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VANDENS 
ŠILDYTUVAI 
ARISTON

Akcija galioja: 2021.09.01-2021.09.30

Kepyklos g. 17, Alytus
Tel. (8 315) 55970

www.lankava.lt

Kapų tvarkymas, 
senų kapaviečių restauravimas, trinkelių 
klojimas, dekoravimas skaldele, akmens 

plokštės dengimas. 
Tel. 8 670 29901.

Viktorija ir Tomas Savukai: „Gyvendami
Vilniuje, pasiilgome žmonių nuoširdumo“

D
abar jau tapo 
įprasta, kad pe-
riferijoje moky-
klas baigę jauni 
žmonės skuba 
išvykti į studijas 

didmiesčiuose ir ten įsitvirtinti vi-
sam gyvenimui. Tačiau pasitaiko 
ir visai kitokių sprendimų – kai 
po sėkmingo gyvenimo sostinėje 
jauni žmonės nusprendžia sugrįžti 
į savo gimtuosius kraštus ir ten 
kurti savo gyvenimą. Viena iš to-
kių gražių išimčių – Viktorijos ir 
Tomo Savukų šeima, po pustrečių 
metų gyvenimo Vilniuje, įsigijusi 
ten nuosavą butą, šią vasarą nu-
sprendusi sugrįžti į gimtuosius 
Lazdijus ir niekur daugiau iš čia 
nevažiuoti.  

Apie sprendimą išvažiuoti į 
Vilnių, patogių gyvenimo sąlygų 
susikūrimą sostinėje, sugrįžimą 
į tėviškę ir jauniems žmonėms 
svarbius dalykus kalbamės su 
Viktorija ir Tomu. 

– Lazdijiečiams buvo netikė-
ta, kai prieš pustrečių metų nu-
sprendėte išvykti gyventi į Vilnių. 
Kodėl ten važiavote? Ar tai buvo Viktorijos ir Tomo Savukų šeima, po pustrečių metų gyvenimo Vilniuje, įsigijusi ten nuosavą butą, šią vasarą nusprendusi sugrįžti į gimtuosius Lazdijus ir 

niekur daugiau iš čia nevažiuoti. (Nuotr. iš asmeninio archyvo)
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SavaitėS komentaraS  
Mylėk savo artimą (migrantą) kaip pats save, arba Kapčiamiesčio sėkmė

Algimantas Mikelionis
Minsko žmogėdrai A. Lukašen-
kai dirbtinai sukėlus migrantų 
krizę Lietuvoje ir į mūsų šalį 
plūstelėjus dideliam pabėgėlių 
srautui, mūsų šalis buvo tam ne-
pasiruošusi ir dėl to išgyveno 
nemenką krizę. Iš karto atsirado 
lietuvių, kurie pasipiktinę rėkė, 
kad mažai ir neva menkai Lie-
tuvos valstybei neverta šokinėti 
prieš kaimyninėje Baltarusijoje 
įsisiautėjusį diktatorių. Žodžiu, 

neverta kištis į kitų reikalus, o 
patiems žiūrėti savo problemų. 
Tas pats skambėjo ir dėl santy-
kių su Rusija ir Kinija. Bet Lie-
tuva, išgyvenusi pusę amžiaus 
trukusią sovietinę okupaciją, 
iš nelaisvės pančių išsilaisvinti 
linki ir kitų šalių žmonėms. Tai, 
kad esi mažas, dar nereiškia, kad 
esi silpnas ir niekam neįdomus 
ar nereikalingas. Vien moralinė 
parama režimo kankinamiems ir 
prievartaujamiems baltarusiams 
reiškia labai daug. Kažkada, ne-
priklausomybės aušroje, juk ir 
patys gaudėme bent menkiausią 
paramos mūsų besilaisvinančiai 
valstybei signalą. Ir paramos 
pirmiausia sulaukėme ne iš pa-
saulio gigantų, o iš tolimos ir 
mažytės Islandijos, kurioje tuo 
metu negyveno nė 300 000 gy-
ventojų.

Iki šiol Lietuvoje neregėta mi-
grantų krizė palietė ir Lietuvą, ir 
konkrečiai mūsų Lazdijų rajoną, 
jo miestelį Kapčiamiestį. Ši krizė 
mums davė labai daug pamokų ir 
parodė, kad dalis iš mūsų tiesiog 
liguistai negali pakęsti kitokių 
nei mes patys. O juk kalba eina 
apie toleranciją kitai rasei, ki-
toms kultūroms ir kitai religi-
jai. Nors visur trimituojame, kad 
esame katalikai, bet pasirodė, 
kad būti tokiais ir vieną kartą per 
savaitę ar dažniau eiti į bažny-
čią nepakanka, kad vadintumeisi 
garbingu kataliko vardu. Reikia 
laikytis Dievo įsakymų, o ne tik 
juos deklaruoti, iš visos širdies ir 
iš tikrųjų šv. Mišių metu linkėti 
vienas kitam ramybės. Pati mi-
grantų krizės pradžia parodė, kad 
Dievo įsakymas „Mylėk savo 
artimą kaip pats save“ – daliai 

mūsų šalies katalikų tėra tušti 
žodžiai ir pažadas.

Pasipiktinimas iš pradžių kilo 
visoje Lietuvoje, taip pat ir mūsų 
rajono miestelyje Kapčiamies-
tyje, kur pylos iš vietinių gavo 
ir mūsų rajono merė A. Miški-
nienė. Ponia merė nuo pat pabė-
gėlių krizės pradžios migrantų 
atžvilgiu elgėsi garbingai ir pa-
doriai. Tik Kapčiamiestyje kiek 
spustelėjus vietiniams gyvento-
jams, truputį atsitraukė. Bet ge-
rai yra viskas, kas gerai baigiasi. 
Žmonės, pamatę, kad migrantai 
nėra kažkokie pabaisos su tri-
mis galvomis ir keturiomis ko-
jomis, atlyžo, o ir bėgantis laikas 
parodė, kad migrantai nekelia 
jokio pavojaus. Dabar situacija 
Kapčiamiestyje yra gera, galima 
tik pasidžiaugti, kad ir vietiniai 
žmonės migrantų atžvilgiu yra 

geranoriškai nusiteikę. Kapčia-
miestį kaip sėkmingo sugyveni-
mo su migrantais pavyzdį galima 
rodyti visai Lietuvai. Prisimin-
kime posakį, kad nėra to blogo, 
kas neišeitų į gerą. Iš pradžių 
migrantų antplūdis į Lietuvą 
ir mūsų rajoną atrodė kaip itin 
didelis blogis ir vos ne Dievo 
rykštė. Dabar gi galime tiems 
patiems migrantams padėkoti už 
gautą didelę gyvenimo pamoką, 
kuri parodė, kad toli nuo Lietu-
vos gyvenančios tautos ne taip 
jau labai skiriasi nuo lietuvių. 
Taip, jos gyvena kankinamos 
karų, nepriteklių, priespaudos, ir 
kaip gražu, kad, jiems atsidūrus 
Lietuvoje, jais buvo tinkamai pa-
sirūpinta. Iš pradžių buvo daug 
triukšmo, erzelio ir chaoso, bet 
šiuo metu taip sakyti jau tikrai 
negalima.•

LoftaS įSikurS DiDžiojoje SaLėje 
Krosnos kultūros namuose, kurie pastatyti kolūkio laikais, yra 
didžioji žiūrovų salė, kuri dar iki šiol niekada nebuvo naudojama. 
Savivaldybė nupirko juos prieš daugiau nei du dešimtmečius už 30 
tūkst. litų. Nupirko, kad nenugriautų, kai kolūkiai iro, kad po plytą 
neišsinešiotų. Paskui pastatas buvo suremontuotas iš ES lėšų. 
Buvo nuspręsta, kad didžiosios salės neverta remontuoti, nes  
Krosnoje liko nedaug gyventojų. Buvo apšiltintos naudojamų  
patalpų sienos, suremontuotos būtinos patalpos ir naujai uždengtas 
viso pastato stogas. 
Iki šiol naudojama mažoji salė, kurios miestelio poreikiams visai 
pakako, ji buvo puikiai suremontuota. Joje iki pandemijos vyko  
jaunimo renginiai, diskotekos.
Didžioji salė neremontuota, nešiltinta, ten nėra jokios šildymo 
sistemos.

Gyvenimo paradoksai: Krosnoje uždarė mokyklą, bet atidarys loftą

Nors Krosnos miestelyje 
nebeliko mokyklos, tačiau 
atsiradusią miestelio dva-
sinio gyvenimo spragą tu-
rėtų užpildyti jau ateinantį 
savaitgalį atsidarysianti 
įstaiga – loftas,  kurios 
pavadinimą daugelis vietos 
gyventojų sunkiai ištaria ir 
nežino jo reikšmės. 

Paprastai tariant, loftais vadi-

namos pramoninės paskirties ar 
kitos apleistos patalpos, kai, pa-
keitus jų paskirtį, jos naudojamos 
įvairiems visuomenės poreikiams 
tenkinti – ten įrengiami butai, biu-
rai, pramogų ir poilsio erdvės. 
Taigi, Krosnos kultūros namų 
didžiojoje salėje jau rytoj bus 
atidarytas loftas. 

SuraDo erDvę, tinkamą Loftui
Lazdijų kultūros centro direkto-

rius Arūnas Sujeta, paklaustas, 
kada kilo mintis įrengti loftą, 
pasakojo, jog tai sena mintis, 
nes rajone niekur kitur tokių pa-
talpų, tinkančių tokiai įstaigai, 
kaip Krosnoje, nėra. Jo teigimu, 
Krosnos kultūros namai – senų 
laikų palikimas, tačiau tiems lai-
kams  buvo statytas moderniai, 
nes  buvo amfiteatras, pakilimas, 
balkonas, geras matomumas ir 
nemaža scena. 

Paklaustas, kodėl buvo nu-
spręsta įkurdinti loftą, centro di-
rektorius pripažino, jog jaunimui 
trūksta poilsio erdvių.  

„Jaunimo vakarams neturėjo-
me patalpų, jiems reikia ko kito, 
estetinio remonto nereikia, jiems 
reikia tokios aplinkos, kuri jų ne-
įpareigotų, kad jie jaustųsi laisvi 
ir nevaržomi. Į loftą per daug 
neinvestuojame, reikia įveiklin-
ti patalpas nedaug investavus ir 
pasilikus prie senosios pastato 
struktūros. Kaimo žmonės nori, 
kad blizgėtų, o mes norime palikti 
taip, kaip yra.  Norime išbandyti 
du dalykus – jaunimo diskotekas 
ir vakarus, taip pat ateityje atvežti 

teatrą“, – pasakojo A. Sujeta. 

DomėjoSi SoStinėS patirtimi
Jo nuomone, loftas yra tokia er-
dvė, kuri labiau skirta šiuolai-
kiniam menui. Kultūros centro 
direktorius su Lazdijų jaunimu 
buvo nuvykęs  į Vilniaus loftą 
pasisemti patirties, ten išgirdo 
nemažai naudingų  patarimų. 

„Mano tikslas, kad lofte gyven-
tų, viską organizuotų ir veiklą plė-
totų pats jaunimas. Visi nori, kad 
mes duotume, padarytume, bet 
mes, vyresnio amžiaus žmonės, 
ne visada galime tiksliai žinoti, 
ko nori jaunimas. Yra erdvė, tegul 
galvoja idėjas ir jas įgyvendina“, 
– kalbėjo A. Sujeta. 

Pasidomėjus, ar pakaks lofto 
lankytojų tuštėjančioje Krosnoje, 
direktorius teigė, jog yra orien-
tuojamasi ne tik į Krosnos jauni-
mą, bet ir į aplinkinių miestelių 
– Simno, Kalvarijos, Liudvinavo, 
Šeštokų – pramogautojus. 

ketina perDuoti jaunimui
Tvarkai per renginius palaikyti 
bus samdoma apsauga, lofto vei-

klą administruos kultūros centras, 
tačiau bus siekiama, kad vadova-
vimą loftui vėliau perimtų pats 
jaunimas, pavyzdžiui, Lazdijų 
jaunimo centras.  

„Dabar jaunimas mobilus, kru-
ta, važiuoja visur. Kiekviename 
kaime nepadarysi pramogų salės, 
tai darai ten, kur yra normalus su-
sisiekimas, keliai į daug kur veda. 
Ateityje, jei loftas pasiteisins, bus 
noro, jaunimas galės rašyti pro-
jektus ir gauti finansavimą. Loftui 
reikia rimtos garso ir apšvietimo 
aparatūros“, – sakė A. Sujeta.

Centro direktorius tikisi, jog 
ir verslas imsis dalyvauti šiame 
procese. Ten yra daug patalpų, tai 
galima daug ką padaryti.  Pasta-
te nėra  šildymo, bus bandoma 
šildyti elektra, tačiau, jei bus po-
reikis, galima bus prisijungti prie 
katilinės. 

„Čia turi jaunimas spręsti – rei-
kia ar nereikia tokio objekto. Jei 
nereikia, tai po dienos nesakykit, 
kad nieko nedarom“, – kalbėjo 
kultūros centro direktorius.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Lazdijų kultūros centro direktorius Arūnas Sujeta.

Krosnos kultūros namų didžiojoje salėje jau rytoj bus atidarytas loftas. 
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REIKIA 
KOMPOSTO?

Komposto galima įsigyti visose 
Alytaus regione veikiančiose žaliųjų 

atliekų kompostavimo aikštelėse. 
Vienos tonos kaina — 
19,97 Eur (su PVM).

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

Techninis vamzdis? 
Kam jo reikia?

Lygiasienis techninis vamzdis naudojamas elektros laidų, 
kabelių apsaugai. Dažniausiai lygiasienį techninį vamzdį reko-
menduojama rinktis, norint apsaugoti elektros kabelius ir laidus, 
išvedžiotus žemėje ar grindyse polistirolyje prieš betonavimą. 
Kokio skersmens vamzdį rinktis, priklauso nuo klojamų laidų, 
kabelių skersmens bei kiekio. 

Specializuotoje „Elvertos“ elektros prekių parduotuvėje ga-
lima įsigyti 16, 20, 25, 32 mm skersmens lygiasienio techninio 
vamzdžio. Sienelės storis – 2 mm. Vamzdis juodas, sužymėtas 
kas metrą. Pagamintas iš antrinio polietileno (APE). Tvirtinamas 
plastikiniais laikikliais arba perforuota metaline juosta. 

P. S. Lygiasienis techninis vamzdis gali būti naudojamas že-
mės ūkyje, sodininkystėje, skirtas chemiškai neagresyvioms, 
skystoms medžiagoms transportuoti. Šio vamzdžio negalima 
naudoti geriamo vandens tiekimui. Neatsparus UV, tad lauke 
kloti ar laikyti netinkamas, nes laikui bėgant suaižės. 

Jeigu Jums reikia techninio vamzdžio ir jo tvirtinimo kompo-
nentų, juos ir kitas elektros instaliacijos prekes rasite „Elvertos“ 
parduotuvėje, Santaikos g. 10, Alytuje. 

Su nerimu šalčių laukiančius ir 
pabėgėlių statuso neturinčius migrantus 
siūloma įdarbinti rajono įmonėse
Lazdijų rajono savivaldybė 
buvo pirmoji Lietuvoje, 
pajutusi nelegalių migran-
tų antplūdį ir pradėjusi 
spręsti jų apgyvendinimo 
problemas. Nors buvo 
žadama, kad migrantai 
Kapčiamiestyje gyvens 
laikinai, tik per būtinąjį 
karantiną, o paskui bus 
iškelti į kitas vietas, ta-
čiau jau praėjo pustrečio 
mėnesio, o nelegalai vis dar 
glaudžiasi Kapčiamiesty-
je. O vietos verslininkai ir 
valdiškos institucijos jau 
gavo pasiūlymus įdarbinti 
migrantus savo įstaigose. 

DėL pataLpų šiLDymo — 
probLemoS
Atrodo, rajono valdžia ir Kap-
čiamiesčio seniūnas sugebėjo 
suvaldyti migrantų situaciją,  

Nukelta į 5 psl. » Kapčiamiesčio seniūnas Virginijus Golikas. (Nuotr. iš asmeninio archyvo)
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Viktorija ir Tomas Savukai: „Gyvendami 
Vilniuje, pasiilgome žmonių nuoširdumo“
susiję su savivaldos rinkimų re-
zultatais?  

– Viktorija: Mes jau iki rin-
kimų buvome sugalvoję, kad 
važiuosime į Vilnių. Kol esame 
jauni, norėjosi save visur išbandy-
ti ir atrasti savo vietą po saule. 

– Ar darbus Vilniuje buvote 
susiradę?

– Tomas: Ne, nebuvome, viską 
pradėjome nuo nulio. Viktorija 
darbą susirado per mėnesį, o aš 
ilgiau „atostogavau“. 

– Viktorija: Susiradau renginių 
organizatorės, projektų vadovės 
darbą, panašų, kaip ir dirbau 
Lazdijuose. Tik ten viskas buvo 
susiję su verslu. Tomas įsidarbino 
teisme teisėjo padėjėju. 

– Kur gyvenote? 
– Tomas: Išsinuomojome butą, 

jame metus gyvenome, o paskui 
įsigijome nuosavą būstą. 

– Kas dabar gyvena tame 
bute? 

– Tomas: Mes jį išnuomojome. 
Kūrėmės gyvenimą ten, bet pa-
matėm, kad labiau traukia čia. 

– Kas Jums Vilniuje pasirodė 
nelabai priimtina? 

– Tomas: Pačioje pradžioje 
viskas kaip ir patiko,  bet kai 
gimė dukrytė, pradėjome galvoti 
apie darželius, kaip vaikas augs, 
kiek jam galėsime laiko skirti. 
Ir nusprendėme, kad šeima, vai-
kas yra svarbiau. Norėjome, kad 
galėtume jai daugiau laiko skirti. 

»Atkelta iš 1 psl. Lygindami gyvenimą mieste, tu-
rėdami galvoje gyvenimo tempą, 
automobilių spūstis, nusprendė-
me, kad geriau gyventi bus čia, 
Lazdijuose. 

– Viktorija: Dar labai norėjo-
me, kad ji užaugtų dzūkaitė, kaip 
ir mes. Kad nebūtų unifikuota Vil-
niaus gyventoja. 

– Kas jus sieja su Vilniumi? 
– Tomas: Tik butas, kuris susi-

moka kreditą už save. Tai lyg tam 
tikras saugiklis, jei gyvenimas 
kitaip susiklostytų.

– Kaip atrodo Lazdijai, grįžus 
iš Vilniaus? 

– Viktorija: Lazdijuose jau-
čiame, kad gyvename, tempo 
nėra, ramybė, net maloniau nu-
eiti į renginius, daug pažįstamų 
veidų. Labai pasiilgome žmonių 
nuoširdumo. Supratome, kad esa-
me labiau bendruomenės žmonės. 
Vilniuje nėra bendruomenės. Mes 
Lazdijuose matome tik pliusus. 
Noras sugrįžti į Lazdijus nesu-
trukdė išeiti iš komforto zonos, iš 
savo būsto. Apsigyvenome Tomo 
močiutės name Lazdijuose.

– Tomas: Mes grįžome ir į 
šokių kolektyvą, kurio mums 
Vilniuje labai trūko. Įsidarbinau 
Alytaus rajono savivaldybėje. 
Darbas patinka, jaučiasi, kad 
dirbu su tikrais dzūkais. 

– Ar Vilniuje buvote susiradę 
naujų draugų? 

– Viktorija: Buvome susira-
dę, tai buvo šiek tiek gaila juos 
palikti. Bet jie dabar atvažiuoja į 

svečius pas mus į Lazdijus. 

– Kaip Lazdijai Jus priėmė? 
Ar nebuvo tokių, kurie stebėjosi, 
kad grįžote iš Vilniaus,  ir nesu-
prato tokio Jūsų sprendimo? Juk 
kai kam Vilnius – nepasiekiama 
svajonė. 

– Tomas: Neigiamų reakcijų 
nebuvo, jei buvo, tai labai ne-
daug. 

– Viktorija: Mes tokių pesi-
mistinių variantų gal ir nelabai 
klausėmės, nenorėjom girdėti. 
Bendraudami su mūsų kartos 
žmonėmis, kurie yra išvažiavę 
iš mūsų rajono, sulaukėme jų pa-
laikymo. Daugelis sakė, kad tai 
geras sprendimas. Mano aplin-
koje yra draugių, kurios planuoja 
sugrįžti atgal į Lazdijų ar Alytaus 
rajoną. Mūsų vilniečiai draugai 
nelabai supranta tokius sprendi-
mus.  

– Tomas: Nors patys pripažįs-
ta, kad gyvenimas Vilniuje yra tik 
darbas ir namai. 

– Viktorija: Dukrą nuo kitų 
metų  galėsime leisti į lopšelį. 
Nustebino tai, kad Lazdijų lop-
šeliuose yra eilė, mūsų mergaitė 
yra trečia eilėje.

–  Gal  Lazdijuose daugėja 
vaikučių?

– Viktorija: Mūsų aplinkoje 

yra nemažai šeimų, turinčių mažų 
vaikučių. Nežinau, ar čia atėjo 
mūsų kartos laikas, ar šiaip labai 
vaisingi metai. 

– Per pandemiją visi buvo už-
daryti namuose, tai ką daugiau 
veikti... Tomai, kaip žiūri į poli-
tiką, sugrįžęs iš Vilniaus? Gal 
neverta ten dalyvauti? 

– Tomas: Reikia, kad jauni 
žmonės įsitrauktų į politiką, bet 
svarbiausia, kad jie turėtų viziją. 
Kai kuriuose politikų sprendi-
muose aš pasigendu tos vizijos, 
daug rutinos. Jaunimas politikoje 
turi dalyvauti, jie turi semtis pa-
tirties iš vyresniųjų, turi būti lėtas 
kartų pasikeitimas. Esu  labiau už 
patirtį politikoje.  

– Ką reikia Lazdijuose pada-
ryti, kad jaunam žmogui būtų 
patogiau gyventi? 

– Tomas: Man čia labai pato-
gu, jaunas žmogus dažnai nepa-
mato, ką šalia savęs turi gera, ir 
neišnaudoja tų galimybių. Laz-
dijuose tikrai yra tokių erdvių, 
kur, atrodo, trūksta jaunimo. Yra 
ką patobulinti. Reikia daugiau 
komunikuoti, kad jaunimas tai 
norėtų pamatyti ir pamatytų. 

Draugai iš Vilniaus rajono buvo 
atvažiavę į svečius. Pasivaikščio-
jome vakare po Lazdijus, jie buvo 

labai nustebę, kad visame mieste 
yra sumontuotas ledinis apšvie-
timas, kad renovuoti namai. Kai 
jie to neturi, tai buvo nustebę, o 
kai mes turime, tai nesugebame 
džiaugtis. 

– Kokie artimiausi Jūsų šei-
mos planai?  Tomai, sakei, kad 
vizija turi būti politikoje, bet ir 
gyvenime ji turėtų būti. 

– Tomas: Šeimos vizija: du-
krą išleisti į darželį, čia įsigyti 
savo būstą. Šiuo metu abu stu-
dijuojame magistrantūros stu-
dijas, tai vienas iš tikslų – jas 
sėkmingai užbaigti. Tai galime 
daryti ir gyvendami Lazdijuose, 
kadangi dabar yra sudarytos pui-
kios sąlygos mokytis nuotoliniu 
būdu. 

– Viktorija:  Būti aktyviais 
Lazdijų bendruomenės nariais. 
Norisi, kad ir patiems būtų gerai, 
ir kad bendruomenė artimiau ben-
drautų. Norėtume susikurti gerą 
aplinką ir sau, ir kitiems. 

– Tomas: Mes čia užaugome 
kaip asmenybės, mes dėkingi 
šiam kraštui ir norisi jam savo 
duoklę atiduoti. 

– Sėkmingo gyvenimo Lazdi-
juose! Ačiū už pokalbį.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Viktorija: „Lazdijuose jaučiame, kad gyvename, tempo nėra, ramybė, net maloniau nueiti į renginius, daug pažįstamų 
veidų. Labai pasiilgome žmonių nuoširdumo. Mes Lazdijuose matome tik pliusus.“ (Nuotr. iš asmeninio archyvo)
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kaLba, kaD...
g Neseniai daugelis Lazdijų 

rajono įmonių vadovų, versli-
ninkų sulaukė Užimtumo tar-
nybos Lazdijų skyriaus laiškų, 
kuriuose buvo siūloma įmo-
nėse ir bendrovėse įdarbinti 
migrantus. Tokį laišką gavo ir 
mūsų redakcija. Keistas laiškas! 
Ar jo siuntėjai pagalvojo, kokį 
darbą tik arabiškai kalban-
tiems žmonėms gali pasiūlyti 
laikraštį lietuvių kalba leidžian-
ti bendrovė? Gal leisti laikraštį 
arabų kalba? 
g Rugpjūčio pabaigoje Lie-

tuvos pirtininkų keliai vedė į 
Lazdijų rajono Metelių mieste-
lį. Pasivanoti įvairiomis vanto-
mis ir pasimėgauti lietuviškos 
pirties malonumais susirinko 
šimtai kvapnaus garo mėgėjų 
iš visos Lietuvos. Ten vyko tra-
dicinis Lietuviškos pirties bičiu-
lių draugijos renginys „Pirties 
diena“. Renginio organizatoriai 
savo įsipareigojimus maksima-
liai įvykdė,  tik pritrūko savival-
dybės pažadėtų pinigėlių kurui 
suvažiavusiems pirtininkams 
sugrįžti į namus. Savivaldybė 
vietoje žadėtų 6000 eurų atsei-

Dzūkai

NeįtikėtiNa plaNeta

amsterdamas, OlaNdija.

kėjo tik 4000 eurų. Gal sporto 
centro statybai sutaupė? 
g Lazdijų rajono savival-

dybėje dirba labai kruopšti 
buhalterė, kuri savivaldybės 
apskaitą tvarko nuotoliniu 
būdu iš Kauno. Dėl jos įtakos 
iš darbo pasitraukė didesnę 
patirtį sukaupusios buhalterės. 
Maža to, savivaldybė ieško šios 
profesijos specialistų. Tai kam 
ieškoti naujų, jeigu dėl naujų 
traukiasi senosios?
g Lazdijų rajone tyliai ra-

miai uždaroma dar viena mo-
kykla.  Toliau nuo Lazdijų rajo-
no vadinamojo demografinio 
centro nutolusi mokykla liko 
cik su dviem pradinių klasių 
komplektais, kiek ji dar veiks, 
niekur informacijos nėra. Pana-
šu, kad apie tai dar nežino nei 
tų pradinukų tėvai.•Šioje humoristinėje rubri-
koje minimų įvykių ir asmenų 
sutapimai su tikrove yra atsi-
tiktiniai. 

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

»Atkelta iš 3 psl. 

Su nerimu šalčių laukiančius ir 
pabėgėlių statuso neturinčius migrantus 
siūloma įdarbinti rajono įmonėse

tačiau artėja šaltasis sezonas, rei-
kia spręsti patalpų šildymo pro-
blemą, o „Židinio“ globos namų 
pastate, pasirodo, dėl šildymo 
sistemos yra daug problemų, o 
sistemos sutvarkymas bei prijun-
gimas prie migrantų apgyvendintų 
patalpų kainuotų didelius pinigus, 
kurių Vyriausybė Lazdijams iki 
šiol neskyrė.

Kas bus, jei atšals, o migrantai 
iš Kapčiamiesčio nebus išvežti į 
kitą vietą? 

Kapčiamiesčio seniūnas Virgi-
nijus Golikas teigė, jog „Židinio“ 
patalpose į kiekvieną kambarėlį 
išvedžiota nauja elektros insta-
liacija. 

„Nors krosninis kieto kuro ka-
tilas lyg ir veikia, tačiau yra su-
trūkusios trasos, radiatoriai, todėl 
įprastu būdu šių patalpų nepa-
vyktų apšildyti. Niekas neskiria 
pinigų šiems remontams, todėl 
dabar galima tik elektra pasišil-
dyti. Kambariuose, kur gyvena 
vaikai, yra šildytuvai, pirksime 
minimalius elektrinius radiato-
rius ir kitoms patalpoms. Kiek 
žinau, tą šilumos trasą sutvarkyti 
kainuotų didelius pinigus“, – sakė 
V. Golikas.  

Kapčiamiesčio seniūnas teigė, 
jog Kapčiamiestyje migrantų si-
tuacija yra valdoma. Šiuo metu 
„Židinio“ patalpose gyvena 75 
nelegalūs migrantai: 21 vaikas, 23 
moterys, likusieji – vyrai.  Kap-
čiamiestyje gyvena irakiečiai ir 
tadžikai. Anksčiau ten gyvenusi 
čečėnų šeima savo noru išvažia-
vo į savo tėvynę, tadžikų šeimai 
gimė sūnus, jie buvo iškelti  į 
Pabradę. 

„Kasdien su jais bendrauja-
me, pradedant nuo buities daly-
kų iki vaistų, nes jiems reikia ir  
gydytojų, kad išrašytų vaistų. 
Visus juos pažįstame ir jų vardus 
žinome. Problemų jie nekelia, 
jokių protestų, skandalų, viskas 
ramu, jokių incidentų. Smagu, 
kad mūsų žmonės jiems ne-
reiškia jokių pretenzijų, ačiū 
mūsų žmonėms už supratimą ir 
toleranciją“, – pasakojo V. Go-
likas. 

ir patyS gamina maiStą 
Seniūnas pasakojo, jog migran-
tams maistas kasdien vežamas 
iš restorano „Gojus“ virtuvės. 
Anot jo, migrantai dėl maisto 
nesiskundžia.  

„Jie ir patys gaminasi maistą. 
Prašė puodų, nupirkome, atnau-
jinome virtuvėlę, tai dabar patys 
verda ryžius, įsimeta vištienos. 
Sutvarkėme kriaukles, paleido-
me karštą ir šaltą vandenį, yra 
dvi didelės viryklės“, – pasakojo 
seniūnas. 

Migrantų maitinimo konkur-
są laimėjusio restorano „Gojus“ 
administratorė Greta Cimakaus-
kaitė-Labalaukienė teigė, jog 
didelių problemų dėl migrantų 
maitinimo nekyla, maisto tiekėjai  
dažnai derina patiekalų meniu su 
valgytojais. 

„Mes jiems verdame sriubas, 
kurias jie noriai valgo, taip pat 
patiekalus iš paukštienos ir jau-
tienos, tiekiame daug daržovių 
ir vaisių, jie labai mėgsta baltų 
miltų batonus“, – sakė Greta. 

Maistas migrantams vežamas 
vienkartiniuose induose tris kar-
tus per dieną, o vaikai gauna dar 

ir pavakarius. 

gavo LaiškuS DėL įDarbinimo
Neseniai daugelis Lazdijų rajono 
įmonių vadovų, verslininkų su-
laukė Užimtumo tarnybos Lazdi-
jų skyriaus laiškų, kuriuose buvo 
siūloma įmonėse ir bendrovėse  
įdarbinti migrantus. 

„Labai keista, kad tokie laiškai 
atsirado. Nė vienas iš Kapčia-
miestyje gyvenančių migrantų 
nėra gavęs iš Migracijos tarnybos 
pažymos apie jiems suteiktą sta-
tusą. Gali būti, jog daugelis iš jų 
bus deportuoti. Tai kokia gali būti 
kalba apie jų įdarbinimą, jei neži-
noma, ar jiems bus leista pasilikti 
Lietuvoje“, – sakė Kapčiamiesčio 
seniūnas V. Golikas. 

Bendrovės „Paukščių gojus“ 
administratorė G. Cimakauskai-
tė-Labalaukienė pripažino, jog 
jų bendrovė irgi gavo pasiūlymą 
įdarbinti migrantus. 

„Mes dabar darbuotojų neieš-
kome, mums jų netrūksta. Bet jei 
trūktų, tai pirmiausia įdarbintume 
darbo neturinčius mūsų rajono 
gyventojus, bet ne migrantus, 
kurių likimas Lietuvoje dar ne-
aiškus“, – sakė restorano „Gojus“ 
administratorė. 

Užimtumo tarnybos laišką 
dėl migrantų įdarbinimo gavo ir 
„Dzūkų žinių“ redakcijos vado-
vybė. 

„Keistas laiškas, ar jo siuntėjai 
pagalvojo, kokį darbą tik arabiš-
kai kalbantiems žmonėms gali 
pasiūlyti laikraštį lietuvių kalba 
leidžianti bendrovė“, – stebėjosi 
„Dzūkų žinių“ direktorius Darius 
Brindza.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Kapčiamiestyje migrantų situacija yra valdoma.
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aSmeniniai SkeLbimai nemokamai!   
tel.: (8 318) 53085, 8 670 38882, 

el. p. dzukuzinios@gmail.com

Atliekų reikalai: klausiate – atsakome

Ar galima nupjautą žolę ir kitas žaliąsias 
atliekas mesti į maisto atliekų 
konteinerius? Juk ji irgi suyra? 

Taip, žolė ir kitos žaliosios atliekos irgi suyra, bet jas rinkti reikia 
atskirai, nes žaliosios ir maisto atliekos yra tvarkomos skirtingai: 
žaliosios atliekos kompostuojamos aikštelėse, maisto – apdoro-
jamos biologiniuose įrenginiuose. Be to, vasarą ir rudenį žaliųjų 
atliekų susidaro labai daug ir jos labai greit užkimštų maisto 
atliekų konteinerius, kurie turi būti naudojami pagal paskirtį. 

Kartu su maisto atliekomis į juos galima 
mesti nebent kambarinius augalus. 

Nupjautos žolės, nugenėtų medžių 
šakų ar lapų į šiuos konteinerius mes-
ti negalima. Atskirai surinktas žaliąsias 
atliekas reikia vežti į rūšiavimo centrus, 
palikti specialiai savivaldybių pažymėto-
se vietose, jeigu tokios yra, arba, esant 
galimybei, kompostuoti namuose.

Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo centras

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

Bendruomenių naujienos
Rajono bendruomenių aktualijos, 
informacija apie projektus, organi-
zuojamas šventes ir dar daugiau.

dzūkai kalBa, kad...
Karščiausios nuogirdos ir ne tik. 
Istorijos, sklindančios iš vienų lūpų į 
kitas. Kiekviena iš jų turi dalį tiesos.

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

Lazdijų krašto naujienų savaitraštis

Net kvailutėlė mintis, pasirodo, gali išvirsti į gan įdomius projektus
Dineta Babarskienė
Vidzgailų kaimo bendruo-
menės pirmininkė Dovilė 
Zilinkienė sako, kad jie per 
šiuos metus jau sugebėjo 
įgyvendinti net 7 projek-
tus. „Vienas dar neįgyven-
dintas iki galo, dar vyksta 
neformaliojo suaugusiųjų 
švietimo veiklos“, – patiks-
lina pirmininkė. Tiesa, iš 
viso ji per šiuos metus pa-
rašė 10 projektų: du buvo 
nesėkmingi, vieno – atsa-
kymo dar laukia. Tikisi, be 
abejo, teigiamo. 

DaugeLį minčių projektamS, 
ypač vaSaroS StovykLų 
veikLomS, pamėtėja ne kaS 
kitaS, o patyS vaikai
Džiaugiasi Dovilė ir iš Preziden-
to Gitano Nausėdos rankų gauta 
Lietuvos vėliava, kuri kol kas 
dar pagarbiai padėta dėžutėje, 
bet, kaip tikina pati pirmininkė, 
jau labai greitai plevėsuos Vidz-
gailuose. „Kad ne tik gražioje 
dėžutėje stovėtų, bet ir gražiai 
plevėsuotų“, – tarsteli ji. 

„Didžiuojuosi mūsų dienos 
centro vaikais, kurie susitiko su 
pirmąja šalies ponia Diana Nau-
sėdiene. Aš juos net pavadinau 
šauniuoju mūsų penketu, kuris 
išdrįso važiuoti į susitikimą, sa-
kydami, jog turės nuotrauką, ko-
kios niekas neturi. Buvo drąsūs: ir 
pasakojo, ir klausė. Dalyvavusieji 
vaikai prisipažino, kad mėgsta 
važinėti dviračiais. Tad prezi-
dentienė pasakė, kad kitą kartą 
būtų smagu susitikti Lazdijuose ir 
pasivažinėti dviračiais. Vaikams 
tas itin patiko, o kas jau jiems 
patinka, tai jie greit pasigauna. 
Iškart parūpo, kada bus tas kitas 
kartas?“ – pasakoja šypsodamasi 
Dovilė. 

Kol kas visa tai ateityje. Ateity-
je ir projektas, kuris šiemet nebu-
vo teigiamai įvertintas. „Daugelį 
minčių projektams, ypač vasaros 

stovyklų veikloms, pamėtėja ne 
kas kitas, o patys vaikai. Vienas 
žodį, kitas – ir, žiūrėk, aš pati 
užsikabinu. Labai norėjo vaikai 
plaukti baidarėmis, galvojome 
ir apie dar galimas aplankyti 
įdomias vietas Kapčiamiestyje. 
Šiemet šis projektas „nepraėjo“, 
pritrūko balų, per mažai dienų 
numačiau stovyklai, skyriau 3 in-
tensyvias dienas, o reikėjo skirti 
tam 5. Bet vaikų norai ir svajonės 
nepamiršti. Šį projektą tobulinsiu, 
savo klaidas jau žinau, vėl teiksiu 
ir tikiu, kad kitais metais baida-
rėmis plauksime“, – įsitikinusi 
Dovilė. 

„Net ir iš pradžių atrodanti 
kvailutėlė mintis, pasirodo, gali 
išvirsti į gan įdomius  projektus. 
O ir į pagalbą ateina reikiami 
žmonės“, – patikina pašnekovė. 

koL kaS Dar SekaSi: ranDa, 
kaS paremia
„Iš ilgalaikių bedarbių programos, 
kaip aš trumpai vadinu, turėjome 
vieną žmogų, kuris dirbo vaikų 
dienos centre. Kitą turėjome iš 
jaunimo užimtumo programos. 70 
procentų kompensavo savivaldy-
bė, 30 procentų reikėjo savų lėšų. 
Ačiū Dievui, suradome rėmėją, 
kuris prisidėjo. Suma susidarė 
nemenka, tad labai džiaugiamės, 
kad dar vis surandame, kas mums 
pagelbėtų, paremtų. Kol kas 
mums dar sekasi“, – pasidžiau-
gia pirmininkė. Sako, kad tai itin 
naudinga, mat turėjo papildomą 
pagalbą darbuose. 

tapetų SkryniomS LakStė po 
viSą kaimą
„5 dienų vasaros stovykloje me-
ninių veiklų netrūko. Ieškome vis 
naujų, kažko įdomaus, ko mes dar 
neišbandėme. Mūsų vaikai buvo 
itin susidomėję sapnų gaudyklė-
mis. 5 dieneles prie jūros šėlome, 
tai irgi vaikams labai patiko. Su 
suaugusiaisiais taip pat kuriame 
visokiausias grožybes“, – pasa-

koja Dovilė.  
„Kažkas pirko puokštę gėlių 

parduotuvėje – pamatė susluoks-
niuotą smėliuką stikliniame inde, 
o jame susodinti augaliukai. Tuoj 
„nukentėjo“ kaimo žmonių pa-
langių gėlės: juk reikėjo augalų 
atžalėlių. Vaikai susikūrė  savo 
kompozicijas. Ne tik pasidarė, bet 
dar ir prižiūri. Susitarėme, kad jei 
jau numirs augaliukai, stiklinius 
indus parneš į dienos centrą: pa-
naudosime kažkam kitam. Kol 
kas nė vienas dar nesugrįžo“, – 
pasidžiaugia pašnekovė. 

Edukatorių vis sėkmingai su-

randa. „O ir visagalis internetas, 
„YouTube“ kartais labai pagelbs-
ti“, – patikina Dovilė. Dėkingi vi-
soms edukatorėms. „Kaip sukurti 
savo vitražą ant stiklo, pamokė 
Edita Juodaugienė. Jos dėka mes 
atsidžiaugti negalime savo pieši-
niais ant stiklo. Kita edukatorė, 
pasirodo, gyvenanti čia pat, kone 
už bendruomenės namų tvoros, 
tik dabar jau užsienyje apsisto-
jusi, užsiima baldų restauravimu. 
Dėkingi Deimantei Utaravičiūtei. 
Mat mes etninės kultūros išsaugo-
jimo projekte buvome nusimatę 
restauruoti, dekupuoti kraičio 

skrynias, tai ji mums parodė net 
du naujus būdus, kaip tai padary-
ti: su statybine apsaugine dažymo 
juostele ir senų tapetų likučiais“, 
– pasakoja pirmininkė. Deimantė 
sakė, kad užsienyje parduotuvėje 
tapetų gali atsiplėšti po metrą ar 
pusę ir pasižiūrėti, ar tinka tavo 
namų aurai. „Mes tapetų taip 
pat nepirkome. Perbėgome per 
kaimą, „prasisukome“ per kaimo 
gyventojus, ir tie, kurie neseniai 
kažką gražinosi, remontavosi, 
pasidalino tapetų likučiais. Tad 
savo darbui tapetų prisirinkome 

„Didžiuojuosi mūsų dienos centro vaikais, kurie susitiko su pirmąja šalies ponia Diana Nausėdiene“, — pasakoja Dovilė. 

Nukelta į 9 psl. » 
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Šiemet į Šiluvą vyko ne tik „Carito“ savanoriai, 
kviesti ir tie, kurie ateina čia ieškodami pagalbos
Dineta Babarskienė
Rugsėjo 7–15 d. Šiluvoje 
vyksta didieji Švč. Merge-
lės Marijos gimimo atlaidai 
(Šilinės). Čia plūsta žmo-
nės iš visos Lietuvos.

„Rugsėjo 10-oji – „Carito“ diena, 
tad mes ir išsiruošėme būtent šią 
dieną į Švenčiausiosios Mergelės 
Marijos atlaidus – Šilines, vyks-
tančius Šiluvos piligriminėje 
šventovėje“, – sako Lazdijų deka-
nato ir parapijos ,,Carito” vadovė 
Onutė Juodkienė. Rugsėjo 10-oji 
– Artimo meilės ir sveikatos diena 
Šiluvoje, tad melstasi su ligoniais 
ir visais, kurie rūpinasi žmonių 
sveikata, stengiasi mažinti var-
gą, melstasi už ligonius ir artimo 
meilės srityje veikiančias bei tar-
naujančias organizacijas. 

Šiemet kartu su „Carito“ sava-
norėmis iš Lazdijų į Šiluvą vyko 
beveik dvi dešimtys žmonių. Ca-
ritietės tai jau daro daug metų, nė 
pati vadovė O. Juodkienė neme-
na, kiek metų vis išsiruošia į šią 
kasmetinę piligriminę kelionę. 
„Šiemet buvo kviečiami vykti ne 

tik „Carito“ savanoriai. Labiau 
buvo orientuotasi į ateinančius 
į „Caritą“ pagalbos. Šie žmonės 
kviesti, kalbinti, raginti vykti kar-
tu“, – pabrėžia pašnekovė. 

„Kelionė praėjo maldoje“, – 
sako ji. Buvo melstasi, kalbėtas 
Rožinis, giedotos giesmės. „Mel-
dėmės už gyvus, mirusius, už 
sveikatą, už „Carito“ geradarius, 
šeimas, už tai, kas kiekvienam 
asmeniškai svarbu“, – pasakoja 
O. Juodkienė. 

Mūsiškiai į Šiluvą atvyko tru-
putėlį anksčiau, tad turėjo ga-
limybę pasidairyti. „Nuėjome 
ir į Koplytėlę, kur apsireiškė 
Švč. Marija, pamąstyti, pasi-
melsti tyloje ir ramybėje, dva-
siškai atsinaujinti, atsigauti nuo 
kasdienių rūpesčių“, – sako O. 
Juodkienė. 

Pasakoja, kad žmonių gausa 
stebino, tačiau gera, kad visi no-
rintys gali dalyvauti pasirinkto-
se Šv. Mišiose, dėkoti Dievui už 
galimybę prisiliesti prie daromo 
gerumo ar padėkoti už gautąjį. 
„Ir vežimėliuose atvežtieji, ir 
sveikieji, tie, kurie rūpinasi sil-

pnesniais, reikalaujančiais globos 
– visi kartu paskendo bendroje 
maldoje“, – sako vadovė. Aidėjo 
žodžiai su raginimu į kiekvieną 
žmogų žiūrėti kaip į Dievo at-
spindį. „Svarbiausia – žmogus 
kaip Dievo kūrinys, o ne jo iš-
silavinimas, turtinė padėtis ar 
fizinė sveikata, o ir parkritusių, 
paslydusių negalima atstumti. 
Visi mes – Dievo vaikai. Nežinia, 
koks Dievo planas kiekvienam iš 
mūsų? Ir mums nevalia nei teisti, 
nei smerkti, nei apkalbėti, papras-
čiausia reikia žmogui padėti“, – 
kalba vadovė pridurdama, kad šie 
žodžiai jai itin įstrigę. Kalbėta ir 
apie nūdienos aktualijas – nele-
galius migrantus. „Akcentuota, 
jog turime padėti jiems, ypač 
šeimoms su vaikais“, – pasakoja 
vadovė. 

„Gal visi žodžiai, mintys neiš-
liks širdyse, darbuose, gyvenime, 

bet kai kas tai tikrai privers su-
simąstyti. Kažkas vis tiek lieka 
iš tokių piligriminių kelionių“, 
– įsitikinusi O. Juodkienė. 

Piligriminė kelionė maldinin-
kams labai patiko. Pakalbinti 
keliavusieji sakė, jog pavargo, 
bet jaučiasi laimingi meldęsi kar-
tu su visa Lietuva, patyrę ben-
drystę kartu. „Nuovargis praeis, 
įspūdžiai išliks ilgam. Jaučiamės 
pakylėtos“, – sakė kalbintos mo-
terys. 

Juolab kad dar pasibūta ir gam-
toje, pasivaišinta, pabendrauta. 
„Susidėjome viską, ką vežėmės 
iš namų, bendriems pietums. Už-
valgyti jau norėjosi, bet ne tai 
svarbiausia. Svarbiausia buvo 
tądien galimybė pabendrauti“, – 
tikina vadovė. O ir orą maldinin-
kams Dievulis dovanojo gražų, 
vasarišką, nors gamta jau alsuoja 
rudeniu. 

Grįžtant dėkota Viešpačiui ir 
Jo Motinai Mergelei Marijai už 
patirtas atlaiduose maldos, ben-
drystės ir vienybės su Viešpačiu 
malones. „Kitais metais, jei tik 
organizuosite, būtinai važiuo-
sime“, – pasižadėjo vykusieji į 
Šiluvą šiemet. Vyriausia vykusioji 
į Šiluvos atlaidus iš mūsų rajono 
– 85 metų senolė, jauniausia – 17 
metų mergina. 

„Reikia sulaukti kitų Šiluvos 
atlaidų. Sulaukus, būtinai nu-
vyksime. Svajonė tokia yra“, 
– neslepia Lazdijų dekanato ir 
parapijos ,,Carito” vadovė Onutė 
Juodkienė.

Dėl tebeplintančio viruso tiek 
kelionėje, tiek atlaiduose laikytasi 
visų saugumo reikalavimų rūpi-
nantis ne tik savimi, bet ir artimu. 
Be to, penktadienį, rugsėjo 10 
d., Šiluvoje buvo galimybė netgi 
pasiskiepyti.•

Taip, ištraukti maisto atliekų kontei-
nerį privalu, nes šiuo metu jie visi yra 
numeruojami, tad vežėjai ant kontei-
nerio užklijuoja numerį. Kita vertus, 

rūšiuojant atliekas, maisto atliekų konteineris 
negali būti tuščias, nes šios rūšies atliekų, ku-
rias sudaro ne tik maisto likučiai, bet ir kavos, 
arbatos tirščiai, vienkartiniai popieriniai rankš-
luosčiai, bulvių lupenos, vaisių žievelės ir kt., yra 
visuose namuose. Tik daugelis 
jas vis dar meta į mišrių atlie-
kų konteinerius, o jie tikrinami 
ir aptikus netinkamų atliekų 
netuštinami. Tad kam jums 
tos problemos? 

Rūšiuokite!

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

Šiemet kartu su „Carito“ savanorėmis iš Lazdijų į Šiluvą vyko beveik dvi dešimtys žmonių. (Vladimiro Voitiuk nuotr.)
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Gelbėtojams briedis atsidėkojo  nepamirštamu žvilgsniu 

Tikriausiai durpingame griovyje 
briedis buvo įklimpęs seniai, to-
dėl buvo išsekęs ir neturėjo jėgų 
išsigelbėti pats. Manoma, kad į 
bėdą pakliuvęs briedis galėjo būti 
2–3 metų amžiaus. Gamtos my-
lėtojas prisiminė, jog nors dažnai 
būna gamtoje, gelbėti gyvūnus yra 
tekę tik prieš gerą dešimtmetį. Jo 

dėka pražūties yra išvengę šuo 
ir stirna. 

Anot bonsai meistro, nors 
aplink melioracijos griovį drie-
kiasi laukai, juose dirbo trakto-
rius, įklimpusio žvėries iš tolo 
pastebėti buvo beveik neįmano-
ma. „Gyvūnai mus įkvepia, jie yra 
gamtos jėga. Kaip ir žmonėms, 

gyvūnams reikia draugų – šian-
dien mūsų išgelbėtas gyvūnas 
įgijo daug draugų. Išgelbėtas 
briedis, bėgdamas į mišką, daug 
kartų atsisuko ir dėkojo mums. 
Išgyventi jausmai spaudė ašarą“, 
– apie sėkmingai pasibaigusią jau-
dinančią gelbėjimo istoriją rašė 
K. Ptakauskas.•

Kęstutis Ptakauskas šalia miško galiūno prieš jo išgelbėjimo operaciją.

Rita Krušinskaitė
„Norint kam nors išgelbėti 
gyvybę, mums tiesiog rei-
kia pradėti veikti“, – savo 
socialinių tinklų paskyro-
je po sėkmingos briedžio 
išgelbėjimo operacijos 
parašė visame pasaulyje 
žinomas bonsai meistras, 
Lietuvos bonsai asociaci-
jos prezidentas Kęstutis 
Ptakauskas.

Graži ir jautri istorija, kuria pasi-
dalino bonsai meistras, dar kartą 
patvirtina seną tiesą, kad žmonių 
ir gyvūnų draugystė, ištikus bėdai, 
kartais tampa vienintele galimybe 
išgelbėti gyvybę.

Sakoma, jog atsitiktinumų ne-
būna, o pati lemtis mus tarsi už 
rankos nuveda į reikiamą vietą, 
reikiamu laiku. K. Ptakauskas 
viešėdamas Ričardo Anusausko 
ir Rūtos Žemaitienės sodyboje 
Dargužuose, su šeimininkais važi-
nėjosi po apylinkes grožėdamiesi 
rudenėjančia gamta ir gaudė gra-
žius kadrus, kai netikėtai, važiuo-
jant laukais, į jų akiratį pakliu-
vo melioracijos griovio dumble 
įklimpęs išsekęs briedis. 

Anot K. Ptakausko, vandenyje 
stovintis briedis visas drebėjo, 
akys buvo pasruvusios krauju. 
Reikėjo žūtbūt ištiesti jam pa-
galbos ranką.

„Nedelsdami ėmėmės gelbėjimo 
operacijos. Ričardas paskambino 
pagalbos tarnybai 112, medžiotojų 
draugijai ir pradėjome laukti pa-
galbos“, – rašė K. Ptakauskas. 

„Ko gero, pats Dangus mus 
kartais nusiunčia ten, kur reikia 

pagalbos... Senokai tiek ašarų 
nebuvo, bet raminau briedžiūną 
(kartu ir save), kad būtinai bus 
išgelbėtas. Iškvietus pagalbą, su-
važiavo įvairių profesijų atstovai. 
Medžiotojai svarstė, kad neliko 
nieko kito, kaip tik nušauti (idant 
nesikankintų), girininkai abejojo, 
o ugniagesiai nedelsdami puolė su 
virvėmis tempti vargšą iš griovio. 
Rizikingai, nes beištempiant varg-
šelis praradęs pusiausvyrą šoko 
tiesiog ant Gelbėtojų, gerai, kad 
viskas laimingai baigėsi. Nufilma-
vau įvykį nuo pirmos akimirkos, 
kai jį pamačiau griovyje (ma-
niau, kad karštą dieną maudosi, 
gaivinasi), iki pabaigos, to širdį 
veriančio žvilgsnio atsisveikinant 
ir nubėgant link besileidžiančios 
saulės... Pasakojimas tikrai vertas 
įamžinti filme, ties kurio užbai-
gimu šiuo metu dirbame (Keturi 
metų laikai 2). Pagarba Vyrams. 
Negalėjau užmigti beveik visą 
naktį, tiek emocijų – viltis, bai-
mė, džiaugsmas, dėkingumas... 
Jau niekada neužmiršiu, kaip iš-
laisvintam Gražuoliui nubėgant 
šaukiau: bėk, būk atsargus, gy-
venk! O jis, užuot bėgęs, susto-
jo, atsisuko ir žiūri, lyg norėtų 
ką pasakyti... Ko gero, dėkojo už 
išgelbėtą gyvybę“, – įspūdžiais 
savo feisbuko paskyroje dalinosi 
R. Žemaitienė.

K. Ptakauskas pasakojo, kad 
visa gelbėjimo operacija nuo to 
momento, kai pamatė vandens 
griovyje stovintį briedį, iki jo nu-
bėgimo į mišką užtruko beveik 
tris valandas. Penkiems vyrams 
su virve pavyko nelaimėlį ištrauk-
ti iš dumblo ir ištempti į krantą. 

Raižių kaimas — lietuvių ir totorių tautų draugystės metraštininkas

Raižių mečetė. (Alytaus turizmo informacijos centro nuotr.)

Rita Krušinskaitė
Lietuvos istorija neatsie-
jama nuo totorių, kurie 
mūsų šalyje apsigyveno 
XII–XIV a., kai didieji 
Lietuvos kunigaikščiai 
palaikė glaudžius ryšius 
su Aukso Orda. 

Didysis kunigaikštis Vytautas 
atvežė gausią, apie 15 tūkst., 
totorių bendruomenę. Dalis jų 
apsigyveno Raižiuose, kur iki 
šiol gyvena jų palikuonys.

Alytaus rajone esančiame 
Raižių kaime stovi vienintelė 
Lietuvoje ir sovietmečiu veikusi 

totorių mečetė, kurioje pamaldos 
pastaruoju metu vyksta retai, per 
didžiąsias šventes.

Nuo 1999 metais į nekilnoja-
mojo kultūros paveldo objektų 
registrą įrašyta mečetė pirmą 
kartą rašytiniuose šaltiniuose 
paminėta 1663 metais, tačiau 

manoma, jog totorių maldos na-
mai šiame kaime galėjo stovėti 
jau 1556 metais. 

Dabartinė, 1889 metais pa-
statyta, mečetė buvo renovuo-
ta 1993-aisiais. Tai medinis 
stačiakampio formos pastatas 
su penkiasieniu priestatėliu 
– michrabu, dengtas trišlaičiu 
skardiniu stogu. Virš stogo iš-
kilęs bokštelis atstoja minaretą, 
iš kurio musulmonų dvasininkas 
kviečia tikinčiuosius maldai. 

Iš prieangio, einančio per visą 
pastato plotį, patenkama į vyrų 
– dešinėje ir moterų – kairėje sa-
les, atskirtas siena. Išilgai sienos, 
apačioje, yra palikta atvira anga, 
pridengta baliustrados. Abiejų 
salių grindys išklotos maldos 
kilimėliais.

Raižių mečetės pasididžiavi-
mas – seniausias žinomas minba-
ras (sakykla), datuojamas 1686 
metais, kuris statybų metu buvo 
perkeltas iš sudegusios Bazorų 
mečetės. Jis gausiai puoštas au-
galiniais motyvais, o ant prie-
kinės sienelės yra kaligrafiniai 
užrašai iš Šventojo Rašto trimis 
kalbomis: arabų, persų ir tur-
kų.

2010 metais, minint Žalgirio 
mūšio 500-ąsias metines, neto-
li mečetės, ant kalnelio, buvo 
atidengtas paminklas Vytautui 

Didžiajam, kurį sukūrė skulp-
torius Jonas Jagėla. 

Iš granito pagamintas pamin-
klas yra 5,2 metro aukščio. Jo 
viršutinėje dalyje įkomponuoti 
Gediminaičių stulpai ir totorių 
simbolis Tarak Tamga, vidurinė-
je – Vytauto Didžiojo valdymo 
(1392–1430), totorių atsikėlimo 
į LDK (1397) ir Žalgirio mūšio 
(1410) metai, o apatinėje – už-
rašas: „Vytautas Didysis – Lie-
tuvos valdovas“. 

Minint šią svarbią Lietuvos 
valstybei datą, prie mečetės 
buvo sumontuoti Jono Naviko 
sukurti du saulės laikrodžiai. 
Vienas jų rodo vietos laiką, an-
trasis – Griunvaldo (Lenkija). 
Tai vieninteliai tokie laikrodžiai 
Lietuvoje. 

Raižių apylinkėse priskaičiuo-
jama daugiau kaip 10 totorių 
kapinių, dvejos jų yra veikian-
čios. Daugiausiai turistų dėme-
sio sulaukia penktosios senosios 
totorių kapinės, vadinamos Be-
liavščizna. Šiose kapinėse se-
niausi antkapinių akmenų įrašai 
arabų kalba siekia XVII a. vidurį. 
Ankstesnių datų atsekti neįma-
noma, nes įrašai nebuvo daromi. 
Vėlesni įrašai daryti rusų kalba. 
Pavardės antkapiuose liudija, kad 
tose kapinėse palaidota daugybė 
tos pačios giminės žmonių.•
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Net kvailutėlė mintis, pasirodo, gali išvirsti į gan įdomius projektus

apsčiai – visokiausių. Pirkti tikrai 
nereikėjo, dar ir atliko, užteks ir 
ateičiai“, – džiaugiasi Dovilė. 
Sako, jog iš pradžių atrodė, kad 
smagiai „pasižaisime“, bet viskas 
išvirto į kur kas rimtesnius dar-
bus. „Net ir vaikai jau bandė, kaip 
ir suaugusieji. Visi „užsikabino“, 
– tikina Dovilė. 

„Mezgėme riešines. Jaunimo 
rankoms du virbalai nenorėjo 
paklusti, bet patirtis – įdomi. O 
ir karoliukai dar turėjo nugulti! 
Vienos įveikė iššūkį, kitos pu-
siaukelėje nusprendė, jog pakaks 
vargti. Na, pamėginta. O gal ir 
neprireiks? Jaunimas geba bega-
lę kitų reikalingų dalykų. Kita 
vertus, pabandyta pasakyti, kad 
rudenį madinga riešinės. Brangu 
nusipirkti? Tai gal pačiam verta 
nusimegzti? Bandėme motyvuoti, 
bet reikia pripažinti, kad ne taip 
paprasta jaunajai kartai virbalus 
įvaldyti“, – šypsosi prisimindama 
Dovilė. Pastebi, kad siūti sekėsi 

kur kas geriau. „Ir siuvimo mo-
kėmės. Siuvome pagalvėles. Ir 
kreivesnės, ir tiesesnės siūlės 
gavosi, bet jau ženkliai geriau 
nei su riešinių mezgimu“, – ne-
slepia ji.  

Itin smagus užsiėmimas – mui-
liukų gamyba. Tai visiems patin-
ka. „Ši veikla visad susilaukia 
didelio susidomėjimo“, – pastebi 
Dovilė. 

Jaunimui itin pravertė pokal-
biai apie verslumą. „Įdomu, kad 
jie itin daug klausinėjo: o jeigu 
nepavyks įgyvendinti savo pro-
jekto, kas tada, kaip bus?  Daug 
klausimų sulaukta, kas būtų nesė-
kmės atveju? Ar reikėtų grąžinti 
lėšas, ar yra galimybė pasitaisy-
ti? Kažkaip klausimai ne iš op-
timistinės pusės liejosi, labiau 
jau iš pesimistinės“, – pripažįsta 
Dovilė. 

„Jaunimo reikalų departamen-
tas yra paskelbęs konkursą jau-
nimo erdvėms. Du kartus rašiau, 
bet nesėkmingai. Trečią kartą 

jau tikrai norisi parašyti ir ne-
likti už brūkšnelio. Juk sakoma, 
kad trečias kartas nemeluoja, o 
ketvirtas garantuoja. Norisi, kad 
ta jaunimo erdvė gyvuotų ir būtų 
finansuojama kaip vaikų dienos 
centras. Kitos galimybės atsiver-
tų“, – teigia ji. 

„Norų, minčių turime“, – nesle-
pia bendruomenės pirmininkė ir 
pati sukasi, kiek įmanydama. 

moDernioSe benDruomenėS 
pataLpoSe – nė vieno 
kompiuterio
Prisipažįsta, jog ir pati nustebo, 
kai iš šeštadienį viešėjusų svečių 
iš Šakių savivaldybės Panovių 
bendruomenės išgirdo klausimą, 
kodėl tokiose bendruomenės pa-
talpose nė vieno kompiuterio 
nėra? „Niekad nesusimąsčiau, o 
paskui net pagalvojau, kad vaikai 
niekad nė neprašė kompiuterių. 
Jie, čia atėję, imasi kitų veiklų. 
Matyt, jau tas nuotolinis moky-
masis turėjo įtakos, pabodo sėdėti 

prie kompiuterių, tad vaikai mie-
liau imasi kitų veiklų“, – svarsto 
ji. 

Sako, kad svečiai prajuokino 
klausdami, ar čia kas išvis gy-
vena, mat tik viena gatvelė, o 
bendruomenės namai – puikūs. 
„Klausimų sulaukiau begalės: 
kas, kaip, kodėl? Domino paprasti 
buitiniai klausimai: ar rajono sa-
vivaldybė prisideda sumokant už 
vandenį, elektrą, šiukšlių mokes-
tį. Pasidžiaugėme, kad mes patys 
kol kas gebame tai padaryti“, – 
prisipažįsta pirmininkė. 

Tad kur vis dėlto slypi Vidzgai-
lų kaimo bendruomenės sėkmė? 
Rodos, tokia maža bendruome-
nė, o tiek nuveikta, tiek projek-
tų parašyta, įgyvendinta? „Na, 
gal ne patys aktyviausi rajone, 
mat esame nedidukai, bet kad 
aktyvūs, tai tikrai“, – džiaugiasi 
savo bendruomenės žmonėmis 
pirmininkė. Sako, žmonės, pa-
bandę vieną veiklą, bando ir vėl, 
taip ir sukasi ratas. „Kad ir kaip 

beskubėdami, susirenkame porai 
valandų, žiūrime, kad jau prabėgo 
keturios valandos“, – prisipažįsta 
Dovilė.

O patarimas, anot pirmininkės, 
būtų paprastas: „Bent du kartus 
per dieną būtina atsiversti rajo-
no savivaldybės tinklalapį, ten 
galima sužinoti apie paskelbtus 
projektus. Būna, kad ryte dar 
nėra, o po pietų – pamatai. Laiko 
projekto parengimui būna skirta 
ne itin daug, tad jei jau nusprendei 
imtis šio darbo, reikia negaišti, 
iškart sėsti prie kompiuterio ir 
dirbti“. Ir dar atkreipia dėmesį 
Dovilė, jog projektas jo parašy-
mu nesibaigia. „Sėkmės atveju 
projektą reikia įgyvendinti, už 
jį atsiskaityti ar savivaldybei, 
ar ministerijai, pateikiant visus 
reikiamus  dokumentus. Laiko 
tam prireikia, patikėkite, daug. 
Nematomo darbo be galo daug. 
Popierizmo sočiai. Reikia dirbti, 
nieks ant lėkštutės neatneš padė-
jęs“, – neslepia Dovilė.•

»Atkelta iš 6 psl. 

Vaikai susikūrė  savo kompozicijas. Ne tik pasidarė, bet dar ir prižiūri. 

Itin smagus užsiėmimas — muiliukų gamyba. Tai visiems patinka.

Dovilė sako esanti dėkinga visoms edukatorėms.

Vidzgailų kaimo bendruomenės pirmininkė D. Zilinkienė sako, kad jie per šiuos metus jau sugebėjo įgyvendinti net 7 projektus.
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LRT TV
2021. 09.16
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 8.55 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.45 „Komisaras 

Reksas“.
 10.30 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 Kas ir kodėl?
 12.00 Kitą kartą Afrikoje. 
 13.00 (Ne)emigrantai.
 14.00 Žinios. Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.20 „Kalnų daktaras“.
 17.10 „Ponių rojus“.
 18.00 Kas ir kodėl?
 18.30 Svarbi valanda.
 19.30 Vartotojų kontrolė.
 20.30 Panorama.
 21.30 Gimę tą pačią 

dieną.
 22.30 Dviračio žinios.
 23.00 „Paryžiaus policija 

1900“.
 24.00 „Grančesteris“.
 0.45 „Kelionių atvirukai. 

Naujoji Zelandija. 
Nefrito akmuo“.

 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Vartotojų kontrolė.
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Gimę tą pačią 

dieną.
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 Kas ir kodėl?
 3.30 Dviračio žinios.
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 Klauskite daktaro.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 Magijos mokslas. 

Skraidančios 
raganos.

 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.00 „Balta – meilės 

spalva“.
 7.00 KK2.
 7.30 „Monikai reikia 

meilės“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Du gyvenimai“.
 11.10 „Keičiu žmoną“.
 12.10 „Būrėja“.
 13.20 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „Uždraustas 

vaisius“.
 15.30 „Stebuklas“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 Žinios.
 19.30 KK2. 
 20.00 Bučiuoju. Rūta. 
 21.00 „Monikai reikia 

meilės“.
 21.30 Žinios.
 22.30 PREMJERA. 

„Mirties app'sas“.
 0.20 „Begėdis“.
 1.30 „Jonukas ir Grytutė. 

Raganų medžio-
tojai“.

 3.10 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

 4.40 Alchemija. 
 5.10 RETROSPEKTYVA. 

TV3
 6.15 „Vėžliukai nindzės“.
 6.40 „Ančiukų istorijos“.
 7.05 „Madagaskaro 

pingvinai“.
 7.35 Gero vakaro šou.
 8.35 „Meilės sūkuryje“.
 9.45 „Vestuvių baimė“.

 11.45 „Midsomerio 
žmogžudystės“.

 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 14.00 „Gyvenimo 

išdaigos“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 Farai.
 20.30 „Moterys meluoja 

geriau“.
 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.30 „Jūrų pėstininkas 

2“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Jūrų pėstininkas 

2“.
 0.20 „Kaulai“.
 1.20 „Havajai 5.0“.
 2.25 „Majų baikerių 

klubas“.
 3.25 „Vieniši tėvai“.
 3.55 „Kaulai“.
 4.55 „Saldainiukas“.

BTV
 6.15 „CSI. Majamis“.
 7.15 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.35 „Teisingumo 

agentai“.
 9.40 „Pėdsakas“.
 10.35 „Apuokas“.
 11.35 „Naujokai“.
 12.30 „CSI. Majamis“.
 13.30 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.50 „Teisingumo 

agentai“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Naujokai“.
 18.30 „Apuokas“.
 19.30 „Snaiperis“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Blyksnis“.
 22.55 „Spąstai“.
 1.15 „Iš visų jėgų“.
 2.05 „Snaiperis“.

Lrytas
 5.30 Nauja diena. 
 6.30 Deutsche Welle 

pristato: Keliautojo 
dienoraštis. 

 7.00 „Netikėtas teisin-
gumas“.

 8.00 „Žiedas su rubinu“.
 9.00 „Teisingumo 

agentai“.
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.00 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Tiek žinių. 
 12.30 4 kampai. 
 13.00 Nauja diena. 
 14.00 „Pėdsakas“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris.
 16.30 Valstybės simbo-

liai. Vėliava. 
 17.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 18.00 Reporteris. 
 18.25 „Europa – tai aš“.
 18.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 19.30 Mūsų gyvūnai. 
 20.00 Reporteris. 
 20.30 „Reali mistika“.

 21.30 „Daktarė Koval-
čiuk“.

 22.30 Reporteris. 
 22.55 „Europa – tai aš“. 
 23.00 Nauja diena. 
 0.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 1.00 „Pėdsakas“.
 2.00 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 2.50 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.40 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 4.25 Kaimo akademija. 
 4.50 „Reali mistika“.

LRT+
 6.05 Kitą kartą Afrikoje. 
 7.00 „Stebuklingoji 

Boružėlė“.
 7.25 „Drakoniukas 

Kokosas“.
 7.40 „44 katės“.
 7.55 „Ieškok manęs 

Paryžiuje“.
 8.25 Kultūringai su 

Nomeda.
 9.25 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.50 Trembita. 
 12.20 Gyvenk kaip galima 

švariau.
 12.50 Kultūringai su 

Nomeda.
 13.45 Skambantys pa-

sauliai su Nomeda 
Kazlaus. Svečias 
– vienas garsiausių 
kriminalinių bestse-
lerių autorių pa-
saulyje, rašytojas, 
scenaristas Stefan 
Ahnhem (Švedija).

 14.45 „Ženklai už laiko 
ribų. Archeologės 
Marijos Gimbu-
tienės istorija“.

 15.45 „Drakoniukas 
Kokosas“.

 16.00 „44 katės“.
 16.15 „Stebuklingoji 

Boružėlė“.
 16.40 „Kaip atsiranda 

daiktai“.
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.15 „Čikagos policija“.
 19.00 Veranda.
 19.30 Premjera. „Miego 

paslaptys“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 3 minutės iki kino. 
 21.33 Premjera. „Pasaulio 

garbė“.
 23.20 Čia – kinas.
 23.50 Magijos mokslas. 

Odisėjas ir kiaulės.
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 Vilnius Mama Jazz 

2019. „The Bad 
Plus“ (JAV).

 1.40 Duokim garo!
 3.00 Panorama.
 4.05 Išpažinimai.
 4.35 Gimę tą pačią 

dieną.
 5.30 Mūšio laukas.

TV1
 6.20 „Rozenheimo 

policija“.
 7.20 „Anyta ar marti“.
 8.20 „Dvi širdys“.
 10.20 „Akloji“.

 11.25 „Pakvaišusi porelė“.
 12.30 „Alpių gelbėtojai“.
 13.35 „Mokytojas“.
 14.35 „Marija Vern“.
 15.45 „Pragaro virtuvė“.
 16.45 „Anyta ar marti“.
 17.50 „Akloji“.
 19.00 „Alpių gelbėtojai“.
 20.00 „Stebuklas“.
 21.00 PREMJERA. 

„Nusikaltimo 
vieta – Hamburgas. 
Auksiniai laikai“.

 22.55 „Svajoklė“.
 23.55 „Našlaitės“.
 1.55 „Detektyvė Durant. 

Šaltas kraujas“.

TV6
 6.30 „CSI. Niujorkas“.
 7.15 „Kobra 11“.
 8.10 „Univeras“.
 8.50 Praeities žvalgas.
 9.20 „Viešbutis“.
 10.25 „Simpsonai“.
 11.25 „Goldbergai“.
 12.20 „Naujakuriai“.
 12.50 „Saša ir Tania“.
 13.55 Kulinarijos meis-

tras.
 14.55 „Kobra 11“.
 15.55 „CSI. Niujorkas“.
 16.55 „Univeras“.
 18.00 „Viešbutis“.
 19.00 „Goldbergai“.
 20.00 Nuogi ir įbauginti.
 21.00 „Bėgantis labirintu. 

Vaistai nuo 
mirties“.

 23.55 „Naša Raša“.
 1.20 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 2.40 „Fizrukas“.

Delfi
 6.00 Ugnikalnių takais.
 7.30 Sveikatos receptas.
 8.15 Kasdienybės 

herojai.
 9.00 Delfi rytas.
 10.30 2800 km Dunojumi 

baidare su A. Valu-
javičiumi.

 11.30 Marketingas 360.
 12.00 Delfi rytas.
 13.30 Orijaus kelionės.
 14.00 Gimę ne Lietuvoje.
 14.30 Jos vardas MAMA.
 15.00 Žinios.
 15.30 Dienos tema.
 16.00 Žinios.
 16.35 Dienos interviu.
 17.00 Žinios.
 17.30 Dienos tema.
 18.00 Žinios.
 18.30 Dienos interviu.
 19.00 Žinios.
 19.15 Faktai ir nuomonės 

su A. Peredniu.
 20.00 2800 km Dunojumi 

baidare su A. Valu-
javičiumi.

 21.00 Lietuviškos atos-
togos.

 21.30 Automobilis už 0 
Eur.

 22.30 Retro automobilių 
dirbtuvės.

 23.00 Gimę ne  
Lietuvoje.

 23.30 Čepas veža.
 0.30 Delfi diena.
 5.00 Orijaus kelionių 

archyvai.
 5.30 Yugo broliai: blo-

giausiu pasaulyje 
automobiliu per 
Balkanus.
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LRT TV
2021. 09.17
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 8.55 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.45 „Komisaras 

Reksas“.
 10.30 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 Kas ir kodėl?
 12.00 Stilius.
 13.00 Gyventi kaime 

gera.
 13.30 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
 14.00 Žinios. Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.20 „Kalnų daktaras“.
 17.10 „Ponių rojus“.
 18.00 Kas ir kodėl?
 18.30 Svarbi valanda.
 19.30 Beatos virtuvė.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Auksinis protas.
 22.55 Premjera. „Didžioji 

siena“.
 0.35 „Smurto slėnyje“.
 2.15 Istorijos detektyvai.
 3.00 LRT radijo  

žinios.
 3.05 Kas ir kodėl?
 3.30 Mūsų gyvūnai.
 4.00 LRT radijo  

žinios.
 4.05 Išpažinimai.
 4.30 Šventadienio 

mintys.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 Šoka Lietuva.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.00 „Balta – meilės 

spalva“.
 7.00 KK2.
 7.30 „Monikai reikia 

meilės“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Du gyvenimai“.
 11.10 „Keičiu  

žmoną“.
 12.10 „Būrėja“.
 13.20 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „Uždraustas 

vaisius“.
 15.30 „Stebuklas“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2 penktadienis. 
 21.00 PREMJERA. „Ekva-

laizeris 2“.
 23.25 „Netikėta  

sėkmė“.
 1.15 „Mirties app'sas“.
 2.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.15 „Vėžliukai  

nindzės“.
 6.40 „Ančiukų  

istorijos“.
 7.05 „Madagaskaro 

pingvinai“.
 7.35 Farai.
 8.35 „Meilės  

sūkuryje“.
 9.45 „Pabėgusi nuo-

taka“.
 11.45 „Midsomerio 

žmogžudystės“.

 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 14.00 „Gyvenimo 

išdaigos“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.25 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 „Liūtas karalius“.
 22.00 „Keršytojai. Bega-

lybės karas“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Keršytojai. Bega-

lybės karas“.
 0.55 „Projektas. Bleiro 

ragana“.
 2.35 „Rizikinga erzinti 

diedukus 2“.
 4.50 „Havajai 5.0“.
 5.40 „Gyvenimo 

išdaigos“.

BTV
 6.15 „CSI. Majamis“.
 7.15 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.35 „Teisingumo 

agentai“.
 9.40 „Pėdsakas“.
 10.35 „Apuokas“.
 11.35 „Naujokai“.
 12.30 „CSI. Majamis“.
 13.30 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.50 „Teisingumo 

agentai“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Naujokai“.
 18.30 „Apuokas“.
 19.30 „Amerikietiškos 

imtynės“.
 21.30 „Piktas vairuo-

tojas“.
 23.35 „Blyksnis“.
 1.25 „Iš visų jėgų“.

Lrytas
 5.30 Nauja diena. 
 6.30 Deutsche Welle 

pristato: Greitis. 
 7.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 8.00 „Žiedas su rubinu“.
 9.00 „Teisingumo 

agentai“.
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.00 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Tiek žinių. 
 12.30 Pagaliau savait-

galis. 
 13.00 Nauja diena.
 14.00 „Pėdsakas“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.20 Sportas.
 16.28 Orai.
 16.30 Bušido ringas. 
 17.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 18.00 Reporteris. 
 18.20 Sportas.
 18.28 Orai.
 18.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 19.30 Nauja diena. 
 20.00 Reporteris. 
 20.20 Sportas.

 20.28 Orai.
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.
 22.58 Orai.
 23.00 Nauja diena.
 0.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 1.00 „Pėdsakas“.
 2.00 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 2.50 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.40 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 4.25 Vantos lapas. 
 4.50 Kaimo akademija. 
 5.10 Mažos Mūsų 

Pergalės. 
 5.20 „Reali mistika“.
 6.00 „Žiedas su rubinu“.

LRT+
 6.05 Klauskite daktaro.
 7.00 „Stebuklingoji 

Boružėlė“.
 7.25 „Drakoniukas 

Kokosas“.
 7.40 „44 katės“. 
 7.55 „Ieškok manęs 

Paryžiuje“.
 8.25 Stambiu  

planu.
 9.25 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.50 Rusų gatvė.
 12.20 Mūšio laukas.
 12.50 Stambiu planu.
 13.45 Praeitis ateičiai.
 14.45 „Miego paslaptys“.
 15.45 „Drakoniukas 

Kokosas“.
 16.00 „44 katės“.
 16.15 „Stebuklingoji 

Boružėlė“.
 16.40 „Kaip atsiranda 

daiktai“.
 17.10 „Tarnauti ir  

ginti“.
 18.15 „Čikagos  

policija“.
 19.00 Pasivaikščiojimai.
 19.30 Kultūros diena.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Tu gyvendamas 

džiaukis“.
 23.05 Monikos Liu kon-

certas festivalyje 
„Midsummer 
Vilnius 2020“.

 23.50 Magijos mokslas. 
Skraidančios 
raganos.

 24.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 Dabar  
pasaulyje.

 0.40 „Pasaulio garbė“.
 2.25 Čia – kinas.
 2.50 Dizaino doku-

mentika. Judanti 
grafika.

 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 3.50 Sportas. Orai.
 4.05 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija.
 4.35 Kultūros diena.
 5.30 Mokslo sriuba.

TV1
 6.20 „Rozenheimo 

policija“.
 7.20 „Anyta ar  

marti“.
 8.20 „Dvi širdys“.
 10.20 „Akloji“.
 11.25 „Pakvaišusi  

porelė“.
 12.30 „Alpių gelbėtojai“.
 13.35 „Mokytojas“.
 14.35 „Marija Vern“.
 15.45 „Pragaro virtuvė“.
 16.45 „Anyta ar marti“.
 17.50 „Akloji“.
 19.00 „Alpių gelbėtojai“.
 20.00 „Stebuklas“.
 21.00 „Nebylus liudi-

jimas“.
 23.15 „Fargo“.
 2.40 „Nusikaltimo 

vieta – Hamburgas. 
Auksiniai laikai“.

TV6
 6.30 „CSI. Niujorkas“.
 7.15 „Kobra 11“.
 8.10 „Univeras“.
 8.50 Statybų gidas.
 9.20 „Viešbutis“.
 10.25 „Simpsonai“.
 11.25 „Goldbergai“.
 12.25 „Naujakuriai“.
 12.55 „Saša ir Tania“.
 13.55 Kulinarijos meis-

tras.
 14.55 „Kobra 11“.
 15.55 „CSI. Niujorkas“.
 16.55 „Univeras“.
 18.00 „Optibet“ A lygos 

rungtynės Alytaus 
DFK „Dainava“–
Marijampolės 
„Sūduva“.

 20.00 Farai.
 21.00 Žinios.
 21.50 Sportas.
 21.55 Orai.
 22.00 „Rembo. Paskutinis 

kraujas“.
 0.00 „Seklys“.
 1.45 „Alinanti  

misija“.

Delfi
 6.00 Orijaus kelionių 

archyvai.
 8.00 Jos vardas MAMA.
 8.30 Orijaus kelionės.
 9.00 Delfi rytas.
 10.30 Alfas vienas 

namuose.
 11.30 Retro automobilių 

dirbtuvės.
 12.00 Delfi rytas.
 13.30 Lietuviškos atos-

togos.
 14.00 Automobilis už 0 

eurų.
 15.00 Žinios.
 15.35 Dienos tema.
 16.00 Žinios.
 16.30 Dienos interviu.
 17.00 Žinios.
 17.30 Dienos tema.
 18.00 Žinios.
 18.30 Krepšinio zona.
 19.15 Pokalbis su D. Žei-

myte-Biliene.
 20.00 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 21.00 Jūs rimtai?
 21.30 Kieno didesni?
 22.30 Kriminalinė zona su 

D. Dargiu.
 23.30 Automobilis už 0 

Eur.
 0.30 Delfi diena.
 5.30 Yugo broliai: blo-

giausiu pasaulyje 
automobiliu per 
Balkanus.

šeštaDieniS, rugsėjo 18 d. Saulė teka 6.54, leidžiasi 19.32, dienos ilgumas 12.38. 
Priešpilnis. Vardadieniai: Juozapas, Stanislovas, Mingailas, Galmantė, Stefanija, Stefa, Elita.

LRT TV
2021. 09.18
 6.02 Vartotojų kontrolė.
 6.55 Svajoja vaikai.
 7.20 Premjera. „Sakalai“.
 9.00 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 Pasaulio doku-

mentika. Premjera. 
„Pilys: paslaptys, 
mįslės, legendos. 
Ispanija“.

 13.05 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. 
„Koks spalvingas 
tas pasaulis“.

 14.00 „Hadsonas ir 
Reksas“.

 15.30 Žinios. Orai.
 15.45 Sveikinimų kon-

certas.
 17.30 Klauskite daktaro.
 18.30 Žinios. 
 19.00 Langas į valdžią.
 19.30 Stilius.
 20.30 Panorama.
 21.00 Maestro.
 22.10 „Vienintelė gali-

mybė“.
 23.50 „Didžioji siena“.
 1.30 „Tu gyvendamas 

džiaukis“.
 3.05 „Pilys: paslaptys, 

mįslės, legendos. 
Ispanija“.

 4.05 Langas į valdžią.
 4.30 „Hadsonas ir 

Reksas“.

LNK
 6.30 „Broliai meškinai. 

Nuotykių ieško-
tojai“.

 7.00 „Bunikula“.
 7.30 „Neramūs ir 

triukšmingi“.
 8.00 „Kikumba. Kovos 

dėl karūnos“.
 8.30 Sveikas!
 9.00 Mes pačios. 
 10.00 „Tomas ir Džeris 

lobių saloje“.
 11.20 „Užsispyrusi 

blondinė“.
 13.15 „Vagis polici-

ninkas“.
 15.10 „Didžiosios 

motušės namai. 
Obuolys nuo 
obels“.

 17.25 Noriu likti Lietu-
voje. 

 17.55 Gyvūnų pasaulis. 
 18.30 Žinios.
 19.30 „Emodži filmas“.
 21.10 PREMJERA. „Kaip 

bosė“.
 22.55 „Mergų balius“.
 1.00 „Ekvalaizeris 2“.

TV3
 6.35 „Madagaskaro 

pingvinai“.
 7.00 „Bakuganas. Šarvų 

sąjunga“.
 7.30 „Žuvėliokai“.
 8.00 „Madagaskaro 

pingvinai“.
 8.30 „Simpsonai“.
 9.00 Amžius ne riba.
 9.30 Sveikata.lt.
 10.00 Virtuvės istorijos.
 10.30 Gardu Gardu.
 11.00 Penkių žvaigždučių 

būstas.
 11.30 „Gyvenimas“.
 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 „Gyvenimas“.

 12.45 „Ralfas Griovėjas 
2“.

 14.55 „Džekas milžinų 
žudikas“.

 16.45 Ekstrasensų mūšis.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 Ekstrasensų mūšis.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 galvOK.
 19.40 Eurojackpot.
 19.45 galvOK.
 21.30  „Geri ketinimai“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48  „Geri ketinimai“.
 23.15 „Septynios 

seserys“.
 1.45 „Keršytojai. Bega-

lybės karas“.
 4.40 „Havajai 5.0“.
 5.35 „Gyvenimo 

išdaigos“.

BTV
 6.00 Info komentarai su 

Arnu Mazėčiu.
 7.00 „Pričiupom!“.
 7.30 „Negyvenamose 

salose su Beru 
Grilsu“.

 8.30 Miško atspalviai. 
 9.00 Sveikatos kodas. 
 9.30 Sveikatos kodas, 

televitrina.
 10.05 „Neįtikėtini 

gyvūnai“.
 11.15 „Negyvenamose 

salose su Beru 
Grilsu“.

 12.30 „Atranka. Išlieka 
stipriausi“.

 13.35 „Ekstrasensai tiria“.
 15.50 „Gordono Ramzio 

virtuvės košmarai“.
 17.00 Betsafe–LKL 

čempionatas. 
„Lietkabelis“–
„Neptūnas“.

 19.30 Nekenčiu 
žvaigždės. 

 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Įkalinti laike“.
 23.15 „Kryžminė ugnis“.
 1.20 „Piktas vairuo-

tojas“.

Lrytas
 7.00 „Žiedas su rubinu“.
 8.00 Gyvenimas. 
 9.00 Bušido ringas. 
 9.30 Krepšinio pasaulyje 

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

pristato: Keliautojo 
dienoraštis. 

 11.00 Švarūs miestai. 
 11.30 Inovacijų DNR.
 12.00 „Teisingumo 

agentai“.
 14.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 16.00 Žinios.
 16.30 Lietuvos miestai. 
 17.30 Vantos lapas. 
 18.00 Žinios.
 18.30 Laumės juosta. 
 20.00 Žinios.
 20.30 „Krepšinio evange-

lija pagal Šarą“.
 22.30 Žinios.
 23.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 0.00 „Teisingumo 

agentai“.
 2.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.35 Lietuvos miestai. 

 4.20 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. 

 5.00 Gyvenimas. 
 5.40 Vantos lapas. 
 6.00 „Žiedas su rubinu“.

LRT+
 6.05 Auksinis protas. 

Vasara.
 7.20 „Pasakojimai iš 

Japonijos“.
 7.30 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
 8.00 Pusryčiai pas 

kaimyną.
 8.30 Pradėk nuo savęs.
 9.00 Į sveikatą!
 9.30 Gyvenk kaip galima 

švariau.
 10.00 Kas geresnio, 

kaimyne?
 10.30 Vilniaus sąsiuvinis.
 11.00 Trembita.
 11.30 Rusų gatvė.
 12.00 Smalsumo genas.
 12.30 Pasivaikščiojimai.
 13.00 Mūšio laukas.
 13.30 Euromaxx.
 14.00 „Kelionių atvirukai. 

Versalio įtaka 
Švedijoje“.

 14.20 „Sakalai“.
 16.00 „Atėnė“.
 17.00 Veranda.
 17.30 Legendos. Šiandien 

ir visados.
 18.30 Skambantys pa-

sauliai su Nomeda 
Kazlaus.

 19.25 Vizionieriai. Min-
daugas Navakas.

 19.30 „Nuostabios 
mintys. Šiuolaikinio 
meno kūrėjas 
Antony Gormley“.

 19.55 FIFA pasaulio salės 
futbolo čempio-
natas. A grupė. 
Kosta Rika–Lietuva.

 21.40 „Ledo žmogus“.
 23.20 Justino Jaručio 

koncertas festiva-
lyje „Midsummer 
Vilnius 2020“.

 0.30 Dabar pasaulyje.
 0.55 „Smurto slėnyje“.
 2.35 Smalsumo genas.
 3.05 „Pasakojimai iš 

Japonijos“.
 3.10 Euromaxx.
 3.40 Skambantys pa-

sauliai su Nomeda 
Kazlaus. Svečias 
– menininkas, 
dizaineris Irakli Na-
sidze (Prancūzija, 
Sakartvelas).

 4.35 Legendos. Šiandien 
ir visados.

 5.30 Pusryčiai pas 
kaimyną.

TV1
 6.20 Pasirinkę Lietuvą. 
 6.50 Gynybinis paveldas 

Lietuvoje. 
 7.20 „Akloji“.
 8.50 „Rozenheimo 

policija“.
 9.50 „Žingsnis iki 

dangaus“.
 11.00 „Kai norisi 

žalumos“.
 12.00 „Šviežias maistas. 

Anos Olson 
receptai“.

 13.00 „Mylėk savo sodą“.
 14.00 „Akloji“.

 15.45 „Moteris“.
 17.45 „Anyta ar marti“.
 18.45 „Akloji“.
 19.50 „Būrėja“.
 21.00 „Vera. Jūros 

stiklas“.
 22.55 „Ištekėjusi už 

mafijos“.
 1.00 „Fargo“.
 4.05 „Nebylus liudi-

jimas“.

TV6
 6.10 Jukono vyrai.
 7.00 „Aliaskos geležin-

keliai“.
 7.55 „Visureigiais per 

Aliaską“.
 9.00 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 9.30 Statybų gidas.
 10.00 Autopilotas.
 10.30 Gazas dugnas.
 11.00 Sandėlių karai.
 11.30 „Besikeičianti 

planeta“.
 12.45 „Didysis Lūžių 

slėnis – laukinė 
Afrikos širdis“.

 13.55 Išlikimas.
 15.00 „Aliaskos geležin-

keliai“.
 16.00 Jukono vyrai.
 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 Lombardų 

žvaigždės.
 19.00 Kaukės.
 21.00 Žinios.
 22.00 „Rezerviniai farai“.
 0.15 „Bėgantis labirintu. 

Vaistai nuo 
mirties“.

 2.55 „Laukinia Havajai“.

Delfi
 6.00 Mano pramogos 

veidai.
 7.30 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 8.30 Marketingas 360.
 9.00 Sveika lėkštė su 

V. Kurpiene.
 9.30 Receptų receptai.
 10.00 Alfo didysis šou.
 11.00 Radikaliai smalsios.
 11.30 Išlikę.
 12.00 Čepas veža.
 12.30 Šiandien kimba.
 13.30 Meistro dieno-

raštis.
 14.00 Sveikai ir Laimingai.
 14.30 Gimę ne Lietuvoje.
 15.00 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 16.00 Orijaus kelionių 

archyvai.
 17.00 Geltonas karutis.
 17.30 Orijaus kelionės.
 18.00 Jūs rimtai?
 18.30 Lietuviškos atos-

togos.
 19.00 Ugnikalnių takais.
 20.30 Jos vardas  

MAMA.
 21.00 2800 km Dunojumi 

baidare su A. Valu-
javičiumi.

 22.00 Kitokie pasikalbė-
jimai 2021.

 0.00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.

 1.00 Mano pramogos 
veidai.

 2.30 Kitokie pasikalbė-
jimai 2021.

 4.30 Kasdienybės 
herojai.
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LRT TV
2021. 09.2
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 8.55 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.40 „Komisaras 

Reksas“.
 10.30 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 Kas ir kodėl? 
 12.00 Savaitė. 
 13.00 Savaitė su „Dvi-

račio žiniomis“
 13.30 Langas į valdžią. 
 14.00 Žinios. Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.20 „Kalnų daktaras“.
 17.10 „Ponių rojus“.
 18.00 Kas ir kodėl? 
 18.30 Svarbi valanda. 
 19.30 Daiktų istorijos.
 20.30 Panorama.
 21.30 LRT forumas. 
 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 „Paryžiaus policija 

1900“.
 24.00 „Grančesteris“.
 0.45 „Kelionių atvirukai. 

Bel Ilis ir Monet“.
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Daiktų istorijos. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 LRT forumas. 
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 Kas ir kodėl? 
 3.30 Dviračio žinios. 
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 Savaitė. 
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 Šoka Lietuva.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.00 „Balta – meilės 

spalva“.
 7.00 Nuo... Iki... 
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Du gyvenimai“.
 11.10 „Keičiu žmoną“.
 12.10 „Būrėja“.
 13.20 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „Uždraustas 

vaisius“.
 15.30 „Stebuklas“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 Žinios.
 19.30 KK2. 
 20.00 Nuo... Iki...
 21.00 „Monikai reikia 

meilės“.
 21.30 Žinios.
 22.30 „Pagrobimas 3“.
 0.45 „Begėdis“.
 1.55 „Bėgantis skustuvo 

ašmenimis 2049“.
 4.30 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.15 „Vėžliukai nindzės“.
 6.40 „Ančiukų istorijos“.
 7.05 „Madagaskaro 

pingvinai“.
 7.35 Svajonių sodai.
 8.35 „Meilės sūkuryje“.
 9.45 „Nordkvistų 

paslaptis“.
 11.45 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 14.00 „Gyvenimo 

išdaigos“.
 15.00 „Simpsonai“.

 16.00 TV3 žinios.
 16.25 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 Karštai su tv3.lt.
 20.30 „Moterys meluoja 

geriau“.
 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.22 TV3 sportas.
 22.27 TV3 orai.
 22.30 „Ledo kariai“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Ledo kariai“.
 0.20 „Kaulai“.
 1.25 „Havajai 5.0“.
 2.25 „Majų baikerių 

klubas“.
 3.35 „Vieniši tėvai“.
 4.05 „Kaulai“.
 5.05 „Saldainiukas“.

BTV
 6.15 „CSI. Majamis“.
 7.15 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.35 „Teisingumo 

agentai“.
 9.40 „Pėdsakas“.
 10.35 „Neįtikėtini 

gyvūnai“.
 11.35 „Jūrų pėstininkai“.
 12.30 „CSI. Majamis“.
 13.30 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.50 „Teisingumo 

agentai“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Jūrų pėstininkai“.
 18.30 Betsafe–LKL čem-

pionatas. Jonavos 
„CBet“–„Žalgiris“.

 21.00 „Anonimė“.
 22.55 „Mirtinas ginklas“.
 23.55 „Gyvi numirėliai“.
 1.00 „Narkotikų prekei-

viai“.

Lryto
 5.30 Vantos lapas. 
 6.00 Bušido ringas. 
 6.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 7.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 8.00 Senjorų avilys. 

Mankšta. 
 8.30 Inovacijų DNR. 
 9.00 „24/7“. 
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.00 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Mažos Mūsų 

Pergalės. 
 12.30 Kaimo akademija. 
 13.00 Nauja diena. 
 14.00 „Pėdsakas“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 Laisvės TV valanda. 
 17.30 „TV Europa 

pristato. Baltijos 
slapukė“.

 18.00 Reporteris. 
 18.30 Alfa taškas.
 19.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 20.00 Reporteris. 
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „Daktarė Koval-

čiuk“.

 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.
 22.58 Orai.
 23.00 Alfa taškas. 
 23.30 Laisvės TV valanda. 
 0.30 „Pėdsakas“.
 1.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 2.30 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 3.20 Alfa taškas. 
 3.40 Laisvės TV valanda. 
 4.20 „TV Europa 

pristato. Vyrų 
šešėlyje. Emilija 
Pliaterytė“.

 4.50 „Reali mistika“.

LRT+
 6.05 Beatos virtuvė. 
 7.00 „Stebuklingoji 

Boružėlė“.
 7.25 „Drakoniukas 

Kokosas“.
 7.40 „44 katės“. 
 7.55 „Ieškok manęs 

Paryžiuje“.
 8.25 Skambantys pa-

sauliai su Nomeda 
Kazlaus. Svečias 
– menininkas, 
dizaineris Irakli Na-
sidze (Prancūzija, 
Sakartvelas).

 9.25 Labas rytas, 
Lietuva.

 11.50 Kas geresnio, 
kaimyne? 

 12.20 Pusryčiai pas 
kaimyną. 

 12.50 Kultūros diena. 
 13.40 Duokim garo! 
 15.00 Istorijos detektyvai. 
 15.45 „Drakoniukas 

Kokosas“.
 16.00 „44 katės“. 
 16.15 „Stebuklingoji 

Boružėlė“.
 16.40 Svajoja vaikai. 
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.15 „Čikagos policija“.
 19.00 Išpažinimai. 
 19.30 „Pašokim. Visi į 

sceną“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Žmogiškasis mas-

telis. Gimę nardyti. 
Vandens ritualai“.

 22.30 „Kino istorija. 
Septintasis dešim-
tmetis“.

 23.15 „Kino istorija. 
Aštuntasis dešim-
tmetis“.

 24.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 Žagarės vyšnių 

festivalis 2015. 
 1.30 Maestro. 
 2.30 Euromaxx.
 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 3.50 Sportas. Orai.
 4.05 Krikščionio žodis. 
 4.35 LRT forumas. 
 5.30 Smalsumo genas. 

TV1
 6.10 „Rozenheimo 

policija“.
 7.10 „Žingsnis iki 

dangaus“.
 8.20 „Dvi širdys“.
 10.20 „Akloji“.
 11.25 „Pakvaišusi porelė“.

 12.30 „Alpių gelbėtojai“.
 13.35 „Mokytojas“.
 14.35 „Marija Vern“.
 15.45 „Pragaro virtuvė“.
 16.45 „Anyta ar marti“.
 17.50 „Akloji“.
 19.00 „Alpių gelbėtojai“.
 20.00 „Stebuklas“.
 21.00 „Rivjera“.
 23.00 „Svajoklė“.
 0.00 „Našlaitės“.
 2.00 „Prancūziška 

žmogžudystė. 
Valansjeno pražu-
vėliai“.

TV6
 6.30 „CSI. Niujorkas“.
 7.15 „Kobra 11“.
 8.10 „Univeras“.
 8.50 Gazas dugnas.
 9.20 Sandėlių karai.
 10.20 „Simpsonai“.
 11.20 „Vieniši tėvai“.
 12.15 „Naujakuriai“.
 12.45 „Saša ir Tania“.
 13.50 Kulinarijos meis-

tras.
 14.55 „Kobra 11“.
 15.55 „CSI. Niujorkas“.
 16.55 „Univeras“.
 18.00 „Viešbutis“.
 19.00 „Goldbergai“.
 20.00 Nuogi ir įbauginti.
 21.00 „Kolumbiana“.
 23.15 „Tūnąs tamsoje. 

Trečia dalis“.
 1.00 „Naša Raša“.
 1.20 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 2.40 „Fizrukas“.

Delfi TV
 6.00 Mano pramogos 

veidai.
 7.30 Retro automobilių 

dirbtuvės.
 8.00 Geltonas karutis.
 8.30 Jūs rimtai? 
 9.00 Delfi rytas. 
 10.30 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 11.30 Šaro Barsa.
 12.00 Delfi rytas. 
 13.30 Šiandien kimba.
 14.30 Išpakuota.
 15.00 Žinios.
 15.15 Dienos tema.
 15.35 Piniginiai reikalai.
 16.00 Žinios.
 16.30 Dienos interviu.
 17.00 Žinios.
 17.30 Dienos tema.
 18.00 Žinios.
 18.30 Dienos interviu.
 19.00 Žinios.
 19.15 Iš esmės su V. Bru-

veriu ir D. Žeimyte-
Biliene.

 20.00 Išlikę.
 20.30 Sveika lėkštė su 

V. Kurpiene.
 21.00 Kasdienybės 

herojai.
 21.45 Jos vardas  

MAMA.
 22.15 Radikalus smal-

sumas.
 22.45 Orijaus kelionės.
 23.15 Šaro Barsa.
 23.45 Delfi Pulsas.
 0.00 Delfi diena.
 5.00 Orijaus kelionių 

archyvai.
 5.30 Yugo broliai: blo-

giausiu pasaulyje 
automobiliu per 
Balkanus.
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 6.02 Gimę tą pačią 
dieną.

 7.00 Veranda.
 7.30 Šventadienio 

mintys.
 8.00 Išpažinimai.
 8.30 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite.
 9.00 Gyventi kaime 

gera.
 9.30 Svajoja vaikai.
 10.00 Gustavo enciklope-

dija.
 10.30 Lietuvos tūkstan-

tmečio vaikai.
 11.30 Mūsų gyvūnai.
 12.00 Pasaulio dokumen-

tika. „Nuostabiausi 
pasaulio gamtos 
stebuklai. Ugnikal-
niai“.

 12.55 Pasaulio dokumen-
tika. „Salų gamtos 
slėpiniai. Fol-
klandas. Pingvinų 
rojus“.

 13.50 „Puaro“.
 15.30 Žinios. Orai.
 15.45 Istorijos detektyvai.
 16.30 Duokim garo!
 18.00 Savaitė su „Dvi-

račio žiniomis“.
 18.30 Žinios. 
 19.00 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
 19.30 Savaitė.
 20.30 Panorama.
 21.00 „Viktorija“.
 21.50 „Vairavimo 

pamokos“.
 23.20 „Ledo žmogus“.
 1.00 „Vienintelė gali-

mybė“.
 2.40 „Nuostabiausi 

pasaulio gamtos 
stebuklai. Ugnikal-
niai“.

 3.30 Istorijos detektyvai.
 4.15 „Puaro“.

LNK
 6.35 „Broliai meškinai. 

Nuotykių ieško-
tojai“.

 7.05 „Šaunusis Skū-
bis-Dū“.

 7.35 „Neramūs ir 
triukšmingi“.

 8.05 „Kikumba. Kovos 
dėl karūnos“.

 8.35 „Tomas ir Džeris“.
 9.05 PREMJERA. „Aš-

tuonkojis Dipas“.
 10.55 „Užsispyrusi 

blondinė 2“.
 12.50 „Skola tėtušiui“.
 15.05 PREMJERA. „Kur 

tu pradingai, 
Bernadeta?“.

 17.20 Teleloto. 
 18.30 Žinios.
 19.30 Kaukės. 
 22.00 „Bėgantis skustuvo 

ašmenimis 2049“.
 1.05 „Mobilusis“.
 2.45 „Kaip bosė“.

TV3
 6.35 „Madagaskaro 

pingvinai“.
 7.00 „Bakuganas. Šarvų 

sąjunga“.
 7.30 „Žuvėliokai“.
 8.00 „Madagaskaro 

pingvinai“.
 8.30 „Simpsonai“.

 9.00 Svajonių ūkis.
 9.30 La Maistas.
 10.00 Pasaulis pagal 

moteris.
 11.00 Svajonių sodai.
 12.00 „Gyvenimas“.
 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 „Gyvenimas“.
 13.05 „Auklė 3“.
 15.00 „Netikra vienuolė 

2“.
 17.15 „Kobra 11“.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 „Kobra 11“.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 X Faktorius.
 22.00 „Transporteris 3“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Transporteris 3“.
 0.10 „Bermudų 

trikampis 2“.
 2.00 „Geri ketinimai“.

BTV
 6.00 Info komentarai su 

Arnu Mazėčiu.
 7.00 „Pričiupom!“.
 7.30 „Baltijos galiūnų 

čempionatas“.
 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 „Lietuvos galiūnų 

čempionato III 
etapas“. 

 10.05 „Neįtikėtini 
gyvūnai“.

 11.15 „Negyvenamose 
salose su Beru 
Grilsu“.

 12.30 „Spec. būrys. 
Išlieka stipriausi“.

 13.40 „Ekstrasensai tiria“.
 15.55 „Gordono Ramzio 

virtuvės košmarai“.
 17.00 Betsafe–LKL 

čempionatas. 
„Nevėžis-Optibet“–
„Labas Gas“.

 19.30 „Mirtinas ginklas“.
 20.30 „Paskutinis laivas“.
 22.30 „Gyvi numirėliai“.
 23.35 „Narkotikų prekei-

viai“.
 0.35 „Įkalinti laike“.
 2.35 „Kryžminė ugnis“.

Lrytas
 7.00 „Žiedas su rubinu“.
 8.00 Švarūs miestai. 
 8.30 Kaimo akademija. 
 9.00 Senjorų avilys. 

Mankšta. 
 9.30 Grilio skanėstai. 
 10.00 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 10.30 Deutsche Welle 

pristato: Greitis. 
 11.00 „TV Europa 

pristato. Vyrų 
šešėlyje. Julija 
Beniuševičiūtė 
Žymantienė-Že-
maitė“. 

 11.30 Mūsų gyvūnai. 
 12.00 „Teisingumo 

agentai“.
 14.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 16.00 Žinios.
 16.30 „24/7“. 
 17.30 Nauja diena. 
 18.00 Žinios.
 18.30 Mūsų gyvūnai. 
 19.00 „Nemarusis 

prancūzų šansonas. 
Scenos ir užkulisių 
istorijos iš Kauno 
muzikinio teatro“.

 20.00 Žinios.
 20.30 „Akligatvis“.
 21.30 „24/7“. 
 22.30 Žinios.
 23.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai.
 0.00 „Teisingumo 

agentai“.
 2.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.35 „TV Europa 

pristato. Vyrų 
šešėlyje. Julija 
Beniuševičiūtė 
Žymantienė-Že-
maitė“.

 3.55 Kaimo akademija. 
 4.20 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 5.00 Kaimo akademija. 

LRT+
 6.05 Duokim garo!
 7.30 Krikščionio žodis.
 8.00 Kelias.
 8.30 Menora.
 9.00 Širdyje lietuvis.
 10.00 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija.
 10.30 Praeitis ateičiai.
 11.30 7 Kauno dienos.
 12.00 Mokslo sriuba.
 12.30 Šv. Mišios iš Vil-

niaus Šv. vyskupo 
Stanislovo ir Šv. 
Vladislovo arkika-
tedros bazilikos. 

 13.40 Išpažinimai.
 14.05 „Džekas nori 

broliuko“.
 15.30 Svajoja vaikai.
 16.00 „Drakonų princas“.
 17.00 Mūsų gyvūnai.
 17.30 Kultūringai su 

Nomeda.
 18.30 Stambiu planu.
 19.30 Premjera. „Artūras 

Poviliūnas. Sporto 
diplomatas“.

 20.30 Panorama.
 21.00 „Vox Juventus“. 
 22.15 Fortepijono mara-

tonas Beethovenui. 
Sonata fortepijonui 
nr. 5 c-moll, op. 10 
nr. 1. 

 22.35 „Kodėl važinėjame 
dviračiu“.

 23.35 Panorama.
 0.05 „Vairavimo 

pamokos“.
 1.35 7 Kauno dienos.
 2.05 „Pasakojimai iš 

Japonijos“.
 2.15 Kultūringai su 

Nomeda.
 3.10 Stambiu planu.
 4.05 „Džekas nori 

broliuko“.
 5.30 Pradėk nuo savęs.

TV1
 6.20 Pasirinkę Lietuvą. 
 6.50 Gynybinis paveldas 

Lietuvoje. 
 7.20 „Akloji“.
 8.50 „Rozenheimo 

policija“.
 9.50 „Žingsnis iki 

dangaus“.
 11.00 „Populiariausi 

užkandžiai“.
 12.00 „Šviežias maistas. 

Anos Olson 
receptai“.

 13.00 Sveikinimai. 
 15.45 „Moteris“.
 17.45 „Anyta ar marti“.

 18.45 „Akloji“.
 19.50 „Būrėja“.
 21.00 „Prancūziška 

žmogžudystė. 
Valansjeno pražu-
vėliai“.

 23.15 „Žaliosios katės“.
 1.30 „Ištekėjusi už 

mafijos“.
 3.15 „Vera. Jūros 

stiklas“.

TV6
 6.10 Jukono vyrai.
 7.00 „Aliaskos geležin-

keliai“.
 7.55 „Visureigiais per 

Aliaską“.
 9.00 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 9.30 Vienam gale 
kablys.

 10.00 Praeities žvalgas.
 10.30 Iššūkis.
 11.00 Sandėlių karai.
 11.30 „Besikeičianti 

planeta“.
 12.40 „Didysis Lūžių 

slėnis – laukinė 
Afrikos širdis“.

 13.55 Išlikimas.
 15.00 „Aliaskos geležin-

keliai“.
 16.00 Jukono vyrai.
 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 Lombardų 

žvaigždės.
 18.30 Krovinių karai.
 19.00 Kaukės.
 20.00 „Vienas“.
 21.00 Žinios.
 22.00 „Prezidento lėktuvo 

sudužimas“.
 23.55 „Rembo. Paskutinis 

kraujas“.

Delfi
 6.00 Mano pramogos 

veidai.
 7.30 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 8.30 Šiandien kimba.
 9.30 Meistro dieno-

raštis.
 10.00 Alfas vienas 

namuose.
 11.00 Receptų receptai.
 11.30 Išpakuota.
 12.00 Sekmadienio Šv. 

Mišių transliacija.
 13.15 Sveikatos receptas.
 14.00 Sveika lėkštė su 

V. Kurpiene.
 14.30 Retro automobilių 

dirbtuvės.
 15.00 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 16.00 Orijaus kelionių 

archyvai.
 17.00 Automobilis už 0 

Eur.
 18.00 Kieno didesni?
 19.00 Ugnikalnių takais.
 20.30 Šaro Barsa.
 21.00 Kasdienybės 

herojai.
 21.45 Delfi pulsas.
 22.00 Kitokie pasikalbė-

jimai 2021.
 0.00 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 1.00 Mano pramogos 

veidai.
 2.30 Kitokie pasikalbė-

jimai 2021.
 4.30 Kasdienybės 

herojai.
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LRT TV
2021. 09.22 
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 8.55 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.40 „Komisaras 

Reksas“.
 10.30 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 Kas ir kodėl? 
 12.00 „Triumfo kelias. 

Jonas Karolis 
Chodkevičius“.

 13.00 Daiktų istorijos. 
 14.00 Žinios. Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.20 „Kalnų daktaras“.
 17.10 „Ponių rojus“.
 18.00 Kas ir kodėl? 
 18.30 Svarbi valanda. 
 19.30 Kitą kartą Afrikoje. 
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Lietuva kalba. 
 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 „Paryžiaus policija 

1900“.
 24.00 „Grančesteris“.
 0.45 „Kelionių atvirukai. 

Pasakiškasis Balt-
huso Morvanas“.

 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Kitą kartą Afrikoje. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Lietuva kalba. 
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 Kas ir kodėl? 
 3.30 Dviračio žinios. 
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 Stilius. 
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 Šoka Lietuva.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.00 „Balta – meilės 

spalva“.
 7.00 KK2.
 7.30 „Monikai reikia 

meilės“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Du gyvenimai“.
 11.10 „Keičiu žmoną“.
 12.10 „Būrėja“.
 13.20 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „Uždraustas 

vaisius“.
 15.30 „Stebuklas“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2. 
 20.00 Šeškinės 20. 
 21.00 „Monikai reikia 

meilės“.
 21.30 Žinios.
 22.20 Sportas.
 22.27 Orai.
 22.30 „Absoliutus blogis. 

Pabaiga“.
 0.40 „Begėdis“.
 1.50 Operacija „Finalas“.
 3.55 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.15 „Vėžliukai nindzės“.
 6.40 „Ilgo plauko 

istorija“.
 7.05 „Madagaskaro 

pingvinai“.
 7.35 Prieš srovę.
 8.35 „Meilės sūkuryje“.

 9.45 „Nakvynė su pus-
ryčiais. Kur aplanko 
meilė“.

 11.45 „Midsomerio 
žmogžudystės“.

 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 14.00 „Gyvenimo 

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

geriau“.
 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.22 TV3 sportas.
 22.27 TV3 orai.
 22.30 „Žmonijos biuras“.
 22.45 Vikinglotto.
 22.50 „Žmonijos biuras“.
 23.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 23.18 „Žmonijos biuras“.
 0.25 „Pasirodymas“.
 1.25 „Havajai 5.0“.
 2.25 „Majų baikerių 

klubas“.
 3.55 „Vieniši tėvai“.
 4.25 „Pasirodymas“.
 5.15 „Saldainiukas“.

BTV
 6.15 „CSI. Majamis“.
 7.15 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.35 „Teisingumo 

agentai“.
 9.40 „Pėdsakas“.
 10.35 „Apuokas“.
 11.35 „Jūrų pėstininkai“.
 12.30 „CSI. Majamis“.
 13.30 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.50 „Teisingumo 

agentai“
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Jūrų pėstininkai“.
 18.30 Betsafe–LKL 

čempionatas. 
„Šiauliai-7bet“–
„Pieno žvaigždės“.

 21.00 „Sukilimas“.
 22.45 „Skiriamoji juosta“.
 0.50 „Iš visų jėgų“.

Lryto
 5.30 Nauja diena. 
 6.30 Mūsų gyvūnai. 
 7.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 8.00 „Žiedas su rubinu“.
 9.00 „Teisingumo 

agentai“.
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.00 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Tiek žinių. 
 12.30 Alfa taškas.
 13.00 Nauja diena. 
 14.00 „Pėdsakas“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris.
 16.30 Laikykitės ten. 
 17.30 „Zoologijos sodas“.
 18.00 Reporteris.
 18.30 Alfa taškas.
 19.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 20.00 Reporteris. 
 20.20 Sportas.
 20.28 Orai.
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.
 22.58 Orai.
 23.00 Alfa taškas.
 23.30 Laikykitės ten. 
 0.30 „Pėdsakas“.
 1.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 2.30 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 3.20 Alfa taškas. 
 3.40 Laikykitės ten. 
 4.20 „TV Europa 

pristato. Vyrų 
šešėlyje. Marija 
Pečkauskaitė-Ša-
trijos Ragana“.

 4.50 „Reali mistika“.

LRT+
 6.05 (Ne)emigrantai. 
 7.00 „Stebuklingoji 

Boružėlė“.
 7.25 „Drakoniukas 

Kokosas“.
 7.40 „44 katės“. 
 7.55 „Ieškok manęs 

Paryžiuje“.
 8.25 Širdyje lietuvis. 
 9.25 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.50 Menora. 
 12.20 Į sveikatą! 
 12.50 Širdyje lietuvis. 
 13.45 Euromaxx. 
 14.15 Veranda. 
 14.45 „Gyvenimas po 

Stounhendžo“.
 15.45 „Drakoniukas 

Kokosas“.
 16.00 „44 katės“. 
 16.15 „Stebuklingoji 

Boružėlė“.
 16.40 Mūsų gyvūnai. 
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.15 „Čikagos policija“.
 19.00 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 19.30 Premjera. „Ar-

chitektas Alvaras 
Aaltas“.

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Praeitis ateičiai. 
 22.30 Mūšio laukas. 
 23.00 Į sveikatą! 
 23.30 Pradėk nuo savęs. 
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 Žagarės vyšnių 

festivalis 2014. 
 1.30 Auksinis protas. 

Vasara. 
 2.45 „Kelionių atvirukai. 

Versalio įtaka 
Švedijoje“.

 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 3.50 Sportas. Orai.
 4.05 Išpažinimai. 
 4.35 Lietuva kalba. 
 5.30 Euromaxx. 

TV1
 6.20 „Rozenheimo 

policija“.
 7.20 „Anyta ar marti“.
 8.20 „Dvi širdys“.
 10.20 „Akloji“.

 11.25 „Pakvaišusi porelė“.
 12.30 „Alpių gelbėtojai“.
 13.35 „Mokytojas“.
 14.35 „Marija Vern“.
 15.45 „Pragaro virtuvė“.
 16.45 „Anyta ar marti“.
 17.50 „Akloji“.
 19.00 „Alpių gelbėtojai“.
 20.00 „Stebuklas“.
 21.00 „Aklasis detek-

tyvas. Mirusios 
Vienos merginos“.

 22.55 „Svajoklė“.
 23.55 „Našlaitės“.
 1.55 „Detektyvė Durant. 

Žudikiškos dienos“.

TV6
 6.30 „CSI. Niujorkas“.
 7.15 „Kobra 11“.
 8.10 „Univeras“.
 8.50 Vienam gale 

kablys.
 9.20 „Viešbutis“.
 10.25 „Simpsonai“.
 11.25 „Goldbergai“.
 12.25 „Paskutinis žmogus 

Žemėje“.
 12.55 „Saša ir Tania“.
 13.55 Kulinarijos meis-

tras.
 14.55 „Kobra 11“.
 15.55 „CSI. Niujorkas“.
 16.55 „Univeras“.
 18.00 „Viešbutis“.
 19.00 „Goldbergai“.
 20.00 Nuogi ir įbauginti.
 21.00 „Horizontas“.
 22.55 „Gelbėtojai“.
 23.45 „Naša Raša“.
 1.10 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 2.30 „Fizrukas“.

Delfi TV
 6.00 Mano pramgos 

veidai.
 7.30 Išlikę.
 8.00 Sveika lėkštė su 

V. Kurpiene.
 8.30 Lietuviškos atos-

togos.
 9.00 Delfi rytas. 
 10.30 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 11.30 Verslo požiūris.
 12.00 Delfi rytas. 
 13.30 Čepas veža.
 14.00 Kieno didesni?
 15.00 Žinios.
 15.35 Dienos tema.
 16.00 Žinios.
 16.30 Dienos interviu.
 17.00 Žinios.
 17.30 Dienos tema.
 18.00 Žinios.
 18.30 Dienos interviu.
 19.00 Žinios.
 19.15 Iš esmės su D. Žei-

myte-Biliene.
 20.00 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 21.00 Orijaus kelionės.
 21.30 Gimę ne Lietuvoje.
 22.00 2800 km Dunojumi 

baidare su A. Valu-
javičiumi.

 23.00 Moters vizija su 
D. Žeimyte-Biliene.

 23.30 Lietuviškos atos-
togos.

 0.00 Delfi diena.
 5.00 Orijaus kelionių 

archyvai.
 5.30 Yugo broliai: blo-

giausiu pasaulyje 
automobiliu per 
Balkanus.

antraDieniS, rugsėjo 21 d. Saulė teka 7.00, leidžiasi 19.24, dienos ilgumas 12.24. 
Pilnatis. Vardadieniai: Matas, Mantvilas, Viskintė.

LRT TV
2021. 09.21
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 8.55 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.40 „Komisaras 

Reksas“.
 10.30 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 Kas ir kodėl? 
 12.00 Maestro. 
 13.00 Klauskite daktaro. 
 14.00 Žinios. Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.20 „Kalnų daktaras“.
 17.10 „Ponių rojus“.
 18.00 Kas ir kodėl? 
 18.30 Svarbi valanda. 
 19.30 (Ne)emigrantai.
 20.30 Panorama.
 21.30 „Triumfo kelias. 

Jonas Karolis 
Chodkevičius“.

 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 „Paryžiaus policija 

1900“.
 24.00 „Grančesteris“.
 0.45 „Kelionių atvirukai. 

Versalio įtaka 
Švedijoje“.

 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 (Ne)emigrantai. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 „Triumfo kelias. 

Jonas Karolis 
Chodkevičius“.

 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 Kas ir kodėl? 
 3.30 Dviračio žinios. 
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite. 
 4.30 Keliai. Mašinos. 

Žmonės. 
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 Dizaino dokumen-

tika. Industrinis 
dizainas. 

 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.00 „Balta – meilės 

spalva“.
 7.00 KK2.
 7.30 „Monikai reikia 

meilės“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Du gyvenimai“.
 11.10 „Keičiu žmoną“.
 12.10 „Būrėja“.
 13.20 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „Uždraustas 

vaisius“.
 15.30 „Stebuklas“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2. 
 20.00 Bus visko. 
 21.00 „Monikai reikia 

meilės“.
 21.30 Žinios.
 22.30 „Operacija 

„Finalas“.
 0.55 „Begėdis“.
 2.05 „Pagrobimas 3“.
 3.55 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.15 „Vėžliukai nindzės“.
 6.40 „Ančiukų istorijos“.
 7.05 „Madagaskaro 

pingvinai“.

 7.35 Karštai su tv3.lt.
 8.35 „Meilės sūkuryje“.
 9.45 „Kur gyvena tavo 

širdis“.
 11.45 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 14.00 „Gyvenimo 

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

geriau“.
 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.22 TV3 sportas.
 22.27 TV3 orai.
 22.30 „Greičio įkaitai“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Greičio įkaitai“.
 0.15 „Pasirodymas“.
 1.15 „Havajai 5.0“.
 2.15 „Majų baikerių 

klubas“.
 3.25 „Vieniši tėvai“.
 3.55 „Pasirodymas“.
 4.55 „Saldainiukas“.

BTV
 6.15 „CSI. Majamis“.
 7.15 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.35 „Teisingumo 

agentai“.
 9.40 „Pėdsakas“.
 10.35 „Apuokas“.
 11.35 „Jūrų pėstininkai“.
 12.30 „CSI. Majamis“.
 13.30 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.50 „Teisingumo 

agentai“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Jūrų pėstininkai“.
 18.30 „Apuokas“.
 19.30 „Snaiperis“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Skiriamoji juosta“.
 23.05 „Anonimė“.
 1.00 „Iš visų jėgų“.
 1.50 „Snaiperis“.

Lryto
 5.30 Nauja diena. 
 6.30 Inovacijų DNR. 
 7.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 8.00 „Žiedas su rubinu“.
 9.00 „Teisingumo 

agentai“.
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.00 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Tiek žinių. 
 12.30 Alfa taškas.
 13.00 Nauja diena.
 14.00 „Pėdsakas“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.20 Sportas.
 16.28 Orai.
 16.30 #NeSpaudai. 
 17.30 „Zoologijos sodas“.
 18.00 Reporteris. 
 18.20 Sportas.

 18.24 Orai.
 18.25 „Europa – tai aš“.
 18.30 Alfa taškas. 
 19.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 20.00 Reporteris. 
 20.20 Sportas.
 20.28 Orai.
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.
 22.54 Orai.
 22.55 „Europa – tai aš“.
 23.00 Alfa taškas.
 23.30 #NeSpaudai. 
 0.30 „Pėdsakas“.
 1.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 2.30 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 3.20 Alfa taškas. 
 3.40 #NeSpaudai. 
 4.20 „TV Europa 

pristato. Vyrų 
šešėlyje. Rašytoja 
Gabrielė Petkevi-
čaitė-Bitė“.

 4.50 „Reali mistika“.

LRT+
 6.05 Daiktų istorijos. 
 7.00 „Stebuklingoji 

Boružėlė“.
 7.25 „Drakoniukas 

Kokosas“.
 7.40 „44 katės“. 
 7.55 „Ieškok manęs 

Paryžiuje“.
 8.25 Legendos. Šiandien 

ir visados. 
 9.25 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.50 Vilniaus sąsiuvinis. 
 12.20 Smalsumo genas.
 12.50 Legendos. Šiandien 

ir visados. 
 13.45 7 Kauno dienos. 
 14.15 Mokslo sriuba. 
 14.45 „Pašokim. Visi į 

sceną“.
 15.45 „Drakoniukas 

Kokosas“.
 16.00 „44 katės“. 
 16.15 „Stebuklingoji 

Boružėlė“.
 16.40 Gustavo enciklope-

dija. 
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.15 „Čikagos policija“.
 19.00 Gyvenk kaip galima 

švariau. 
 19.30 Premjera. 

„Gyvenimas po 
Stounhendžo“.

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Vienui vieni“.
 23.00 Vartotojų kontrolė. 
 23.50 Dizaino doku-

mentika. Judanti 
grafika. 

 24.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 Žagarės vyšnių 

festivalis 2015. 
 1.40 „Vox Juventus“
 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 3.50 Sportas. Orai.
 4.05 Kelias. 
 4.35 „Triumfo kelias. 

Jonas Karolis 
Chodkevičius“.

 5.30 Pasivaikščiojimai. 

TV1
 6.10 „Rozenheimo 

policija“.
 7.10 „Žingsnis iki 

dangaus“.
 8.20 „Dvi širdys“.
 10.20 „Akloji“.
 11.25 „Pakvaišusi porelė“.
 12.30 „Alpių gelbėtojai“.
 13.35 „Mokytojas“.
 14.35 „Marija Vern“.
 15.45 „Pragaro virtuvė“.
 16.45 „Anyta ar marti“.
 17.50 „Akloji“.
 19.00 „Alpių gelbėtojai“.
 20.00 „Stebuklas“.
 21.00 „Detektyvė Durant. 

Žudikiškos dienos“.
 22.55 „Svajoklė“.
 23.55 „Našlaitės“.
 1.55 „Rivjera“.

TV6
 6.30 „CSI. Niujorkas“.
 7.15 „Kobra 11“.
 8.10 „Univeras“.
 8.50 Iššūkis.
 9.20 „Viešbutis“.
 10.25 „Simpsonai“.
 11.25 „Goldbergai“.
 12.20 „Naujakuriai“.
 12.50 „Saša ir Tania“.
 13.55 Kulinarijos meis-

tras.
 14.55 „Kobra 11“.
 15.55 „CSI. Niujorkas“.
 16.55 „Univeras“.
 18.00 „Viešbutis“.
 19.00 „Goldbergai“.
 20.00 Nuogi ir įbauginti.
 21.00 „Priverstas žudyti“.
 23.00 „Gelbėtojai“.
 23.45 „Naša Raša“.
 1.10 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 2.30 „Fizrukas“.

Delfi TV
 6.00 Ugnikalnių takais.
 7.30 Radikalus smal-

sumas.
 8.00 Išpakuota.
 8.30 Gimę ne Lietuvoje.
 9.00 Delfi rytas. 
 10.30 Alfo didysis šou.
 11.30 Receptų receptai.
 12.00 Delfi rytas. 
 13.30 Kasdienybės 

herojai.
 14.15 Delfi pulsas.
 15.00 Žinios.
 15.35 Dienos tema.
 16.00 Žinios.
 16.30 Dienos interviu.
 17.00 Žinios.
 17.30 Dienos tema.
 18.00 Žinios.
 18.30 Dienos interviu.
 19.00 Žinios.
 19.15 Iš esmės su 

A. Peredniu.
 20.00 Verslo požiūris.
 20.30 Moters vizija su 

D. Žeimyte-Biliene.
 21.00 Kieno didesni?
 22.00 Kriminalinė 

Lietuvos zona su 
D. Dargiu.

 23.00 Automobilis už 0 
eurų.

 0.00 Delfi diena.
 5.00 Orijaus kelionių 

archyvai.
 5.30 Yugo broliai: blo-

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

Rekreacinės paskirties  •žemės sklypą šalia ežero (iki 
vandens apie 50 m, patogus 
privažiavimas, galima statyba), 
kaina 12 000 Eur.  
Tel. 8 686 70841.

Grūdų pikiavimo sandėlį  •Nemajūnų k. (su grūdų pikiavi-
mo malūnu arba atskirai), kaina 
sutartinė. Tel. 8 698 78040.

Sodybą N. Kirsnos k., Laz- •dijų r. sav., (sodyba prižiūrėta, 
galima gyventi iš karto, namas 
mūrinis, 2 aukštų, 5 kambarių, 
su baldais ir buitine technika, 
šildomas kietuoju kuru (vieti-
nis centrinis šildymas), komu-
nalinis vandentiekis, sodyboje 
yra ūkiniai pastatai, garažas, 
šulinys, prižiūrėtas sodas ir 
aplinka, 45 arai dirbamos 
žemės, šalia galima įsigyti 7 ha 
žemės). Tel. 8 611 50514.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

VW GOLF III (1997 m.) ir  •VW PASSAT skardinių ratlan-
kių R14 originalius plastikinius 
gaubtus ir centrinės skylės 
dangtelius, kaina nuo 2 eurų 
už vnt., ir 2002 m. AUDI A6 
dvejas priekinio bamperio gro-
teles, kaina po 5 eurus. Druski-
ninkai. Tel. 8 686 43600.

GYVULIAI

Ėringas avis.   •Tel. 8 642 07624. 

Lietuvos sunkiųjų veislės  •kumelę, 5 metų, kaina 2 600 
Eur, kumelaitę, 1,5 metų, kaina 

1 600 Eur. Ūkio numeris  •50674000637.  
Tel. 8 616 02932.

4 mėn. ožkytę, motina  •Zaneno veislės.  
Tel. 8 682 24447.

AUGALAI

Maistines ,,Vineta“ veislės  •bulves. Pristatome į namus.  
Tel. 8 614 56206.

Bulves, pigiai miežius, avižų  •ir vikių mišinį, kviečius.  
Tel. 8 623 04363. 

Mišinį (50 % avižų, 50 %  •vikių). Tinka žalinimui.  
Tel. 8 614 56206. 

LAURA ir CAMPINA veislės  •bulves, maistinės – 0,40 Eur/
kg, pašarinės  – 0,15 Eur/kg. 
Galiu atvežti.  
Tel. 8 606 78019.

Kviečius „Etana“ (C, 3 atsė- •lis) sėklai ir pašarui.   
Tel. 8 645 49627.

KITI

Pigiai – pjaustytas labrado- •rito akmens plokštes Lazdijuo-
se. Tel. 8 686 70841.

UAB „Martas“, Gėlyno g. 17,  •Lazdijuose, galite įsigyti balta-
rusiškų durpių briketų, akmens 
anglies, skaldelės kapams.  
Tel.: (8 318) 51721,  
8 652 51721. 

Pigiai – kioską.   •Tel. 8 698 78040.

Naują išmanųjį telefoną  •„Umidigi A9PRO“.  
Tel. 8 610 13577.

PARDUODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

Gyvenamąjį namą (buv. val- •gyklą) Vainiūnų k., Seirijų sen., 
Lazdijų r. sav., (privati namų 
valda 0,338 ha, atlikti geodezi-
niai matavimai, trifazis elek-
tros įvadas, sodyba prie naujai 
asfaltuoto kelio ir miško).  
Tel. 8 686 70 841.

Sodybą Gervėnų k., Lazdijų r.  •sav. (70 a, medinis namas, ūki-
nis pastatas, svirnas, du garažai, 
galima papildomai pirkti 10 ha 
žemės). Tel. 8 614 04094.

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

Sklypą namo statybai Laz- •dijų mieste. Tel. 8 686 70841.

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

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

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

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 
upelio, atlikti geodeziniai ma-
tavimai, visos miesto komuni-
kacijos), kaina 550 Eur už a.  
Tel. 8 686 70841.

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

KlasifiKuoti
sKelbimai

tel. 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com

Tel. 8 684 95050.  

Veršelių 
supirkimas. 

VERŠELIŲ 
SUPIRKIMAS.

Tel. 8 684 95050.

GALVIJŲ 
SUPIRKIMAS.
Tel.: 8 682 49384, 

8 686 98223.

SavaitėS horoSkopaS 
(rugsėjO 20—26 d.)

avinas (03.21–04.20)
Būsite nusiteikę atvirai reikšti savo 
mintis. Nors tam tikrose situacijose 
tai gali padėti įgyti pranašumą, tačiau 
žvaigždės pataria būti atsargesniems ir 
išmokti laikyti liežuvį už dantų. Kartais 
pernelyg atvirai reiškiama kritika gali 
iššaukti pasipiktinimų bangą, taigi, tai 
gali baigtis dideliais nemalonumais. 
Prieš ką nors sakydami, turėtumėte 
gerai pagalvoti, ar tai vėliau neatsigręš 
prieš jus.

jautis (04.21–05.21)
Norėsite likti savo komforto zonoje, 
tačiau aplinkybės tam bus nepalankios. 
Žvaigždės pataria nebijoti imtis naujos 
veiklos, nes būtent tai jums gali atverti 
kur kas platesnius kelius. Pasistenkite 
kuo labiau pasitikėti savo jėgomis, nes 
jūsų minčių galia šiuo metu bus kaip 
niekad stipri. Jei būsite ryžtingi, jau 
labai greitai galėsite džiaugtis atsi-
vėrusiomis galimybėmis.

Dvyniai (05.22–06.21)
Permainų metas. Nors kurį laiką teko 
plaukti pasroviui, tačiau dabar gali pri-
reikti gerokai didesnių pastangų, kurios 
jus nuves į geresnį rytojų. Žvaigždės 
pataria nesilaikyti iš anksto parengto 
plano, nes netikėtumai gali priversti 
pakoreguoti savo sumanymus. Jei bū-
site pakankamai lankstūs ir prisitai-
kantys prie besikeičiančių aplinkybių, 
netrukus sulauksite tinkamo atpildo.

vėžys (06.22–07.22)
Būsite kūrybingi ir nusiteikę tiesiog 
kalnus nuversti. Daug galvosite apie 
ateitį ir tam tikrų veiksmų norėsite 
imtis jau dabar. Jūsų ryžtas ir noras 
veikti tikrai neliks nepastebėti, todėl 
didelė tikimybė, kad prie jūsų suma-
nymų įgyvendinimo prisijungs dar 
daugiau žmonių. Atminkite, kad ben-
dradarbiaudami visada galite pasiekti 
gerokai daugiau, taigi, neatsisakykite 
jums siūlomos pagalbos.

Liūtas (07.23–08.23)
Jus persekios mintys, kad kažką darote 
ne taip. Nors įvairūs apmąstymai gali 
būti tikrai varginantys, tačiau būtent jie 
padės pasiekti kur kas geresnių rezul-
tatų. Jei jau kurį laiką pasvarstote apie 
pokyčius, daugiau to neatidėliokite ir 
veiksmų imkitės jau dabar. Galite būti 
užtikrinti, kad visos jūsų pastangos 
anksčiau ar vėliau atsipirks, taigi, be-
lieka tik pasiraitoti rankoves ir kibti 
į darbus.

mergelė (08.24–09.23)
Stebinsite puikiais bendravimo įgū-
džiais. Jei vis pasvarstydavote apie 
galimybę prašyti paramos ar bandyti 
pritraukti investuotojus, dabar tam 
bus tikrai palankus metas. Mokėsite 
įtaigiai pristatyti savo idėjas, todėl 
jums pavyks įtikinti kitus žmones, kad 
jūsų planas yra tikrai vertas dėmesio. 
Žvaigždės pataria pasinaudoti likimo 
siunčiamomis galimybėmis, ir tai jums 
duos apčiuopiamą naudą.

Svarstyklės (09.24–10.23)
Gali tekti permąstyti, kas yra jūsų 
tikrieji draugai. Tikėtina, kad šiuo lai-
kotarpiu užmegsite naujas pažintis, 
kurios į jūsų gyvenimą įneš šiek tiek 
sumaišties. Turėtumėte būti atsarges-
ni bendraudami su kitais žmonėmis: 
kai kurie jų gali bandyti pasinaudoti 
jūsų geranoriškumu ar naivumu, todėl 
turėtumėte pakankamai kritiškai ver-
tinti įvairius pasiūlymus. Nors būsite 
užimti, tačiau pasistenkite rasti laiko 
savo artimiausiems žmonėms, nes 

priešingu atveju jie gali imti skųstis 
dėmesio stoka.

Skorpionas (10.24–11.22)
Tausokite savo jėgas ir susitelkite vien 
tik į pagrindinį savo tikslą. Jei kryp-
tingai judėsite savo svajonės link, jau 
labai greitai galėsite džiaugtis tikrai 
puikiais rezultatais. Nors jūsų kelyje 
gali pasitaikyti ir kliūčių, tačiau tuo-
met, jei būsite pakankamai ryžtingi ir 
nemesite kelio dėl takelio, labai grei-
tai galėsite mėgautis saldžiais darbo 
vaisiais.

šaulys (11.23–12.21)
Žvaigždės pataria būti atidesniems 
ir nepraleisti smulkių detalių, kurios 
šiuo metu bus kaip niekad reikšmingos.  
Pasistenkite nesiblaškyti ir visas savo 
mintis sutelkti vien tik į vykdomą vei-
klą. Nors gali kilti minčių viską tiesiog 
mesti ir atsikvėpti, tačiau nereikėtų 
būti pernelyg spontaniškiems. Su-
sikaupkite, pasiraitokite rankoves ir 
šiek tiek paplušėkite, o jau labai greitai 
visas savo jėgas galėsite skirti kur kas 
malonesnei veiklai.

ožiaragis (12.22–01.20)
Gali tekti susidurti su naujais iššūkiais. 
Nors iš pirmo žvilgsnio jie gali atrodyti 
neįveikiami, tačiau labai greitai supra-
site, kad viskas yra gerokai paprasčiau 
nei jums atrodė. Jei netausosite savo 
jėgų ir kryptingai irsitės į priekį, jau 
labai greitai galėsite didžiuotis tikrai 
nemenkais pasiekimais. Nesisielokite, 
jei jūsų kelyje pasitaikys vienas ar kitas 
akmuo – įvairios kliūtys mus tik dar 
labiau užgrūdina ir leidžia suprasti, 
ko mes iš tiesų norime.

vandenis (01.21–02.19)
Būsite paieškose. Bandysite suprasti, 
ką iš tiesų norite veikti gyvenime, no-
rėsite išmėginti įvairias naujas veiklas. 
Žvaigždės žada, kad visa tai jums bus 
į naudą: tikėtina, kad atrasite naujus 
savo talentus, išsiaiškinsite, kokioje 
srityje galėtumėte pasiekti pačių ge-
riausių rezultatų, ir t. t. Net ir tuomet, 
jei pokyčiai jums kelia nerimą, geresnio 
rytojaus link turėtumėte žygiuoti ne-
dideliais žingsneliais ir negalvoti apie 
tykančius pavojus. 

žuvys (02.20–03.20)
Laiko trūkumą šiuo metu įvardinsite 
kaip vienintelę savo problemą. Dar-
bų, kuriuos turėsite atlikti, bus tikrai 
nemažai, todėl tai gali kelti didžiulį 
nerimą. Vis dėlto išeitis visada yra: 
nebijokite prašyti draugų, kolegų ar 
giminaičių pagalbos ir kartu galėsite 
nuveikti kur kas daugiau. Šiuo lai-
kotarpiu nereikėtų imtis papildomų 
projektų, nes priešingu atveju galite 
nieko nespėti, ir tai neigiamai atsilieps 
jūsų psichologinei sveikatai.
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IEŠKO DARBO
Galiu prižiūrėti senelius  •Veisiejų seniūnijoje arba 

aplink. Tel. 8 675 00731. 

Galiu dirbti pagalbiniu  •darbininku statybose (moku 
apdailos darbus) arba ūkininko 
ūkyje. Tel. 8 622 60230.

SIŪLO DARBĄ
Siūlome darbą tolimųjų reisų  •vairuotojui su tentine pusprieka-

be važinėti maršrutais Vokietija–
Olandija. Darbo pobūdis: darbas 
be palečių keitimo, 4 savaitės 
darbas ir 2 savaitės poilsio 
namie, keičiamės Vokietijoje 
parvažiuoti su įmonės lengvuo-
ju automobiliu arba Lietuvoje, 
vilkikai „Euro 6“ standarto. Laiku 
mokamas atlyginimas už visas 
kalendorines dienas nuo išvažia-
vimo iš namų iki grįžimo į namus. 
Atlyginimas nuo 2300 Eur į ran-
kas. Reikalavimai: CE vairuotojo 
kategorija, vairuotojo kortelė, 95 
kodas. Tel. 8 699 31822.

PASLAUGOS
Taisome automatines skal- •bimo mašinas. Atvykstame į 

namus. Tel. 8 615 73404.

Atliekame visus vidaus ap- •dailos darbus. Tel. 8 623 00597.

Pjaunu, kapoju malkas,  •pjaunu žolę.  
Tel. 8 665 90994.

Sulčių spaudimas ir paste- •rizavimas, dirbame kasdien, be 
poilsio dienų, nuo 9 val. iki 19 
val., Kalnų g. 4, Lazdijai.  
Tel. 8 614 02546.

Greitai ir kokybiškai išpjau- •nu medžius gyvenamosiose ir 
sunkiai prieinamose teritorijose 
bei kapinėse.  
Tel. 8 627 49416.

Galiu nukasti bulves, aparti  •nedidelį daržą su nedideliu 
T25 traktoriumi Lazdijuo-
se, Kuklių k., Bajoriškės k., 
Dumblio k., Žemaitkiemio k., 
Papalazdijų k., Lazdijų k.  
Tel. 8 684 81224.

PERKA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

Žemę. Tel. 8 688 80688.  •
Žemės ūkio paskirties  •žemę. Tel. 8 614 56206.

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

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

Žemę, sodybą ar mišką.   •Tel. 8 614 90098.

Pirksiu, nuomosiu 2 kamba- •rių butą Lazdijuose.  
Tel. 8 682 67984.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

Visų markių automobi- •lius: „Mazda“, „Audi“, BMW, 
„Mitsubishi“, „Renault“, 
„Volkswagen“, kemperius  ir 
kt. Pasiimame patys, sutvar-
kome reikiamus dokumentus, 
atsiskaitome iš karto. Dirba-
me savaitgaliais ir šventinėmis 
dienomis. Išrašome utilizavimo 
pažymą. Tel. 8 681 20546. 

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

Įvairių markių automobi- •lius. Pasiima patys. Atsiskaito 
iš karto. Sutvarko reikiamus 
dokumentus. Tel. 8 691 85616.

PARDUODA
KITI

LCD televizorių PANASO- •NIC TX-26LX1F už 35 eurus, 
televizoriaus sieninį laikiklį už 
5 eurus, pakabinamus šviestu-
vus butui ir sodui po 5 eurus, 
seno modelio telefono NOKIA 
įkroviklius, ausinukus po 2 
eurus, televizoriaus PANASO-
NIC distancinio valdymo pultelį 
ir SCART laidus po 2 eurus. 
Druskininkai.  
Tel. 8 686 43600.

Šaldytuvą SNAIGĖ SOFT  •LINE, A klasės, RF 390 (3 kame-
ros, aukštis 2 m, puiki būklė), 
kaina 125 eurai, kineskopinį 
televizorių SAMSUNG (51 cm 
istr., plokšias ekranas), kaina 
17 eurų, sieninį televizoriaus 
laikiklį, kaina 5 eurai, televizo-
riaus išjungėją, kaina 6 eurai. 
Druskininkai.  
Tel. 8 654 87148.

Geros būklės lentynas su  •apšvietimu, tinkamas prekybo-
je, lauko duris, dėvėtą plastiki-
nį langą.  
Tel. 8 698 29910.

Apynauję sofą-lovą, pigiai  •mokyklinį rašomąjį stalą, pigiai 
4 kv. m naujo linoleumo atrai-
žą. Tel. 8 682 24447.

Restauruotus medinius  •vežimo ratus, 4 vnt., senovines 
svarstykles.  
Tel. 8 626 60208.

Visų markių automobilių  •supirkimas. Gali būti nevažiuo-
jantys, be techninės apžiūros, 
po autoįvykio. Atsiskaitome 
vietoje, pasiimame, sutvarko-
me dokumentus.  
Tel. 8 686 94982. 

Automobilius, automobilių  •priekabas (gali būti daužti, 
nevažiuojantys, pasiimame 
patys.) Tel. 8 630 59016.

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. 

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

KITI

Naudotą pianiną.   •Tel. 8 659 60507.

Metalo laužo supirkimas:  •juodojo metalo laužas – 250–
270 Eur/t, skarda – 210–230 
Eur/t. Didesnį kiekį pasiimame 
patys. Ežero g. 39, Lazdijai. 
Svėrimo paslaugos iki 60 t. 
Darbo laikas I–V – 8.00–16.00 
val., VI – 8.00–12.00 val.  
Tel. 8 698 30902.

Sendaikčius: monetas,  •banknotus, ženkliukus, meda-
lius, fotoaparatus, statulėles, 
paveikslus, peilius, laikrodžius, 
radijas, gramofonus, muzikos 
instrumentus, karinius daiktus, 
svarmenis, gintarą, sidabrą, 
auksą, varpus, smetoniškas 
nuotraukas, siuvimo mašinas, 
čirvines keptuves, ragus ir visa 
kita. Atvykstu pasiimti.  
Tel. 8 671 04381. 

DOVANOJA
Akmenis. Tel. 8 674 26308.  •
Jauną meilų katinėlį arba  •sterilizuotą katytę.  

Tel. 8 620 22606.

KlasifiKuoti
sKelbimai

tel.: (8 318) 53085, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com

Norgaudas Pilvinis atlieka 
geodezinius (kadastrinius) 

matavimus
Tel. 8 680 83000.

Turite naujieną, 
nuotrauką – siųskite 
dzukuzinios@gmail.com

Gaminame duris namams,  •ūkiniams pastatams, laiptų 
pakopas. 29 metų gamybos 
patirtis. Tel. 8 686 71689.

NUOMA
SIŪLO

Nuomoju betono maišyklę.   •Tel. 8 614 56206.

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

Išnuomoju arba parduodu  •gamybines sandėliavimo patal-
pas Radvilų g., Veisiejuose.  
Tel. 8 698 78040. 

Išnuomojamas nestandarti- •nio išplanavimo 1 k. butas Laz-
dijų miesto centre (1 aukštas, 
autonominis šildymas).  
Tel. 8 698 78040.

Nuomoju komercines admi- •nistracines patalpas Lazdijuo-
se (15 kv. m, I aukštas).  
Tel. 8 698 78040. 

IEŠKO

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

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

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

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

Ilgalaikei nuomai ieškoma  •patalpų, pritaikytų / pritaikomų 
maisto gamybai. Tel. 8 627 62313. 

Išsinuomočiau butą, dalį  •namo arba namą Veisiejuose (il-
galaikė nuoma, ne mažiau kaip 
metams). Tel.: 8 616 42284,  
8 656 90929.

Valome 
žemės ūkio 

paskirties sklypus 
(nuo 1 ha), apaugusius 
medžiais ir krūmais. 

Tel. 8 603 30577.

Tel. 8 603 30577.Tel. 8 603 30577.

PeRKame 
įvairios būklės ir 
amžiaus mišką. 

Perkame nederlingas, medžiais 
ir krūmais apaugusias žemes.

PeRKame 
įvairios būklės ir 
amžiaus mišką. 

Perkame nederlingas, medžiais 
ir krūmais apaugusias žemes.

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 5915/0002:439), esančio 
Lazdijų r. sav., Krosnoje, savininką Vytautą Ivanauską (ar įgaliotus 
asmenis), kad matininkas Audrius Kreivys, dirbantis pagal indivi-
dualios veiklos pažymą Nr. 872647 (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 
2M-M-2505), 2021 m. spalio 8 d. nuo 10.00 val. vykdys žemės sklypo 
(kadastro Nr. 5915/0002:242), esančio Lazdijų r. sav., Krosnoje, ribų 
paženklinimo darbus.  

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 5915/0002:28), esančio 
Lazdijų r. sav., Birsčių k., Liepos g. 2, savininkę Rūtą Lasytę (ar 
įgaliotus asmenis), kad matininkas Audrius Kreivys, dirbantis pagal 
individualios veiklos pažymą Nr. 872647 (kvalifikacijos pažymėjimo 
Nr. 2M-M-2505), 2021 m. spalio 8 d. nuo 11.15 val. vykdys žemės 
sklypo (kadastro Nr. 5915/0002:421), esančio Lazdijų r. sav., Krosnos 
sen., Saltininkų k., Palių g. 3, o  nuo 12.45 val. vykdys žemės sklypo 
(kadastro Nr. 5915/0002:424), esančio Lazdijų r. sav., Krosnos sen., 
Saltininkų k.,  ribų paženklinimo darbus. 

Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis pas matininką 
Audrių Kreivį adresu: A. Juozapavičiaus pr. 82A, Kaunas, el. paštu 
audriuskreivys@gmail.com arba telefonu 8 676 72848. 

IešKome darbingo amžiaus 
moterų ir vyrų darbui Norvegijo-
je, žuvies perdirbimo fabrike, 3–6 
mėn. su galimybe vėliau grįžti į 
darbo vietą. Užsienio kalbos mo-
kėti nereikia. Patirtis nebūtina. 
Pasirūpiname kelione ir apgyven-
dinimu. Darbo užmokestis 3 000 
Eur per mėn. Tel. +370 618 19 800, 
el. paštu hr@sunsea.no.
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PERKAME 
MIŠKĄ

su žeme 
ir iškirsti. 

Tel. 8 682 61641,
www.SuperkaMišką.lt

A. KAšAlyno PĮ teiKiA

gyvulių 
sėKlinimo 

PAslAugAs....

tel. 8 698 50235.

PERKA žemę. 
Tel. 8 688 80688.

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.

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

Dėmesio!

Miško 
paslaugos.

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

Alėjos g. 29, Leipalingis.
Tel.: 8 618 42266, 8 686 67560
El. p. leipalingio.giria@gmail.com

perka pienu girdomus 
veršelius. 

Moka 6 ir 21 proc. 

UAB „Galvijų eksportas“

Tel. 8 612 34503. 

PARDUODA
beržines ir juodalksnio 

malkas.
Atvežame.

Užsakymai priimami

8 688 80175.

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“

Brangiai perka 
įvairų mišką. 

Gali būti bendraturčių, 
neatidalytas, su skolomis.

Sutvarko dokumentus. 
Tel. 8 644 55355.

Norgaudas Pilvinis atlieka 
geodezinius (kadastrinius) 

matavimus
Tel. 8 680 83000.

MALKOS, 
MALKOS, 
MALKOS,

pagal pageidavimus.
Skaldytos, pjautos, rąstais, 

beržinės, alksninės, 
pušinės, drebulinės, 

ąžuolinės, 
eglinės, atraižos. 

Vežame mažais kiekiais.
TEL. 8 657 88458.

Parduodamas 
antikvarinis 
traktoriukas 
„mcCormick 

d-326“, puikiai 
veikiantis. Padargai 

— kultivatorius, 
vartomas dviejų 
korpusų plūgas. 

Jei domina, 
skambinkite tel. 
8 615 39794.

PerKame veršelius. 
atsiskaitome iš karto. 

Mokame visus priedus.

Tel. 8 686 21470. Turite naujieną, 
nuotrauką – siųskite 
dzukuzinios@gmail.com

PerKa verŠelIuS, 
TelyčaITeS.
Moka PVM. Pasiima greitai. 
Sveria el. svarstyklėmis.

Tel. 8 686 46230.

Virtuvės baldai, sofos, lovos, 
kampai, lentynos, komodos, 
kėdės, prieškambario bal-
dai, šaldytuvai, šaldikliai, 
trimeriai. Atvežame. Galima 
išsimokėtinai.

Ulonų g. 16 ir 
Naujoji g. 50, Alytus. 

Telefonas 8 674 05844

PARDUODAME
šulinių ŽIEDUS ir DANGČIUS,

grindinio TRINKELES,
šaligatvio PLYTELES,

kelio, įvažiavimo ir vejos 
BORTUS,

ŽVYRĄ, SMĖLĮ, SKALDĄ

Tel. 8 620 65577.


