686 70841.

galima gyventi iš karto, namas
mūrinis, 2 aukštų, 5 kambarių,
su baldais ir buitine technika, apšildomas kietuoju kuru
(vietinis centrinis šildymas),
komunalinis vandentiekis,
yra ūkiniai pastatai, garažas,
šulinys, prižiūrėtas sodas ir
aplinka, 45 arai dirbamos
žemės). Šalia galima įsigyti 7
ha žemės.
Tel. 8 611 50514.

••

••

ūkio paskirties žemės).
Tel. 8 615 96091.

sklypą namo
•statybai
•ŽemėsLazdijų
mieste (30 a,

Namą Vainiūnų k. (buvusi
valgykla, namų valda 34 a,
trifazis elektros įvadas, atlikti
geodeziniai matavimai), kaina
sutartinė. Tel. 8 686 70841.

MALKOS, MALKOS,
MALKOS,

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

Tel. 8 657 88458.

3,25 ha žemės sklypą Agarinių k., Šventežerio sen.
Tel. 8 645 74851.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

••

„VW Golf III“ (1997 m.)
skardinių ratlankių R14 firminius VW plastikinius gaubtus,
4 vnt., kaina po 2 Eur. Plastikines slenksčių juostas, kaina po
8 Eur. Druskininkai.
Tel. 8 654 87148.

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

– kioską.
•Tel.•Pigiai
8 698 78040.
Slim“
•(kineskopinis,
•Televizorių 51„Samsung
cm įstrižainė,
plokščias ekranas), kaina 12
Eur. TV priedėlio „TV Star“
ir TV distancinius pultelius,
SCART laidą, kaina nuo 2 Eur.
Druskininkai.
Tel. 8 686 43600.

PE R K A
NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

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

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

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

Parduodame
Našlaites
Užsakymus priimame
nuotoliniu būdu.
Telefonas pasiteirauti
8 626 02129.

G. Vasiukonio
gėlininkystės ūkis
prekiauja našlaitėmis.
Tel. 8 626 02129,
Staidarų g. 8, Staidarų k.,
Lazdijų r. sav.
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Asmeniniai skelbimai nemokamai !!!

Tel.: (8 318) 53085, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
PER K A
NEKILNOJAMASIS TURTAS

– galvijus
•aukščiausiomis
•Įmonė tiesiogiai
••Glaistau, dažau bei galiu ••Išnuomojamas nestandar- ••Išsinuomočiau žemės ūkio
ŽŪKB „Kreke- dirbti kitus statybinius darbus. tinio išplanavimo butas Lazdijų paskirties žemės. Gali būti
navos mėsa“ kainomis. Moka
iš karto. Tel. 8 613 79515.

įvairaus amžiaus
•miškus:
•Brangiai
jaunuolynus, bręstan••Veršelį arba telyčią nuo
čius, brandžius. Žemę, apaugu- 6 mėn. iki 3 metų tolesniam
sią medžiais arba krūmais.
Tel. 8 625 44123.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

auginimui. Taip pat pienines
melžiamas karves arba visą
bandą. Tel. 8 625 93679.

••

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

Įmonė superka karves, bulius ir telyčias AB „Krekenavos
agrofirma“ supirkimo kainomis. Atsiskaito iš karto.
Tel.: 8 685 86131,
8 698 28063.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

KITI

••
••

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

visų markių au•tomobilius:
•Superkame„Mazda“,
„Audi“,

BMW, „Mitsubishi“, „Renault“,
„Volkswagen“, kemperius ir
kt. Pasiimame patys, sutvarkome reikiamus dokumentus,
atsiskaitome iš karto. Dirbame savaitgaliais ir šventinėmis
dienomis. Tel. 8 681 20546.

••

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

Tel. 8 622 60230.

ir kokybiškai išpjau•name
•Greitai
medžius tiek gyvenamo- ••Nuomoju komercines,
siose, tiek sunkiai prieinamose administracines patalpas

Lazdijuose (15 kv. m, pirmas
aukštas). Tel. 8 698 78040.

teritorijose ir kapuose.
Tel. 8 627 49416.

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

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

••
••
laužo supirkimas:
•juodojo
•Metalometalo
laužas – 165–
Naudotą pianiną.
Tel. 8 659 60507.

miesto centre (autonominis
šildymas). Tel. 8 698 78040.

58 m. vyras padėtų vienišam žmogui ūkyje arba prižiūrėtų sodybą. Tel. 8 605 76237.

N UOMA

185 Eur/t, skarda – 140–150
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 val.
Tel. 8 698 30902.

išnuomojamos
•salės-klubo
•Nebrangiaipatalpos
Lazdijų

PASLAUGOS

•gamybines-sandėliavimo
•Išnuomoju arba parduodu
pa-

automatines
•skalbimo
•Taisomemašinas.
Atvykstame
į namus.
Tel. 8 615 73404.

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

SIŪLO

miesto centre („Holivudas“).
Tel. 8 698 78040.

talpas Radvilų g., Veisiejuose.
Tel. 8 698 78040.

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

„JUODELIAI“ SAMDO!!!
Medienos perdirbimo
įmonė UAB ,,Juodeliai“ darbui Marijampolėje naujai
atidaromame gamybiniame
padalinyje renka komandą ir
kviečia prisijungti:

GYVULIAI

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

••

IEŠKO

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

apleista. Apleistą žemę sutvarkyčiau.
Tel. 8 680 77728.
išsinuomočiau
•žemės
•Brangiai
Krosnos, Šeštokų
sen.
Tel. 8 688 80688.

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

Informuojame,
kad Lazdijų r. sav. yra rengiamas projektas „Asociacijos „Noragėlių melioracija“ ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų
statinių rekonstrukcija“. Projektas apima Krikštonių, Seirijų ir
Varnėnų k. v. teritorijų ribas.
Projekto rengėjas – E. Nacevičiaus firma „Edmeta“, adresas:
Liepų g. 28-25, Garliava, Kauno r. sav. Tel. 8 620 34517, el. p.
edmeta@gmail.com.
Užsakovas – asociacija „Noragėlių melioracija“, adresas:
Lazdijų r. sav., Ginčionių k., Naujoji g. 7.
Su projekto sprendimais galima susipažinti asociacijoje arba
pas projekto rengėją.
Apie šio projekto įgyvendinimo pradžią ir pabaigą Rangovas
informuos atskirai.

SKELBIMAS APIE NUMATOMĄ ŽEMĖS SKLYPO
RIBŲ ŽENKLINIMĄ
Informuojame žemės sklypo, kadastro Nr. 5933/0006:2, esančio
Lazdijų r. sav., Veisiejų sen., Vytautų k., savininkę V. M. ir savininkės M. M. turtinių teisių paveldėtojus, kad matininkas Norgaudas
Pilvinis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2008) 2020-11-16
9.30 val. vykdys žemės sklypo, projektinis Nr. 1715N, esančio
Lazdijų r. sav., Veisiejų sen., Vytautų k., ribų ženklinimo darbus.
Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į matininką
Norgaudą Pilvinį adresu: Pievų g. 12, Lazdijai, el. paštu geo.
lazdijai@gmail.com arba telefonu 8 680 83000.

Parduodamas
antikvarinis
traktoriukas
„McCormick
D-326“, puikiai
veikiantis. Padargai
— kultivatorius,
vartomas dviejų
korpusų plūgas.
Jei domina,
skambinkite tel.
8 615 39794.

įvairių specialybių /
pareigybių
darbuotojus / as

Garantuojame laiku mokamą ir nuo rezultatų priklausantį darbo užmokestį!
Skambink ir gauk
pasiūlymą tel.: 8 686 34981,
8 698 41844.

Prekiaujame šviežiomis „Vineta“ veislės bulvėmis
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Tel. 8 656 65053
miskupirkimai@gmail.com
UAB „Arbolina“
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Brangiai perkame
miškus visoje Lietuvoje!
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AUTOSERVISAS
• Važiuoklės remontas
• Šarnyrų,
vairo traukių restauravimas
• Padangų montavimas,
balansavimas
• Prekyba naudotomis
padangomis.
• Prekyba tepalais
ir kita produkcija.

8 695 94884

Turistų g. 27, Lazdijai
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Dėmesio!
Kalvarijoje organizuojami
mokymai
TR1, TR2, SZ kategorijų traktorininkų
mokymo kursai;
A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų mokymo kursai.
Keičiami seno pavyzdžio
traktorininkų pažymėjimai į naujus.

Virtuvės baldai, sofos, lovos,
kampai, lentynos, komodos,
kėdės, prieškambariai, šaldytuvai, šaldikliai, trimeriai.
Atvežame. Galima išsimokėtinai.

Ulonų g. 16 ir
Naujoji g. 50, Alytus.
Telefonas 8 674 05844

Kviečiame registruotis į
vairavimo kursus

Kviečiame apsilankyti

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

Reikia knygos, biuro popieriaus, spaudo,

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.

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

PERKA žemę.
Tel. 8 688 80688.
ose

alp
pat

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

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

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

užpildyti tonerį? Susisiekite:

Tel. 8 646 71901.
E. p. knygynelis@dzukuzinios.lt

UAB „Galvijų eksportas“
perka pienu girdomus
veršelius.
Moka 6 ir 21 proc.

FACEBOOK, MESSENGER
.
Lazdiju, knygynelis

Tel. 8 612 34503.

Laukiame Jūsų!

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
AKCIJA KAPOTOMS ir
pjautoms MALKOMS!
Pušinės malkos (gali būti
kapotos, pjautos arba rąsteliais).
Beržinės ir alksninės malkos
(gali būti kapotos arba pjautos).
Atvežame nemokamai.
Senjorams taikome didesnes
nuolaidas.
Tel. 8 680 29853.

„Sūduvos galvijai“

Parduoda 13 a namų
valdos sklypą Margirio g. 3,
Miklusėnų k., Alytaus r.

brangiai perka.

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

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

(gyvatvorė, veja, visos
komunikacijos šalia,
kaina 1 500 Eur/a).

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

Tel. 8 682 60899.
PARDUODA

Brangiai perka
įvairų mišką.
Gali būti bendraturčių,
neatidalytas, su skolomis.
Sutvarkau dokumentus.
Tel. 8 644 55355.

• knygos
• kanceliarinės prekės
• spaudai
• tonerių pildymas
• kompiuteriai ir jų priedai
KNYGYNĖLIS, Seinų g. 12, Lazdijai
Tel.: 8 646 71901, (8 318) 53 085, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt

beržines ir juodalksnio
malkas.
Atvežame.
Užsakymai priimami

8 688 80175.

Tel. GALVIJŲ
8 684 95050.

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

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