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L
azdijų rajono sa-
vivaldybės tarybos 
posėdžiuose jau 
tampa tradicija 
svarstant svarbius 
klausimus sulauk-

ti nemalonios informacijos apie 
svarstomo klausimo aplinkybes 
ir klausimą išbraukti iš darbo-
tvarkės arba jį priėmus laukti, 
kad sprendimo priėmimas gali 
prarasti prasmę.

Visai neseniai tarybos nariai iš 
darbotvarkės posėdžio metu iš-
braukė klausimą dėl Lazdijų švie-
timo centro dalyvavimo svarbia-
me projekte, nes tarybos posėdžio 
dieną vienas iš buvusių projekto 
partnerių – Vilniaus prekybos, 
pramonės ir amatų rūmai – pri-
mygtinai pareikalavo nesvarstyti 
šio klausimo, apkaltinę buvusius 
veiklos bendrakeleivius projekto 
plagijavimu. 

Gavo pranešimus apie 
teismo procesą
Praėjusiame tarybos posėdyje 
buvo susidurta su panašia situ-
acija, kai svarstant klausimą dėl 
rentgeno aparato pirkimo Laz-
dijų ligoninei visi tarybos nariai 
į savo elektroninius paštus gavo 

Savivaldybės gydytoja Lina Džiaukštienė: „Informuojame, kad rentgeno aparatą nuspręsta įsigyti iš „Rentgeno diagnostikos paslaugų kokybės gerinimo 
2018–2025 metų programa“ lėšų. Lazdijų rajono savivaldybės administracija įgaliojo VšĮ Lazdijų ligoninę vykdyti viešuosius pirkimus iki pirkimo-
pardavimo sutarties pasirašymo. Buvo sudaryta darbo grupė, kuri ir atliko visas reikiamas procedūras."
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savaitės komentaras  
R. Karbauskis su savo partija smigo žemyn į reitingų dugną

Algimantas Mikelionis
Iš buvusio prieš trejus metus, 2016-aisiais, 
Valstiečių ir žaliųjų sąjungos populiarumo 
neliko nieko gero. Praėjusį šeštadienį,  spa-
lio 19 dieną, dienraštyje „Lietuvos rytas“ 
buvo paskelbti bendrovės „Vilmorus“ ap-
klausos rezultatai. Ši apklausa buvo atlikta 
spalio 4–13 dienomis, o joje atsispindi 
politinių partijų ir politikų populiarumo 
reitingai.

Šie reitingai itin prasti valdančiajai Vals-
tiečių ir žaliųjų sąjungai. Tokie prasti šios 
politinės jėgos populiarumo reitingai dar 
nebuvo nuo pat 2016-ųjų, t.y. per visus 
trejus jos buvimo valdžioje metus. Res-
pondentams buvo užduotas klausimas, 
už kurią partiją balsuotumėte rinkimuose 
į Seimą, jeigu rinkimai vyktų kitą sekma-
dienį? Daugiausia balsų surinko Tėvynės 
sąjunga–Lietuvos krikščionys demo-
kratai – už juos pasisakė 15,6 procento 
respondentų. Valstiečiai atsidūrė antroje 
vietoje, bet tai menkai juos paguodžia, nes 
tai itin prastas rezultatas – 11,1 procento. 
Galima juos palyginti su Lenkijos Seimo 
rinkimus laimėjusia ir prieš tai ketverius 
metus valdžioje buvusia „Teisės ir teisin-
gumo“ partija. Jai valdant beveik visos 
apklausos rodė didesnį nei 40 procentų 
jos populiarumą. Beveik visur Europoje 
valdančiosios partijos turi bent 30 procentų 
populiarumą.

Pasakyti, kad prasti reikalai su valdan-
čiųjų vado R. Karbauskio populiarumu, 
reiškia pasakyti ne viską. Iš tikrųjų jo 
reikalai labai prasti, nes pagal palankių 
ir nepalankių vertinimų skirtumą R. Kar-
bauskis atsidūrė paskutinėje vietoje. Jo 
rezultatas net minus 35,9 procento! Balsa-
vusieji šioje apklausoje atsakė į klausimą: 
palankiai ar nepalankiai vertinate šiuos 
Lietuvos visuomenės veikėjus? Spalio mė-
nesį R. Karbauskį palankiai įvertino vos 

linis, jau net sunku suskaičiuoti, kuris 
R. Karbauskio pralaimėjimas. Tik visa 
bėda, kad valstiečių vadas to nesupranta 
arba apsimetęs, kad nesupranta, vėl žinias-
klaidai pasakoja nebūtus dalykus ir pais-

talus. Susidaro įspūdis, kad R. Karbauskis 
gyvena kažkokioje paralelinėje realybėje 
paskendęs savo principuose ir smulkiose 
ambicijose. O tuo tarpu valstiečių laivas 
kartu su savo vadu grimzta gilyn.•

Adomo Žilinsko piešinys.

20,6 (rugsėjo mėnesį 25,1), o nepalankiai 
net 56,5 (rugsėjo mėnesį 52,7) procento 
respondentų. Iš tiesų apgailėtinas valstiečių 
vado populiarumo smigimas žemyn – netgi 
ne eskalatoriaus ar lifto tempu – tai tiesiog 
šuolio be parašiuto greitis.

Bet gerai įsigilinus ir pagalvojus vals-
tiečių vado katastrofiškas populiarumo 
krytis jau nėra toks nelauktas ir netikėtas. 
R. Karbauskis apskritai labai konfliktiš-
kas politikas, jis net sugeba vienu metu 
konfliktuoti ne su vienu, dviem, o penkiais 
asmenimis ar politikais ir nesugeba tų  rie-
tenų greitai užbaigti. Žiniasklaida iškėlė 
garbės šiam politikui nedariusių istorijų. 
Vietoj to, kad jis greitai ir aiškiai atsakytų 
į žurnalistų klausimus, vengdavo atsaky-
mų, juos slėpdavo ir visaip kitaip išsisu-
kinėdavo, o juk nuo seno yra aišku, kad 
politikas, mėgstantis veltis į konfliktus su 
žiniasklaida, yra pasmerktas pralaimėjimui. 
Apskritai politikoje yra nerašyta taisyklė, 
kad iš priešų reikia stengtis daryti neutra-
lius savo atžvilgiu asmenis, o iš neutralių 
– draugus. Valstiečių vadas ne tik kad iš 
neutralių savo atžvilgiu asmenų sugebėda-
vo padaryti priešus, o net iš draugų suge-
bėdavo sau prisidaryti priešų. Kuo ilgiau 
R. Karbauskis yra valdžioje, tuo labiau 
tampa savo principų ir visai bereikalingų 
konfliktų įkaitu, kai tuo tarpu turėtų aiškinti 
eiliniams žmonėms apie tai, ką jis gero ir 
naudingo padarė savo rinkėjams.

Atskira tema yra R. Karbauskio konflik-
tas su Seimo pirmininku V. Pranckiečiu. 
Valstiečių vadas neįtikėtinai ilgai tempė 
gumą vis atidėliodamas Seimo pirmininko 
pašalinimo iš posto procedūrą. Pagaliau 
antradienį įvyko lemtingas balsavimas, 
kurį laimėjo V. Pranckietis. Tai buvo ei-

Paštus keis mobilus laiškininkas
Vaidotas Morkūnas 
Pertvarkoma Lietuvos pašto siste-
ma. Šios reformos stipriai palies 
ir Lazdijų rajono paštus. „Dzūkų  
žinių“ redakcijoje apsilankiusi AB 
„Lietuvos paštas“ Korporatyvi-
nių reikalų departamento vadovė 
Vaida Budrienė papasakojo apie 
reformą, apie diegiamą mobilaus 
laiškininko projektą, kuris kitų 
metų pradžioje startuos ir mūsų 
rajone.

V. Budrienė pasakojo, kad mobilaus laiški-
ninko projektas jau veikia dvylikoje rajonų, 
o visuose šalies rajonuose jis bus įdiegtas 
iki 2020 metų vasario 28 dienos.

„Įgyvendinus mobilaus laiškininko 
projektą, tik kaimiškų vietovių paštai yra 
pertvarkomi, miesto paštai lieka nepa-
kitę. Įvedus mobilaus laiškininko pašto 
paslaugų teikimo modelį, pirmus metus 
vyks pereinamasis laikotarpis, kad gy-
ventojai priprastų prie pokyčių – be mo-
bilaus laiškininko, jų miestelyje veiks ir 
įprastas paštas. Tiesa, jis dirbs trumpiau, 
o jo patalpose tam tikromis valandomis 
lauks mobilus laiškininkas, kuris suteiks 
visas pašto paslaugas. Jį gyventojai galės 
išsikviesti į namus. Mobilus laiškininkas 
ne tik atveš į namus laikraščius, siunti-
nius, pensijas pagyvenusiems žmonėms, 
bet galės ir paimti iš gyventojų laiškus, 
siuntinius ir t. t.‘‘, – pasakojo Lietuvos 
pašto atstovė. V. Budrienė sakė, kad Laz-
dijų rajone mobilaus laiškininko projektas 
startuos kitų metų sausio 28 dieną. Prasi-

dėjus šio projekto įgyvendinimui nebus 
pertvarkomi Lazdijų, Seirijų, Leipalingio 
ir Veisiejų paštai, tačiau šios pertvarkos 
palies septynis mažesnius pašto skyrius 
– Kapčiamiesčio, Krikštonių, Krosnos, 
Šeštokų, Šlavantų, Šventežerio ir Lazdijų 
pirmąjį kilnojamąjį paštą. Numatyta, kad iš 
viso rajone dirbs 10 mobiliųjų laiškininkų: 
7 Lazdijų, 2 Seirijų ir 1 Leipalingio pašte. 

Jie aptarnaus numatytas teritorijas“, – sakė 
V. Budrienė.

Lietuvos pašto darbuotoja užtikrino, kad 
mažesni pašto skyriai dar kurį laiką dirbs. 
Kaip bus ateityje, V. Budrienė negalėjo 
atsakyti, tačiau aišku, kad po metų jie bus 
panaikinti, nes visas funkcijas iš jų perims 
mobilus laiškininkas, kurį gyventojai išsi-
kvies į namus.•

Vaida Budrienė, Korporatyvinių reikalų departamento vadovė.
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Iškiliam mūsų žemiečiui — kardinolo regalijos
Praėjusį šeštadienį Kauno 
arkikatedroje bazilikoje 
vykusiose šv. Mišiose buvo 
dėkojama Dievui už kar-
dinolą Sigitą Tamkevičių, 
kurį popiežius Pranciškus 
spalio 5-ąją Romoje priėmė 
į Kardinolų kolegiją. Šv. 
Mišias aukojo pats kardi-
nolas S. Tamkevičius.

Šv. Mišias su kardinolu kartu 
aukojo apaštalinis nuncijus ar-
kivyskupas Petaras Rajičius, di-
delis būrys Lietuvos ir užsienio 
vyskupų.

Padėkos šv. Mišiose daly-
vavo beveik visi valstybės bei 
savivaldybių vadovai, tarp jų 
ir buvęs Lazdijų meras Artūras 
Margelis. 

Pamaldų metu buvo pirmą kartą 
lietuviškai paskelbta popiežiaus 
Pranciškaus bulė apie Kauno ar-
kivyskupo emerito S. Tamkevi-
čiaus paskyrimą kardinolu.

Rugsėjo 1 d. popiežius Pran-
ciškus paskyrė arkivyskupą S. 
Tamkevičių kardinolu. Jis pri-
imtas į Kardinolų kolegiją spalio 
5 d. Kardinolų skyrimo konsis-
torijoje.

Kovotojas už tikėjimą ir Lietu-
vos laisvę, ilgametis pogrindinės 
„Lietuvos katalikų bažnyčios kro-
nikos“ redaktorius, kalėjęs KGB 
kalėjime, sovietiniuose Permės ir 
Mordovijos lageriuose, ištremtas 
į Sibirą – šie arkivyskupo eme-
rito S. Tamkevičiaus biografijos 
faktai buvo reikšmingi popiežiui 
Pranciškui apsisprendžiant su-
teikti jam aukščiausią dvasininko 
titulą, tik vienu rangu žemesnį už 
paties popiežiaus. 

„Mūsų krašto žmonėms šis 
paskyrimas yra ypatingai svar-
bus, nes S. Tamkevičius – krikš-
toniškis, baigęs Seirijų vidurinę 
mokyklą. Man teko garbė dažnai 
bendrauti su šia iškilia asmeny-
be. Jam visada rūpėjo gimtinės 
gyvenimas, Lazdijų krašto žmo-
nių problemos. S. Tamkevčius 
yra kuklus žmogus, jis niekada 
neatsisako dalyvauti rajono ren-
giniuose, mielai aukoja šv. Mišias 
Krikštonių bažnyčioje“, – sakė 
A. Margelis. 

Per Mišias Kauno arkikate-
droje bazilikoje S. Tamkevičius 
pasakė įspūdingą kalbą, kurios 
fragmentus pateikiame „Dzūkų 

žinių“ skaitytojams.  
<...>Šią valandą, kai esu pa-

kviestas į naują tarnystę, ban-
dau prisiminti, kaip mane Dievas 
vedė kunigo ir vyskupo tarnystės 
metais. Pirmiausia Dievo Dva-
sia įkvėpė gilų tikėjimą motinai, 
kuri Krikšto metu paaukojo mane 
Dievui ir norėjo, kad jam tarnau-
čiau. Nespėjusi apie tai pasakyti, 
motina anksti numirė, kai vaikui 
ji buvo labai reikalinga. Tikiu, 
kad ji, būdama Dievo artumoje, 
išmeldė Viešpatį, jog tas vaikas 
gyvenime nepasiklystų.

Didele Dievo dovana tapo 
nuo NKVD mano parapijoje 
besislapstęs kunigas salezietis 
Antanas Skeltys SDB. Tėviško 
ir pamaldaus kunigo įtaka man 
pasirenkant kunigystę nekelia 
abejonių. Link kunigystės kreipė 
parapijos klebono pavyzdys: jo 
darbo kambaryje prieš rašomąjį 
stalą ant sienos buvo išpieštas 
didelis kryžius ir du žodžiai: 
„Ora et labora“ – „Melskis ir 
dirbk“. Kasdien mačiau kleboną 
besimeldžiantį ir dirbantį; nedir-
bo tik tuomet, kai gulėjo mirties 
patale.

Prieš 64-erius metus Kauno 
arkikatedroje su ašaromis akyse 
kalbėjau Rožinį, kad atsivertų Ku-
nigų seminarijos durys, nes atro-
dė, kad dėl sovietinės valdžios da-
romų kliūčių jos gali neatsiverti. 
Malda buvo išklausyta.

Besiruošdamas kunigystei 
sutikau kunigą jėzuitą Pran-
ciškų Masilionį SJ, kuris pa-
rodė kelią į dvasinio gyvenimo 
gelmę. Šiam kunigui ne tik aš, 
bet ir daugelis yra skolingi, iš 
jo mokėmės pamaldumo ir di-
džiadvasiškumo.

Kunigystės kelias per sovietme-
tį nestokojo išbandymų. Anuo-
met beveik nebuvo kunigo, kuris 
nebūtų buvęs verbuojamas tapti 
Tėvynės ir Bažnyčios išdaviku. 
Verbuotojai šitaip nesakydavo, 
o tik kviesdavo draugauti ir už 
draugystę žadėdavo atlygį: išvy-
kas į užsienį, studijas Romoje ar 
geras parapijas. Kiekvieną kartą, 
kai susidurdavau su gundytoju, 
akivaizdžiai pajusdavau Švento-
sios Dvasios įkvėpimą, kaip iš-
vengti nepriimtinos draugystės 
su velniu ir neužsikirsti kelio į 
kunigystę.

Dėkoju Dievui už įkvėptą mintį 

įsijungti į Jėzaus Draugiją. Į at-
mintį giliai įsirėžė mėnesį truku-
sios rekolekcijos ant Drūkšių eže-
ro kranto, kai virš galvos lėktuvai 
skrido užgniaužti Prahos laisvės 
pavasario. Tos ilgos rekolekcijos 
išvedė į dvasinės laisvės kelią, ir 
sovietinė prievarta nepajėgė šio 
kelio užtverti.

Dievas įkvėpė drąsos nesilaiky-
ti sovietinių įstatymų, reglamen-
tuojančių kunigo sielovadinę vei-
klą, nes kunigams buvo paliktas 
tik kulto tarno statusas. Aš sakau 
jums, savo bičiuliams: nebijoki-
te tų, kurie žudo kūną ir paskui 
nebegali daugiau kenkti. Aš pa-
rodysiu, ko turite bijoti: bijokite 
to, kuris nužudęs turi galią įstum-
ti į pragarą. Taip, sakau jums, 
šito bijokite! (Lk 12, 4–5). Dievo 
Dvasia įkvėpė atlikti darbų, ku-
rie anuomet atrodė pavojingi ir 
sunkiai įvykdomi.

Per visą kunigo ir vyskupo 
tarnystės metą didelė Dievo 
dovana buvo seserys vienuolės. 
Net rizikuodamos laisve, jos 
buvo nepamainomos pagalbi-
ninkės pogrindžio darbuose, o 
savo pavyzdžiu padėjo branginti 
prisiimtus įsipareigojimus. Už tai 
joms mano didžiausia pagarba ir 
dėkingumas.

Per ilgą kunigo ir vyskupo 
tarnystę sutikau daug idealistų 
kunigų, iš kurių mokiausi, kuriais 
galėjau pasitikėti ir kurie niekada 
nenuvylė. Negaliu neprisiminti ir 
brolių vyskupų, su kuriais dali-
nausi vyskupiška atsakomybe už 
Bažnyčios dabartį ir ateitį.

Prisimenu daugelį pasauliečių 
– vyrų ir moterų. Jų uolumas ir 
ištikimybė Dievui dažnai tiesiog 
žavėjo. Kai kurie iš jų pačiais 
sunkiausiais momentais buvo ne-
pakeičiami pagalbininkai.

Tačiau pati didžiausia Dievo 
dovana buvo kryžius, kurį gavau 
sovietinio teismo ištarme, kai jau 
buvau nuėjęs ilgą kunigystės ke-
lią. Anuomet neatrodė, kad kry-
žius buvo dovana – mes daug ką 
perkainuojame tik žvelgdami iš 
perspektyvos. Lagerio ir trem-
ties kryžius, be jokios abejonės, 
buvo didesnė Dievo dovana už 
kardinolo purpurą. Titulai kartais 
žmogų net gadina, o kryžius, jeigu 
jis nešamas prisilaikant Dievo 
rankos, visuomet padeda dvasiš-
kai augti.

Prieš 36-erius metus, apsuptas 
kalašnikovais ginkluotų kareivių 
su vilkšuniais, buvau įlaipintas į 
kalinių vagoną tolimai kelionei 
į Uralą. Aušros Vartų Gailestin-
gajai Dievo Motinai patikėjau 
miglotą ateitį ir nenusivyliau. 
Šiandien galiu tik dėkoti už jos 
motinišką globą.

Popiežius Pranciškus, pakvie-
tęs mane į naują tarnystę, savo 
palydimajame laiške rašė: „Iš 
širdies linkiu, kad, dabar jau pri-
klausydamas Romos Kunigijai, 
mokėtum gyventi tomis dorybė-
mis, kurios išreiškia ištikimybę 
„iki kraujo praliejimo“, kurią, 
pagal tradiciją, išreiškia raudo-

nas kardinolų rūbas.“ Popiežius 
palinkėjo atjausti visus vyrus bei 
moteris, kurie yra tapę blogio au-
komis ir patekę į jo vergiją.

Šia proga noriu atsiprašyti 
visų, kurių nesugebėjau atjausti 
ar kurie galbūt mano asmeny-
je matė ne tiek tėvą, kiek kietą  
pareigos vykdytoją.

Visus savo draugus, bičiulius ir 
bendros dvasios vyrus bei moteris 
prašau palydėti mano tarnystę 
malda. Neprašykite Viešpaties 
man ilgo gyvenimo, bet prašyki-
te ištikimybės Šventosios Dvasios 
vedimui.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Ar rinksime tarybos narius ir vienmandatėse apygardose? 
Įvairioms frakcijoms pri-
klausantys Seimo nariai 
spalį registravo pataisą, 
kad pusė savivaldybių 
tarybų narių būtų renkami 
vienmandatėse apygardo-
se. Šią iniciatyvą pasirašė 
13 Seimo narių. Kai kurie 
savivaldos atstovai sako, 
kad tokia idėja neturi 
prasmės ir tik pabrangins 
rinkimus. Lazdijų politi-
kai šią iniciatyvą vertina 
atsargiai. 

Geriau atstovautų žmonėms
Projektą inicijavęs konserva-

torius Andrius Kupčinskas sakė, 
kad vienmandatininkai padėtų ge-
riau atstovauti vietos bendruome-
nėms ir priartintų miesto valdžią 
prie žmonių. Dabar savivaldybių 
tarybų nariai renkami pagal par-
tijų arba visuomeninių rinkimų 
komitetų sąrašus. Vienmandati-
ninkai Lietuvoje renkami tik per 
Seimo rinkimus. 

„Būtent savivalda labiausiai 
atstovauja žmonių, bendruomenių 
lūkesčiams, bet dažnai nutinka, 
kad renkant tarybos narius tik 
pagal sąrašą lieka neatstovauja-
mos atskiros seniūnijos arba net 
miesteliai, –  sakė A. Kupčinskas. 

– Man atrodo, kad mišri sistema 
net labiau tinkama savivaldos rin-
kimuose negu Seimo rinkimuose. 
Tiesioginės demokratijos princi-
pus geriausiai užtikrintų į tarybą, 
aukščiausią savivaldos organą, 
išrinkti vietos bendruomenių 
nariai.“ 

Las preziDentas abejoja
Lietuvos savivaldybių asociaci-
jos (LSA) prezidentas, Jonavos 
rajono meras Mindaugas Sinke-
vičius  teigė, kad siūlymas dėl 
vienmandatininkų savivaldybių 
tarybose yra perteklinis, nes 
dabartinės tarybos ir dabar turi 

galimybes atstovauti gyventojų 
lūkesčiams.

„Aš abejoju tokiu siūlymu, 
negirdėjau jokių esminių kriti-
kų dabartinei sistemai, – teigė 
savivaldybių asociacijos atsto-
vas. – Tikslas dėl bendruomenių 
atstovavimo man yra gana aiškus, 
bet nemanau, kad siūlomas kelias 
yra tas, kuriuo reikėtų eiti“, – pri-
dūrė jis. 

Pasidomėjome, kaip šį parla-
mentaro siūlymą vertina Lazdijų 
politikai, ar jie pritartų dalies sa-
vivaldybės tarybos narių rinkimui 
vienmandatėse apylinkėse. 

Lietuvos socialdemokratų 

partijos Lazdijų skyriaus pir-
mininkas Saulius Petrauskas: 

„Klausimas dėl savivaldos 
rinkimų formų ir terminų visada 
yra aktualus, nežiūrint į tai, kaip 
seniai įvyko savivaldos rinki-
mai. Sveikinu visų pastangas į 
rinkimus pritraukti kuo daugiau 
gyventojų, galinčių balsuoti ir 
norinčių kandidatuoti.

LR vietos savivaldos įstaty-
me yra nustatytas tiesioginio 
gyventojų dalyvavimo tvarkant 
viešuosius savivaldybės reika-
lus principas, kuris įgyvendi-
namas gyventojams tiesiogiai  

Kardinolo Sigito Tamkevičiaus padėkos šv. Mišiose buvo pakviestas ir 
dalyvavo ir Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narys Artūras Margelis.
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Lazdijų savivaldybės gerovės indeksas — šiek tiek aukščiau dugno
Kur Lietuvoje geriausia 
gyventi, kur mažiausias 
nedarbas, didžiausios už-
sienio investicijos, kurioje 
savivaldybėje geriausiai 
išplėtotas transportas, 
kur mažiausios valdymo 
išlaidos? Į šiuos ir kitus 
klausimus bandė atsakyti 
Lietuvos laisvosios rinkos 
institutas, neseniai viešai 
paskelbęs savo tyrimų 
rezultatus. 

LyDeriai – sostinė ir 
kLaipėDos rajonas
Tyrimą atlikęs Lietuvos laisvo-
sios rinkos institutas visas šalies 
savivaldybes suskirstė į dvi gru-
pes – didžiąsias ir mažąsias savi-
valdybes. O jų rezultatus vertino 
pagal keletą aspektų, kiekvienam 
iš jų skirdami tam tikrą balų skai-
čių (nuo 1 iki 100). 

Tarp didžiųjų šalies savival-
dybių, pagal analitikų rezultatus, 
daugiausia balų surinko Vilnius, 
antroje vietoje – Klaipėda, toliau 
rikiuojasi Šiauliai ir Kaunas.

Mažųjų savivaldybių eilėje 
pirmoji pozicija teko Klaipėdos 
rajonui, antroji Kauno rajonui, o 
trečiąja ir ketvirtąja vietomis pa-
sidalijo Druskininkų ir Mažeikių 
savivaldybės. 

LazDijai – ne patys bLoGiausi
O kaip šioje rikiuotėje atrodo 

Lazdijai? Iš 54 mažųjų savival-
dybių Lazdijai kartu su Jurbarko, 
Varėnos, Raseinių, Visagino ir 
Molėtų savivaldybėmis, surinkę 
50 balų iš 100 galimų, pasida-
lijo 40–45 vietas. Kaip vertinti 
tokį rezultatą? Žinoma, tai daug 
geriau už Ignalinos, Akmenės, 
Zarasų ir dar keletą savivaldy-
bių, šiame tyrime nugulusių ant 
dugno. 

Pažiūrėkime, kuriose srityse 
Lazdijų vaizdelis pakenčiamas, 
o kur labai liūdnas. 

Pagal gyventojams teikiamų 
paslaugų kokybę Lazdijai lenkia 
net 20 savivaldybių. Mūsų rajonas 
gali didžiuotis išplėtotu transpor-
tu, kurio kokybė vertinama mak-
simaliu 100 balų. Kiek kukliau 
atrodo komunalinės paslaugos, 
įvertintos 56 balais, švietimo 
reikalai Lazdijuose vertinami 55 
balais, tačiau sveikata ir socialinė 
rūpyba – tik 30 balų, nors prieš 
metus šis balas buvo net 52. 

Lazdijuose 2018 metais fik-
suotas rekordinis nedarbo lygis 
– 14,9 proc., taip pat didžiausia 
ilgalaikių bedarbių armija – net 
52,9 proc., o socialines pašalpas 
gavo 7,9 proc. rajono gyvento-
jų. 

paGaL investicijas – DuGne
Labai liūdnas vaizdelis investicijų 
srityje – Lazdijai šioje srityje treti 
nuo galo. Pas mus vienam gyven-

tojui tenka tik 13 eurų tiesioginių 
užsienio investicijų, kai tuo tarpu 
pas kaimynus, Alytaus rajone, šis 
skaičius siekia 961 Eur, Marijam-
polėje – 733 Eur, net Kalvarija 
mus devynis kartus lenkia šiuo 
rodikliu. Pagal investicijų apimtis 
Lazdijai yra beveik sąrašo gale, 
surinkę vos 31 balą.

Valdymo srityje Lazdijų situa-
cija nėra labai bloga, pagal šios 
srities rodiklius Lazdijai lenkia 

net 26 savivaldybes ir yra beveik 
savivaldybių rikiuotės viduryje. 
Pagal biudžeto rodiklius Lazdijai 
surinko 72 balus, o pagal admi-
nistracijos veiklos rodiklius – net 
87 balus (iš 100 galimų). Žinoma, 
visus valdymo rodiklius  gadina 
tai, jog Lazdijuose skiriama di-
džiausia – 10,5 proc. – savival-
dybės valdymo išlaidų dalis nuo 
patvirtinto biudžeto. 

Jei lyginsime 2017 metų ana-

logiškus tyrimus, tai akivaizdžiai 
matyti, jog 2018 metų Lazdijų 
rezultatai šiek tiek nusmukę. Gy-
ventojų gerovė smuko 3 balais, 
investicijos – 14 balų. Valdymo 
rodikliai pakilo dviem balais. 

Tai buvo 2018 metų veiklos re-
zultatų analizė. Įdomu, kaip Laz-
dijai atrodys 2019-aisiais. To dar 
teks palaukti beveik metus.•
„Dzūkų žinių“ informacija

»Atkelta iš 1 psl. 
pranešimą, kad aparato pirkimo 
procedūra yra apskųsta teismui. 

Gavęs šią informaciją, tarybos 
narys Jonas Stankevičius pasiūlė 
kolegoms atšaukti šio klausimo 
priėmimą iki tol, kol bus sulaukta 
teismo sprendimo, patvirtinan-
čio arba panaikinančio rentgeno 
aparato pirkimo konkurso rezul-
tatus. Tačiau jis nebuvo išgirstas 
ir klausimo priėmimo nebuvo 
atsisakyta. 

„Klausimas išties rimtas ir 
aktualus, šiuo metu yra rizika 
netekti lėšų rentgeno diagnosti-
kos aparato pirkimui. Konkurse 
dėl rentgeno aparato dalyvavęs 
tiekėjas pateikė ieškinį Kauno 
apygardos teismui dėl perkan-
čiosios organizacijos VšĮ Lazdijų 
ligoninės sprendimų panaikinimo 
ir laikinųjų apsaugos priemonių 
taikymo“, – sakė J. Stankevi-
čius. 

Jis sakė, jog viena konkurse 
dalyvavusi bendrovė prašo teis-
mo taikyti laikinąsias apsaugos 
priemones – sustabdyti viešųjų 
pirkimų procedūras ir uždrausti 
Lazdijų ligoninei sudaryti pirki-
mo sutartį su laimėjusia įmone.

„Šiuo metu rentgeno aparato pir-
kimo klausimas atsidūrė teisme, 
todėl jeigu teismas pritaikys laiki-
nąsias apsaugos priemones, tarybos 
sprendimo klausimas pritarti sutar-
ties pasirašymui bus sustabdytas, 

visa ko pasekmės būtų liūdnos“, 
– kalbėjo tarybos narys. 

Redakcijos duomenimis, kon-
kurso rezultatus apskundė vie-
nas iš rentgeno aparatų tiekėjų, 
kuris minimalia suma nusileido 
konkursą laimėjusiai bendrovei. 
Pagal tokio pobūdžio teisminių 
ginčų praktiką, bylinėjimasis 
dėl konkurso rezultatų kartais 
užtrunka ne vienerius metus. Ži-
noma, teisminių ginčų laikotarpiu 
Lazdijų ligoninė negalės įsigyti 
rentgeno aparato. 

Pasidomėjome, kaip susida-
riusią situaciją vertina Lazdijų 
rajono savivaldybės gydytoja 
L. Džiaukštienė, pristačiusi šį 
klausimą praėjusiame tarybos 
posėdyje ir jai pateikėme klau-
simus:

1. Kaip vertinate situaciją dėl 
rentgeno aparato pirkimo su-
stabdymo? Kokios gali būti pa-
sekmės?

2. Kas organizavo aparato pir-
kimo procesą, kiek Jums buvo 
žinoma šio proceso eiga?

3. Ar aparatai, kuriuos siūlė 
vienas ir antras tiekėjai, buvo 
identiški?

4. Kokias funkcijas atlieka 
aparatas, kurį buvo ketinama 
pirkti?

5. Kas kaltas, Jūsų nuomone, 
kad pirkimo procesas buvo ap-
skųstas teisme?

6. Ar užsitęsus teismų procesui, 

ligoninė galės atlikti visas funk-
cijas be šio aparato? 

Pateikiame savivaldybės gydy-
tojos atsakymus:

„Informuojame, kad rentgeno 
aparatą nuspręsta įsigyti iš „Rent-
geno diagnostikos paslaugų ko-
kybės gerinimo 2018–2025 metų 
programa“ lėšų. Lazdijų rajono 
savivaldybės administracija įga-
liojo VšĮ Lazdijų ligoninę vykdyti 
viešuosius pirkimus iki pirkimo-
pardavimo sutarties pasirašymo. 
Buvo sudaryta darbo grupė, kuri 
ir atliko visas reikiamas proce-
dūras.

Papildomai informuojame, kad, 
savivaldybės administracijos turi-
momis žiniomis, konkurse daly-
vavo daugiau nei du tiekėjai, tad 
nėra aišku, kuriuos tiekėjus įvar-
dijate „vienas“ ir „antras“. Taip 
pat informuojame, kad rentgeno 
aparatas atlieka visas funkcijas, 
kurios yra numatytos aparato 
techninėje specifikacijoje.

Patvirtiname, kad šiuo metu 
Kauno apygardos teisme nagri-
nėjama civilinė byla „Dėl perkan-
čiosios organizacijos sprendimų 
panaikinimo, laikinųjų apsaugos 
priemonių taikymo“. Papildomai 
informuojame, kad Kauno apy-
gardos teismas 2019 m. spalio 
23 d. nutartimi ieškovės prašymą 
taikyti laikinąsias apsaugos prie-
mones atmetė.“•
„Dzūkų žinių“ informacija

„Šiuo metu rentgeno aparato pirkimo klausimas atsidūrė teisme,  todėl 
jeigu  teismas pritaikys laikinąsias apsaugos priemones, tarybos sprendimo 
klausimas  pritarti sutarties pasirašymui bus sustabdytas, visa ko pasekmės 
būtų liūdnos“, – kalbėjo tarybos narys Jonas Stankevičius.

Buvusi valdžia parūpino 200 tūkst. Eur rentgeno aparatui
Prie naujosios — aparato pirkimo detektyvas persikėlė į teismą

Valdymo srityje Lazdijų situacija nėra labai bloga, pagal šios srities rodiklius Lazdijai lenkia net 26 savivaldybes ir 
yra beveik savivaldybių rikiuotės viduryje. 
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kaLba, kaD...
Dzūkai

g Iki vestuvių geidžiamiau-
siu rajone jaunikiu tituluoja-
mas padėjėjas tapo teisininku 
ir ruošiasi įgijęs patirties grįžti 
pakeisti Lazdijų rajono juris-
tą.
g Viena Lazdijų ponia, gy-

venanti Dzūkų mikrorajone, 
ėmėsi reindžerio vaidmens ir 
pradėjo auklėti svetimus vai-
kus. Ar jai su regėjimu negerai, 
ar čia pilnatis kalta?..
g Druskininkai ir toliau 

stebina savo gerumu! Druski-
ninkų vandens parkas visus su 
gaisru kovojusius ugniagesius 
kviečia nemokamai pasimė-
gauti vandens parko malonu-
mais! Dzūkiškas dėkui!!!
g Kapčiamiestyje kaimo 

kapelos jubiliejuje dalyvavu-
si merė sakė: „Mačiau, kaip į 
renginį ėjo po vieną, du.“ Prieš 
metus eidavo po dešimt, dvi-
dešimt, mere. 
g Mokyklų direktoriai ir dar-

buotojai pasiruošę streikui prie 
savivaldybės pastato, kadangi 

valdžia ketina atsisakyti apie 
60 etatų. To dar nėra buvę Laz-
dijų savivaldos istorijoje. Net 
Jonelio laikais buvo geriau.
g Į Lazdijų ligoninę atvež-

tą nesveikuojantį, vėl velnio 
lašų paragavusį pacientą mu-
zikantą bandė gelbėti viena 
jo pažįstama daktarytė, bet 
nesėkmingai. Atkaklusis ir 
sąžiningas gydytojas savo 
darbą atliko nepriekaištingai 
įspaudęs įrašą, taip patvir-
tindamas diagnozę. Beje, šio 
gydytojo greitu laiku Lazdijų 
ligoninėje nebepamatysime, 
nes sąžiningi ir teisingi gydy-
tojai Lazdijų ligoninei turbūt 
nereikalingi.•

Šioje humoristinėje rubri-
koje minimų įvykių ir asme-
nų sutapimai su tikrove yra 
atsitiktiniai. 

Žinutes galite siųsti el. 
paštu dzukuzinios@gmail.
com, pranešti telefonais:  
(8 318) 52260, 8 670 38882.

Išpjovė 43 kaimyno eglutes 
Vaidotas Morkūnas
Alytaus miesto gyventojas, at-
vykęs į savo sodybą Noragėlių 
seniūnijoje, Gudonių kaime, 
susiėmė už galvos, nes išvydo 
išpjautas 43 eglutes. Tos eglutės 
įvairaus dydžio – ir keleto me-
trų, ir mažesnės – gulėjo šalia 
sodo  ant jo sklypo ribos. Alytiš-
kis parašė pareiškimą policijai 
prašydamas nubausti piktadarius, 

nes padaryti didžiuliai nuostoliai. 
Jis įtaria, kad tai galėjo padaryti 
kaimynai, su kuriais nesutaria dėl 
sklypo ribų. 

Rajono policijos komisariato 
pareigūnai pradėjo ikiteisminį 
tyrimą, siekdami nustatyti, kas 
tai padarė, ir įvertinti nuostolius 
bei žalą gamtai. Pasak pareigūnų, 
tai savavališkas neteisėtas veiks-
mas.•

Perspėjimas: Sporto centro statybos 
projektas gali būti sužlugdytas

Viešojoje erdvėje pasi-
rodžius už savivaldybės 
lėšas išspausdintai publi-
kacijai apie Sporto centro 
finansavimo problemas ir 
merės Ausmos Miškinienės 
kaltinimams dėl senosios 
valdžios neva nenumatytų 
lėšų šiam projektui įgy-
vendinti, savo poziciją dėl 
šios situacijos nusprendė 
pareikšti dėl šio projekto 
kovoję buvę savivaldybės 
vadovai – meras Artūras 
Margelis ir administraci-
jos direktorius Gintautas 
Salatka.  

A. Margelio teigimu, buvusieji 
savivaldybės vadovai ilgai ir ak-
tyviai dirbo, kad Sporto centro 
statybos projektas būtų įtrauktas 
į Valstybės investicijų programą 
(VIP) ir jam būtų suteiktas finan-
savimas: 

„Mes dėl šio tikslo dirbome 
dvejus metus, nes naujiems 
objektams paramą iš šios progra-
mos gauti yra labai sunku. Mums 
pavyko šiems metams Sporto 
centro statybai gauti beveik 100 
tūkst. eurų. Tačiau, kaip supratau, 

naujoji valdžia nepasirašė sutar-
ties dėl šių pinigų. Jei jie galvo-
ja, kad pinigus persikels į kitus 
metus, tai labai klysta. Šie pini-
gai neperkeliami į kitus metus, 
tiesiog savivaldybė jų netenka. 
Merės už savivaldybės pinigus 
publikuojamame tekste yra daug 
klaidinančių ir netikslių teiginių. 
Savivaldybei tikrai nereiks prie 
šio objekto statybos prisidėti 90 
proc. Šiuo atveju galioja analo-
giška tvarka kaip ir kituose in-
vesticiniuose projektuose – savi-
valdybė turi prisidėti iki 30 proc. 
projekto vertės. Teko girdėti, jog 
naujoji valdžia nori parinkti naują 
Sporto centro statybos vietą. Jei 
taip atsitiktų, kiltų daug proble-
mų su statybų rangovu, kuris jau 
yra atrinktas. Panašu, kad naujoji 
valdžia nesugeba deramai tęsti 
mūsų pradėtų projektų ir savo 
neveiklumo priežastis dangsto 
kaltindami kitus.“

Buvęs savivaldybės administra-
cijos direktorius G. Salatka teigė, 
jog jį stebina tas faktas, kad sa-
vivaldybė iki šiol nepasinaudojo 
VIP skirtais pinigais: 

„Nereikia tikėti, jog projektui 
iškart gausite visą VIP pažadėtą 

sumą. Reikia pradėti darbus, o 
paskui nuolat Vilniui priminti 
apie savo projektą ir prašyti pi-
nigų. Jei valdžia snaus ir nerodys 
iniciatyvos, pinigus paims kitos 
savivaldybės. Mūsų praktikoje 
buvo puikus pavyzdys – Lazdijų 
kultūros centro rekonstrukcija. 
Pradžioje iš VIP buvome gavę 
nedidelę startinę pinigų sumą, 
bet ją operatyviai įsisavinome. 
Nuolat bendravome su ministe-
rija ir Vyriausybe dėl papildomų 
lėšų. Metų pabaigoje tų lėšų vis 
pavykdavo gauti, nes kai kurios 
savivaldybės nesugebėdavo pa-
naudoti joms skirtų lėšų, todėl jos 
atitekdavo Lazdijams. Mes aki-
vaizdžiai rodėme, jog projektas 
juda į priekį. Jei naujoji valdžia 
nepaims Sporto centrui skirtų pi-
nigų, jie bus paskirti  geriau besi-
tvarkančioms savivaldybėms. O 
tada jau bus dar sunkiau tą projek-
tą įgyvendinti. Labai nenorėčiau, 
kad Lazdijų savivaldybė taptų 
ta, kurios nepanaudotus pinigus 
pasiimtų operatyviau klausimus 
sprendžiančios savivaldybės. Jei 
miegosime, neturėsime naujo 
Sporto centro.“ •
„Dzūkų žinių“ informacija

Ar rinksime tarybos narius ir 
vienmandatėse apygardose? 
dalyvaujant, rengiant ir svarstant  
sprendimų projektus, organi-
zuojant apklausas, susirinkimus, 
sueigas, renkant seniūnaičius, 
gyventojams dalyvaujant vietos 
gyventojų apklausoje nustatant ar 
keičiant seniūnijų teritorijų ribas 
ir pavadinimus ir t. t.

Nuo 2015 m. LR vietos savi-
valdos įstatymas numato mišrią 
rinkimų sistemą – savivaldybės 
tarybos nariai renkami pagal 
proporcinę rinkimų sistemą (bal-
suojama už kandidatų sąrašus, 
reitinguojant 5 geriausius kandi-
datus), o merai – vienmandatėje 
rinkimų apygardoje renkami tie-
siogiai. Taip pat įstatymas numato 
galimybę nepartiniams rinkimų 
komitetams kelti kandidatus į 

savivaldybės tarybos narius ir 
merus, nustatyta tvarka surinkus 
atitinkamą skaičių juos palaikan-
čių rinkėjų parašų. Tai svarbus 
pokytis, sudarantis sąlygas didinti 
gyventojų dalyvavimą politikoje 
ir skatinti jų atsakingumą balsuo-
jant.

Arčiausiai žmonių savival-
doje yra seniūnas. Pataisos dėl 
tiesioginių seniūnų rinkimų būtų 
didžiausias žingsnis stiprinant 
vietos demokratiją, stipriau pri-
traukiant vietos gyventojus daly-
vauti valstybės valdyme bei prisi-
imant atsakomybę. Šis klausimas 
dažnai minimas ir susitikimuose 
su gyventojais.

Ar bus pateisinti gyventojų lū-
kesčiai įteisinus pusės tarybos na-
rių tiesioginius rinkimus, išlieka 

didelis klaustukas. Manau, prieš 
teikiant tokias pataisas svarstyti, 
reikia plačiau jas aptarti su gyven-
tojais, vietos bendruomenėmis.

Politinės partijos vis dar išlieka 
tradicinės vakarietiškos demo-
kratijos pagrindas, varomoji bei 
telkianti jėga tiek regioniniu, tiek 
nacionaliniu lygmeniu. Jose su-
bręsta didžioji dalis tiek vietos, 
tiek nacionalinių politikų. Jos ne 
tik formuoja, ugdo, bet ir prisiima 
atsakomybę už pasiektus ar ne-
pasiektus rezultatus ar gyventojų 
lūkesčius. 

Šiuo metu daugiau klausimų 
nei atsakymų vietos politikui, 
kuris būtų išrinktas tiesiogiai 
vienmandatėje apylinkėje į vie-
tos savivaldos tarybą.“•
„Dzūkų žinių“ informacija

»Atkelta iš 3 psl. 

Naujo Sporto centro projekto ateitis miglota.

43 eglutės savavališkai išpjautos nuosavame žemės sklype.
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• Kompiuteriai ir jų priedai
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ketvirtaDienio aiDas

Aidas Kelionis
Prie jūros nebuvau jau pora 
metų, bet išgirdęs ką nors pasa-
kojant apie išvyką prie Baltijos 
vis imu ir prisimenu savo pa-
skutines trumpas atostogas prie 
jos. Užsimerkiu ir matau bangas, 
besiritančias į krantą, putotas jų 
keteras ir tarsi vėl pajuntu su 
niekuo nesupainiojamą speci-
finį jūros kvapą. Kai iš vasaros 
telieka prisiminimas, mintimis 
vis grįžtu prie jūros.

Paskutinį rugpjūčio penkta-
dienį anksti ryte autobusu paju-
dėjau iš namų link Kauno. Jame 
buvau jau devintą valandą ryto. 
Kauno autobusų stotis atsinau-
jinusi kaip reikiant ir visiškai 
neprimena buvusio nutriušusio 
ir vargano pastato. Pusvalandis 
iki ekspreso Kaunas–Klaipėda 
kaip tik puodeliui juodos kavos. 
Keliaudamas kiek tolėliau eilinį 
kartą įsitikini, kad Lietuva ne-
didelė šalis. Pusė dešimtos eks-
presu išvažiavę į Klaipėdą, jau 
ketvirtis po vidurdienio buvome 
uostamiesčio autobusų stotyje. 
Pats laikas pasistiprinti autobusų 
stoties pastate esančioje savitar-
nos kavinėje kukliais pietumis. 
Po to pirmyn iki Klaipėdos mies-
to autobusų stotelės, vienas per-
sėdimas, ir jau šnekučiuojuosi 
su autobusiuko, kuris turi mane 
nuvežti į Karklę, vairuotoju. 
Pastarasis gerokai žemaičiuoja, 
bet suprasti, ką nori pasakyti, 
galima.

Vairuotojas mane paleidžia 
prie keliuko į ponios R. sodybą. 

Pasirodo, ne prie to, kur reikėjo 
išlipti. Šiaip, kad nebūtų liūdna. 
Gerokai paklajojęs pagaliau su-
randu reikiamą sodybą. Pasi-
sveikiname ir įsikuriu mažame 
dviaukščio namelio kambarėlyje 
keturioms paroms. Jau sodybos 
kieme girdžiu kaukiančią ir riau-
mojančią jūrą. Džiaugiuosi, nes 
man pagrindinė atrakcija prie 
jūros, kurios laukiu ten važiuo-
damas, – kuo didesnės bangos. 
Traukiu prie jūros. Iki jos tik 
nepilnos penkios minutės kelio 
pėsčiomis. Kiekvienas žingsnis 
artėjant prie jūros vis smagesnis, 
ir pagaliau prieš akis pasimato 
didelės ir putotos Baltijos ban-
gos, su didele jėga smogiančios 
krantui. Žinoma, ir tas su nie-
kuo nesupainiojamas į šnerves 
besiskverbiantis jūros kvapas. 
Nusiaunu batus, pasiraitoju kel-
nes ir laukiu, kol banga užlies 
kojas. Netrukus šaltas vanduo 
sustingdo pėdas. 

Atsisėdęs ant akmens sėdėjau 
ir žiūrėjau, kaip gyvenimas eina 
pro šalį. Kuo didesnės bangos 
ir stipresnis vėjas, tuo gyve-
nimas greičiau ėjo pro šalį. 
Norėjau pakišti jam koją, bet 
tik pabandyk taip neatsakin-
gai pasielgti. Kas kišo gyve-
nimui koją, buvo pervažiuotas 
ir aplamdytas taip, kad maža 
tikrai nepasirodė. Visa laimė, 
kad sėdint prie jūros ir žiūrint, 
kaip gyvenimas eina pro šalį, 
visai netoli manęs kiūtino iki 
ausų išsiviepęs poilsiautojas. 
Kyštelėjau jam koją, ir jis krito 
veidu į smėlį. Atsistojęs kažką  
neaiškiai sušnabždėjo, nes jo 
burna buvo pilna smėlio. Pa-
tariau jam džiaugtis, nes galėjo 
kristi veidu į akmenį. Ir išvis 
nėra čia ko valkiotis išsišiepus 
lyg Mėnulio pilnatis. 

Prieš akis keturios paros Bal-
tijos pajūryje. Ilgi pasivaikščio-
jimai itin akmenuotu paplūdi-
miu, sėdėjimas ant suoliuko 
ir didelių akmenų, įspūdingų 
pajūrio skardžių grožis, žvalgy-
masis į beribį horizontą ir toli 
plaukiojančius laivus, praeivių 
stebėjimas ir viltis, kad rūsti ir 
niūri rudens kasdienybė dar la-
bai labai toli...•

Kaip auga bendruomenė arba popietė 
Būdviečio bendruomenėje

Dineta Babarskienė
Kiekvienas žemės kampe-
lis, su kuriuo žmogus turi 
ką nors bendra, yra pava-
dintas vienu ar kitu vardu. 
Ir kaip sakė kalbininkas 
Kazimieras Būga: „Vietų 
vardais į mus kalba pati 
žemė (...), reikia tik mokė-
ti paklausti ir jos atsaką 
suprasti.“

Kai Lietuvos Respublikos Seimas 
2019-uosius paskelbė Vietovar-
džių metais, buvo pabrėžiamas 
vienas iš pagrindinių tikslų: 
„visoje Lietuvoje vyksiančiais 
kultūriniais, edukaciniais, įam-
žinimo renginiais ir veiklomis, 
mokslinėmis konferencijomis ir 
seminarais, duomenų kaupimu ir 
sisteminimu, viešinimu ir leidyba 
bus pabrėžiama senųjų vietovar-
džių svarba, gyvenamųjų vietų 
vardų reikšmė puoselėjant ryšius 
su protėvių žeme. Taip bus ak-
centuojama ir senuosiuose kaimų 
bei vienkiemių pavadinimuose 
glūdinti etnologinė, lingvistinė, 
istorinė, kultūrinė ir kita svarbi 
informacija, saugotina kaip Lietu-
vos ir pasaulio kultūros palikimo 
dalis.“  

Būdvietyje taip pat buvo su-
rengta popietė, skirta Vietovar-
džių metams paminėti. Popietę 
„Būdviečio vardo paminėjimo 
430 metinės“ organizavo Bū-
dviečio bibliotekos biblioteki-
ninkė Renata Kundrotaitė bei 
Būdviečio kaimo bendruomenė, 
vadovaujama Astos Kiseliauskai-
tės-Jankauskienės. Juk, žinia, kad 
gausėja besidominčiųjų praeities 
įvykiais, reiškiniais, tradicijomis, 
atsiranda vis daugiau norinčiųjų 
suvokti, kokie mes iš tikrųjų bu-

vome prieš šimtą, tūkstantį ar dar 
daugiau metų, kaip gyvenome, ką 
veikėme, iš kur atėjome. 

Tad sekmadienį po šv. Mišių 
Būdviečio bei aplinkinių kaimų 
gyventojai skubėjo į Būdviečio 
bendruomenės patalpas. „Lau-
kiami visi“, – patikino Būdviečio 
kaimo bendruomenės pirmininkė 
Asta Kiseliauskaitė-Jankauskie-
nė. Tądien buvo buriami Būdvie-
čio krašto paveldui neabejingi 
žmonės dalyvauti paskaitoje ir 
diskusijoje apie vietovardžius. 
Apie datą, kai pirmą kartą buvo 
paminėtas Būdviečio vardas,  
kalbėjo bei svarbiausius kaimo 
istorijos faktus pristatė kraštietis, 
kraštotyrininkas, Lietuvos biblio-
tekininkas, spaudos darbuotojas, 
visiems gerai žinomo Būdviečio 
knygnešio Jono Kaluškevičiaus 
vaikaitis Benjaminas Kaluške-
vičius. Ne tik žemėlapių, isto-
rinės medžiagos pateikė krašto-
tyrininkas, įdomiausia buvo tai, 
kad susirinkę žmonės atpažino 
senose nuotraukose savo protė-
vius, prisiminė net kai kuriuos 
pastatus, vietoves, dabar jau ge-
rokai pasikeitusius. „Taip, rodos, 
tik ir lauki, kad išgirstum savo 
kaimo pavadinimą“, – sakė vie-
na ponia. Vyresnieji Būdviečio 
gyventojai dar ir patys daug ką 
galėjo papasakoti. Smagu buvo 
girdėti susirinkusiųjų šūksnius 
ir jau savus pasakojimus. Kalbos 
vis garsėjo, tad kraštotyrininkui 
netgi teko luktelti, kad išklausytų 
susirinkusiųjų istorijų. O jų netrū-
ko! Kas ką žinojo, būtinai norėjo 
papasakoti. Paskui lektorius vėl 
tęsė savo paskaitą. Meistriškai 
kraštotyrininko B. Kaluškevi-
čiaus parengtame darbe, regis, 
kiekvienas išgirdo ne tik savo 

kaimo, bet ir savo paties praeitį 
ir šiandieną.  

Atvykęs Benjamino brolis Bur-
kvydas Kaluškevičius dargi papa-
sakojo apie žemės informaciją, 
senkapius. „Pati žemė į mus kalba 
vietų vardais“, – sakė svečias be-
sivaišinant žolelių arbata su me-
dumi ir gardžiu obuolių pyragu 
jau Būdviečio bibliotekoje.

„Apsilankykite ir muziejuje“, 
– kvietė susirinkusius Būdviečio 
kaimo bendruomenės pirmininkė 
Asta Kiseliauskaitė-Jankauskie-
nė. 

Ir dar kalbėtasi apie Būdvietį 
ir, rodės, toms kalboms vienos 
sekmadienio popietės tikrai neuž-
teks. Benjaminas Kaluškevičius 
išvyko su dovanomis ir nuošir-
džiausiais palinkėjimais ne tik nuo 
Būdviečio kaimo bendruomenės 
pirmininkės Astos Kiseliauskai-
tės-Jankauskienės, bet ir Būdvie-
čio bibliotekos bibliotekininkės 
Renatos Kundrotaitės, pažadėjęs 
kitąkart papasakoti, ko nesuspėjęs 
šį sekmadienį. Renginio organiza-
torės linkėjo kuo daugiau domėtis 
savo krašto vietovardžiais, juos 
įsiminti, išsaugoti, o nykstančius 
– prakalbinti naujai. Be išskirtinės 
pompastikos vykusi popietė su-
domino ir mažus, ir suaugusius, 
atėjo ir jaunimas. Matyti, girdėti, 
jausti savo kraštą be galo svarbu. 
„Sekmadienio popietę auksinio 
rudens nuotaikoje laikas nepra-
ilgo, pilnomis rieškučiomis pa-
sisėmėme bendrystės, išminties 
ir patirties derliaus… Koks pa-
slaptingas ir vertas apmąstymų 
Būdviečio istorijos puslapiuose 
aprašytas gyvenimas!“ – šypsoda-
masi sakė Būdviečio bibliotekos 
bibliotekininkė Renata Kundro-
taitė.•

Apie datą, kai pirmą kartą buvo paminėtas Būdviečio vardas, kalbėjo bei svarbiausius kaimo istorijos faktus pristatė 
kraštietis, kraštotyrininkas, Lietuvos bibliotekininkas, spaudos darbuotojas, visiems gerai žinomo Būdviečio 
knygnešio Jono Kaluškevičiaus vaikaitis Benjaminas Kaluškevičius. 
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Sužydės bijūnai Stebuliuose: pasodinta per 130 bijūnų gumbų
Dineta Babarskienė 
Jau kitą vasarą Stebuliai 
skęs bijūnų žieduose, mat 
Stebulių ateities bendruo-
menė jau šį rudenį pasodi-
no per 130 bijūnų gumbų. 
Sustoti nežada. Juolab, kad 
prie šios gražios inicia-
tyvos noriai prisidėjo ir 
jauni, ir senoliai. 

bijūnus soDino ir jauni, 
ir jau Garbaus amžiaus 
suLaukę senoLiai
„Dirbome per lietų. Tai netapo 
mums kliūtimi, pasodinome 
dar 76 bijūnus“, – sakė Rita 
Sabestinienė apsilankius man 
Stebuliuose. Tai jau antra bijū-
nų sodinimo diena: pirmą buvo 
pasodinti 58. Tikimasi, kad va-
sarą Stebuliai skęs bijūnų žie-
duose. „Jau  apsodinome pakeles 
keturiose vietose“, – patikino 
Stebulių ateities bendruomenės 
pirmininkas Mantas Jančiukas. 
O Rita negalėjo atsidžiaugti sa-
kydama, kad jei taip kiekvienais 
metais, tai bus labai puiku. „Bet 
dar reiktų ir šiemet pasodinti, 
būtų gerai“, – užsisvajoja ji, nors 
sušlapusi, bet laiminga. Dėkojo 
visiems. „Nuoširdžiai dėkoju 
visiems, dirbusiems kartu, vi-
siems, atnešusiems bijūnų gum-
bų, visiems, prisidėjusiems prie 
mūsų gražios popietės darbo ir 
vakarojimo. Buvo labai smagu, 
miela... Širdis tikrai dainuoja!“ – 
sakė šios akcijos iniciatorė Rita 
Sabestinienė dargi pridurdama, 
kad bijūnų sodinimui atnešusi 
Bronė Jušinskienė, Leva Žaga-
rinskienė, Sigita Podolinskienė, 
Irena ir Rimantas Silkiai. Ir nors 
sušlapta, mat lietus ne juokais 
įsismarkavo, bet prie stalo greit 
sušilta, besivaišinant gardžiomis 
Elenos Urmanavičienės kepto-
mis dzūkiškomis bandomis, 
o Agnės Liaukonytės gaminti 
saldėsiai labai tiko prie kavos. 
Grožėjomės liepsnojančiu ru-
deniu per Rožių namų langus, 
dargi išdrįsome paragauti bent 
gurkšnelį pelynų arbatos ir gu-
dobelių uogų būtinai saujon įsi-
pilta. Ilgai vakarota, kol sutemo, 
ir vis netilo smagūs pašnekesiai 
ir juokas. Pasikalbėta, senolių 
išminties pasisemta. 

86 metų senoLė DžiauGiasi 
pasoDintais bijūnais, sako, 
Labai Gražu stebuLiuose bus
„Ona Vitalė Kričenienė, Jono“, 
– taip pasisakė 86 metų senolė. 

Pasak jos, iki 70 metų dar nieko, 
o  kai 80 sulaukė, tai supratusi, 
kad jau „atgyventa“. Bet ji ne-
pasiduoda, kiek pajėgia, vis su 
jaunesniais koja kojon žengia. At-
kreipiau dėmesį, kad ji iškart, kaip 
seni žmonės įpratę, pasisakiusi ir 
tėvo vardą, tik jau vėliau prasita-
rusi, kad jos tėtis Jonas 11 metų 
buvęs Teizų ir aplinkinių kaimų 
seniūnas. Anot dukters Onutės, 
geras žmonėms buvęs, gerbę jį 
žmonės. O ir pati Onutė niekad 
kitais nesiskundusi ir ją žmonės 
geru žodžiu palydi. Užaugino du-
krą ir tris sūnus. „Vienas sūnus 
su šeima kaimynystėje gyvena, 
tai man tikrai gerai, o ir Ritutė 
manęs nepalieka, vis kviečia visur 

dalyvauti. Tai ir bijūnų daviau, ji 
pati man ir buvo kažkada davusi, 
dabar jai reikia, tai prisikasė ir dar 
duoti galiu“, – sako ji. Rita Sabes-
tinienė sakosi, kad tai jos mylima 
krikštamotė, tad kitaip ji nega-
linti. Krikštaduktė patikina, kad 
Onutė daininga buvusi. „Dabar 
jau nedainuoju“, – tikina senolė. 
Bet Ritai paraginus, ima abi ir 
uždainuoja seną dainą. „Amžius 
nebe tas, o ir balsas pasikeitė“, 
– paaiškina Onutė. Jau į devintą 
dešimtį įkopusi senolė sakosi, kad 
gimusi ji 1933 metų gruodžio 11 
dieną, bet parašę gruodžio antrą. 
„Jau kaip yra, taip“, – tarsteli ji. 
Anot senolės, negera ji Dievui 
būtų, jei skųstųsi žmonėmis. „Visi 

man geri ir mano vaikai tikrai 
geri. Piktumo neturėjau nė ant 
vieno žmogaus, visi man geri“, – 
tikina ji. O per gyvenimą einant 
visokių sunkumų juk būta, dirbta 
daug ir sunkiai. „Dabar jau am-
žius, o kai jauna buvau, atrodė, 
nieks nesunku, viską spėjau ir 
padariau“, – tikina ji. Onutė pa-
sakoja, kad ir valytoja dirbusi, ir 
kiaules šėrusi, ir karves melžusi, ir 
pieną rinkusi, anot jos, „padvadu“ 
– su arkliais. „Pirštai nuo bidonų 
kilnojimo pasidarė nejautrūs. Da-
bar bijau, kad valgyti turėsiu, o į 
burną nesugebėsiu įsidėti“, – sako 
senolė. Ji pasakoja, kad jos vy-
ras muzikantas buvęs, tai valgyti 
šeimai niekad netrūkę. Sveikata 

dar ir dabar skųstis negali, ligo-
ninėje netenka dažnai lankytis. 
Tik, anot jos pačios, regėjimas 
jau prastas, nelabai matanti. Ir 
valdžia ji nesiskundžia. „Ar aš 
verksiu, ar aš skųsiuosi, nieko 
man nepadės ta valdžia. Pensiją 
duoda, tai ir džiaugiuosi“, – sako 
ji. Bet labiausiai ji patenkinta tuo, 
kad jaučiasi reikalinga, kviečia-
ma, laukiama. „Džiaugiuosi, kad 
manęs senos nepalieka, tai su vi-
sais pabūnu. Dievulis mane myli, 
cikrai myli. Iš visokių vargų ir 
bėdų išgelbsti. Matyt, taip Dievo 
duota, kad ir žmonės mane myli. 
Bijūnus pasodinome, menkų dar-
bukų padarėm, ale, padarėm“, – 
sako senolė.•

KNYGYNĖLIS, SeINų G. 12, LazdIjaI. Tel. (8 318) 53 085, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt

GauSuS KaNceLIarINIų preKIų paSIrINKImaS. VISKaS VIeNoje VIetoje. LauKIame jūSų!

Stebuliams kitais metais tikriausiai bus suteiktas Lazdijų rajono bijūnų sostinės vardas.
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Kučiūnų kaimo bendruomenės komitetas įgyvendino projektą 
„Jaunimo centro materialinės bazės stiprinimas“
Lazdijų rajono Kučiūnų kaimo 
bendruomenės komitetas buvo 
pateikę paramos paraišką pagal 
veiklos sritį „Kaimo bendruome-
nės materialinės bazės sukūrimas 
ir (arba) stiprinimas“, kurios metu 
turėjo galimybę įgyvendinti pro-
jektą „Jaunimo centro materiali-
nės bazės stiprinimas“. Pagrindi-
nis bendruomenės įgyvendinamo 
projekto tikslas – sukurti poilsio 
ir mokomąją klasę-kambarį atlie-
kant einamąjį remontą panaudos 
pagrindais valdomame mokyklos 
pastate. Anksčiau atliktos inves-
ticijos – teritorijos ir aplinkos 
sutvarkymas, žaidimų aikštelės 
sutvarkymas ir kt. darbai – su-
kūrė Miškinių kaimo jaunimui ir 
vaikams bei kaimo gyventojams 
tam tikrą traukos centrą, kuria-
me jaunimas sportuoja, o vaikai 
žaidžia kiemo aikštelėje. Dabar-
tinio projekto tikslas tęstinis ir 
nukreiptas į ilgalaikio turto vertės 
padidinimą, atliekant einamąjį 
vidaus patalpų remontą, sukuriant 
vaikams ir jaunimui skirtą popa-
mokinės veiklos erdvę, kurioje 

bus galima organizuoti įvairius 
renginius Miškinių ir Kučiūnų 
kaimo gyventojams, jaunimui 
ir vaikams skirtą poilsio ir žai-
dimų kambarį-klasę įvairiems 
Kūčiūnų kaimo bendruomenės 
organizuojamiems renginiams ir 
mokymams vesti.

Šiuo metu apie 50 Miškinių 
kaimo gyventojų neturi rekrea-
cijai ir mokymams arba vakaro-
nėms skirtų patalpų, kuriose būtų 
galima organizuoti poilsinę ir mo-
komąją veiklą, todėl įgyvendinus 
projektą, tokia galimybe (susiti-
kimams ir mokymams skirtomis 
patalpomis) bus patenkinta ir 
daugelis Miškinių kaimo gyven-
tojų ir jaunimo ir vaikų poreikių, 
jie turės poilsio ir žaidimų kam-
barį-klasę, kurioje bus vedami 
ir bendruomenės organizuojami 
renginiai ir įvairūs mokymai.

Įgyvendinant projektą buvo at-
liktas einamasis remontas panau-
dos pagrindais valdomame pastate, 
sukuriant poilsio ir rekreacinę zoną 
(įrengiant vieną iš kabinetų 48 kv. 
m ploto) kaimo bendruomenės na-

riams ir vietos vaikams ir jaunimui, 
kurioje galima rengti mokymus, 
paskaitas ir vykdyti kitą pažintinę 
ir mokomąją veiklą ar organizuo-
ti renginius vaikams, jaunimui 
ir vietos gyventojams. Projektas 
buvo įgyvendintas atsižvelgiant į 

vietos gyventojų, bendruomenės 
narių ir jų vaikų poreikius turėti 
tinkamas patalpas mokymams ir 
įvairiems užsiėmimams vykdyti. 
Lėšas projektui įgyvendinti skyrė 
Lietuvos Respublikos žemės ūkio 
ministerija.•

Paviešinta Dzukijos VVG 
svetainėje: http://www.dzukijosvvg.lt/
naujiena/1167337010

Pragariškas gaisras Alytuje suvienijo visuomenę: 
Žmonės aukoja pinigus ir ugniagesių premijoms, ir gaisro likvidavimui

Tokio masto gaisro Alytus dar nematė.

Daina Baranauskaitė
Spalio 16-osios naktį pra-
sidėjęs pragariškas gaisras 
Alytuje tapo didele trage-
dija, išbandymu valstybi-
nėms institucijoms. Žmo-
nės renka parašus peticijai 
dėl vidaus reikalų minis-
trės Ritos Tamošunienės, 
mat ji rėžė, kad gaisro pa-
sekmės, Pramonės rajono 
verslininkų nuostoliai – ne 
valstybės, o Alytaus mero 
reikalas.

Alytaus miesto savivaldybė pas-
tarosiomis dienomis sulaukdavo 
vis daugiau skambučių ir elektro-
ninių laiškų iš alytiškių, norinčių 
skirti lėšų Pramonės rajone gaisrą 
jau aštuntą dieną gesinantiems 
ugniagesiams gelbėtojams pre-
mijuoti ar ekstremalios situacijos 
padariniams likviduoti. Atsižvelg-
dama į gražią alytiškių iniciatyvą, 
Alytaus miesto savivaldybė AB 
Šiaulių banke atidarė paramos 
lėšų sąskaitą, į kurią visi norin-
tys gali pervesti lėšų ugniage-
siams premijuoti ir ekstremalios  
situacijos likvidavimo išlaidoms 
apmokėti.

visuomenė susivienijo
Jau pirmosiomis gaisro dienomis į 
įvykio vietą žmonės nešė lašinių, 
kavos, tortų. Nuogąstaudami, kad 
Alytaus miestas negauna visos 
reikalingos pagalbos iš šalies 
valdžios, žmonės patys telkėsi, 
siūlė pagalbą ir padėjo, kuo ga-
lėdami. 

Moterys atnešdavo maisto, savo 
keptų skanėstų, pagalbą jau siūlo 
netgi toliau gyvenantys žmonės, 

rengiamas ir padėkos koncertas 
miesto gelbėtojams, grožio stu-
dija „Anna“ siūlo ugniagesius 
nemokamai apkirpti. Ugniagesiai 
tvirtina, kad visuomenės palaiky-
mas jiems labai svarbus.

„Kai 3 valandą nakties iš Pane-
vėžio žmogus atveža tris padėklus 
rūkytos žuvies – labai sujaudi-
na. Siūlo mums koncertus, pra-
mogas, poilsį, tačiau pirmiausia 
turime užgesinti šį pragarą“, – 
sakė ugniagesių atstovas Saulius 
Mockevičius.

Beje, atidarytoje paramos gaisro 
likvidavimui ir ugniagesių premi-
joms specialioje sąskaitoje, tre-
čiadienio duomenimis, jau buvo 
per 50 tūkstančių eurų. Kai kas 
aukoja šimtais, kai kas skiria ir 1 
sąskaitoje turimą eurą. 

„Skambina, veža maistą, jau, 
žinokit, vyrai nesuvalgo. Nevež-
kit jau to maisto, nes jį tuoj reiks 
pardavinėti. Daugiau nei 50 tūks-
tančių eurų suaukota per vieną 
dieną – dideli pinigai. Tikiu, kad 
jų bus šimtais tūkstančių. Dau-
giausiai premijoms nurodo mo-
kėjimo paskirtyje. Išmokėsime, 
tikiu, kad įstatymai nedraus, kaip 
nors. Kiekvienam čia buvusiam, 
gesinusiam ir sąžiningai dirbu-
siam didžiavyriui“, – kalbėjo 
Alytaus miesto meras.

Ketvirtadienį dūmų jau buvo 
mažiau. „Planuojame artimiausiu 
metu likviduoti gaisrą, jeigu tik 
nebus nenumatytų atvejų“, – gais-
ravietėje kalbėjo ugniagesiai.

Nuo pirmadienio iki penktadie-
nio ugdymo procesas mokyklose 
nevyko. Mokyklose vyko nefor-
malaus ugdymo užsiėmimai tiems 
vaikams, kurių tėvai neturėjo su 

kuo palikti.

mikLusėniškiai pamažu 
atsikvepia
Antradienį ir trečiadienį Miklu-
sėnuose buvo plaunami keliai, 
trečiadienį išdalinti didmaišiai, į 
kuriuos surenkami užteršti lapai. 
Juos vėliau išvežė savivaldybės 
transportas.

„Jau 8 valandą laukė žmonės. 
Miklusėnai atgijo. Su grėbliais 
žmonės juda. Savo žaliąsias atlie-
kas meta į didmaišius. Nuotaikų 
visokių yra. Yra ir piktų, bet yra 
ir tolerantiškų. Yra vienas žmo-
gus, kuris turėjo galimybę pabūti 
Dauguose, dėkingas. Trečiadienį 
grįžo, pasiėmė maišą ir nuėjo lapų 
grėbti. Visi susitelkėme nelaimės 
akivaizdoje“, – sakė Alytaus se-
niūnijos seniūnas Kęstutis Tu-
mynas.

Lapai Miklusėnuose buvo grė-
biami tiek viešose vietose, tiek 
privačiose žmonių valdose. Žmo-
nės džiaugėsi, kad kenksmingi 
lapai bus išvežti, tačiau baiminasi 
dėl dirvožemio. Šio mėginiai pa-
imti, laukiama tyrimo išvadų.

Beje, nerimą kelia žinia, jog 
atlikus kritusio zuikio gaišenos 
patologinį anatominį tyrimą 
patvirtinta diagnozė, kad kiškis 
nugaišo dėl ūmaus kvėpavimo 
funkcijos nepakankamumo

„Yra gauti atsakymai, kad zui-
kis kritęs dėl ūmių kvėpavimo 
takų nepakankamumo – užduso į 
plaučius įkvėpęs smalkių, kenks-
mingų dalelių. Dabar dar vyksta 
tyrimas, kad būtų nustatyta, ko-
kių dalelių buvo įkvėpta. Zuikis 
rastas nuo židinio nutolus 6 kilo-
metrus. Neatmetama galimybė, 
kad ir žmonėms pakenks. Nes 

zuikis labai jautrus gyvūnas ir tai 
gali būti indikatorius, bet, aišku, 
rezultatai pasimatys ateityje“, – 
sakė Alytaus valstybinės maisto 
ir veterinarijos tarnybos patarėjas 
Jonas Vaikšnoras.

Labai svarbu, kad Alytaus 
miesto ir apylinkių gyventojai 
toliau būtų aktyvūs – šiomis 
dienomis pastebėję nugaišusių 
naminių ar laukinių gyvūnų ne-
delsdami informuotų VMVT visą 
parą veikiančia nemokama tel. 
linija 8 800 40 403, kad būtų at-
likti reikalingi tyrimai.

Beje, su kai kuriomis žinias-
klaidos priemonėmis ėmė kalbėti 
iki šiol tarsi pradingęs bendrovės 
„Ekologistika“ vadovas Juozas 
Cicėnas. Vis tik trečiadienį ža-
dėjęs komentuoti, „Dainavos žo-
džiui“ taip ir neperskambino, o 
vėliau nekėlė telefono ragelio.•
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Moliūgų šventėje Būdvietyje 
didžiausio moliūgo pjaustynės

Dineta Babarskienė
Pasigaminti moliūgų sriu-
bos penktadienio vakarą 
Būdvietyje, ko gero, buvo 
sunkus iššūkis. Ir visai 
ne dėl įgūdžių stokos. Juk 
negalima sau lėtai virti 
moliūgų sriubą, kai visai 
čia pat, Būdviečio laisvalai-
kio salėje, vyksta moliūgų 
šventė „Daržovių karalius 
esu aš“, o ir kone 13 litrų 
moliūgų sriubos maloniai 
kvepėjo, masino paragauti 
ir pačiam virti nereikėjo. 
Tuo pasirūpino renginio 
organizatoriai. 

Tą vakarą Būdviečio laisvalaikio 
salėje viskas iš meilės moliūgui. 
Moliūgų manijai pasidavė visas 
Būdvietis. O kodėl gi ne?

moLiūGai piešti, o iš 
užauGintų „LipDyti“ seniai 
besmeGeniai
Tąkart Būdviečio laisvalaikio salė 
tapo susitikimų, atradimų, bendra-
vimo ir dalijimosi vieta. Čia ritosi 
moliūgai, puikavosi patiekalai iš 
moliūgų, lijo prizais. O kad su-
sirinkusiems į šventę neprailgtų 
laukti jos kulminacijos, moliū-
go-galiūno pjaustynių, renginio 
organizatoriai pasirūpino išties 
nuotaikinga menine programa, 

įvairiomis užduotimis susirinku-
siems. Kol skambėjo Teizų lais-
valaikio salės ansamblio „Svaja“ 
(vadovas Juozas Adomaitis) kupi-
nos rudeniškos nostalgijos dainos, 
kol šoko Būdviečio laisvalaikio 
salės šokėjėlės, susibūrusios į šo-
kių trupę „Mega Dance“ (vadovė 
Zina Barkauskienė), kol sukosi 
poromis Būdviečio laisvalaikio 
salės šokių kolektyvas „Jotvingis“ 
(vadovė Aurelija Valasevičienė), 
kol grojo Lazdijų meno moky-
klos akordeonistai, vadovaujami 
mokytojos Sigitos Maldžiūtės-
Valaitienės, jaunosios dailininkės 
piešė daržovių karalių – moliūgą, 
paskui jau pasidarbavo ir vyres-
nieji. Jiems užduotis: iš suneštų 
moliūgų sudėti menines kompozi-
cijas. Šiemet Būdviečio daržinin-
kų užaugintų moliūgų ekspozicija 
buvo itin spalvinga ir turtinga, 
stebino įdomių formų ir dydžių 
moliūgai. Tad reikėjo tik idėjos ir 
fantazijos. Pasirodo, Būdvietyje 
jau žiemos žmonės laukia labai, 
mat net iš daržovių senius bes-
megenius dėliojo. Tiesa, sakėsi, 
rudeninius senius besmegenius. 
Šventėje nulijo gausiu prizų lie-
tumi tiems, kas augino moliūgus, 
taip pat ir tiems, kas dalyvavo 
kūrybiniame procese ir, žinoma, 
visiems tą vakarą dainavusiems, 
šokusiems, grojusiems. 

DiDžiausią moLiūGą 
supjaustė, sėkLas 
susirinkusiems išDaLijo
Be konkurencijos didžiausiu mo-
liūgu šiemet Būdvietyje buvo pri-
pažintas Jūratės ir Sauliaus Abrai-
čių moliūgas. Taip pat moliūgus 
augino Linutė ir Gintas Jonuš-
kai, Marytė ir Vincas Keršuliai, 
o Aštriosios Kirsnos mokyklos 
Dailės būrelio mokinukai kartu 
su mokytoja Egle Smirnoviene su-
manė ir padarė įvairių rudeniškų 
kompozicijų, nė kiek nuo jų išra-
dingumu neatsiliko ir Būdviečio 
bibliotekos bibliotekininkė Renata 
Kundrotaitė. Šeimininkė Aurelija 
Valasevičienė vaišino savo pačios 
virta trinta moliūgų sriuba. Kaip 
prisipažino pati Aurelija, ko gero, 
kokia 13 litrų moliūgų sriubos pri-
virusi. Skalsios moliūgų sriubos 
buvo išvirta pakankamai, pavai-
šinti visi šventės dalyviai. Tačiau 
žmonės būriavosi prie moliūgo, 
kur galiūno pjaustynės vis nesi-
baigė. Vikriai išskobtas vidus, sė-
klos išdalintos linkint kitąmet iš 
jų užauginti dar galingesnių mo-
liūgų ir vėl susirinkti į tradicinę 
moliūgų šventę Būdviečio krašte. 
Juk visiems susirinkusiems artima 
mintis, kad kiekvienas iš mūsų 
visai neprastas daržininkas, tad 
užauginti moliūgų kitais metais 
tikrai pavyks.•

Vikriai išskobtas vidus, sėklos išdalintos linkint kitąmet iš jų užauginti dar galingesnių moliūgų ir vėl susirinkti į 
tradicinę moliūgų šventę Būdviečio krašte.

Paminės žinomą kraštietį

Vaidotas Morkūnas
2019 m. sausio 15 d. su-
kako 100 metų, kai netoli 
Kapčiamiesčio, Mečiūnų 
kaime, gimė Vincas Ka-
zokas, poetas, vertėjas, 
publicistas, aktyvus Aus-
tralijos lietuvių bendruo-
menės veikėjas… Tačiau 
daugeliui, kas pažinojo šį 
iškilų dzūką, jo asmenybė 
labiausiai asocijuojasi su 
Australijos lietuvių lai-
kraščiu „Mūsų pastogė“. 
Šiam leidiniui jis atidavė 
20 metų. V. Kazoko reda-
guojamas laikraštis buvo 
svarus lietuvybės bastio-
nas australiškoje žemėje. 
Ypač skaitytojai mėgo jo 
vedamuosius straipsnius, 
kuriuos parašydavo kas sa-
vaitę – kiekvienam laikraš-
čio numeriui. 1996 metais 
Lietuvoje buvo išleista 
pagal šiuos straipsnius 
parengta knyga „Mūsų 
pastogė Australijoje“). 

V. Kazoko kaip poeto kūrybinė 
kraitė nėra didelė. Pirmasis eilė-
raščių rinkinys „Sapnų pėdomis“ 
pasirodė 1953 m., o praėjus pen-
keriems metams po jo mirties, 
1989-aisiais, žmonos Genovaitės 

iniciatyva išleistas pomirtinis po-
ezijos rinkinys „Ugnis ir žodis“. 
Apgailestaudamas dėl savo po-
ezijos, jis dažnai sakydavo, kad 
„Mūsų pastogėje“ numarinęs 
savy poetą… Jo poezija publi-
kuota įvairiuose kolektyviniuose 
išeivijos rinkiniuose, Lietuvoje 
išleistose knygose „XX a. lietu-
vių poezija“, 1994 m. „Poezijos 
pavasario“ almanache, periodi-
koje.

V. Kazokas jį pažinojusių žmo-
nių atmintyje išliko kaip mielas, 
kuklus žmogus, pasišventęs dirbti 
savo tautai. Tą jis darė nuo studijų 
Kauno Vytauto Didžiojo univer-
sitete iki pat mirties, gyvendamas 
tolimoje Australijoje.

Šių metų spalio 30 dieną su-
kanka 35 metai, kai Vincas Ka-
zokas mirė. Dalis jo palaikų ilsisi 
Kapčiamiesčio kapinėse. Šalia jo 
ir 2015 metais mirusios jo žmo-
nos menotyrininkės Genovaitės 
Kazokienės palaikai.

Iškilaus kraštiečio  paminėji-
mas spalio 29 dieną 12 valandą 
vyks Lazdijų krašto muziejuje.

Dalyvaus poeto dukra iš Aus-
tralijos Ugnė Kazokas, skaitovas 
Paulius Šironas, dainininkė Ire-
na Gudebskienė, poetas Kęstas 
Sukackas, literatas Juozas Žit-
kauskas.•

Vincas Kazokas – poetas, vertėjas, publicistas, aktyvus Australijos lietuvių 
bendruomenės veikėjas… (Vlado Meškėno nuotrauka)

Didelis biuro popieriaus 
pasirinkimas

KNYGYNĖLIS,  Seinų g. 12, Lazdijai
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Lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

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

linė policija 2“. 
 11.10 „Komisaras 

Reksas“.
 12.00 (Ne)emigrantai. 
 13.00 Klauskite  

daktaro. 
 13.58 Loterija „Keno 

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.40 „Ponių rojus“. 
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Kas ir kodėl? 
 18.30 Klauskite  

daktaro. 
 19.30 Daiktų istorijos. 
 20.25 Loterija „Keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.29 Loterija „Jėga“.
 21.30 Gyvenk be skolų. 
 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 „Bankas“. 
 24.00 Mūsų gyvūnai. 
 0.30 „Bloga  

mergaitė“. 
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Vakaras su  

Edita. 
 2.00 LRT radijo  

žinios.
 2.05 Klauskite  

daktaro. 
 3.00 LRT radijo  

žinios.
 3.05 Kas ir kodėl? 
 3.30 Dviračio žinios. 
 4.00 LRT radijo  

žinios.
 4.05 „Bankas“.
 5.00 LRT radijo  

žinios.
 5.10 „Ponių rojus“.

Lnk
 6.00 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.30 „Tomo ir Džerio 

šou“.
 7.55 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 9.55 „Rozenheimo 

policija“.
 10.55 „Rimti reikalai 2“.
 11.25 „Supermamos“.
 12.00 „Bjaurusis ančiukas 

Niujorke“.
 13.00 „Paskolinta  

meilė“.
 14.00 „Našlaitės“.
 15.00 „Svajoklė“.
 16.00 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.30 VIDO VIDeO. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2. 
 20.00 Valanda su  

Rūta. 
 21.00 „Rimti reikalai 2“.
 21.30 Žinios.
 22.20 Sportas.
 22.27 Orai.

 22.30 PREMJERA. „Sveiki, 
aš Doris“.

 0.20 „Begėdis“.
 1.30 „Sukrėtimas“.
 3.30 Alchemija. VDU 

karta. 
 4.00 RETROSPEKTYVA. 

Ciklas „Menininkų 
portretai“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.55 „Čipas ir Deilas 
skuba į pagalbą“.

 7.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

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

geriau“. 
 21.00 TV3 vakaro žinios. 
 21.52 TV3 sportas. 
 21.57 TV3 orai. 
 22.00 PREMJERA. „Bau-

džiamasis būrys“.
 0.05 „Rezidentas“.
 1.05 „X mutantai“.
 1.55 „Rouzvudas“.
 2.45 „Amerikiečiai“.
 3.40 „Rezidentas“.
 4.30 „Kietuoliai“.
 4.55 „Svotai“. 

btv
 6.20 „CSI. Majamis“.
 7.15 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.30 „Stoties policija“.
 9.30 „Paskutinis faras“.
 10.30 „Kobra 11“.
 11.30 „Privatus detek-

tyvas Magnumas“.
 12.30 „Visa menanti“.
 13.30 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Stoties policija“.
 16.00 „Paskutinis faras“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Kobra 11“.
 18.30 „CSI. Majamis“.
 19.30 „Privatus detek-

tyvas Magnumas“.
 20.30 Laba diena. 
 21.00 „Pragaro pasiun-

tinys“.
 22.55 „Žemės bran-

duolys“.
 1.35 „Detektyvų 

istorijos“.

Dzūkijos tv
 6.13 Programa.
 6.14 TV parduotuvė.
 6.30 Vantos lapas. 
 7.00 „Moterų  

daktaras“.
 8.00 Nauja diena. 
 8.30 Nauja diena. 

Rubrika.
 9.00 Visi savi. 
 10.00 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu.

 11.05 „Šviesoforas“.
 12.10 „Bruto ir Neto“.
 12.40 „Meilė kaip 

mėnulis“.
 13.45 TV parduotuvė.
 14.00 #NeSpaudai. 
 15.00 „Prokurorai“.
 16.00 Reporteris. 
 16.23 Sportas.
 16.30 Lietuva tiesiogiai. 
 16.58 Orai.
 17.00 „Meilė kaip 

mėnulis“.
 18.00 „Pozicija“. 
 18.30 „Tai – sportas“.
 19.00 Žinios.
 19.20 Orai. 
 19.25 „Demaskuoti“. 
 20.00 Žinios.
 20.25 Orai. 
 20.30 Lietuva tiesiogiai. 
 20.58 Orai.
 21.00 #NeSpaudai. 
 22.00 „Bruto ir Neto“.
 22.30 Reporteris. 
 23.20 Sportas.
 23.25 Orai.
 23.30 Delfi dėmesio 

centre. 
 0.00 Gyvenimas. 
 1.00 „Meilė kaip 

mėnulis“.
 2.10 „Bruto ir Neto“.
 2.30 „Prokurorai“.
 3.30 Reporteris. 
 4.00 Sportas.
 4.08 Orai.
 4.10 #NeSpaudai. 
 5.10 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 

Lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Visagino Country 

2015. 
 6.50 Šimtas. Įdomioji 

tarpukario istorija. 
 7.00 Kultūros diena.
 7.30 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas 2“.
 7.40 „Kaimynai piratai“.
 7.55 „44 katės“. 
 8.20 Mūšio laukas. 
 8.50 „Maistas: tiesa ar 

pramanas? Valstijų 
pasididžiavimas“.

 9.15 Labas rytas, 
Lietuva.

 12.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 12.15 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita. 

 12.40 Stop juosta. 
 13.05 Nacionalinė ekspe-

dicija. 
 14.00 Pasaulio teisuoliai.
 14.45 Auto Moto. 
 15.10 Kelias į namus. 
 15.40 Šimtas. Trumpos 

istorijos apie dvi 
Lietuvas.

 15.50 „Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2“. 

 16.00 „Kaimynai piratai“. 
 16.15 „44 katės“. 
 16.45 „Maistas: tiesa ar 

pramanas? Karna-
valo linksmybės. 

 17.10 „Keistuolė 3“. 
 18.00 Kultūros diena.
 18.30 Gimę tą pačią 

dieną. 
 19.25 Premjera. „Kino 

istorija. Aukso 
amžius“.

 20.10 Dainuoju Lietuvą.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Sinatra. Viskas 

arba nieko“. 
 23.30 Į sveikatą! 
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.45 Euromaxx. 
 1.15 Žagarės vyšnių 

festivalis 2015. 
 2.15 Festivalis 

„nowJapan 2019“. 
 3.15 Duokim garo! 
 4.40 Stop juosta. 
 5.05 Stilius. 

tv1
 6.00 „Pasisvėrę ir 

laimingi“.
 6.50 „Tėvas Motiejus“.
 8.05 „Neklausk meilės 

vardo“.
 9.05 „Meilės sparnai“.
 10.05 „Akloji“.
 11.10 „Būrėja“.
 12.20 „Mokytojas“.
 13.20 „Drakonų kova. 

Super“.
 13.50 „Stivenas Visata“.
 14.10 „Kas naujo, 

Skūbi-Dū?“.
 14.35 „Žingsnis iki 

dangaus“.
 16.00 „Svaragini. Amžina 

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

dangaus“.
 21.00 PREMJERA. „Poli-

cijos telefonas 110. 
Demokratija miršta 
tamsoje“.

 22.55 „Imperatorė Ki“.
 1.25 „Senojo Tilto 

paslaptis“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Einšteinas“.
 8.30 „Rezidentai“.
 9.00 Vienam gale 

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

vaikų“.
 13.30 „Šaunioji  

įgula“.
 14.30 Televitrina.
 15.00 „Einšteinas“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Univeras“. 
 18.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 19.00 „Šaunioji įgula“.
 20.00 „Rezidentai“. 
 20.30 Žinios. 
 20.58 Orai. 
 21.00 „Holograma 

karaliui“.
 22.55 „Tironas“.
 0.00 „Pėdsakai“.
 1.00 „Svieto  

lygintojai“.
 1.45 „Dvi merginos be 

cento“.
 2.35 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“. 

ketvirtaDienis, spalio 24 d. Saulė teka 8.03, leidžiasi 18.03, dienos ilgumas 
10.00. Delčia. Vardadieniai: Antanas, Daugailas, Švitrigailė, Rapolas, Gilbertas.

avinas (03.21—04.20)
Veneros ir Neptūno padėtis dangaus skliau-
te lems, jog pirmąją savaitės pusę praleisite 
skraidžiodami padebesiais. Pirmadienį–ke-
tvirtadienį jus užvaldys romantinė nuotai-
ka, tad norėsis daugiau pabūti su mylimu 
žmogumi. Nieko nuostabaus, kad šiomis 
dienomis darbe būsite ne tokie produktyvūs 
kaip visada. Artėjant savaitgaliui karinga-
sis Marsas paskatins jus imtis iniciatyvos 
ir išbandyti ką nors naujo. Nepraleiskite 
unikalios galimybės patirti neišdildomų 
įspūdžių ir pasisemti naujos patirties!

jautis (04.21—05.21)
Dėl Marso ir Merkurijaus įtakos visą sa-
vaitę nesitversitre savame kailyje bandy-
dami praskaidrinti jau pabodusią kasdie-
nybę. Šiomis dienomis visos mintys suksis 
apie tolimas keliones bei nuotykius, todėl, 
jeigu negalite leisti sau bent trumpam 
išvykti, apsilankykite egzotiško mais-
to degustacijoje ar užsienio menininkų  
parodoje – ieškokite įkvėpimo per pojū-
čius, kuriuos galite patirti čia ir dabar! 
Nuo ketvirtadienio planetos ragins jus 
imtis profesinės iniciatyvos. Pasitikėkite 
savimi, mat dabar sulauksite išskirtinio 
reikiamų asmenų palaikymo. 

Dvyniai (05.22—06.21)
Šią savaitę karingasis Marsas apdovanos 
jus išskirtiniu pasitikėjimu savimi, tad 
puikiai seksis tiek asmeniniame, tiek pro-
fesiniame gyvenime. Jeigu jau kuris laikas 
svajojate apie nedideles permainas ar ini-
ciatyvas, nebelaukite nė minutės – dabar 
tinkamiausias metas veikti. Savaitgalį teks 
labiau pasirūpinti sveikata. Pasinaudokite 
laisvadienių privilegija niekur neskubėti 
ir skirkite daugiau dėmesio subalansuotai 
mitybai ar fiziniam aktyvumui.  

vėžys (06.22 —07.22)
Keletas įtakingų planetų pirmoje savaitės 
pusėje padės jums išspręsti įsisenėjusią 
asmeninių santykių problemą. Šiomis die-
nomis bus kur kas lengviau reikšti mintis 
žodžiu, tad nesunkiai rasite tinkamus saki-
nius įvardinti tikriesiems savo jausmams. 
Būkite drąsūs, nes jūsų atvirumas gali  
padėti susigrąžinti taip trokštamą emocinę 
ramybę. Prasidedant savaitgaliui jums 
pasitaikys puiki galimybė pademonstruoti 
savo kūrybiškumą iš sužibėti profesinėje 
srityje. Nepraleiskite jos!

Liūtas (07.23—08.23)
Keletą pirmųjų savaitės dienų būsite ypač 
smulkmeniški, o tai padės įveikti ilgai 
jums ramybės nedavusius profesinius iššū-
kius. Pirmadienį–ketvirtadienį nesunkiai 
rasite kalbą su kitais žmonėmis, todėl tai 
ypač tinkamas metas pristatyti savo su-
manymus platesniam klausytojų ratui ir 
ieškoti bendraminčių. Drauge sugebėsite 
nuversti kalnus! Prasidedant savaitgaliui 
vis daugiau dėmesio skirsite namams bei 
šeimos poreikiams. Nuveikite ką nors ne-
tradiciško su artimiausiais žmonėmis.

mergelė (08.24—09.23)
Saulė lems, jog šią savaitę nesunkiai įsilie-
site į pokalbius bet kokiomis temomis, tad 
pasinaudokite puikia galimybe padiskutuoti 
apie savo karjeros planus su vadovais ar 
aptarkite ateities perspektyvas su mylimu 
žmogumi. Kad ir kaip nedrąsu dabar būtų 
kalbėti apie slapčiausius sumanymus, būkite 
tikri – atvirumas pasiteisins su kaupu. Nuo 
penktadienio jūsų dėmesys pakryps į finan-
sinius reikalus. Dabar ypač palankus metas 
įvertinti, kam išleidžiate daugiausiai pinigų 
ir pagalvoti, kaip galėtumėte sutaupyti.

svarstyklės (09.24—10.23)
Savaitės pradžioje kasdieniuose buitiš-
kuose reikaluose jausitės tikri karaliai 

– viskas, ko imsitės, eisis kaip iš pyp-
kės. Aplinkiniai džiaugsis jūsų draugija 
ir noriai klausys jūsų patarimų pačiomis 
įvairiausiomis temomis! Kaip bebūtų, nuo 
trečiadienio dėl Saturno įtakos galite su-
laukti netikėto artimo žmogaus atvirumo. 
Nors tai, ką išgirsite, jūsų nenudžiugins, 
pasistenkite nesikarščiuoti!

skorpionas (10.24 —11.22)
Šią savaitę neapsiribokite bendraudami 
vien su bičiuliais. Drąsiai leiskitės į naujas 
pažintis ir kuo jos bus įvairesnės, tuo ge-
riau. Skirkite daugiau dėmesio savo antra-
jai pusei. Dėl Saulės ir Merkurijaus įtakos 
tai bus vienas romantiškiausių laikotarpių 
šį mėnesį. Iki ketvirtadienio susilaikykite 
nuo lemtingų sprendimų, susijusių su jūsų 
karjeros planais ar sveikatos priežiūra. 
Savaitgalį derėtų susirūpinti sveikesniu 
gyvenimo būdu. Galbūt metas sugrįžti į 
rudeninę sveikatingumo programą: pa-
mirškite nesveikus užkandžius, daugiau 
judėkite. Kad ir ko imtumėtės, mąstykite 
į priekį ir tai padės jums nenuklysti nuo 
pasirinkto tikslo!

šaulys (11.23—12.21)
Šią savaitę planetos įkvėps jus dideliems 
profesiniams žygiams. Taigi atėjo metas 
pasiraitoti rankoves ir negailėti jėgų dėl 
savo svajonės. Tvirtai tikėkite tuo, ką da-
rote, ir nesileiskite į kompromisus. Per 
keletą ateinančių dienų susipažinsite su 
daugybe žmonių, kurie ateityje vienaip 
ar kitaip prisidės prie jūsų gerovės. Tai 
žinodami, visada nešiokitės telefoną ar 
užrašinę, kurioje galėtumėte pasižymėti 
naujus kontaktus. Ketvirtadienį sugebė-
site efektyviai susiplanuoti savaitgalį. 
Laiko užteks ir pabūti su namiškiais, ir 
pakeliauti. 

ožiaragis (12.22—01.20)
Panašu, kad šią savaitę Visata apdovanos 
jus puikia nuotaika! Jausitės kupini naujų 
idėjų ir ryžto išbandyti ką nors netikėto. 
Džiaugsitės galėdami atsinaujinti ir skirti 
daugiau laiko nuotykiams bei romantikai. 
Tai tiesiog puikus metas atgaivinti santykius 
su mylimu žmogumi, įpūsti jiems daugiau 
aistros bei jaudulio. Taigi, būkite žaismingi 
ir spontaniški! Jeigu pastaruoju metu turėjo-
te rūpesčių namuose – nesutarėte su šeimos 
nariu ar kaimynais – savaitės pabaigoje 
galėsite lengvai atsikvėpti. Planetos padės 
rasti sprendimą bet kokioje situacijoje! 

vandenis (01.21—02.19)
Pastaruoju metu leidote sau pasimėgauti 
gyvenimu, o dabar planetos skatins jus 
susiimti ir labiau pasirūpinti sveikata. Tai-
gi, nupūskite dulkes nuo sportinių bate-
lių, prisiminkite subalansuotos mitybos 
principus, daugiau miegokite! Tai puikus 
laikas planuoti svarbius susitikimus, tad 
turėkite tai omenyje pildydami savaitės 
darbo planuotę. Antroje savaitės pusė-
je Visata įkvėps jus pokyčiams. Galbūt 
atėjo metas pakeisti šukuoseną? O gal 
nuspręsite pereiti į kitą darbą? Negana 
to, savaitgalį galėsite lengviau atsikvėpti 
ir pasimėgauti romantika. 

žuvys (02.20—03.20)
Visata lems, kad visą savaitę spindėsite 
iš laimės. Puikiai sutarsite su kolegomis, 
šeimos nariais ir net visai nepažįstamais 
žmonėmis, dirbančiais įvairiose kasdienio 
gyvenimo įstaigose, pavyzdžiui, autobusų 
stotyje ar parduotuvėje. Plati šypsena pa-
dės sklandžiai ir greitai atlikti bet kokią 
užduotį, tad turėsite daugiau laisvo laiko 
meilei bei romantikai. Artėjant savaitgaliui 
suplanuokite netolimą kelionę su keletu 
artimiausiu žmonių. Tai ne tik sustiprins 
jūsų ryšius, bet ir įkvėps naujų įspūdžių 
prieš naują darbo savaitę!

savaitės horoskopas
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Lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Daiktų istorijos. 
 7.00 Klausimėlis. 
 7.25 „Rikas, Oskaras ir 

vaiduokliai“. 
 9.00 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 Pasaulio dokumen-

tika. „Keisčiausi 
pasaulyje 3. 
Gyvūnų šėlionės“.

 12.55 Pasaulio dokumen-
tika. „Neįtikėtinos 
gyvūnų draugystės 
3. Geriausi žmo-
gaus draugai“.

 13.50 „Džesika Flečer 9“. 
 15.28 Loterija „Keno 

Loto“.
 15.30 Žinios. Orai.
 15.45 Sveikinimų kon-

certas. 
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Euromaxx. 
 18.30 Vakaras su Edita. 
 19.30 Stilius. 
 20.25 Loterijos „Keno 

Loto“ ir „Jėga“.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Šok su žvaigžde. 
 23.10 „Ištekėjusi už 

mafijos“.
 0.55 „Krydas: gimęs 

kovoti“.
 3.05 Klausimėlis. 
 3.20 Domanto Razausko 

ir Sauliaus Petreikio 
koncertas.

 4.05 Dainuoju Lietuvą.
 4.25 „Džesika Flečer 9“.

Lnk
 6.40 „Tomo ir Džerio 

šou“.
 7.05 „Broliai meškinai. 

Nuotykių ieško-
tojai“.

 7.35 „Šaunusis Skū-
bis-Dū“.

 8.05 „Berniukas Blo-
giukas“.

 8.30 Pažinimo klubas. 
 9.00 „Ogis ir tarakonai“.
 9.10 „Tomo ir Džerio 

nuotykiai“.
 9.35 „Dingęs Drakonas“.
 11.30 „Denis – grėsmė 

visuomenei. 
Nuotykiai tęsiasi“.

 13.05 „Girtas meistras 2“.
 15.10 PREMJERA. „Miss 

XL“.
 17.25 Kelionių panorama. 
 17.55 Gyvūnų pasaulis.
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 „Žvėrelių maištas“.
 21.20 PREMJERA. „Taip, 

mes juodi“.
 23.10 PREMJERA. „Dikto-

rius“.
 1.00 „Pabėgimo planas 

2“.

tv3
 6.15 Televitrina.
 6.30 „Ančiukų istorijos“.
 7.00 „Vėžliukai nindzės“.
 7.30 „Aladinas“.
 8.00 „Ančiukų istorijos“.
 8.30 „Virtuvės istorijos“.

 9.00 Gardu Gardu. 
 10.00 Būk sveikas! 
 10.30 Penkių žvaigždučių 

būstas. 
 11.00 Misija: dirbame 

sau. 
 11.30 „Magiškoji nosis“.
 13.55 „Armijoje“.
 15.45 Ekstrasensai. 

Stipriausių mūšis. 
 17.25 Aplink Lietuvą. 

Žmonės.
 18.30 TV3 žinios. 
 19.17 TV3 sportas. 
 19.22 TV3 orai. 
 19.25 „Eurojackpot“. 
 19.30 „Turtuolis vargšas“. 
 21.00 PREMJERA. 

„Katvės karalienė“.
 23.40 PREMJERA. 

„Žudikės maniakės 
užrašai“.

 1.25 „Baudžiamasis 
būrys“.

 3.15 „Išbadėjusių 
žaidynės“.

 4.35 „Rouzvudas“.

btv
 6.30 Laba diena.
 7.30 „Muchtaro 

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 8.30 Laba diena.
 9.00 Baltijos galiūnų 

komandinis čempi-
onatas. Žagarė.

 10.05 Brydės. 
 10.40 „Kalnų šventovė. 

Išgyventi Alpėse“.
 11.55 „Ekstremalūs 

išbandymai“.
 12.25 „Būk ekstremalas“.
 12.55 „Džeimio ir 

Džimio kulinarinės 
dvikovos“.

 14.00 „Anthonis Bour-
dainas. Nepažįs-
tami kraštai“.

 15.00 „Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 16.00 „Nusikaltimų 
miestas“.

 16.30 Laisvės karžygiai. 
 17.00 Betsafe–LKL 

čempionatas. 
„Rytas“–„Šiauliai“.

 19.30 Muzikinė kaukė. 
Geriausieji. 

 22.05 „Įkaitas“.
 0.50 „Košmaras Guobų 

gatvėje“.

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

pristato. Nepri-
klausomybės kovų 
verpetuose. Kovos 
su bolševikais“.

 7.55 „TV Europa 
pristato. Nepri-
klausomybės 
kovų verpetuose. 
Lietuva XIX–XX a. 
pradžioje“.

 8.30 „Pasaulis iš 
viršaus“.

 9.30 Vantos lapas. 
 10.00 „Kitoks pokalbis su 

D. Žeimyte“.
 10.30 „Pone prezidente“.
 12.00 „Loch Neso byla“.
 14.00 Gyvenimas. 

 15.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. 

 16.00 Žinios.
 16.28 Orai.
 16.30 „TV Europa 

pristato. Lietuvos 
sienų apsauga. 
Pasienio apsauga 
13–15 amžiuje“.

 17.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. A. Pro-
grebnojus. 

 18.00 Žinios.
 18.28 Orai.
 18.30 „Pasaulis iš 

viršaus“.
 19.00 „Moterų daktaras“.
 20.00 Žinios.
 20.28 Orai.
 20.30 „Šviesoforas“.
 21.30 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
 22.30 Žinios.
 22.58 Orai.
 23.00 Laikykitės ten. Po-

kalbiai. I. Jakštytė. 
 0.00 „Moterų daktaras“.
 1.00 „Pagrindinis 

įtariamasis“.
 3.00 „Šviesoforas“.
 3.40 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
 4.40 Gyvenimas. 
 5.40 „Šviesoforas“.
 6.20 „Pasaulis iš 

viršaus“.
 6.40 „Kitoks pokalbis su 

D. Žeimyte“.

Lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Klausimėlis. 
 6.20 Duokim garo!
 7.45 Auksinis protas. 
 9.00 Auto Moto. 
 9.30 Pradėk nuo savęs. 
 10.00 Į sveikatą! 
 10.30 Smalsumo genas. 
 11.00 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus albumas. 
 11.30 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus sąsiuvinis. 
 12.00 Kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 12.30 Kultūrų kryžkelė. 

Rusų gatvė. 
 13.00 ARTS21. 
 13.30 „Virsmas“.
 13.40 „Kaukai“.
 13.52 „Pono Nakties 

laisvadienis“.
 13.55 „Šviesa“. 
 14.03 „OO“.
 14.10 „Grybų karas“.
 14.20 Naktis Manhatane. 
 15.25 Klasikinė kontra-

banda. 
 15.50 „Šešėlių frontas. 

Lietuvos žvalgyba 
1918–1940“.

 16.30 Mūšio laukas.
 17.00 Klauskite daktaro. 
 18.00 Stambiu planu. 
 18.55 Pasaulio teisuoliai. 
 19.40 „Dauntono abatija 

6“. 
 20.30 Panorama.

 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 „Į dienos šviesą“. 
 23.05 Lilo ir Innomine 

koncertas.
 0.35 Dabar pasaulyje.
 1.05 „Dar ne viskas 

baigta“.
 2.35 Pasaulio teisuoliai. 
 3.20 Domanto Razausko 

ir Sauliaus Petreikio 
koncertas.

 4.05 Klausimėlis. 
 4.20 Kelias. 
 4.46 Domanto Razausko 

ir Sauliaus Petreikio 
koncertas.

 4.50 Auksinis protas. 

tv1
 6.20 „Akloji“.
 6.50 „Pragaro katytė“.
 7.50 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 8.50 „Tėvas Motiejus“.
 10.10 „Būrėja“.
 12.00 „Klasikiniai kepiniai. 

Anos Olson 
receptai“.

 12.30 „Akloji“.
 13.10 „Didelės svajonės, 

mažos erdvės“.
 14.30 Sveikatos namai.
 15.30 Sveikatos namai 

teleparduotuvė. 
 15.45 „Širdele mano“.
 17.45 „Akloji“.
 18.50 „Būrėja“.
 20.00 „Iliuzija“.
 21.00 „Aš gyvas“.
 22.45 „Trumano šou“.
 0.50 „Nusikaltimas 

prie Baltijos jūros. 
Atpildas“.

 2.30 „Tabula Rasa“.

tv6
 6.15 Televitrina. 
 6.30 Jokių kliūčių! 
 7.30 Iš peties.
 8.30 „Simpsonai“.
 9.00 Vienam gale 

kablys. 
 9.30 Statybų gidas.
 10.00 Autopilotas.
 10.30 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 11.00 „Šunys. Nepaprastų 
gyvūnų šeima“.

 12.00 Jokių kliūčių!
 13.00 „Beždžionės. 

Nepaprastų gyvūnų 
šeima“.

 14.00 „Išlikimas“.
 15.00 „Aliaskos geležin-

keliai“.
 16.00 Iš peties.
 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 Krovinių karai.
 19.00 Amerikos talentai.
 21.00 Žinios. 
 21.45 Sportas. 
 21.58 Orai. 
 22.00 „Dingti per 60 

sekundžių“.
 0.20 Aukščiausia  

pavara.

„Žvėrelių maištas“,  19.30, LNK

penktaDienis, spalio 25 d. Saulė teka 8.05, leidžiasi 18.01, dienos ilgumas 
9.56. Delčia. Vardadieniai: Krizantas, Švitrigaila, Vaigedė, Darija, Inga, Krizas.

Lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

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

linė policija 2“. 
 11.10 „Komisaras 

Reksas“.
 12.00 Gyvenimo spalvos.
 13.00 Ypatingas būrys. 
 13.58 Loterija „Keno 

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.40 „Ponių rojus“. 
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Kas ir kodėl? 
 18.30 Visi kalba. 
 19.30 Beatos virtuvė. 
 20.25 Loterija „Keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.29 Loterija „Jėga“.
 21.30 Auksinis protas. 
 22.55 „Krydas: gimęs 

kovoti“. 
 1.05 Nacionalinė ekspe-

dicija. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Visi kalba. 
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 Kas ir kodėl? 
 3.30 Šventadienio 

mintys. 
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 Beatos virtuvė. 
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.10 „Ponių rojus“.

Lnk
 6.00 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.30 „Tomo ir Džerio 

šou“.
 7.55 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 9.55 „Rozenheimo 

policija“.
 10.55 „Rimti reikalai 2“.
 11.25 „Supermamos“.
 12.00 „Bjaurusis ančiukas 

Niujorke“.
 13.00 „Paskolinta meilė“.
 14.00 „Našlaitės“.
 15.00 „Svajoklė“.
 16.00 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.30 Bus visko. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2 penktadienis. 
 21.00 PREMJERA. „Pabė-

gimo planas 2“.
 22.55 „Nuo sutemų iki 

aušros. Kruvini 
Teksaso pinigai“.

 0.45 „Rokenrola“.
 2.50 Pažinimo klubas.
 3.15 „Sveiki, aš Doris“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.55 „Čipas ir Deilas 
skuba į pagalbą“.

 7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 Farai. 
 8.55 Legendinės 

legendos. 
 10.00 „Meilės simfonija“.
 12.00 „Svotai“. 
 13.00 „Pažadėtoji“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios. 
 16.25 TV3 orai. 
 16.30 TV Pagalba. 
 17.55 Namų idėja su 

IKEA. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 „Pokahonta“.
 21.05 PREMJERA. 

„Loganas“.
 0.00 „Namas gatvės 

gale“.
 1.50 „Paliktieji“.
 3.45 „Pragare“.
 5.20 „Svotai“. 

btv
 6.25 „CSI. Majamis“.
 7.20 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.40 „Stoties policija“.
 9.40 „Paskutinis faras“.
 10.35 „Kobra 11“.
 11.35 „Privatus detek-

tyvas Magnumas“.
 12.35 „Visa menanti“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Stoties policija“.
 16.00 „Paskutinis faras“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Kobra 11“.
 18.30 „CSI. Majamis“.
 19.30 „Amerikietiškos 

imtynės“.
 21.30 „Trigubas X. 

Aukštesnis lygis“.
 23.30 „Pragaro pasiun-

tinys“.
 1.20 „Detektyvų 

istorijos“.

Dzūkijos tv
 6.13 Programa.
 6.14 TV parduotuvė.
 6.30 TV Europa pristato. 

„Lietuvos gelmių 
istorijos“.

 7.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. J. Nainys. 

 8.00 #NeSpaudai. 
 9.00 Greiti pietūs. 
 10.00 Atliekų kultūra. 
 10.30 Kaimo akademija. 
 11.05 „Šviesoforas“.
 12.10 „Bruto ir Neto“.
 12.40 „Meilė kaip 

mėnulis“.
 13.45 TV parduotuvė.
 14.00 Gyvenimas. 
 15.00 „Prokurorai“.
 16.00 Reporteris. 
 16.20 Sportas.
 16.28 Orai.
 16.30 Oponentai. 
 17.00 „Meilė kaip 

mėnulis“.
 18.00 „Demaskuoti“.
 19.00 Žinios.
 19.20 Orai.
 19.25 „Svečiuose pas 

Marceliutę“.
 20.00 Žinios.
 20.25 Orai. 
 20.30 Oponentai. 
 21.00 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 

 22.00 „Bruto ir Neto“.
 22.30 Reporteris. 
 23.20 Sportas.
 23.28 Orai.
 23.30 „Pasaulio turgūs“.
 0.00 „Moterų daktaras“.
 1.00 „Meilė kaip 

mėnulis“.
 2.10 „Bruto ir Neto“.
 2.30 „Prokurorai“.
 3.30 Reporteris. 
 4.00 Sportas.
 4.08 Orai.
 4.10 Gyvenimas. 
 5.10 Atliekų kultūra. 
 5.50 Kaimo akademija. 
 6.10 „Pasaulis iš 

viršaus“.
 6.35 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu.

Lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Žagarės vyšnių 

festivalis 2015.
 7.00 Kultūros diena.
 7.30 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas 2“.
 7.40 „Kaimynai piratai“.
 7.55 „44 katės“. 
 8.20 Pasaulio lietuvių 

žinios. 
 8.50 „Maistas: tiesa ar 

pramanas? Karna-
valo linksmybės“.

 9.15 Labas rytas, 
Lietuva.

 12.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 12.15 Kultūrų kryžkelė. 
Rusų gatvė. 

 12.40 7 Kauno dienos. 
 13.05 Mūsų miesteliai. 

Išlaužas. 
 14.00 Gimę tą pačią 

dieną. 
 14.55 „Kino istorija. 

Aukso amžius“.
 15.40 Šimtas. Trumpos 

istorijos apie dvi 
Lietuvas.

 15.50 „Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2“. 

 16.00 „Kaimynai piratai“. 
 16.15 „44 katės“. 
 16.45 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“. 
 17.10 „Keistuolė 3“. 
 18.00 Kultūros diena.
 18.30 Gimę tą pačią 

dieną. 
 19.25 Skambantys pa-

sauliai su Nomeda 
Kazlaus. Svečias 
– operos legenda 
Montserrat Caballe 
(Ispanija).

 20.20 Pirmą kartą.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Dar ne viskas 

baigta“. 
 23.00 Klausimėlis. 

 23.15 „Smaragdo 
miestas“. 

 24.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.45 Veranda. 
 1.15 Žagarės vyšnių 

festivalis 2015. 
 2.20 „Sinatra. Viskas 

arba nieko“.
 4.40 7 Kauno dienos. 
 5.05 Nacionalinė ekspe-

dicija. 

tv1
 6.00 „Pasisvėrę ir 

laimingi“.
 6.50 „Tėvas Motiejus“.
 8.05 „Neklausk meilės 

vardo“.
 9.05 „Meilės sparnai“.
 10.05 „Akloji“.
 11.10 „Būrėja“.
 12.20 „Mokytojas“.
 13.20 „Drakonų kova. 

Super“.
 13.50 „Stivenas Visata“.
 14.20 „Kas naujo, 

Skūbi-Dū?“.
 14.45 „Žingsnis iki 

dangaus“.
 16.00 „Svaragini. Amžina 

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

dangaus“.
 21.00 „Tabula Rasa“.
 23.20 „Nusikaltimas 

prie Baltijos jūros. 
Atpildas“.

 1.20 „Senojo Tilto 
paslaptis“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Einšteinas“.
 8.30 „Rezidentai“.
 9.00 Gyvūnų manija. 
 9.30 „Topmodeliai“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Univeras“. 
 12.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 13.30 „Šaunioji įgula“. 
 14.30 Televitrina.
 15.00 „Einšteinas“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Univeras“. 
 18.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 19.00 „Šaunioji  

įgula“. 
 20.00 „Rezidentai“. 
 21.00 Žinios. 
 21.45 Sportas. 
 21.58 Orai. 
 22.00 Eurolygos 

rungtynės. Kauno 
„Žalgiris“–Viler-
bano „ASVEL“.

 0.20 „Holograma 
karaliui“.

„Pokahonta“,  19.30, TV3
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eteris

pirmaDienis, spalio 28 d. Saulė teka 7.11, leidžiasi 16.54, dienos ilgumas 9.43. 
Jaunatis. Vardadieniai: Judas, Tadas, Simonas, Almantė, Gaudrimas, Simas.

Lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

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

linė policija 2“. 
 11.10 „Komisaras 

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

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.40 „Ponių rojus“. 
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Kas ir kodėl? 
 18.30 Klauskite daktaro. 
 19.30 Vartotojų kontrolė. 
 20.25 Loterija „Keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.29 Loterija „Jėga“.
 21.30 LRT forumas. 
 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 „Vokietija 86“. 
 23.45 „Komisaras 

Reksas“.
 0.30 Klausimėlis. 
 1.00 LRT radijo  

žinios.
 1.05 Savaitė. 
 2.00 LRT radijo  

žinios.
 2.05 Klauskite daktaro. 
 3.00 LRT radijo  

žinios.
 3.05 Kas ir kodėl? 
 3.30 Dviračio žinios. 
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.10 „Vokietija 86“.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.10 „Ponių rojus“.

Lnk 
 6.00 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.30 „Tomo ir Džerio 

šou“.
 7.55 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 9.55 „Rozenheimo 

policija“.
 10.55 „Rimti reikalai 2“.
 11.25 „Supermamos“.
 12.00 „Bjaurusis ančiukas 

Niujorke“.
 13.00 „Paskolinta meilė“.
 14.00 „Našlaitės“.
 15.00 „Svajoklė“.
 16.00 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.30 VIDO VIDeO. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2. 
 20.00 Nuo... Iki...
 21.00 „Rimti reikalai 2“.
 21.30 Žinios.
 22.20 Sportas.
 22.27 Orai.
 22.28 Telefoninė loterija 

1634. 
 22.30 PREMJERA. „Visi 

nori Nikolės“.
 0.45 „Begėdis“.
 1.50 „Visi pasaulio 

pinigai“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.55 „Čipas ir Deilas 
skuba į pagalbą“.

 7.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

 7.55 Svajonių sodai. 
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Meilės simfonija“.
 12.00 „Svotai“.
 13.00 „Pažadėtoji“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios. 
 16.25 TV3 orai. 
 16.30 TV Pagalba. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 TV3 sportas. 
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 Namas. 
 20.30 „Moterys meluoja 

geriau“. 
 21.00 TV3 vakaro žinios. 
 21.52 TV3 sportas. 
 21.57 TV3 orai. 
 22.00 „Kobra 11“.
 23.00 „Viktoras Frankenš-

teinas“.
 1.15 „X mutantai“.
 2.05 „Rouzvudas“.
 3.00 „Amerikiečiai“.
 3.50 „Kobra 11“.
 4.45 „Kietuoliai“.
 5.10 „Svotai“. 

btv
 6.35 „CSI. Majamis“.
 7.30 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.40 „Stoties policija“.
 9.40 „Paskutinis faras“.
 10.35 „Kobra 11“.
 11.35 „Anthonis Bour-

dainas. Nepažįs-
tami kraštai“.

 12.35 „Visa menanti“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Stoties policija“.
 16.00 „Paskutinis faras“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Kobra 11“.
 18.30 „CSI. Majamis“.
 19.30 „Privatus detek-

tyvas Magnumas“.
 20.30 Laba diena. 
 21.00 „Moteris-Katė“.
 23.10 „Įkaitas“.
 1.45 „Juodasis sąrašas“.
 2.25 „Gyvi numirėliai“.
 3.10 „Visa menanti“.
 3.55 „Detektyvų 

istorijos“.

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

su V. Mačiuliu. 
 7.00 Šiandien kimba. 
 8.00 „24/7“. 
 9.00 Apie tave. 
 10.00 Gyvenimas.
 11.05 „Prokurorai“.
 12.10 „Bruto ir Neto“.
 12.40 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
 13.45 TV parduotuvė.
 14.00 Nauja diena. 
 14.30 Nauja diena. 

Rubrika. 
 15.00 „Šviesoforas“.
 16.00 Reporteris. 
 16.48 Sportas.

 16.58 Orai.
 17.00 2019 m. „F-1“ čem-

pionato Meksikos 
GP apžvalga.

 18.00 „Geroji naujiena“. 
 18.35 „Svečiuose pas 

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

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

centre. 
 0.00 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
 1.00 2019 m. „F-1“ čem-

pionato Meksikos 
GP apžvalga.

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

Rubrika. 
 4.50 „Bruto ir Neto“.
 5.10 „Šviesoforas“.

Lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Žagarės vyšnių 

festivalis 2015. 
 7.05 Kultūros diena.
 7.30 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas 2“.
 7.40 „Kaimynai piratai“.
 7.55 „44 katės“. 
 8.20 Pradėk nuo savęs. 
 8.50 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“.
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus albumas. 
 12.40 Linija. Spalva. 

Forma. 
 13.05 Savaitė. 
 14.00 Gimę tą pačią 

dieną. 
 14.55 Skambantys pa-

sauliai su Nomeda 
Kazlaus. Svečias 
– operos legenda 
Montserrat Caballe 
(Ispanija).

 15.50 „Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2“. 

 16.00 „Kaimynai piratai“. 
 16.15 „44 katės“. 
 16.45 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“. 
 17.10 „Keistuolė 3“. 
 18.00 Kultūros diena.
 18.30 Gimę tą pačią 

dieną. 
 19.25 „Milžiniški 

nacių statiniai. 
Povandeninių laivų 
bunkeriai“. 

 20.10 Mano tėviškė. 
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.

 21.30 Premjera. „Scenos 
ąžuolas. Jonas 
Stasiūnas“.

 22.25 „Einantis Pilies 
gatve“.

 23.00 Šimtas. Įdomioji 
tarpukario istorija. 

 23.10 Istorijos detektyvai. 
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.45 Kelias į namus. 
 1.15 Šok su žvaigžde. 
 3.15 „Nusikaltimai ir 

prasižengimai“.  
 4.55 Mano tėviškė. 

Simonas Stane-
vičius ir Simonas 
Daukantas.

 5.10 Mūsų miesteliai. 
Kriaunos. 

tv1
 6.00 „Pasisvėrę ir 

laimingi“.
 6.50 „Tėvas Motiejus“.
 8.05 „Neklausk meilės 

vardo“.
 9.05 „Meilės sparnai“.
 10.00 „Didelės svajonės, 

mažos erdvės“.
 11.15 „Akloji“.
 11.45 „Būrėja“.
 12.20 „Mokytojas“.
 13.20 „Drakonų kova. 

Super“.
 13.50 „Stivenas Visata“.
 14.20 „Kas naujo, 

Skūbi-Dū?“.
 14.45 „Žingsnis iki 

dangaus“.
 16.00 „Svaragini. Amžina 

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

dangaus“.
 21.00 „Ji man – ne pora“.
 23.10 „Imperatorė Ki“.
 1.40 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
 3.30 „Bel Canto“.

tv6
 6.15 Televitrina. 
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Einšteinas“.
 8.30 „Rezidentai“.
 9.00 Autopilotas.
 9.30 „Topmodeliai“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Univeras“. 
 12.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 13.30 „Šaunioji įgula“. 
 14.30 Televitrina.
 15.00 „Einšteinas“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Univeras“. 
 18.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 19.00 „Šaunioji įgula“.
 20.00 „Rezidentai“. 
 20.30 Žinios. 
 20.58 Orai. 
 21.00 Farai.
 21.05 „Naša Raša“.
 23.00 „Žiauriai baisi 

naktis 2“.
 1.05 „Pėdsakai“. 
 1.50 „Svieto  

lygintojai“.
 2.40 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“. 

Lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Nacionalinė ekspe-

dicija. 
 7.00 Šventadienio 

mintys. 
 7.30 Klausimėlis. 
 8.00 Tėčio reikalai.
 8.30 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite. 
 9.00 „Hanso Kristiano 

Anderseno 
pasakos. Undinėlė“. 

 10.00 Gustavo enciklope-
dija. 

 10.30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 

 11.30 Mūsų gyvūnai. 
 12.00 Pasaulio dokumen-

tika. Premjera. „Di-
džiosios pasaulio 
upės. Amazonė“.

 12.55 Pasaulio dokumen-
tika. Premjera. „Gy-
vūnų dinastijos“.

 13.45 „Puaro“.
 15.28 Loterija „Keno 

Loto“.
 15.30 Žinios. Orai.
 15.45 „Neužmiršti“.
 16.30 Gyvenk be skolų. 
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Duokim garo! 
 19.30 Savaitė. 
 20.25 Loterijos „Keno 

Loto“ ir „Jėga“.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Savaitė su „Dvi-

račio žiniomis“. 
 21.30 „Bloga mergaitė“. 
 22.30 „Sutvirtinimas“. 
 0.10 „Nusikaltimai ir 

prasižengimai“.
 1.50 Pasaulio dokumen-

tika. „Didžiosios 
pasaulio upės. 
Amazonė“.

 2.40 Pasaulio doku-
mentika. „Gyvūnų 
dinastijos“.

 3.30 Klausimėlis. 
 3.45 Šventadienio 

mintys. 
 4.15 „Puaro“.

Lnk
 6.45 „Tomo ir Džerio 

šou“.
 7.10 „Broliai meškinai. 

Nuotykių ieško-
tojai“.

 7.45 „Šaunusis Skū-
bis-Dū“.

 8.10 „Varlių karalystė 
2. Nuotykiai užšalu-
siame ežere“.

 9.55 PREMJERA. 
„Laukinių žmonių 
medžioklė“.

 12.00 „Roko amžius“.
 14.25 „Policijos akade-

mija“.
 16.20 Sveikatos namai. 
 17.20 Teleloto. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 Šokio revoliucija. 
 21.40 PREMJERA. „Visi 

pasaulio pinigai“.
 0.20 „Smurto  

istorija“.
 2.10 „Taip, mes juodi“.

tv3
 5.45 Televitrina.
 6.00 Sveikatos medis.
 7.00 „Vėžliukai nindzės“.
 7.30 „Aladinas“.
 8.00 „Ančiukų istorijos“.
 8.30 Svajonių ūkis. 
 9.00 La Maistas. 
 10.00 Pasaulis pagal 

moteris. 
 11.00 Svajonių sodai. 
 12.00 „Kumba“.
 13.40 „Maloningasis 

vaiduoklis“.
 15.45 „Karštos galvos 2“.
 17.30 Visi mes žmonės. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 TV3 sportas. 
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 X Faktorius. 
 22.00 „Non-Stop“. 
 0.10 „Loganas“.
 2.45 „Katvės karalienė“.

btv
 6.30 Baltijos galiūnų 

komandinis čempi-
onatas. Žagarė.

 7.30 „Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 Galiūnai. Pasaulio 

rąsto kėlimo 
čempionatas. 

 10.05 „Varom!“.
 10.40 „Kalnų šventovė. 

Išgyventi Alpėse“.
 11.55 „Ekstremalūs 

išbandymai“.
 12.25 „Būk ekstremalas“.
 12.55 „Džeimio ir 

Džimio kulinarinės 
dvikovos“.

 14.00 „Anthonis Bour-
dainas. Nepažįs-
tami kraštai“.

 15.00 „Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 16.00 „Nusikaltimų 
miestas“.

 16.30 Laisvės karžygiai. 
 17.00 Betsafe–LKL 

čempionatas. 
„Lietkabelis“–
„Sintek-Dzūkija“.

 19.30 „Tiltas“.
 21.35 „Juodasis sąrašas“.
 22.30 „Gyvi numirėliai“.
 23.30 „Trigubas X. 

Aukštesnis lygis“.
 1.25 „Košmaras Guobų 

gatvėje“.

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

pionato Japonijos 
GP apžvalga.

 10.00 Šiandien kimba.
 11.00 Atliekų kultūra. 
 11.30 Nauja diena. 

Rubrikos.
 12.00 „Pagrindinis 

įtariamasis“.
 14.00 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
 15.00 Dekonstrukcijos su 

Edmundu Jakilaičiu. 
 16.00 Žinios.
 16.28 Orai.
 16.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 17.00 Laikykitės ten. Po-

kalbiai. I. Jakštytė. 
 18.00 Žinios.
 18.28 Orai.
 18.30 „Pasaulis iš 

viršaus“.
 19.00 „Moterų daktaras“.
 20.00 Žinios.
 20.28 Orai.
 20.30 „Šviesoforas“.
 21.30 „24/7“. 
 22.30 Žinios.
 22.58 Orai.
 23.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. A. Pro-
grebnojus. 

 0.00 „Moterų daktaras“.
 1.00 „Loch Neso byla“.
 3.00 „Šviesoforas“.
 3.40 „24/7“. 
 4.40 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
 5.40 „Šviesoforas“.

Lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Lilo ir Innomine 

koncertas.
 7.35 Šimtas. 
 7.45 Krikščionio žodis. 
 8.00 Kelias. 
 8.30 Kultūrų kryžkelė. 

Menora. 
 9.00 Pasaulio lietuvių 

žinios. 
 9.30 Linija. Spalva. 

Forma. 
 10.00 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 10.30 Literatūros pėd-

sekys. 
 11.00 Stop juosta. 
 11.30 7 Kauno dienos. 
 12.00 Kelias į namus. 
 12.30 Mokslo sriuba. 
 13.00 Šok su žvaigžde. 
 15.00 Šventadienio 

mintys. 
 15.30 Brandūs  

pokalbiai. 
 16.00 Euromaxx. 
 16.30 Veranda. 
 17.00 Stilius. 
 18.00 Kultūringai su 

Nomeda. Kultūros 
aktualijų programa. 

 18.50 Mūsų miesteliai. 
Kriaunos. 

 19.40 „Dauntono abatija 
6“. 

 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Skambantys 

pasauliai su 
Nomeda Kazlaus. 
Svečias – eufonijos 
virtuozas Steven 
Mead (Jungtinė 
Karalystė).

 22.00 „Nuopuolis“.
 22.08 „Miškas“.
 22.20 „Po mirties, prieš 

pragarą“.
 22.30 „Paskutinė stotelė 

– mėnulis“.

 22.40 „Gimimas“.
 22.45 „Žonglierius“.
 22.55 „Kaltė“.
 23.00 „Kaukai“.
 23.15 Vilniaus festivalis 

2019. „Synaest-
hesis“. 

 0.25 „Į dienos šviesą“.
 2.30 „Sutvirtinimas“.
 4.05 Šventadienio 

mintys. 
 4.30 Duokim garo! 

tv1
 6.50 „Akloji“.
 7.20 „Pragaro katytė“.
 8.20 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.20 „Tėvas Motiejus“.
 10.50 „Būrėja“.
 12.00 „Klasikiniai kepiniai. 

Anos Olson 
receptai“.

 12.30 „Džino viešnagė 
Italijoje“.

 13.00 „Gaminame namie 
su Reičele Alen“.

 13.30 Sveikinimai. 
 15.45 „Širdele mano“.
 17.45 „Akloji“.
 18.50 „Būrėja“.
 20.00 „Iliuzija“.
 21.00 „Bel Canto“.
 23.05 „Gimę mylėti“.
 1.35 „Trumano šou“.
 3.15 „Aš gyvas“.

tv6
 6.15 Televitrina. 
 6.30 Jokių kliūčių! 
 7.30 Iš peties.
 8.30 „Simpsonai“.
 9.00 Gyvūnų manija. 
 9.30 Vienam gale 

kablys. 
 10.00 Praeities žvalgas. 
 10.30 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 11.00 „Beždžionės. 
Nepaprastų gyvūnų 
šeima“.

 12.00 Jokių kliūčių!
 13.00 „Beždžionės. 

Nepaprastų gyvūnų 
šeima“.

 14.00 „Išlikimas“.
 15.00 „Aliaskos geležin-

keliai“.
 16.00 Iš peties.
 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 Krovinių karai.
 19.00 Amerikos  

talentai.
 21.00 „NBA Action“. 
 21.30 TIESIOGIAI. NBA 

rungtynės. „Golden 
State Warriors“–
Oklahomos 
„Thunder“.

 0.00 „Nufilmuoti 
antgamtiniai 
reiškiniai“.

 1.20 „Dingti per 60 
sekundžių“.

 3.20 „Dainų dvikova“.

sekmaDienis, spalio 27 d. Saulė teka 7.09, leidžiasi 16.56, dienos ilgumas 
9.47. Delčia. Vardadieniai: Ramojus, Tautmilė, Vincentas, Sabina, Vincas.

„Bel Canto“,  21.00, TV1
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Lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

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

linė policija 2“. 
 11.10 „Komisaras 

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

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.40 „Ponių rojus“. 
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Kas ir kodėl? 
 18.30 Klauskite daktaro. 
 19.30 (Ne)emigrantai. 
 20.25 Loterija „Keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.29 Loterija „Jėga“.
 21.30 Nacionalinė 

ekspedicija. 
 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 „Užverbuotas“. 
 23.45 „Komisaras 

Reksas“.
 0.30 Tėčio reikalai. 
 1.00 LRT radijo  

žinios.
 1.10 „Neužmiršti“.
 2.00 LRT radijo  

žinios.
 2.05 Klauskite  

daktaro. 
 3.00 LRT radijo  

žinios.
 3.05 Kas ir kodėl? 
 3.30 Dviračio žinios.
 4.00 LRT radijo  

žinios.
 4.10 „Užverbuotas“.
 5.00 LRT radijo  

žinios.
 5.10 „Ponių rojus“.

Lnk
 6.00 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.30 „Tomo ir Džerio 

šou“.
 7.55 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 9.55 „Rozenheimo 

policija“.
 10.55 „Rimti reikalai 2“.
 11.25 „Supermamos“.
 12.00 „Bjaurusis ančiukas 

Niujorke“.
 13.00 „Paskolinta meilė“.
 14.00 „Našlaitės“.
 15.00 „Svajoklė“.
 16.00 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.30 VIDO VIDeO. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2. 
 20.00 Bus visko. 
 21.00 „Rimti reikalai 2“.
 21.30 Žinios.
 22.20 Sportas.
 22.27 Orai.
 22.30 „Kaip diena ir 

naktis“.
 0.45 „Begėdis“.

 1.50 „Visi nori Nikolės“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.55 „Čipas ir Deilas 
skuba į pagalbą“.

 7.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

 7.55 Namas. 
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Meilės simfonija“.
 12.00 „Svotai“. 
 13.00 „Pažadėtoji“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios. 
 16.25 TV3 orai. 
 16.30 TV Pagalba. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 TV3 sportas. 
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 Prieš srovę. 
 20.30 „Moterys meluoja 

geriau“. 
 21.00 TV3 vakaro žinios. 
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai. 
 22.00 „Pašalintieji“.
 23.55 „Rezidentas“.
 0.55 „X mutantai“.
 1.45 „Rouzvudas“.
 2.35 „Amerikiečiai“.
 3.25 „Rezidentas“.
 4.15 „Kietuoliai“.
 4.40 „Svotai“.

btv
 6.35 „CSI. Majamis“.
 7.30 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.40 „Stoties policija“.
 9.40 „Paskutinis faras“.
 10.35 „Kobra 11“.
 11.35 „Privatus detek-

tyvas Magnumas“.
 12.35 „Visa menanti“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Stoties policija“.
 16.00 „Paskutinis faras“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Kobra 11“.
 18.30 „CSI. Majamis“.
 19.30 „Privatus detek-

tyvas Magnumas“.
 20.30 Laba diena. 
 21.00 „Karys“.
 22.55 „Moteris-Katė“.
 1.00 „Visa menanti“.
 1.50 „Detektyvų 

istorijos“.

Dzūkijos tv
 6.13 Programa.
 6.14 TV parduotuvė.
 6.30 Kaimo  

akademija. 
 7.00 „Moterų  

daktaras“.
 8.00 Nauja diena. 
 8.30 Nauja diena. 

Rubrika. 
 9.00 Puikūs pralaimė-

jimai. 
 10.00 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
 11.05 „Prokurorai“.
 12.10 „Bruto ir Neto“.
 12.40 „Meilė kaip 

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

Rubrika. 

 15.00 „Šviesoforas“.
 16.00 Reporteris. 
 16.23 Sportas.
 16.30 Lietuva tiesiogiai. 
 16.58 Orai.
 17.00 „Meilė kaip 

mėnulis“.
 18.00 „Geroji naujiena“. 
 18.35 „Tai – sportas“.
 19.00 Žinios.
19:25 Orai.
 19.30 „Politiko išpa-

žintis“. 
 20.00 Žinios.
20.25 Orai.
 20.30 Lietuva tiesiogiai. 
 20.58 Orai.
 21.00 Laikykitės ten. Po-

kalbiai. S. Prūsaitis. 
 22.00 „Pone prezidente“.
 22.30 Reporteris. 
 23.20 Sportas.
 23.25 Orai.
 23.30 Delfi dėmesio 

centre. 
 0.00 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 1.00 „Meilė kaip 

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

Rubrika. 
 4.50 „Bruto ir Neto“.
 5.10 „Šviesoforas“.

Lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

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

Robinas Hudas 2“.
 7.40 „Kaimynai piratai“.
 7.55 „44 katės“. 
 8.20 Į sveikatą! 
 8.50 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“.
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus sąsiuvinis. 
 12.40 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 13.10 Kultūringai su 

Nomeda. 
 14.00 Gimę tą pačią 

dieną. 
 14.55 „Milžiniški 

nacių statiniai. 
Povandeninių laivų 
bunkeriai“.

 15.40 Šimtas. Įdomioji 
tarpukario istorija. 

 15.50 „Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2“. 

 16.00 „Kaimynai  
piratai“. 

 16.15 „44 katės“. 
 16.45 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“. 
 17.10 „Keistuolė 3“. 
 18.00 Kultūros  

diena.
 18.30 Gimę tą pačią 

dieną. 
 19.25 FIBA Čempionų 

lyga. Atėnų 
PAOK–Klaipėdos 
„Neptūnas“.

 21.30 „Medičiai, Floren-
cijos valdovai“. 

 23.15 „Neužmiršti“.
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.45 Mokslo sriuba. 
 1.15 Džiazo muzikos va-

karas. „Al McKay‘s 
Earth, Wind & Fire 
Experience“ (JAV).

 3.00 Kelias. 
 3.30 Auksinis protas. 
 4.40 Auto Moto. 
 5.05 Skambantys 

pasauliai su 
Nomeda Kazlaus. 
Svečias – eufonijos 
virtuozas Steven 
Mead (Jungtinė 
Karalystė).

tv1
 6.00 „Pasisvėrę ir 

laimingi“.
 6.50 „Tėvas Motiejus“.
 8.05 „Neklausk meilės 

vardo“.
 9.05 „Meilės sparnai“.
 10.05 „Akloji“.
 11.10 „Būrėja“.
 12.20 „Mokytojas“.
 13.20 „Drakonų kova. 

Super“.
 13.50 „Stivenas Visata“.
 14.20 „Muča Luča“.
 14.45 „Žingsnis iki 

dangaus“.
 16.00 „Svaragini. Amžina 

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

dangaus“.
 21.00 „Prancūziška 

žmogžudystė. Nu-
sikaltimas Alpijuje“.

 22.55 „Imperatorė Ki“.
 1.20 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
 3.15 „Ji man – ne pora“.

tv6
 6.15 Televitrina. 
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Einšteinas“.
 8.30 „Rezidentai“. 
 9.00 Praeities žvalgas. 
 9.30 „Topmodeliai“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Univeras“. 
 12.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 13.30 „Šaunioji įgula“. 
 14.30 Televitrina.
 15.00 „Einšteinas“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Univeras“. 
 18.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 19.00 TIESIOGIAI. 

Europos taurės 
krepšinio rung-
tynės. Vilniaus 
„Rytas“–Venecijos 
„Umana Reyer“.

 21.00 „Taksi 3“.
 22.45 „Tironas“.
 23.55 „Pėdsakai“. 
 0.50 „Svieto lygintojai“.
 1.40 „Dvi merginos be 

cento“.
 2.30 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“. 

antraDienis, spalio 29 d. Saulė teka 7.13, leidžiasi 16.52, dienos ilgumas 
9.39. Jaunatis. Vardadieniai: Ermelinda, Gelgaudas, Tolvydė, Violeta, Narcizas.

trečiaDienis, spalio 30 d. Saulė teka 7.15, leidžiasi 16.50, dienos ilgumas 
9.35. Jaunatis. Vardadieniai: Liucilė, Volfgangas, Skirgaila, Skirvydė, Edmundas, Darata, Volfas.

Lrt televizija
6.00 Lietuvos Respublikos 

himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto krimina-

linė policija 2“. 
11.10 „Komisaras Reksas“.
12.00 Vartotojų kontrolė. 
13.00 Klauskite daktaro. 
13.58 Loterija „Keno Loto“.
14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.40 „Ponių rojus“. 
17.30 Žinios. Sportas. Orai.
18.00 Kas ir kodėl? 
18.30 Klauskite daktaro. 
19.30 Gyvenimo spalvos.
20.25 Loterija „Keno 

Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Ypatingas  

būrys. 
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Dingę be žinios 1“. 
23.45 „Komisaras 

Reksas“.
0.30 „Bloga mergaitė“. 
1.00 LRT radijo  

žinios.
1.05 Stilius. 
2.00 LRT radijo  

žinios.
2.05 Klauskite  

daktaro. 
3.00 LRT radijo  

žinios.
3.05 Kas ir kodėl? 
3.30 Dviračio žinios. 
4.00 LRT radijo  

žinios.
4.10 „Dingę be žinios 1“.
5.00 LRT radijo  

žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

Lnk
6.00 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
7.30 „Tomo ir Džerio šou“.
7.55 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
9.55 „Rozenheimo 

policija“.
10.55 „Rimti reikalai 2“.
11.25 „Supermamos“.
12.00 „Bjaurusis ančiukas 

Niujorke“.
13.00 „Paskolinta meilė“.
14.00 „Našlaitės“.
15.00 „Svajoklė“.
16.00 Labas vakaras, 

Lietuva. 
17.30 VIDO VIDeO. 
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2. 
20.00 Šiandien. Po metų. 
21.00 „Rimti reikalai 2“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 „Nakties šešėliai“.
0.45 „Begėdis“.
1.50 „Kaip diena ir naktis“.

tv3
6.10 Televitrina.
6.25 „Transformeriai. Mas-

kuotės meistrai“.
6.55 „Čipas ir Deilas 

skuba į pagalbą“.
7.25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
7.55 Prieš srovę. 
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Meilės simfonija“.
12.00 „Svotai“. 
13.00 „Pažadėtoji“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios. 
16.25 TV3 orai. 
16.30 TV Pagalba. 
18.30 TV3 žinios. 
19.22 TV3 sportas. 
19.27 TV3 orai. 
19.30 Gero vakaro šou. 
20.30 „Moterys meluoja 

geriau“. 
21.00 TV3 vakaro žinios. 
21.52 TV3 sportas. 
21.57 TV3 orai. 
22.00 „Maištas“.
22.25 „Vikinglotto“.
23.50 „Rezidentas“.
0.50 „X mutantai“.
1.45 „Rouzvudas“.
2.35 „Amerikiečiai“.
3.25 „Rezidentas“.
4.15 „Kietuoliai“.
5.05 „Svotai“. 

btv
6.25 „CSI. Majamis“.
7.20 „Mano virtuvė 

geriausia“.
8.30 „Stoties policija“.
9.30 „Paskutinis faras“.
10.25 „Kobra 11“.
11.25 „Privatus detektyvas 

Magnumas“.
12.25 „Visa menanti“.
13.25 „Mano virtuvė 

geriausia“.
14.55 „Stoties policija“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Daktaras Richteris“.
18.35 „CSI. Majamis“.
19.30 „Privatus detek-

tyvas Magnumas“.
20.30 Laba diena. 
21.00 „Padangių riteriai“.
23.10 „Karys“.
1.10 „Visa menanti“.
2.00 „Detektyvų isto-

rijos“.

Dzūkijos tv
6.13 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 Atliekų kultūra. 
7.00 „Moterų daktaras“.
8.00 Nauja diena. 
8.30 Nauja diena. Rubrika. 
9.00 Sėkmės gylis. 
10.00 Kitoks pokalbis su 

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

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

Rubrika. 
15.00 „Prokurorai“.
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva  

tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Meilė kaip 

mėnulis“.
18.00 „Tai – sportas“. 
18.35 „Politiko  

išpažintis“.

19.00 Žinios.
19.15 Orai.
19.20 „Pozicija“.
20.00 Žinios.
20.25 Orai.
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.58 Orai.
21.00 Gyvenimas. 
22.00 „Pone prezidente“.
22.30 Reporteris. 
23.20 Sportas.
23.25 Orai.
23.27 Rubrika „Verslo 

genas“.
23.30 Delfi dėmesio 

centre.
0.00 Laikykitės ten. Po-

kalbiai. S. Prūsaitis. 
1.00 „Meilė kaip mėnulis“.
2.10 „Pone prezidente“.
2.30 „Prokurorai“.
3.30 Reporteris. 
4.00 Sportas.
4.08 Orai.
4.10 Nauja diena. 
4.30 Nauja diena. Rubrika. 
4.50 „Prokurorai“.
5.50 „Pone prezidente“.

Lrt plius
6.00 Lietuvos Respublikos 

himnas.
6.05 Džiazo muzikos va-

karas. „Al McKay‘s 
Earth, Wind & Fire 
Experience“ (JAV).

7.45 „Kaimynai piratai“.
7.55 „44 katės“. 
8.20 Smalsumo genas.
8.50 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė. 

Menora. 
12.40 Literatūros pėd-

sekys. 
13.05 Stambiu planu. 
14.00 Gimę tą pačią 

dieną. 
14.50 Ėvė. Mažosios 

Lietuvos rašytoja. 
Dokumentinė 
apybraiža, skirta 
rašytojos Ievos 
Simonaitytės 120-
osioms gimimo 
metinėms. 2017 m. 

15.50 „Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2“. 

16.00 „Kaimynai piratai“. 
16.15 „44 katės“. 
16.45 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“. 
17.10 „Keistuolė 4“. 
18.00 Kultūros diena.
18.30 Į sveikatą! 
18.55 FIBA Čempionų 

lyga. Panevėžio 
„Lietkabelis“–
Ankaros „Turk 
Telekom“. Tiesio-
ginė transliacija iš 
Panevėžio.

21.05 Mano tėviškė. 
Antanas Juška ir 
Kazimieras Būga.

21.20 „Sufražistė“. 
23.05 Nacionalinė ekspe-

dicija. 
24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
0.15 Dabar pasaulyje. 
0.45 Brandūs pokalbiai.
1.15 Džiazo muzikos 

vakaras. XVI 
tarptautinis džiazo 
festivalis „Vilnius 
Mama Jazz 2017“. 
Jones Jones 
(Lietuva, JAV).

2.10 Klasikinė kontra-
banda. 

2.40 „Scenos ąžuolas. 
Jonas Stasiūnas“. 

3.30 Vilniaus festivalis 
2019. „Synaest-
hesis“. Abipus ge-
ležinės uždangos.

4.40 Į sveikatą! 
5.05 Klauskite daktaro. 

tv1
6.00 „Pasisvėrę ir 

laimingi“.
6.50 „Tėvas Motiejus“.
8.05 „Neklausk meilės 

vardo“.
9.05 „Meilės sparnai“.
10.05 „Akloji“.
11.10 „Būrėja“.
12.20 „Mokytojas“.
13.20 „Drakonų kova. 

Super“.
13.50 „Stivenas Visata“.
14.20 „Muča Luča“.
14.45 „Žingsnis iki 

dangaus“.
16.00 „Svaragini. Amžina 

draugystė“.
17.00 „Būk su manim“.
17.30 „Keršto gėlės“.
18.30 „Mokytojas“.
19.30 „Žingsnis iki 

dangaus“.
21.00 „Prancūziška žmog-

žudystė. Mirtis 
Martige“.

22.55 „Imperatorė Ki“.
1.20 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
3.20 „Prancūziška 

žmogžudystė. 
Nusikaltimas 
Alpijuje“.

tv6
6.15 Televitrina. 
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Einšteinas“.
8.30 „Rezidentai“.
9.00 Vienam gale kablys. 
9.30 „Topmodeliai“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Univeras“. 
12.30 „Vedęs ir turi vaikų“.
13.30 „Dvi merginos be 

cento“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Einšteinas“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Univeras“. 
18.00 „Vedęs ir turi  

vaikų“.
19.00 „Šaunioji įgula“. 
20.00 „Rezidentai“. 
20.30 Žinios.
20.58 Orai. 
21.00 „Naša Raša“. 
22.00 Eurolygos 

rungtynės. Kauno 
„Žalgiris“–Sankt 
Peterburgo „Zenit“.

0.20 „Tironas“.
1.30 „Pėdsakai“.
2.15 „Svieto  

lygintojai“.
3.05 „Dvi merginos be 

cento“.
3.55 „Moterų lyga. Vyrai, 

pinigai ir meilė“. 
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Tel.: (8 318) 52260, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
Nedidelį rekreacinės  •paskirties žemės sklypą prie 

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

Gyvenamąjį namą Mikniš- •kių k., Šeštokų sen. (87 kv. m, 
63 a sklypas, gera būklė, pa-
keisti langai, tinkamas gyventi 
iš karto, ūkiniai pastatai), kaina 
sutartinė.  
Tel. 8 698 78040. 

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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

Lenkišką bulvių kasamąją,  •kaina 510 Eur.  
Tel. 8 686 70818.

Keturvagį hidrofikuotą  •plūgą. Tel. 8 600 15976.

Lenkišką bulvių kasamąją,  •rulonų griebtuvą, 2,10 m pločio 
kultivatorių. Tel. 8 686 70818.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

„Audi A6“ (dyzelinas, 1997  •m. pab., 1,9 l, 81 kW, sedanas, 
tamsiai žalia, TA iki 2021 m. 
spalio mėn.), kaina 1 600  
Eur.  
Tel. 8 614 01382.

Dvivietį namelį ant ratų (iš  •Anglijos, labai geros būklės, 
1990 m.), kaina sutartinė.  
Tel. 8 623 23430.

„Opel Vectra C FL“ (2006  •m., 1,9 l, CDTI, 110 kW, 6 
pavaros, juoda spalva, xe-
non žibintai, lengvojo lydinio 
ratlankiai, daug privalumų, ką 
tik iš Vokietijos), kaina 2 490 
Eur.  
Tel. 8 624 17600.

„Opel Zafira“ (važiuojan- •tis). Tel. 8 606 57346. 

Namelį ant ratų ant 2 ratų  •(iš Anglijos, 3 vietos, idealios 
būklės, 1990 m.), kaina sutarti-
nė. Tel. 8 629 64511.

PARDUODA
beržines ir juodalksnio 

malkas.
Atvežame.

Užsakymai priimami

8 688 80175.

Namą Kapčiamiestyje (40  •a namų valda, prie upelio).  
Tel. 8 615 28491.

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

1 k. butą Simne (2 aukštas,  •34,14 kv. m, su daline buitine 
technika, nauji langai, šarvuo-
tosios durys, nauja santechni-
ka) kartu su kolektyviniu sodu 
(6 a).  
Tel. 8 601 93000.

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

Namą Vytauto g. 41, Laz- •dijai (15 a namų valda) ir 15 a 
sklypą Sodų g.  
Tel. 8 672 05028.

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

2 k. butą (30 kv. m, 3 a.)  •Veisiejuose.  
Tel. 8 626 79757.

3 k. butą Veisiejuose (3  •aukštas, netoli pušynas, eže-
ras), kaina 14 600 Eur.  
Tel. 8 686 65095. 

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

Žemės sklypą namo  •statybai Lazdijų mieste (30 a, 
gražioje vietoje, prie miško ir 
vandens telkinio, atlikti geode-
ziniai matavimai, visos miesto 
komunikacijos), kaina 20 000 
Eur.  
Tel. 8 686 70841. 

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

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

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. 

„Sūduvos galvijai“

BAlDų PAPilDymAs! 
Virtuvės komplektai, sofos, 
lovos, kampai, spintelės, 
lentynos, komodos, kėdės, 
prieškambario baldai, šal-
dytuvai, šaldikliai, žoliapjo-
vės, trimeriai. Nemokamas 
atvežimas.

Ulonų g. 16, Alytus 
(„Dainava“)

Tel. 8 683 76442

Rulonavimas. Šienainio 
gamyba.

Tel. 8 688 80688.

PARDUODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

4 k. butą Alytuje arba keičiu  •į 2 k. butą Lazdijuose.  
Tel. 8 686 53424.

Žemės sklypą Smarliūnų k.  •(25 a, namų valda, su pasta-
tais, 20 km nuo Druskininkų, 
5 km nuo Veisiejų, geodeziniai 
matavimai, elektra), kaina 
5 990 Eur. Tel. 8 624 17600.

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

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

Žemės sklypą lazdijų r.,  •šalia ežero.  
Tel. 8 686 70841.

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

VANTOS.

Įvairioms pirtims. 
Įvairiems vanojimams. 

Didesnį kiekį galiu atvežti. 
Kviečiu susipažinti su 

lietuviškos pirties 
tradicijomis ir ritualais.

Tel. 8 633 59539. 

• 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

Traktorių T-25 ,techniškai  •tvarkingas, su kabina.  
Tel. 8 645 93659.

„Dacia Sandero“ (2011 m.,  •1,2 l, benzinas, rida 79 000 km, 
iš Prancūzijos), kaina sutartinė. 
Tel. 8 629 64511.

GYVULIAI

Karves (7 m.).   •Tel. 8 656 84451.

Antis. Tel. 8 602 13722. •
Kiaulę (apie 200 kg) ir  •bekoną (apie 130 kg).  

Tel. 8 656 68604.

6 mėn. mėsines telyčaites  •(2 vnt.). Tel. 8 686 53424.

Apie 200 kg kiaulę ir apie  •120 kg bekoną.  
Tel. 8 656 68604.

Antis. Tel. 8 602 13722. •
Ėringas avis.   •Tel. 8 642 07624. 

AUGALAI

Apie 1 t moliūgų.   •Tel. 8 616 34882.

Maistines bulves.   •Tel. 8 613 80398.

Grūdus. Tel. 8 671 75083. •
Lazdynų, graikinių riešutų,  •mėlynųjų ir žaliųjų vynuogių, 

įvairių braškių sodinukus ir 
ekologiškas bulves.  
Tel. 8 679 47212.

Avižas, kviečius, kvietru- •gius. Galiu atvežti.  
Tel. 8 603 30725.

Dideliais rulonais šiaudus.   •Tel. 8 600 15976.

G. Vasiukonio gėlininkystės  •ūkis prekiauja viržiais.  
Tel. 8 626 02129, Staidarų g. 8, 
Staidarų k., Lazdijų r.

KITI

3 kub. m cisterną be ratų,  •kaina 200 Eur. 5 kub. m cister-
ną be ratų, kaina 300 Eur.  
Tel. 8 686 70818.

UAB „Rividė“  
parduoda ir pristato:

• Plautas aukščiausios rū-
šies akmens anglis (palaidos 
arba fasuotos po 25 kg).

• Granulines akmens anglis 
(po 1 t, po 25 kg).

• Medžio briketus.
• Durpių briketus didmai-

šiuose (sveriame kliento kie-
me).

• Medžio granules (serti-
fikuotos).

Tel. 8 652 71212.

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

Tel. 8 650 54363.

MALKOS, MALKOS, 
MALKOS,

pagal pageidavimus:  
skaldytos, pjautos, rąstais, 

beržinės, alksninės, 
pušinės, drebulinės, 

ąžuolinės, 
eglinės, atraižos. 

Vežame mažais kiekiais.
TeL. 8 657 88458.
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Tel.: (8 318) 52260, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
PARDUODA

KITI

Medines duris, šviestuvą,  •naudotą kilimą, naują linoleu-
mą (4 kv. m).  
Tel. 8 682 24447.

Akselinę. Tel. 8 602 13722. •
Ketinius radiatorius.   •Tel. 8 614 56206.

Prekiaujame įvairiais gėlių  •sodinukais, skaldele kapams, 
fasuota akmens anglimi ir 
baltarusiškų durpių briketais. 
Atvežame. UAB „Martas“, 
Gėlyno g. 17, Lazdijai.  
Tel.: 8 652 51721,  
(8 318) 51721.

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

Naudotą žoliapjovę.   •Tel. 8 688 11982. 

Pigiai labradorito akmens  •plokštes iš Ukrainos Lazdijuo-
se. Tel. (8 318) 52156  
(po darbo valandų ir savaitga-
liais). 

Pušines malkas.   •Tel. 8 686 70818.

PeRKA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

8 614 56206.

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

Perkame mišką. Teikiame  •miškų priežiūros paslaugą 
(miško šviesinimas, ugdymas, 
tepimas repelentais).  
Tel. 8 603 30577. 

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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

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

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

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

Superkame visų markių  •automobilius, kemperius. Gali 
būti nevažiuojantys ar po auto-
įvykio bei parvežti iš Anglijos. 
Pasiimame patys, sutvarkome 
reikalingus dokumentus, atsi-
skaitome iš karto.  
Tel. 8 636 60454. 

Visų markių automobilių  •supirkimas. Gali būti nevažiuo-
jantys, be techninės apžiūros, 
po autoįvykio. Atsiskaitome 
vietoje, sutvarkome dokumen-
tus. Tel. 8 686 94982. 

Naudotą automobilį, mokė- •siu iki 3 000 Eur.  
Tel. 8 692 57282.

GYVULIAI

Brangiai – pienu girdomus  •buliukus ir telyčaites (2–8 
sav., nuo 50 iki 90 kg). moka 
6 ir 21 proc. sveria elektroni-
nėmis svarstyklėmis.  
Tel. 8 646 81037. 

Įmonė tiesiogiai – galvijus  •aukščiausiomis ŽŪKB „Kreke-
navos mėsa“ kainomis. moka 
iš karto.  
Tel. 8 613 79515. 

Perku veršelį arba telyčią  •nuo 6 mėn. iki 3 metų toles-
niam auginimui. Taip pat pie-
nines melžiamas karves arba 
visą bandą. Tel. 8 625 93679. 

KITI

Metalo laužo supirkimas:  •juodojo metalo laužas – 110–
130 Eur/t, skarda – 90–100 
Eur/t. Didesnį kiekį pasiimame 
patys. Ežero g. 39, Lazdijai. 
Svėrimo paslaugos iki 60 t. 
Darbo laikas I–V 8.00–16.00 
val., VI 8.00–12.00.  
Tel. 8 698 30902. 

130–140 mm skersmens 1 m  •ilgio vamzdį. Tel. 8 601 22865.

Naudotą pianiną.   •Tel. 8 659 60507.

DARBAS
SIŪLO

Ieškau darbininko ūkyje.  •Suteikiamas apgyvendinimas ir 
maitinimas.  
Tel. 8 687 37716.

Reikalingas tolimųjų reisų  •vairuotojas (turintis CE kate-
goriją). Pervežimai maršrutu 
Lietuva–Lenkija–Lietuva, sa-
vaitgaliai namuose. Autošalt-
kalvis sunkiasvoriams automo-
biliams remontuoti.  
Tel.: 8 685 35335,  
8 656 29324.

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

DOVANOJA
Raudonųjų derlingų serben- •tų krūmus ir katinėlius.  

Tel. 8 682 24447.

NUOMA
SIŪLO

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

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

Išnuomojamas nestandar- •tinio išmatavimo butas Lazdijų 
miesto centre.  
Tel. 8 698 78040. 

Nuomoju betono maišyklę.   •Tel. 8 614 56206.

IEŠKO

Išsinuomočiau žemės ūkio  •paskirties žemės. Gali būti 
apleista. Apleistą žemę sutvar-
kyčiau.  
Tel. 8 680 77728. 

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

išsinuomočiau būstą.  •Pageidautina Veisiejų seniū-
nijoje.  
Tel. 8 620 46498.

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

išsinuomočiau žemės  •Šventežerio sen. laiku moku 
sutartą nuomos mokestį.  
Tel. 8 671 50589.

Išsinuomočiau butą Laz- •dijuose. Mokėsiu iki 100 Eur/
mėn. už nuomą.  
Tel. 8 603 30577. 

PAŽINTYS
Ieškau draugės.   •Tel. 8 607 37326.

Susipažinčiau su moterimi  •iki 54 metų.  
Tel. 8 629 64511.

IeŠKOMI PAGALBINIAI 
DARBUOTOJAI DARBUI 
VOKIeTIJOJe (BeRLYNe 

IR ROSTOKe).
Visos soc. garantijos. 
Apmokama kelionė!

Teirautis tel. +370 636 52171.

PASLAUGOS
Atvežame geriamojo  •vandens iš 50 m gylio naujo 

artezinio šulinio. 
Tel. 8 623 93738.

Taisome automatines skal- •bimo mašinas. Atvykstame į 
namus. Tel. 8 615 73404.

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

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

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

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

Trinkelių dėjimas kapinėse.  •Kapaviečių užpylimas skaldele 
(AKMENUKAIS).  
Tel. 8 682 31375. 

Aš, JONAS TRUSKA,  parduodu man nuosavybės teise priklau-
sančias 2/3 dalis žemės sklypo (unikalus Nr. 5953-0002-0037), 
esančio Lazdijų r. sav., Kapčiamiesčio sen., Macevičių k., mokant 
20 000 Eur (dvidešimt tūkstančių eurų).

Prašau ZIGMO SUKACKO (gim. 1935-01-01), mirusio 2006-
03-03, įpėdinius per vieną mėnesį nuo šio skelbimo paviešinimo 
laikraštyje dienos, pareikšti Lazdijų r. sav. 3-iajam notaro biurui, 
esančiam Nepriklausomybės a. 4-2, Lazdijai (el. pašto adresas 
lazdiju.r.3.nb@notarai.lt, tel. Nr. (8 318) 51 112), savo norą ar 
atsisakymą pirkti aukščiau nurodyto žemės sklypo dalį. Jeigu 
ZIGMO SUKACKO įpėdinai nurodytu laiku neišreikš savo noro 
ar atsisakymo, aukščiau nurodyta žemės sklypo dalis bus parduota 
trečiajam asmeniui.

DĖmesIo!

Gaminame duris namams,  •ūkiniams pastatams, laiptus ir 
kitus gaminius. 27 metai gamy-
bos patirtis.  
Tel. 8 686 71689. 

SULČIŲ SPAUDIMAS IR  •PASTERIZAVIMAS. Kalnų g. 
4, Lazdijai. Dirbame kasdien 
9.00–19.00 val.  
Tel. 8 614 02546. 

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

Rulonavimas. Šienainio  •gamyba. Tel. 8 688 80688.

Tvarkome (nuo 1 ha)  •laukus, paežeres, griovius, sa-
vaiminiais želdiniais, medžiais 
ir krūmais apaugusius žemės 
ūkio paskirties sklypus. Už di-
delį ir tankiai apaugusį sklypą 
sumokėsime.  
Tel. 8 603 30577.

Informuojame, kad 2019-11-05 11.00 val. bus atliekami žemės 
sklypo, kurio kadastrinis Nr. 5945/0006:4, esančio Ežerėlių k., 
Šventežerio sen., Lazdijų r. sav., kadastriniai matavimai. Sklypas 
ribojasi su žemės sklypu, kurio kadastrinis Nr. 5945/0006:19. 
Darbus atliks matininkas Norgaudas Pilvinis (kvalifikacijos pa-
žymėjimo Nr. 2M-M-2008).

Smulkesnė informacija el. paštu, kurio adresas geo.lazdijai@
gmail.com arba tel. 8 680 83000.
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Firma brangiai perka 
veršelius ir didelius 
mėsinius galvijus. 
Moka 6 ir 21 proc..

Tel. 8 634 23551. 

A. KAšAlyno PĮ teiKiA

gyvulių 
sėKlinimo 

PAslAugAs...

tel.: 8 698 50235, 
(8 318) 45988.

PeRKA žemę. 
Tel. 8 688 80688.

Tel. 8 684 95050.  

Veršelių 
supirkimas. 

VERŠELIŲ 
SUPIRKIMAS.

Tel. 8 684 95050.

GALVIJŲ 
SUPIRKIMAS.
Tel.: 8 682 49384, 

8 686 98223.

PeRKA miŠKą 
sU Žeme iR iŠKiRsTi .
Darome miškotvarkos 

projektus 
Teikiame miškovežio  

paslaugas..
UAB „VyTKeRTA“, 

Varpilės g. 4, 
senoji Varėna

Tel.: 8 610 31732, 8 623 16745, 
el. p. vytkerta@gmail.com

• 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

naujose patalpose

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

Kviečiame registruotis į 
vairavimo kursus

Kalvarijoje organizuojami
mokymai: 

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

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

Dėmesio!

ilgastrėliu ekskavatoriu-
mi pigiai, greitai ir kokybiškai 

kasame, valome ir giliname 
tvenkinius. Formuojame šlaitą, 

išlyginame žemes. Patariame dėl 
kasimo darbų.

Tel. 8 652 50282.

PERKAME
MIŠKĄ

Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.

Tel. 8 625 93 679

BRANGIAI PERKAME ĮVAIRIUS
ARKLIUS, JAUČIUS, 
TELYČIAS, KARVES.

PeRkAMe 
MiŠkĄ.

su žeme 
ir iškirsti. 

Tel. 8 682 61641
www.SuperkaMišką.lt

• Stacionarių ir nešiojamųjų kompiuterių 
remontas

• Kompiuterių programinės įrangos 
tvarkymas

• Navigacijų naujinimas

• Kompiuterinių tinklų projektavimas ir 
tvarkymas

• Vaizdo stebėjimo sistemų diegimas

• Įmonių ir organizacijų kompiuterinės 
technikos priežiūra

• Kompiuterių ir projektorių nuoma

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

Norgaudas Pilvinis atlieka 
geodezinius (kadastrinius) 

matavimus
Tel. 8 680 83000.

ĮMONĖ SUPeRKA 
KARVeS, BULIUS ir TeLYČIAS

AB „Krekenavos agrofirma“
supirkimo kainomis.

Sveria vietoje. Moka 6 ir 21 proc. PVM. 

Pasiima savo transportu. Atsiskaito iš karto.

Tel.: 8 685 86131, 8 698 28063.

Parduoda 13 a namų 
valdos sklypą margirio g. 3, 

miklusėnų k., Alytaus r.

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

Tel. 8 682 60899.
Miško 

paslaugos..
• Miško pirkimas
• Miško pjovimas su harvesteriu
• Retinimai, sanitariniai kirtimai
• Savaiminių miško žėlinių kirtimas
• Prekyba mediena, rąstais
• Stataus miško su žeme ir be jos pirkimas
• Miško atkūrimas
• Medienos ištraukimas
• Konsultavimas

Alėjos g. 29, Leipalingis.
Tel.: 8 618 42266, 8 686 67560

leipalingio.giria@gmail.com

PERKAME
MIŠKĄ

Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.

Tel. 8 625 93 679

BRANGIAI PERKAME ĮVAIRIUS
ARKLIUS, JAUČIUS, 
TELYČIAS, KARVES.

perka pienu girdomus 
veršelius. 

Moka 6 ir 21 proc. 

UAB „Galvijų eksportas“

Tel. 8 612 34503. 


