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Vaistai Jūsų biurui!

Mokytoja Asta Bagdonienė: „Esu laimingas
žmogus — į darbą keliauju kaip į šventę“

Š
ią savaitę Lietuva 
šventė Tarptautinę 
mokytojų dieną. Ta 
proga visoje mūsų 
šalyje vyko šventės, 
minėjimai, iškiliau-

sių mokytojų apdovanojimai. Ko 
gero, labiausiai pasisekė tiems 
pedagogams, kurie profesinės 
šventės proga buvo pagerbti 
svarbiausiame mūsų valstybės 
pastate – Lietuvos Respublikos 
Prezidentūroje. Tarp tų laimin-
gųjų buvo ir lazdijietė, Seirijų 
A. Žmuidzinavičiaus gimnazijos 
fizinio ugdymo mokytoja Asta 
Bagdonienė. 

Visada pasitempusi, aktyviai 
sportuojanti, iki šalnų mirkstanti 
vėsiame ežere, puikios nuotaikos, 
pozityviai žvelgianti į gyvenimą – 
tokią kasdien Astą mato kolegos, 
mokiniai, jų tėvai.

Apie garbingą apdovanojimą, 
meilę gyvenimui ir savo pasi-
rinktai profesijai, gyvenimą su 
sportu, pozityvų požiūrį į šalia 
esančius žmones kalbamės su 
A. Bagdoniene. 

– Sveikindami gavus garbingą Labiausiai pasisekė tiems pedagogams, kurie profesinės šventės proga buvo pagerbti svarbiausiame mūsų valstybės pastate — Lietuvos Respublikos 
Prezidentūroje. Tarp tų laimingųjų buvo ir lazdijietė, Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazijos fizinio ugdymo mokytoja Asta Bagdonienė.



2 Dzūkų žinios Nr. 40 / 2021 10 07 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt

SavaitėS komentaraS  
Septynios valandos be „Facebook“ truko ištisą amžinybę

Algimantas Mikelionis
Esu labai konservatyvus žmo-
gus. Tiksliau, ilgai tokiu buvau 
visose gyvenimo srityse. Netu-
rėjau kompiuterio su internetu, 
mobiliojo telefono, skaičiau tik 
popierinius laikraščius ir žurnalus 
ir tokias pat knygas. Bet laikas 
bėgo ir po truputį viskas keitėsi. 
Nors vis nuo to laiko, kai įgijau 
teisę balsuoti, visuomet pasisakau 
tik už dešiniąsias politines parti-

jas ir tokių pat pažiūrų politikus. 
Iš pradžių nusipirkau kompiuterį, 
po to man įvedė internetą, net 
2009 metais nusipirkau mobilųjį 
telefoną ir nors iki šiol naudojuosi 
tik mygtukiniu jo variantu, bet juk 
tai žymiai geriau negu iki 2009 
metų naudotas laidinis. Kažkada 
sau ir kitiems sakiau, kad niekada 
neskaitysiu laikraščių ir žurnalų 
internete, o tik popierinius, jau 
senokai skaitau juos elektroninėje 
erdvėje. Kitas dalykas knygos. 
Jas kaitau tik popierines ir manau, 
kad taip darysiu visą savo laiką, 
man skirtą šioje žemėje, nes kny-
gos – ne tik tekstas popieriuje, bet 
ir nuostabus jų apipavidalinimas, 
jau seniai paverčiantis knygas ti-
krais meno kūriniais.

Viskas viskuo, bet iki šiol ne-
turėjau asmeninės „Facebook“ 

paskyros. Tiesa, ką rašo kiti, 
pasižiūrėti ir paskaityti turėjau 
galimybę iš kitos paskyros, bet 
nežinau, ar jūs patikėsite, ar ne, 
nes pats tuo nelabai tikiu, bet vi-
sai neseniai bičiulis man sukūrė 
asmeninę „Facebook“ paskyrą, 
kuria kol kas dar tik bandau nau-
dotis – na, priiminėju į draugus 
įvairius asmenis. Daugiau ar ma-
žiau pažįstamus. Bandau dar ne-
įsivelti į kitų parašytų nuomonių 
komentavimą ir taip užkibti bei 
užsivesti. Bet bandau spėti, kad 
nepavyks išvengti ir to.

Juk kažkada, kai žiūrėjau 
įvairias laidas per televizorių, 
niekad nepagalvojau, kad at-
eis diena, kai žinias, filmus, 
politinių diskusijų laidas, įvai-
rias varžybas ar futbolo mačus 
stebėsiu kažkokiame kitame 

įrenginyje. Ir štai jau eilę metų 
televizorius stovi išjungtas, 
o aukščiau minėtus dalykus 
žiūriu per kompiuterį ir man 
visiškai to pakanka. Taip pat 
tarškindamas kompiuterio kla-
viatūrą rašau savo literatūrinius 
tekstus, o kiekvieną antradienį 
kelios valandos po pietų sėdu 
prie kompiuterio rašyti straipsnį 
mieliems „Dzūkų žinių“ skai-
tytojams. Kai parašytą straips-
nį išsiųsiu į redakciją, išgersiu 
puodelį kavos ir prie to paties 
kompiuterio ekrano sėsiu pa-
sižiūrėti žinių laidą, o kiek vė-
liau kokį nors vaidybinį filmą, 
tikriausiai trilerį, o gal nutar-
siu per „Youtubą“ pasižiūrėti 
„Metallica“, „Biplan“ ar Boriso 
Grebenščikovo koncertą. 

Darydamas pertraukas tarp 

ko nors žiūrėjimo vis užsuksiu 
į savo „Facebook“ paskyrą no-
rėdamas sužinoti, ką naujo įkėlė 
mano kaimynas iš Šadžiūnų Ro-
mas Sadauskas-Kvietkevičius, 
bičiulis Aidas Puklevičius ar aš-
trialiežuvis Rimvydas Valatka. Ir 
patikėkit, kai pirmadienio vakarą 
dėl įvykusių gedimų „Facebook“ 
tinkle negalėjau atsiversti savo 
asmeninės paskyros ir permesti, 
kas ten gero ir naujo, pajutau, 
kad kažko trūksta. Ryte įsijun-
gęs kompiuterį ir išvydęs, kad 
„Facebook“ veikia puikiai, net 
nudžiugau, nes kažkaip pasiju-
tau, kad nors būdamas vienas 
nesijaučiu vienišas. Galbūt tai 
tėra apgaulė ir jos tvirtumas tėra 
kaip muilo burbulo, bet mielai 
šiai apgaulei pasiduodu ir pa-
klūstu.•

Danielius Jakubavičius kviečia diskusijai  
apie komunikacijos ir bendravimo subtilybes
Mieli mano tekstų skaityto-
jai ir danielius.net vaizdo 
naujienų žiūrovai, šių metų 
spalio 13 d. kviečiu Jus susi-
tikti Lazdijų rajono Metelių 
parapijos salėje pokalbiui 
tema ,,Komunikabilumas, 
viešinimas, bendravimas“.  
Šiame susitikime mesiu 
iššūkį sau, o kartu ir jums, 
kad suprastumėte, kokia 
svarbi yra tiesa ir komuni-
kacija.

Dabar visi gali būti influence-
riai ir patarti, kaip gyventi, ką 
valgyti, kaip rengtis, bet dauguma 
jų net niekur nebuvę, su žmonė-
mis nekalbėję, sėdintys šiltose 
kėdėse. Kaimo žmogus, ant savo 
kupros daug gyvenimo patirties 
pernešęs, gali ir pats influencerius 
pamokyti. Todėl šis mano susiti-
kimas bus skirtas komunikacijai, 
jos subtilybėms, viešumo galiai 
ir gebėjimui skaityti tarp eilučių. 
Kviesiu jus padiskutuoti apie 
politikų rinkiminį ir porinkiminį 

elgesį, parodysiu praktiškai jų 
komunikacijos gudrybes. Tiesos 
niekas nenori girdėti. Visi nori 
aplodismentų, katučių, meilika-
vimų, blizgučių. Tačiau toks ben-
dravimas – netikras. Šiandienos 
visuomenei trūksta nuoširdžios 
komunikacijos. Vis daugiau lai-
ko „suvalgo“ socialiniai tinklai. 
Žmonės nemoka kalbėti, rašyti, 
bendrauti.

Kartu su manimi renginyje 
dalyvaus vestuvių muzikantas, 
skambaus balso savininkas Algir-
das Ciūnys. Juk anksčiau žmonės 
dažniau susitikdavo, uždainuo-
davo. Šventėse nereikėjo nei di-
džėjų, nei renginių vedėjų, nes 
muzikantai gyvai dainuodavo ir 
vesdavo šventes. Dabar šį darbą 
padaro kompiuteris, bet sutikite 
– toks bendravimas yra šaltas, 
galima sakyti, sintetinis.   

Džiaugiuosi, kad pirmasis susi-
tikimas su jumis vyks Meteliuose. 
Dėkoju bibliotekininkei  Ginai 
Ramanauskienei, senai mano pa-
žįstamai, kuri patikėjo šia idėja ir 
atvėrė bibliotekos duris. Meteliai – 
dvasingas kraštas, kuriame gyvena 
nuoširdūs žmonės. O nuoširdumas, 
dvasingumas, tolerancija – ver-
tybės, kuriomis aš tikiu. Kuomet 
prieš 13 metų pradėjau filmuoti ir 
fotografuoti kaimo žmones, šven-
tes, ne visi manimi tikėjo, bet mane 
įkvėpė filmo „Tadas Blinda“ min-
tys, kad ir paprastas žmogus turi 
būti išgirstas. Ir dabar važiuoju 
arčiau žmogaus, kalbinu jį, vieši-
nu, juk tiek įdomių ir nuoširdžių 
žmonių provincijoje gyvena! Kiek 
paslėptų ten turtų!

Spalio 13 d. 14 val. susitikime 
Metelių salėje. Pabendrausime, 
padiskutuosime.  Svarbiausia – 
noras kalbėti ir girdėti pašnekovą. 
Kiekvieno iš mūsų patirtis unika-
li, galime ja dalintis. O lapkričio 
mėnesį tikiuosi su jumis susitikti 
Simne ir Dauguose.•Danielius Jakubavičius

Iš Kapčiamiesčio išvežti 
migrantai siunčia  
seniūnui  liūdnas  žinutes
Praėjusį ketvirtadienį po 
beveik trijų mėnesių gy-
venimo Kapčiamiestyje į 
Medininkus buvo išvežti 
čia laikinai apgyvendinti 
nelegalūs migrantai. Nors 
pradžioje vietos gyventojai 
labai smarkiai nerimavo dėl 
svetimšalių kaimynystės, 
tačiau vėliau susigyveno su 
nekviestais atvykėliais. Kai 
liepos pradžioje Kapčia-
miestyje buvo apgyvendinti 
pirmieji nelegalai, šalies 
valdžia Lazdijų rajono 
vadovams pažadėjo, jog jie 
čia įkurdinti trumpam, tik 
karantino laikotarpiui. Ta-
čiau viskas pasisuko kitaip, 
nelegalai beveik 90 dienų 
Kapčiamiestį laikė savo 
miesteliu, o kai reikėjo išva-
žiuoti, buvo labai nuliūdę. 

išvažiavo Su ašaromiS
Kapčiamiesčio seniūnas Virgi-
nijus Golikas juokavo, jog mi-
grantai buvo išlydėti su muzika. 
Jis patvirtino, jog praėjusį ketvir-
tadienį visi migrantai išvažiavo. 
Pasidomėjus, kokios nuotaikos 
vyravo prieš išvažiavimą, seniū-
nas sakė, kad jie labai nenorėjo 
išvažiuoti. 

„Jie žinojo, kad važiuoja į 
Medininkus, apie šią stovyklą 
buvo susirinkę informacijos iš 
ten įkurdintų savo tautiečių. Jie 
buvo įsitikinę, kad ten bus blo-
gai, prašė nevežti, telefonuose 
net stebėjo tiesioginę transliaciją 
iš Medininkų. Kol pareigūnai ne-
pagrasino, kad uždės antrankius, 
tol į mašinas nelipo. Su ašaromis 
išvažiavo. Dabar gaunu iš jų žinu-
tes, skundžiasi, kad Medininkuo-
se blogos sąlygos, domisi, ar nėra 
aiškumo dėl jų tolesnio likimo, 
klausia, kaip mums sekasi“, – pa-

sakojo seniūnas. 
Paklaustas, kaip atrodė kam-

bariai, kai juos paliko migrantai, 
seniūnas pripažino, jog migran-
tai paliko apkuistus, netvarkytus 
kambarius, buvo išmėtyta įvairių 
naudotų ir nenaudotų daiktų. 

„Su tvarka jie susipykę, ne tas 
mentalitetas, bet per tą laiką, kol 
gyveno Kapčiamiestyje, mes la-
bai ištobulinome jų socialinius 
įgūdžius. Jie jau patys šlavė kie-
mą, prižiūrėjo teritoriją, mums 
nereikėdavo tvarkyti. Stengėsi 
palaikyti tvarką savo kambariuo-
se, į kuriuos eidavo nusiavę ba-
tus“, – pasakojo V. Golikas.  

PrikauPė nemažai mantoS
Seniūnas pastebėjo, jog per tuos 
tris mėnesius migrantai prikaupė 
nemažai mantos – liepą atvyko į 
Kapčiamiestį tuščiomis, o išva-
žiavo į Medininkus su dideliais 
ryšuliais. 

Pašnekovas minėjo, kad mi-
grantai per tą laiką išmoko lie-
tuviškų frazių: „Aš myliu Lietu-
vą“, „Man čia patinka“, „Kaip tu, 
Muchtarai, gyveni?“ (migrantai 
V. Goliką vadino Muchtaru, – red. 
past.). 

Jis pripažino, jog po pokalbių 
su migrantais tapo aišku, jog jie 
Lietuvoje nenori likti, gal tik ke-
letas žmonių apie tai svarstė. Jie 
nori į Vokietiją, kur jų draugai 
ir giminaičiai, kai kurie svajoja 
apie Angliją.

„Kalbėjau su jais apie specia-
lybes, vienas sakė dirbęs apsau-
gininku, kitas – kirpėju, trečias 
– kirpėjo padėjėju, dar buvo ir 
kalvis. Klausiau, ar čia dirbtų, 
jei gautų prieglobstį, tai sakė, kad 
dirbtų, bet ar gali žinoti, kiek tai 
nuoširdu“, – svarstė V. Golikas.  

Prieš pat nelegalus išvežant iš 
Nukelta į 3 psl. » 
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Durų skambutis. 
Kaip išsirinkti?  

Kiekvienuose namuose turėtų būti durų skambutis. Jeigu jo 
vis dar neturite, gal laikas įsigyti? 

Durų skambučiai gali būti belaidžiai, kai signalas perduodamas 
radijo bangomis, arba vadinamasis gongas, kuriam reikia atvesti 
2x0,5 mm2 kabelį. Gongas yra skambučio mechanizmas, tad jam 
papildomai reikėtų įsigyti skambučio jungiklį (jeigu neturite).  

Iš praktikos galime pasakyti, kad belaidis skambutis popu-
liaresnis dėl keleto priežasčių. Paprasčiau montuojamas, jam 
nereikia vesti kabelio. Tačiau skirtingai nuo „kabelinio“ belaidis 
skambutis veiks tik tam tikru atstumu. Rekomenduojama rinktis 
skambutį, kurio signalas perduodamas nuo 100 ar net 150 metrų, 
o maitinimas jungiamas iš tinklo. Būna ir su elementais, tačiau 
juos reikės nepamiršti  pakeisti. 

Belaidžiai skambučiai paprastai turi daugiau melodijų, gongas 
– dažniausiai kelis tonus. Bet svarbiau ne melodijų kiekis,  o žemi  
garso tonai. Toks garsas neerzins, bus malonesnis ausiai. 

Belaidžiai skambučiai ir gongai tvirtinami varžteliais. Abu 
įrenginiai pagaminti iš tvirto plastiko, kuris užtikrina jų ilga-
amžiškumą. Dažniausiai belaidis skambutis montuojamas prie 
namo, sodo namelio durų, garažo vartų arba kitose patalpose, 
kur apie atvykimą reikia pranešti. Belaidį skambutį vis dažniau 
renkasi įmonės, dėl COVID-19 pandemijos ribojančios klientų 
patekimą į pastatą. 

Specializuotoje elektros prekių parduotuvėje „Elverta“ galite 
įsigyti belaidžių skambučių, kurių apsaugos klasė  IP44. Įrenginys 
bus atsparesnis dulkėms, lietui. Prekiaujame ir  gongais bei durų 
skambučių jungikliais. 

P. S. „Elvertos“ parduotuvėje Santaikos g. 10, Alytuje, rasite 
įvairių elektros instaliacijos prekių. Geros kainos ir nuolaidos 
nuolatiniams klientams! Jeigu norite sutaupyti laiko, prieš vyk-
dami į parduotuvę, galite paskambinti tel. +370 672 28 588 ir  
pasiteirauti apie prekes. Jas galime suruošti iš anksto.

Iš Kapčiamiesčio išvežti migrantai 
siunčia  seniūnui  liūdnas  žinutes

Kapčiamiesčio į Medininkus, ke-
tveriukė migrantų – trys merginos 
ir vyriškis – pabėgo iš „Židinio“ 
patalpų. Panašu, kad pabėgėlių 
niekas nerado, o jų kelias vedė 
į Lenkijos pusę. Seniūno žinio-
mis, migrantai nuolat kontaktavo 
su savo tėvynainiais Vokietijoje, 
todėl galėjo gauti visą informa-
ciją ir žemėlapius, kaip patekti į 
Vakarus.

neDrauDė benDrauti Su 
muSulmonėmiS
V. Golikui teko nemažai bendrauti 
ir su Kapčiamiestyje apgyvendin-
tomis musulmonų moterimis, vai-
kais, šeimomis. Jis teigė nejautęs, 
kad jų vyrai laikytųsi principo, 
jog svetimiems vyriškiams nedera 
bendrauti su jų žmonomis. 

„Ten, kur būdavo šeimos, tai 
bendraudavome ir su moterimis, 

atšakai, kurios sekėjams leidžia-
ma vartoti alkoholį. Tai seniūnas 
jiems kartais nupirkdavo „ugni-
nio vandens“. 

Paklaustas apie įžvalgas ir 
pamokas po šio bendravimo su 
nelegalais – ar pasikeitė jo nuo-
monė apie migrantus, V. Golikas 
sakė, kad Kapčiamiestyje buvusi 
migrantų grupė jokių rūpesčių ne-
kėlė, jei jie liktų ilgesniam laikui, 
tai nebūtų baisu, kaip pradžioje 
atrodė. 

Dabar „Židinio“ patalpos 
tuščios, jas reiks sutvarkyti, iš 
vamzdynų teks išleisti vandenį, 
paruošti pastatą žiemai. 

„Atlikome mums pavestą dar-
bą, pasirūpinome atvykėliais, da-
bar teks nudirbti gausybę darbų, 
prie kurių anksčiau neprieidavo 
rankos“, – sakė Kapčiamiesčio 
seniūnas V. Golikas.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Rajono gyventojų patogumui — 
dar daugiau vakcinavimo vietų

Nuo šios savaitės rajono gyventojų patogumui numatyta dar daugiau vietų, kuriose jie gali pasi-
skiepyti. Informuojame, kad visi skiepytis pageidaujantys gyventojai  tai padaryti gali:
aVakcinavimo centre (Lazdijai, Lazdijos g. 5, Lazdijų rajono policijos komisariato patalpos);
aPirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose jie yra prisirašę:
aVšĮ ,,Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras“;
aUAB ,,Lazdijų sveikatos centras“;
aA. Vaišnoro IĮ šeimos gydytojo kabinete;
aUAB „Gilona“. 
Primename, kad vakcinavimo centre ir pirminės sveikatos priežiūros įstaigose šiuo metu galima 

pasiskiepyti tiek pirmąja vakcinos doze, tiek ir trečiąja, stiprinančiąja. Trečiąja doze šiuo metu 
skiepijami vyresni nei 65 metų amžiaus gyventojai, medicinos įstaigų ir socialiniai darbuotojai  bei 
gyventojai, sergantys lėtinėmis ligomis. 
aSvarbu: visų šių grupių gyventojai trečiąja vakcinos doze yra skiepijami ne anksčiau nei 6 

mėnesiai po antrosios vakcinos dozės.   
Lazdijų r. sav. inform. 

ir su vaikais, pažaisdavome su 
vaikais. Moterims padėdavome 
spręsti sveikatos problemas, pa-
kviesdavome medikus, vaistų pa-
rūpindavome. Vyrų hierarchijos 
nesijautė, gal taip privertė elgtis 
ir tos sąlygos, kuriose jie atsidūrė. 
Moterys slėpdavo plaukus, kai 
eidavome į kambarį, visada pa-
sibelsdavome ir palaukdavome, 
kol jos apgobs plaukus skara“, 
– pasakojo seniūnas. 

Migrantai turėjo atsitvėrę sau 
maldos vietą, kur penkis kartus 
per dieną eidavo melstis. Ten 
niekas nevaikščiodavo, kai jie 
melsdavosi. 

PrašyDavo ir alkoholio
Paklaustas, ar musulmonai ti-
krai nevartojo alkoholio, seniū-
nas pripažino, jog buvo viena 
migrantų grupelė, kurie teigė 
priklausantys tam tikrai islamo 

Iš Kapčiamiestyje esančių patalpų emigrantai iškelti, dabar „Židinio“ patalpos tuščios, jas reiks sutvarkyti, iš 
vamzdynų teks išleisti vandenį, paruošti pastatą žiemai.

Gėlės nuvysta. Į kurį konteinerį jas išmesti?
Nuvytusias gėles reikia mesti į maisto atliekų konteinerį arba kompostavimo dėžę. Puokščių priedus: 
surišimo juosteles, popierių, celofaną – į pakuočių konteinerį arba į plastiko (celofaną) ir popieriaus 
konteinerius.

Atliekų reikalai: klausiate – atsakome
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Verslo paraiškos: 50 tūkst. eurų parama už darbo vietą

Vaizdingoje vietoje įsikūrusios kavinės „Žara“ savininkė, pasinaudodama 
parama, ten pat įrengė septynis kambarius svečiams apgyvendinti. „Skirtos 
paramos lėšos buvo mūsų sėkmės pagrindas“, — teigia ji. (B. Šedienės 
asmeninio archyvo nuotrauka)

Iki spalio 29 d. priimamos 
paraiškos pagal Lietuvos kai-
mo plėtros 2014–2020 metų 
programos (KPP) priemonės 
„Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos 
sritį „Parama investicijoms, 
skirtoms ekonominės veiklos 
kūrimui ir plėtrai“. Sukūrus 
vieną darbo vietą, bus skiria-
ma iki 50 tūkst. eurų paramos 
lėšų. Didžiausia numatyta pa-
ramos suma vienam projektui 
– ne daugiau nei 200 tūkst. 
eurų. „Tai unikali pagalba ir 
galimybė plėsti veiklą, kurti 
naujas darbo vietas bei įgy-
vendinti savo idėjas“, – sako 
šia parama jau anksčiau sė-
kmingai pasinaudoję pareiš-
kėjai.

ragina neDelSti
Kavinės „Žara“, įsikūrusios 

kurortiniame Tytuvėnų mies-
telyje, Šiaulių apskrityje, sa-
vininkė Birutė Šedienė džiau-
giasi, kad prieš kelerius metus 
teikė paraišką pagal veiklos 
sritį „Parama investicijoms, 
skirtoms ekonominės veiklos 
kūrimui ir plėtrai“. Šis versli-
ninkės žingsnis atvėrė naujas 
plėtros galimybes daugiau nei 
du dešimtmečius vystomai vei-
klai. „Esame įsikūrę atokesnėje 
nuo miesto, vaizdingoje vietoje 
ir klientų sulaukiame iš visos 
Lietuvos. Dažnai girdėdavome 
tiek atvykstančių papietauti, tiek 
pas mus švenčiančių reiškmin-
gas progas, tiek norinčių tiesiog 
pailsėti gamtoje žmonių paklau-
simų dėl nakvynės. Savo lėšo-
mis pastatyti svečių namus buvo 

neįmanoma, tad skirtos paramos 
lėšos buvo mūsų sėkmės pagrin-
das. Įrengėme septynis kambarius 
svečiams. Kai tik epidemiologinė 
situacija šalyje leidžia, juose vi-
suomet jaukiai įsikuria svečiai“, 
– pasakojo pašnekovė. 

Svarstantiems, ar teikti paraiš-
kas dėl KPP paramos, verslininkė 
pataria nedvejoti: „Paraiškos tei-
kimas nėra sudėtingas, o gautos 
lėšos – stipri pagalba plėtojant 
veiklą.“

Kad parama lemia veiklos plė-
trą ir naujų darbo vietų kūrimą, 
sako ir medieną apdorojančios bei 
medinius padėklus gaminančios 
įmonės vadovas Svajūnas Dap-
šys. „Per metus įmonė apdoroja 

12 tūkst. m3 apvaliosios medienos 
ir pagamina apie 300 tūkst. vnt. 
medinių padėklų. Apie 80 proc. 
pagamintos produkcijos eks-
portuojama į Europos Sąjungos 
šalis, o likusi produkcijos dalis 
parduodama Lietuvoje. Gautos 
KPP paramos lėšos dar labiau 
išaugino gamybos apimtis. At-
naujinome bei modernizavome 
technologijas: įsigijome medienos 
džiovyklę, autokrautuvus, dulkių 
nutraukimo filtrus, reikalingus 
pjūklus. Įkūrėme 5 naujas darbo 
vietas“, – sėkmingą paramos lėšų 
įsisavinimą vardija S. Dapšys. 

galimi Pareiškėjai
Paraiškos pagal Lietuvos kaimo 

plėtros 2014–2020 metų progra-
mos priemonės „Ūkio ir verslo 
plėtra“ veiklos srities „Parama 
investicijoms, skirtoms ne žemės 
ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ vei-
klos sritį „Parama investicijoms, 
skirtoms ekonominės veiklos kū-
rimui ir plėtrai“ priimamos iki 
spalio 29 d.

Paraiškas gali teikti jau veiklą 
vykdantys privatūs juridiniai ar 
fiziniai asmenys kaimo vietovėse. 
Viename projekte gali būti nu-
matyta keletas remiamų ekono-
minės veiklos rūšių. Remiama 
ekonominė veikla yra nurodyta 
Ekonominės veiklos rūšių klasi-
fikatoriuje.

Parama skiriama įvairioms 
veikloms, išskyrus tas, kurios 
nurodytos neremiamų veiklų są-
raše (alkoholinių gėrimų, tabako 
gaminių gamyba ir prekyba jais; 
ginklų ir šaudmenų gamyba ir 
prekyba jais; azartinių lošimų ir 
lažybų organizavimas; didmeninė 
ir mažmeninė prekyba, išskyrus 
mažmeninę prekybą savo pa-
gaminta produkcija; finansinis 
tarpininkavimas; draudimo ir 
pensijų lėšų kaupimo operacijos; 
nekilnojamojo turto operacijos; 
teisinės ir konsultavimo veiklos 
organizavimas ir pan.). Parama 
gali būti skiriama gamybinių 
pastatų statybai, rekonstrukcijai, 
kapitaliniam remontui, įrangai ir 

technikai, skirtai projekte nu-
matytai veiklai vykdyti, įsigyti, 
bendrosioms išlaidoms.

Paramos dydis skaičiuoja-
mas atsižvelgiant į tinkamas 
finansuoti projekto išlaidas 
(iki 50 proc.) ir planuojamų 
sukurti naujų darbo vietų skai-
čių (parama neteikiama projek-
tams, kuriuose neplanuojama 
kurti naujų darbo vietų), vienai 
darbo vietai (1 etatui) sukurti 
didžiausia paramos suma gali 
būti 50 tūkst. Eur, didžiausia 
paramos suma projektui – 200  
tūkst. Eur, kai sukuriama 4 ir 
daugiau naujų darbo vietų.

„2014–2020 m. laikotarpiu 
šiai priemonei skirta 71 mln. 
Eur paramos lėšų iš Europos 
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai 
ir Lietuvos valstybės biudžeto. 
Jau pasirašytos 265 paramos su-
tartys 39,6 mln. Eur paramos 
sumai, išmokėta 18,3 mln. Eur 
paramos lėšų. Šių metų kvietimo 
biudžetas yra daugiau nei 18 
mln. Eur. Šia priemone siekia-
ma skatinti socialinę įtrauktį, 
skurdo mažinimą ir ekonominę 
plėtrą kaimo vietovėse“, – ap-
žvelgia Lietuvos Respublikos 
žemės ūkio ministerijos 2-ojo 
Europos Sąjungos paramos 
skyriaus vyriausioji specialistė  
Snieguolė Valiulienė.
Užs. Nr. 32
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Kodėl be Tarybos leidimo metams sustabdyta Vaikų ligų poskyrio veikla?
Kai kuriems Lazdijų poli-
tikams pradėjus skambinti 
pavojaus varpais dėl be 
Tarybos sprendimo užda-
romo ligoninės Vaikų ligų 
poskyrio, merė Ausma 
Miškinienė suskubo pra-
nešti, jog poskyrio niekas 
neuždaro, tik laikinai 
sustabdoma šios paslaugos 
teikimo licencija. Tačiau 
paaiškėjo, jog žodžio „lai-
kinai“ reikšmė šiuo atveju 
yra labai neapibrėžta ir 
kertasi su tikrove, nes, 
pagal redakcijos turimus 
dokumentus, licencija su-
stabdoma net iki ateinan-
čių metų vasaros. 

Nors viešai buvo teigiama, jog ši 
paslauga bus neteikiama tik gy-
dytojų atostogų laikotarpiu, tačiau 
paaiškėjo, jog pati ligoninės vado-
vybė paslaugos licenciją paprašė 
sustabdyti iki 2022 metų birželio. 
Kodėl tai buvo padaryta be įstai-
gos steigėjo Lazdijų rajono savi-
valdybės tarybos žinios? Kas gali 
garantuoti, jog beveik po metų 
nuostolingai dirbanti ligoninė vėl 
gydys mūsų krašto vaikus? 

Prašė SuStabDyti licenciją
Valstybinė akreditavimo svei-

katos priežiūros veiklai tarnyba 
(VASPVT) prie SAM 2021 m. 
birželio 21 dieną gavo Lazdijų 
ligoninės raštą, kuriame buvo 
prašoma dviem mėnesiams, iki 
2021-08-21, sustabdyti asmens 
sveikatos priežiūros licencijos, 
išduotos 1999-09-02 viešajai įs-
taigai Lazdijų ligoninei, dalies 
galiojimą, sustabdant teisę teikti 
antrinės stacionarinės asmens 
sveikatos priežiūros – vaikų ligų 
II paslaugą. 

VASPVT direktoriaus įsakyme 
buvo nuostata, jog, jei Lazdijų li-
goninė iki 2021-08-21 nesikreips 
į VASPVT dėl licencijos dalies 
galiojimo sustabdymo panaikini-
mo ir nepateiks sveikatos apsau-
gos ministro nustatytos formos 
prašymo panaikinti licencijos da-
lies galiojimo sustabdymą, taip 
pat informacijos apie sveikatos 
priežiūros specialistus sustabdy-
tai paslaugai teikti, bus priimtas 
sprendimas panaikinti licencijos 
dalies galiojimą, panaikinant teisę 
teikti antrinės stacionarinės as-
mens priežiūros – vaikų ligų II 
paslaugą Lazdijų ligoninėje. 

Likus keturioms dienoms iki 
nustatyto termino, 2021 m. rug-
pjūčio 17 dieną, VASPVT gavo 
Lazdijų ligoninės prašymą ne pa-
naikinti licencijos sustabdymą ir 

toliau tęsti Vaikų ligų poskyrio 
veiklą, bet beveik metams sustab-
dyti tos pačios licencijos dalies – 
vaikų ligų II paslaugos galiojimą. 
Paprastai kalbant, buvo paprašyta 
leidimo metus Lazdijų ligoninėje 
negydyti vaikų.  

Taip pat VASPVT nurodė, jog, 
jei Lazdijų ligoninė iki 2022-06-
01 nesikreips dėl prašymo panai-

kinti licencijos dalies galiojimo 
sustabdymą, tai bus galutinai 
atimta teisė teikti vaikų ligų an-
trinio lygio paslaugas.  

kilo nemažai klauSimų
Merė Ausma Miškinienė, pra-
ėjusią savaitę atsakinėdama į 
„Dzūkų žinių“ klausimus dėl 
Vaikų ligų poskyrio uždarymo, 

teigė, jog poskyris neuždarytas, 
tik laikinai sustabdytas paslaugos 
teikimas: „Dar kartą primenu, kad 
Vaikų ligų poskyrio licencija yra 
tik sustabdyta laikinai. Licencija 
buvo sustabdyta ir pernai vasa-
rą, siekiant užtikrinti darbuotojų 
teisę į atostogas. Tol, kol stacio-
narios vaikų sveikatos priežiūros  

Nors viešai buvo teigiama, jog ši paslauga bus neteikiama tik gydytojų atostogų laikotarpiu, tačiau paaiškėjo, jog 
pati ligoninės vadovybė paslaugos licenciją paprašė sustabdyti iki 2022 metų birželio. 
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kalba, kaD...
g Pirmadienį (nors Tarp-

tautinė mokytojų diena buvo 
antradienį) Lazdijų mokytojai 
susilaukė daug dėmesio iš Laz-
dijų rajono valdžios. Mokyto-
jus pirmadienį miesto aikštė-
je sveikino valdžios atstovai, 
keliavo padėkos, scenoje, dėl 
neaiškių priežasčių uždengtoje 
nameliais, koncertavo grupė 
„Pikaso“, kuriai teko tenkintis 
kukliai susirinkusių žiūrovų 
dėmesiu. Scenos dekoracijos 
šįsyk buvo itin išraiškingos, 
raudonas trikotažo gabalas, 
kuriame baltomis raidėmis 
užrašytas sveikinimas moky-
tojams „Tarptautinės moky-
tojų dienos“ proga. Trūko tik 
sovietinių laikų eilėraštuko: 
„Nei duonytės, nei mėsytės, 
tik raudonos vėliavytės“. 
g Emigrantai iš Kapčiamies-

čio dingo. Tik keista, bet din-
go ir dalis informacijos apie 
šį faktą, skelbtos FB paskyro-
je. Buvo kažkur kažkoks ilgas 
pranešimas, kur papunkčiui 
išdėstyta, kas buvo atlikta, 
kas buvo nudirbta, kad emi-
grantai mūsų krašte būtų lai-
mingi. Ten buvo rašoma, kad 
prieš pat nelegalus išvežant 
iš Kapčiamiesčio į Medininkus, 
ketveriukė migrantų – trys 
merginos ir vyriškis –pabėgo 
iš „Židinio“ patalpų. Panašu, 
kad pabėgėlių niekas nerado, 
o jų kelias vedė į Lenkijos pusę. 
Seniūno žiniomis, migrantai 
nuolat kontaktavo su savo 
tėvynainiais Vokietijoje, todėl 
galėjo gauti visą informaciją 

Dzūkai

NeįtikėtiNa plaNeta

ir žemėlapius, kaip patekti į 
Vakarus. Tad kodėl dingo FB 
pranešimas? Gal kas iš Vilniaus 
liepė jį pašalinti?
g Iširo žinomas ponių du-

etas iš Užimtumo tarnybos. 
Dar prieš kokį mėnesį dvi da-
mos sykiu „Gojuje“ gėrė kavą, 
sykiu ir perdavė linkėjimus iš 
restorano savo FB sekėjams. 
Šią savaitę damutės pasidalino 
žinute, kad jų keliai išsiskiria, 
Caffe time sykiu daugiau ne-
bus, nes viena iš dueto narių 
traukiasi iš UT kolektyvo.
g Lazdijų ligoninė toliau sė-

kmingai kaišiojasi sau pagalius 
į ratus. Sėkmingai atsikratyta 
UAB „Katarakta“ teikiamų pas-
laugų, nė kiek nekovojama dėl 
Vaikų ligų skyriaus – poskyrio 
išsaugojimo. Dokumentai 
rodo, kad ligoninės vadovą 
pavaduojantys asmenys rašo 
raštus Akreditacijos tarnybai 
ir patys prašo išlaisvinti juos 
nuo rūpesčio sergančiais Laz-
dijų vaikais. Na, ir savivalė pas 
mus įsigaliojo – medikai be 
Tarybos žinios sprendžia ligo-
ninės likimą, patys ją nuvarę į 
dugną. Liūdna, bet ligoninės 
pagrindinės veiklos deficitas 
artėja prie vieneto su penkiais 
nuliais.•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 1 psl. 

Saxer lücke, rytų Šveicarija.

Mokytoja Asta Bagdonienė: „Esu laimingas  
žmogus — į darbą keliauju kaip į šventę“

apdovanojimą, norime paprašyti 
pasidalinti įspūdžiais iš pirma-
dienio, kai buvote pakviesta į 
Prezidentūrą. 

– Buvo labai smagu, sulaukėme 
daug dėmesio, gavome Prezidento 
padėkas. Mus sveikino švietimo, 
mokslo ir sporto ministrė, Tau-
tinio olimpinio komiteto prezi-
dentė, teko bendrauti ir su Diana 
Nausėdiene. Ten buvo sukviesti 
mano kolegos – fizinio ugdymo 
mokytojai iš visos Lietuvos, apie 
20 žmonių, kuriems buvo įteiktos 
padėkos. Kadangi šį darbą dirbu 
daugiau nei 20 metų, tai pažįs-
tu beveik visus fizinio ugdymo 
mokytojus, buvo gera Preziden-
tūroje susitikti ir pabendrauti su 
kolegomis. 

– Kaip tapote fizinio ugdymo 
mokytoja, kodėl pasirinkote šią 
specialybę? 

– Esu baigusi Leipalingio mo-
kyklą, mano pasirinkimui dide-
lę įtaką turėjo fizinio ugdymo 
mokytojas Antanas Rugilis, su 
kuriuo labai daug bėgiodavome 
ir žiemą, ir vasarą. Man labai 
patikdavo bėgiojimas ir vaikš-
čiojimas. Taip pat patiko lengvoji 
atletika, treniravausi vidutinių 
nuotolių bėgimo rungtyje. Bai-
gusi mokyklą, nesukau galvos 
ir pasirinkau profesiją, susijusią 
su sportu ir judėjimu. Prieš 23 
metus baigiau tuometinį Kūno 
kultūros institutą ir įsidarbinau 
Seirijų gimnazijoje.

Ir dabar aktyviai sportuoju, 
kasdien įveikiu apie 10 kilome-
trų. Tai mano minimumas. Nuo 
Lazdijų parko bėgu iki Baltajo 
ežero, iki šiol dar maudausi ežere. 
Man patinka. Negaliu nė dienos 
be judesio. 

– Tai gal nesergate?
– Visai nesergu. Ir mano 13-

metė dukra grūdinasi, eketėje 
maudosi, sportuoja. 

– Ar per Jūsų darbo metus mo-
kykloje keitėsi moksleivių požiū-
ris į fizinio ugdymo discipliną? 

– Mano vaikai visada tik teigia-
mai žiūri į fizinį ugdymą, aš juos 
motyvuoju savo pavyzdžiu. Mes 
viską darome kartu, planuojame 
visą veiklą. Man problemų dėl 
sportavimo niekada nebuvo ir 
nėra, galiu tai drąsiai pasakyti. 
Vaikai noriai sportuoja. 

– Ar daug dirbate? 
– Dirbu Seirijų A. Žmuidzina-

vičiaus gimnazijoje ir Šventeže-
ryje, dar dirbau Verstaminuose. 
Vakarais sportuoju su moteri-
mis. Sugalvojau, kad Mokytojų 
dienos proga reikia organizuoti 
mokytojų žygį su maudynėmis 
Baltajo ežere, nežinau, ar daug 
bus norinčiųjų. Pakalbinau mo-
kytojus ir viso rajono gyventojus 
keliauti nuo Lazdijų miesto parko 
iki Baltajo ežero, ten išsimaudyti, 
o paskui sugrįžti atgal. 

– Per karantiną moksleiviai ir 
mokytojai skundėsi, kad jiems 
sunku mokytis ir mokyti nuoto-
liniu būdu. Bet ar apskritai įma-
nomos fizinio ugdymo pamokos 
per nuotolį?

– Viskas įmanoma. Su jaunes-
nėmis klasėmis sportuodavome 
per Zoom programėlę: aš rodau, 
jie daro. Smagu, kai jie patys 
visokių pratimų prisigalvodavo. 
Būdavo labai malonu, kai gauda-
vau mokinių tėvų žinutę: „Ačiū, 
Asta, už pamoką, ir aš su savo 
vaiku kartu sportavau“. Kai vedu 
pamokas, aš tėvų nematau, bet 
pasirodo, kad tuo metu kažkur 
už kadro ir tėvai atlikdavo pra-
timus kartu su manimi. Kartais 
išsinešdavau kompiuterį į lauką, 
į miesto parką. Vaikai stebėdavo 
mane savo namuose per telefo-
nus ir kartu sportuodavo. Paskui 
išeidavo į kiemą su telefonais ir 
kartu atlikdavo pratimus. Žinoma, 
vyresniųjų klasių moksleiviai ne-
labai norėdavo rodytis ekrane. 

– Jūs pati daug sportuojate, 
tai Jūsų kaip kitų moterų neka-
muoja antsvorio baubas? 

– Gal norėčiau būti šiek tiek 
lieknesnė, bet jaučiuosi gerai, 
tai man pats tas. Kviečiu dau-
giavaikes moteris sportuoti, bet 
jos labai pasyviai renkasi, kom-
pleksuoja dėl antsvorio, bandau 
jas įkalbėti. 

– Ar laikotės dietų? 
– Nesilaikau dietų, geriu daug 

vandens, viską valgau, bet ne-
leidžiu sau persivalgyti. Gal tik 
savaitgaliais daugiau užkandu. 

– Tai vietoj dietų kasdien po 
10 įveiktų kilometrų? 

– Taip. Pirmadienį, kai grįžau 
iš Prezidentūros, nustačiau, kad 
man iki normos trūksta dar 4 ki-

lometrų, tai juos ir suvaikščiojau 
tą vakarą po Lazdijus. Nors gy-
venu centre, tačiau stengiuosi eiti 
į pačią tolimiausią parduotuvę, 
kad kuo daugiau judėčiau, taip 
pat mieste stengiuosi nesinaudoti 
automobiliu.  

– Ką daryti, kad jauni žmonės 
daugiau sportuotų, būtų fiziškai 
aktyvesni? 

– Reikia pradėti nuo šeimos. 
Tėvai turėtų rodyti pavyzdį ir mo-
tyvuoti vaikus. Pažįstu ne vieną  
šeimą, kur tėvai padeda vaikams 
fiziškai tobulėti, namuose sudaro 
galimybes vaikams sportuoti ir 
patys dalyvauja tame procese. 
Tokie vaikai nesiskiria su sportu 
visą gyvenimą. 

– Ar nesigailite, kad pasirin-
kote fizinio ugdymo mokytojos 
specialybę? 

– Jau 23 metus į darbą keliauju 
kaip į šventę, nėra buvę taip, kad 
nenorėčiau eiti į darbą. Viskas yra 
labai gerai. Myliu sportą, myliu 
vaikus, neturiu laiko užsiimti 
kokiais nors negatyvais. Noriu 
ir visus žmones – pažįstamus ir 
nepažįstamus – įtraukti į aktyvų 
sportą. Vasario 16 dienos proga 
organizavau virtualų bėgimą vi-
sai Lietuvai, dalyvavo apie 400 
dalyvių, buvo smagu, kai daly-
viai man atsiuntė savo pasiektus 
rezultatus. Žmonės nori sportuoti, 
tik juos reikia motyvuoti. 

– Kaip Jūsų asmeninis gyve-
nimas dera su darbu? 

– Tie dalykai susieti, mes, visa 
šeima, esame kartu ir namie, ir 
sporte. 

– Kokia Jūsų nuomonė apie 
COVID-19 vakcinaciją? 

– Pradžioje turėjau abejonių, 
bet paskui supratau, kad skiepy-
tis yra būtina. Visa mūsų šeima 
pasiskiepijo. Manau, jog tai yra 
teisingas sprendimas. 

– Ar svarbi Jums Prezidento 
padėka už atsidavimą ugdant 
vaikų fizinį aktyvumą?

– Labai nesureikšminu tos pa-
dėkos, bet vis tiek smagu. 

– Ačiū už pokalbį. Smagių 
maudynių Baltajame su kuo di-
desniu pasekėjų būriu!•
„Dzūkų žinių“ informacija

Fizinio ugdymo mokytojai iš visos Lietuvos, apie 20 žmonių, kuriems buvo įteiktos padėkos.
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Kaip palaikyti gerą psichikos sveikatą? 
Vienas pagrindinių visuo-

menės sveikatos prioritetų 
– psichikos sveikatos geri-
nimas ir palaikymas, kuris 
ypač svarbus šiais pandemi-
niais laikais. 

Vilniaus miesto psichikos 
sveikatos centro vadovas, 
gydytojas psichiatras Mar-
tynas Marcinkevičius pasa-
koja, su kokiais išbandymais 
krizės akivaizdoje susiduria 
mūsų psichikos sveikata, 
kokią grėsmę jai kelia po-
kovidinis sindromas ir kaip 
palaikyti gerą psichologinę 
savijautą. 

Pakeitė viSų gyvenimą
Kaip teigia gydytojas psi-

chiatras M. Marcinkevičius, 
ši pandemija daro įtaką mūsų 
fizinei sveikatai tuo atveju, jei 
užsikrečiame koronavirusu. 
Tačiau, kalbant apie psichikos 
sveikatą, tai be jokių išimčių 
paveikė visus gyventojus.  

„Juk pasikeitė visas mūsų 
gyvenimas, bendravimas ir 
visa tai, ką buvome įpratę 
daryti laisvai ir nevaržomai. 
Koronavirusas yra didžiulio 
masto krizė, ir nors vieni žmo-
nės turi didesnes adaptacijos 
galimybes, ši pandemija pa-
veikė absoliučiai visos visuo-
menės psichikos sveikatą. Net 
ir tų asmenų, kurie teigia, kad 
jų gyvenimas nepasikeitė“, – 
tvirtina M. Marcinkevičius. 

Jis pabrėžia, kad kai kurie 
susidūrė su didesniais sunku-
mais nei likusi visuomenės da-
lis. Tai esantieji rizikos grupėje 
bei asmenys, tiesiogiai nuken-
tėję nuo koronaviruso – netekę 
artimųjų ar patys sunkiai sirgę, 
taip pat ir kiti, susidūrę su eko-
nominiais sunkumais, tokiais 
kaip sumažėjusios pajamos, 

verslo žlugimas ir kita. Tačiau 
labiausiai nukentėjusia grupe 
įvardijami vaikai ir jaunimas, 
kurie dėl nuotolinio mokymosi 
ir kitų bendravimo apribojimų 
susidūrė su didžiausiais psicho-
loginiais padariniais.

ryškėja PanDeminiS 
nuovargiS ir PyktiS

Dėl visų kilusių sunkumų 
smarkiai padidėjo bendras ne-
rimo, streso ir depresiškumo ly-
gis. Tačiau gydytojas psichiatras 
akcentuoja, kad visa tai tiesio-
giai koreliuoja su besikeičiančia 
pandemine situacija: „Pradėjus 
plisti koronavirusui, jautėmės 
ypač nesaugiai, bet po kurio lai-
ko, atsiradus vakcinoms, visi 
psichologiniai rodikliai pagerė-
jo, visuomenė aprimo, atsipalai-
davo. Nors šią vasarą situacija 
buvo nebloga, dabar pastebimas 
pandeminio nuovargio ir pande-
minio pykčio atsiradimas.“

Pasak M. Marcinkevičiaus, 

triniai simptomai – pažintinių 
funkcijų ir atminties sutrikimai, 
nemiga. Visa tai ypač apsunki-
na dirbančių ir aktyvių žmonių 
gyvenimą. 

„Žmonės jaučiasi lyg rūke, 
negali sukaupti, išlaikyti dė-
mesio ar spręsti sudėtingesnių 
problemų“, – apie pacientų sa-
vijautą, kuri gali išlikti pusme-
tį ir ilgiau, pasakoja Vilniaus 
miesto psichikos sveikatos cen-
tro vadovas. 

kaiP išSaugoti gerą 
Savijautą ir PSichikoS 
Sveikatą?

Gydytojo psichiatro teigimu, 
geros psichikos sveikatos palai-
kymo rekomendacijos priklau-
so nuo kiekvienos pandemijos 
fazės: „Anksčiau, kai visi turė-
jome izoliuotis savo namuose, 
buvo patariama kiek įmanoma 
labiau palaikyti įprastinį savo 
gyvenimą, nežiūrėti vien blogų 
naujienų, nenutraukti bendravi-
mo su šeima ir draugais, stengtis 
išlaikyti normalų dienos ritmą 
ir neatitrūkti nuo įprastų veiklų, 
pavyzdžiui, pusryčių valgymo 
ar sporto.“

Šiuo metu turint galimybių 
pasą dauguma gali gyventi lais-
viau, todėl patariama maksima-
liai grįžti į normalų socialinį 
gyvenimą ir juo naudotis, tačiau 
nepamiršti užtikrinti savo ir ap-
linkinių saugumo. 

„Reikia suvokti, kad virusas 
niekur nedings, ir mes, kaip 
adekvatūs žmonės, turime pri-
taikyti savo gyvenimą“, – pri-
duria M. Marcinkevičius. 

Pataria „gerti iš šaltinio, ne 
iš baloS“

Pasaulio psichikos sveikatos 
bendruomenė akcentuoja, kad 
per visą egzistenciją koronavi-

ruso pandemija yra pirmoji, 
vadinama „infodemija“. 

„Kasdien mus lydi didžiulis 
srautas informacijos – gau-
name atnaujintą statistiką, 
įvairias saugumo rekomen-
dacijas, naujienas ir daug kitų 
naudingų žinių, tačiau kartu 
su tuo mus pasiekia ir begalė 
nepatvirtintos, melagingos 
informacijos“, – pastebi gy-
dytojas psichiatras. Jis pataria 
apsisaugoti nuo dezinforma-
cijos stengiantis riboti laiką, 
kurį mes skiriame informaci-
jos paieškai, atkreipti dėme-
sį į skaitomos informacijos 
patikimumą, oficialumą ir 
dažniau grįžti prie asmeniškai 
kiekvienam malonių ir įdomių 
temų. 

„Patvirtintos informacijos 
priemonės nuolat atnaujina 
turinį, todėl tai neretai prily-
ginama tekančiam šaltiniui, 
o dezinformaciją skleidžian-
tys portalai, įvairios uždaros 
grupės su ribota žmonių grupe 
tūno informacinėje baloje“, 
– teigia jis, pridurdamas, kad 
kiekvienas turime pasirink-
ti – „norime gerti iš gaivaus 
šaltinio ar iš užsistovėjusios 
balos“. 

Nuo šių pasirinkimų pri-
klauso ir mūsų emocinė bei 
psichikos sveikata, o ieškant 
pagalbos ar norint pasikon-
sultuoti, primenama, kad kie-
kvienas asmuo be gydytojo 
siuntimo gali gauti nemoka-
mas psichologo konsultacijas 
psichikos sveikatos centre arba 
visuomenės sveikatos biure. 

Užs. Nr. 31

į kiekvieną krizę žmonės pir-
miausia reaguoja šokine re-
akcija, po to seka adaptacijos 
ir mobilizacijos laikotarpis, o 
galiausiai – išsekimo fazė.

„Kadangi ši pandemija – 
užsitęsusi, daugelis dar yra 
adaptacijos fazėje, tačiau jau 
jaučiamas išsekimas, nuovargis 
bei pyktis, kurį žmonės išreiš-
kia neadekvačiu savo elgesiu, 
įvairiais pykčio protrūkiais“, 
– aiškina pašnekovas.

PokoviDinio SinDromo įtaka 
PSichikai

Daliai pacientų, nepaisant 
lengvos ar vidutinio sunku-
mo koronaviruso formos, dar 
ilgai išlieka liekamieji ligos 
požymiai, tokie kaip bendras 
silpnumas, kvėpavimo nepa-
kankamumas.

Tačiau po šių liekamųjų reiš-
kinių trečią vietą pagal dažnu-
mą dėl smegenų pažeidimo 
užima sunkūs neuropsichia-

Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro vadovas, gydytojas psichiatras 
M. Marcinkevičius kiekvienam pataria naudotis suteiktomis galimybėmis 
ir grįžti į normalų socialinį gyvenimą, nepamirštant užtikrinti savo ir 
aplinkinių saugumo. (Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro archyvas)

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

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?

E. p.  dzukuzinios@gmail.com

TEl. 8 670 38882.
BEndraukimE
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Alytaus miesto savivaldybės taryboje vėl permainų vėjai 
Rita Krušinskaitė
Vos kelis mėnesius Alytaus 
miesto savivaldybės tary-
boje trukusi ramybė ėmė 
aižėti. Valstiečių ir žaliųjų 
sąjungos (LVŽS) frakcija 
informavo, jog  pasitraukia 
iš valdančiosios daugu-
mos, o Mišri tarybos narių 
grupė pranešė, kad pereina 
į opoziciją.  

Valdančioji dauguma, kurią su-

darė  socialdemokratai, Tėvynės 
sąjungos-Lietuvos krikščionių de-
mokratų (TS-KD), visuomeninio 
rinkimų komiteto „Už Alytų“ bei 
Liberalų sąjūdžio ir LVŽS  atsto-
vai, liko be LVŽS frakcijos. 

Taip nutiko, kai minėtos frakcijos 
vadovas Dmitrij Kačiurin ir narys 
Valdas Račkauskas pareiškė, kad  
palieka valdančiąją daugumą. Ka-
dangi frakcijoje dirbo ir LVŽS narė 
Skaistė Ulčickaitė, kuri, frakcijos 
sprendimu, ją paliko, LVŽS frak-

cijos nebeliko. Mat, pagal Vietos 
savivaldos įstatymą, frakciją turi 
sudaryti mažiausiai trys nariai. 

D. Kačiurin tarybą informavo, 
kad palieka valdančiąją daugumą, 
nes frakcija yra besąlygiškai įsi-
pareigojusi laikytis savo savival-
dybių tarybų rinkimų programos, 
sąjungos vertybių tiek savivaldos, 
tiek nacionaliniu lygmeniu, o šių 
nuostatų nesilaikymas reikštų 
pirmiausia rinkėjų apgavystę. 
„Kad mūsų frakcija turi išeiti iš 
valdančiosios  daugumos, taip 
nusprendė partijos suvažiavimas 
ir valdyba“, – sakė D. Kačiurin.

Anot D. Kačiurin, jis su ben-
drapartiečiu V. Račkausku toliau 
tarybos veikloje dalyvaus kaip 
nepriklausomi nariai, priimdami 
sprendimus balsuos pagal savo 
įsitikinimus, kad būtų naudinga 
miestui ir būtų realizuojami par-
tijos įsipareigojimai ir siekiai. „Į 
opozicijos gretas pereiti neketina-
me“, – tvirtino D. Kačiurin. 

Nuo tolimesnių S. Ulčickaitės 
sprendimų – paliks ir ji valdan-
čiąją daugumą ar ne –  priklausys, 
ar neteks valdančiųjų koalicijai 
balansuoti ant pavojingos dau-
gumos praradimo ribos.

Dar vienas pokytis Alytaus 
miesto savivaldybės taryboje – 
Mišrios grupės pasiskelbimas opo-
zicija. Vasario mėnesį susikūrusiai 
Mišriai grupei vadovauja Valerijus 
Vencius, jai priklauso Laura Ra-
dzevičiūtė, Gintautas Andriuške-
vičius ir Česlovas Daugėla. 

Anot V. Venciaus, visą darbo 

laiką Mišrios darbo grupės po-
būdis buvo kaip opozicijos. Tik 
dabar formaliai, pagal Vietos 
savivaldos įstatymą, pasivadino 
opozicine grupe.    

Iki tol opozicijoje dirbo „Aly-
taus piliečių“ frakcija, kuriai 
priklauso  Vytautas Jastremskas, 
Vilija Ramanauskienė ir Valė 
Gibienė.

„Apsisprendimą oficialiai per-
eiti į opoziciją savo veiksmais 
iššaukė valdančioji dauguma. 
Visus mūsų grupės pasiūlymus 
atvirai ignoravo, pareikšdama, 
kad jų daugiau ir jie turi savo 
viziją. Įvertinę savo pusmečio 
darbą ir nusprendėme, kad atėjo 
mūsų grupei laikas pasiskelbti 

opozicine“, – sakė Mišrios grupės 
vadovas.

V. Vencius  tikino, jog su opo-
zicijoje esančiais „piliečiais“ ben-
draus, tačiau tai nereiškia, kad  
vienysis. Kai abiejų politinių jėgų 
nuomonės sutaps, palaikys vieni 
kitus, kai išsiskirs – bus  priimami 
tokie sprendimai, kokie Mišriai 
grupei atrodys teisingi. 

„Pasiskelbę opozicija, dirbsime 
konstruktyviai, kad būtų priima-
mi Alytaus miesto gyventojams 
naudingi sprendimai. Palaikysi-
me ir valdančiosios daugumos 
siūlymus, bet jei matysime, kad 
jie nenaudingi, su „piliečiais“ 
būsime opozicijoje“, – kalbėjo 
V. Vencius.•

Valdančiąją daugumą paliko LVŽS  nariai Dmitrij Kačiurin ir Valdas Račkauskas.

Mišri tarybos narių grupė pasiskelbė opozicija. (Alytaus miesto savivaldybės nuotr.)
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Liškiava — iš amžių gelmių iškilusi ir naujam gyvenimui atgimusi praeitis

Rita Krušinskaitė
Vėlyvojo baroko šedev-
ras, Liškiavos bažnyčios 
ir vienuolyno ansamblis, 
įsikūręs sename Dzūkijos 
kaimelyje – Liškiavo-
je. Visai netoli jo, šalia 
Nemuno, stūkso Liškia-
vos piliakalnis, dar  va-
dinamas Liškiavos pilies 
kalnu, Raganos mūru, 
Perkūno šventinyčia. Abu 
objektai gausiai lankomi 
turistų iš Lietuvos ir viso 
pasaulio.

Manoma, kad   Liškiavą XIII a. 
pradžioje įkūręs kunigaikštis Er-
dvilas, o rašytiniuose šaltiniuose 
ši vietovė minima jau nuo 1044 
metų. Archeologiniai kasinėjimai 
liudija, kad šiose vietose senovė-
je gyveno baltų gentis – jotvin-
giai. 

Iki šių dienų ant Liškiavos 
piliakalnio išlikę mūrinės pilies 
bokšto likučiai, tačiau pati pilis 
niekada nebuvo pastatyta, mat 

po kryžiuočių sutriuškinimo Žal-
girio mūšyje ji neteko gynybinės 
reikšmės. Šiemet piliakalnis ir 
alkakalnis buvo sutvarkyti,  vyko 
kraštovaizdžio formavimas, ku-
rio metu buvo iškirsti krūmai 
bei menkaverčiai medžiai, o pi-
liakalnio kontūrai atsivėrė visa 
praeities didybe. Buvo įrengti 
nauji pėsčiųjų takai, atnaujinti 
akmeniniai laiptai. Taip pat res-
tauruotos Liškiavos pilies pie-
tvakarinio bokšto liekanos, nuo 
kurių atsiveria unikali Nemuno 
slėnio panorama. 

Šalia piliakalnio ir alkakalnio 
lankytojus pasitinka edukacinė 
erdvė su informaciniais stendais, 
suoliukais, rodyklėmis, ugniavie-
te. Ant lauko riedulių nuoskalų 
įvardintos Liškiavos istorinės 
datos. Papėdėje – edukacinis me-
ninis simbolis. Lankytojų srautų 
stebėjimui įrengtas lankytojų 
skaičiuotuvas.

Istoriniuose šaltiniuose teigia-
ma, kad Liškiavoje ant kalno per 
prabėgusius amžius buvo pasta-

tytos kelios bažnyčios. Dabartinė 
Švč. Trejybės bažnyčia su domi-
nikonų vienuolyno ansambliu – 
ketvirtoji. Dvasinė šventovė buvo 
pastatyta XVIII a.

Pagrindinės archeologinio pa-
veldo vertybės, išlikusios Liškia-
voje iki šių dienų, – bažnyčia, 
buvęs dominikonų vienuolynas, 
varpinė ir koplytstulpis, atkurta 
šeimyntrobė.

XVII a. pabaigoje  tuometinis 
Liškiavos žemių savininkas Vla-
dislovas Jurgis Kosyla, mirus jo 
vieninteliam sūnui Florijonui, 
Liškiavą testamentu užrašė Lietu-
vos provincijos dominikonų vie-
nuoliams. Jie čia pastatė mūrinį 
vienuolyną ir bažnyčią, dviejų 
aukštų sandėlį su rūsiais, nedidelę 
šeimyntrobę, mūrinį bravorą ir 
skalbyklą, iškasė tvenkinius ir 
užveisė žuvies, pasodino vais-
medžių sodą.

Po trečiojo Lietuvos-Lenki-
jos padalijimo 1795 metais visa 
Užnemunė, kuriai priklausė ir 
Liškiava, atiteko Prūsijai. Lietu-

vos-Lenkijos padalijimas lėmė 
dominikonų klestėjimo Liškia-
voje pabaigą. Prūsai, norėdami 
įgyti kuo daugiau turtų ir papil-
dyti valstybės iždą, naikino vie-
nuolynus bei grobė jų turtą. 

Ne visi Liškiavos vienuolyne 
gyvenę dominikonai vienuoliai 
sutiko pereiti į pasauliečių kunigų 
luomą. Valdžia sutiko, kad nepa-
norę taikstytis prie naujos tvarkos 
vienuoliai liktų vienuolyne, tačiau 
jiems buvo uždrausta priiminėti 
naujokus. 

Dėl to XIX a. pradžioje vie-
nuolyne gyveno tik trys senukai, 
nebepajėgiantys prižiūrėti nei 
bažnyčios, nei paties  vienuoly-
no. Nebelikus vienuolių, vienuo-
lyno pastatai ir bažnyčia atiteko 
parapijai. 

1836–1849 metais vienuoly-
ne netgi buvo įrengtas kalėjimas 
prasikaltusiems kunigams. Per 
prabėgusį šimtmetį vienuolyne 
veikė raštinė, paštas, smulkių 
prekių parduotuvė, pabėgėlių iš 
Lenkijos stovykla, aštuonmetė 

mokykla. 
Praėjusio amžiaus pabaigoje 

Švč. Trejybės  bažnyčia buvo res-
tauruota. Rūsyje saugomos pra-
bėgusius šimtmečius menančios 
antkapių liekanos, kunigų apda-
rai, senoviniai lygintuvai, žiba-
linės lempos ir kiti šios dvasinės 
šventovės gyvenimą menantys 
daiktai. Apie gyvenimo trapumą 
primena karstuose gulintys am-
žinybėn iškeliavusių vienuolių 
mumifikuoti palaikai. Eksponuo-
jama ir senutėlė medinė valtis, 
kuria geraširdis parapijietis Julius 
Kvaracėjus kiekvieną rytą plauk-
davo žvejoti ir pagautu laimikiu 
pasidalindavo ne tik su klebonija, 
bet ir su parapijiečiais.  

Bažnyčia nuo seno garsėja ste-
buklingu Dievo Motinos paveikslu 
(Budslavlio Marijos kopija), kuris 
yra tapytas ant drobės ir dengtas 
sidabro apkaustu. Pagal legendą, 
tą paveikslą sielininkas rado Prie-
gliaus upėje ties Karaliaučiumi ir 
1699 metais padovanojo Liškia-
vos dominikonams.•

Liškiavos bažnyčios ir vienuolyno ansamblis. (Liškiavos parapija.lt nuotr.)

Nuo Liškiavos piliakalnio atsiveria nuostabūs vaizdai. (VSTT nuotr.)

aukSiNėS miNtyS
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»Atkelta iš 4 psl. 

Kodėl be Tarybos leidimo metams sustabdyta Vaikų ligų poskyrio veikla?

paslaugos nėra teikiamos VšĮ 
Lazdijų ligoninėje, jas mūsų ra-
jono vaikams teikia Alytaus S. 
Kudirkos  ligoninė.“ 

Jei licencija šių metų birželio 
21 d. buvo sustabdyta laikinai, 
kaip tai buvo padaryta ir pernai, 
kad medikai būtų išleisti atostogų, 
tai kodėl šiemet, po atostogų, nuo 
rugpjūčio 21 dienos licencijos su-
stabdymas nebuvo panaikintas, 
kaip tai buvo padaryta pernai? 

Kodėl ligoninė rugpjūčio 17 
dieną kreipėsi į VASPVT ne pra-
šydama atnaujinti licenciją, bet 
prašydama jos galiojimą sustab-
dyti iki kitos vasaros? 

Ar tokiam prašymui, kai me-
tams keičiamas Tarybos nusta-
tytas ligoninės paslaugų sąrašas, 
nereikia gauti steigėjo – Lazdijų 
rajono savivaldybės tarybos – su-
tikimo? Ar laikinu sustabdymu 
bandoma gudrauti ir apeiti galio-

lazDijų ligoninėS veikloS roDikliai: 
2021 m. pirmojo ketvirčio rezultatas: pagrindinės veiklos 
deficitas – apie 24 tūkst. eurų.
2021 m. antrojo ketvirčio rezultatas: pagrindinės veiklos 
deficitas – apie 64 tūkst. eurų.
(Pagal VšĮ Lazdijų ligoninės finansinių ataskaitų rinki-
nius)

jančią tvarką, kai steigėjo nusta-
tytą paslaugų sąrašą galima keisti 
tik su Tarybos tvirtinimu? 

Politikai mato liūDną 
Pabaigą
Tarybos narys, buvęs meras Ar-
tūras Margelis įsitikinęs, jog li-
cencijos sustabdymas metams yra 
beveik tas pat, kas poskyrio užda-
rymas ir savavališkas patvirtintos 
ligoninės struktūros pakeitimas. 

„Tarybos nariai apie tai nieko 
nežino, šis klausimas Taryboje 
nebuvo svarstomas ir ligoninės 
struktūra nėra pakeista. Yra pa-
tvirtinti ligoninės įstatai, kuriuose 
numatyta struktūra su Vaikų ligų 
skyriumi. Skyriaus uždarymas yra 
akivaizdi savivalė. Merė neturėjo 
teisės leisti metams atsisakyti šios 
paslaugos“, – piktinosi A. Mar-
gelis. 

Kitas Tarybos narys, Gintautas 
Salatka, įsitikinęs, jog prašymas 

sustabdyti Vaikų ligų poskyrio tei-
kiamų paslaugų licenciją metams 
reiškia, jog realiai šios paslaugos 
Lazdijų ligoninėje nebelieka. 

„Tai labai liūdna situacija. Su-
stabdžius licencijos galiojimą, 
Lazdijų ligoninė nebegaus pinigų 
iš Ligonių kasų už šias paslaugas. 
Kita vertus, kalbos, kad po metų 
Vaikų ligų poskyris gali būti ati-
darytas, neturi realaus pagrindo. 
Kaip iš naujo surinksi persona-
lą Vaikų ligų poskyriui, kai visi 
medikai žino apie nestabilumą 
Lazdijų ligoninėje, apie rajono 
valdžios strategijos neturėjimą 
ligoninės veiklos klausimu? Ma-
nau, šis licencijos sustabdymas 
yra rimtas ženklas, jog prasidėjo 
ligoninės griūtis, kad labai greitu 
laiku mūsų ligoninė taps tik palai-
komojo gydymo įstaiga“, – sakė 
Tarybos narys. 

SkyriauS atkurti nePavyko
Apie tai, kad atsisakius Vaikų ligų 
skyriaus, o vėliau supratus, jog tai 
buvo klaida ir jos ištaisyti neįma-
noma, pasakojo ir mūsų žemietis, 

buvęs Radviliškio rajono savival-
dybės meras, o dabar Seimo narys 
Antanas Čepononis. 

Buvęs meras teigė, jog jis pa-
tikėjo tuometine ligoninės direk-
tore, kad skyrių reikia uždaryti, 
kaip nešantį nuostolius visai li-
goninei. 

„Aš visada sakydavau, jog, 
kai kalba specialistai, jais reikia 
tikėti. Ligoninės direktorė inici-
javo skyriaus uždarymą, manau, 
turėdama kitus motyvus ir tikslus. 
Mes galėjome išlaikyti tą skyrių 
ir padarėme didžiulę klaidą, aš 
prisiimu ir sau atsakomybę, kad 
pasitikėjau tuometine ligoninės 
direktore, kai ji įrodinėjo, kad tai 
didžiuliai nuostoliai ligoninei“, – 
sakė buvęs Radviliškio meras.  

Kaip vėliau paaiškėjo, iš tikro, 
nuostolių jokių nėra, tik reikia 
viską tinkamai skaičiuoti. 

„Mus apgavo – mane ir tarybą. 
Ir atsitiko taip, kaip atsitiko, pakė-
lėme rankas ir sakėme, jog daro-
me tokį žingsnį, kad tik ligoninė 
išgyventų. Kai mes uždarinėjome 
Vaikų ligų skyrių, buvęs Lazdi-

jų meras Artūras Margelis mane 
bandė įtikinti, jog darome klaidą, 
tačiau juo tada nepatikėjau, žiū-
rėjau tik į skaičius ir jo nepaklau-
siau“, – sakė A. Čepononis.    

Buvęs meras teigė, jog dabar 
Radviliškio ligoninėje nėra Vaikų 
ligų skyriaus, yra tik Vaikų dienos 
profilaktikos centras. 

„Kadangi leidimą skyriui atkur-
ti turi duoti Sveikatos apsaugos 
ministerija, o prieš tai Ligonių 
kasos turi duoti sutikimą, mums 
nepavyko to sutikimo gauti. Mes 
net parašėme tarybos raštą, kad 
finansuosime Vaikų skyriaus 
veiklą trūkstama pinigų suma, 
prisiėmėme visą atsakomybę, bet 
ir tai nepadėjo, skyriaus neleido 
atidaryti“, – pasakojo buvęs Ra-
dviliškio meras.  

A. Čepononis, remdamasis 
savo liūdna patirtimi, pastebėjo, 
jog, jei Lazdijai sugalvotų užda-
ryti Vaikų ligų skyrių, jie niekada 
negalės vėl jo atidaryti, nes atsi-
randa formalūs ir biurokratiniai 
barjerai.•
„Dzūkų žinių“ informacija

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.

Tarybos narys Gintautas Salatka įsitikinęs, jog prašymas sustabdyti Vaikų 
ligų poskyrio teikiamų paslaugų licenciją metams reiškia, jog realiai šios 
paslaugos Lazdijų ligoninėje nebelieka. 

Taip pat VASPVT nurodė, jog, jei Lazdijų ligoninė iki 2022-06-01 nesikreips dėl prašymo panaikinti licencijos dalies 
galiojimo sustabdymą, tai bus galutinai atimta teisė teikti vaikų ligų antrinio lygio paslaugas. 
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eteriS
ketvirtaDieniS, spalio 7 d. Saulė teka 7.30, leidžiasi 18.44, dienos ilgumas 11.14. 
Jaunatis. Vardadieniai: Morkus, Renatas, Butrimas, Eivina, Justina.

LRT TV
2021. 10.07
 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 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 Eurolyga per LRT.
 19.45 Eurolygos krepšinio 

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

 22.10 „Kelionių atvirukai“.
 22.30 Dviračio žinios.
 23.00 „Laukiniai Vakarai 

prie molo“.
 23.45 „Komisaras 

Reksas“. 
 0.30 „Erdvės menas. 

Panirę gamtoje. 
Kaimiško gyvenimo 
idilė“.

 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 Dizaino doku-

mentika. Mados 
aksesuarai.

 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. 

„Tikrasis Flynas“.
 0.35 „Juodasis sąrašas“.
 1.35 „Dvasia šarvuose“.
 3.30 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 5.00 Alchemija. 
 5.25 RETROSPEKTYVA. 

TV3
 6.15 „Transformeriai. 

Kibernetinė Visata“.
 6.40 „Ilgo plauko 

istorija“.
 7.05 „Madagaskaro 

pingvinai“.

 7.35 Gero vakaro šou.
 8.35 „Meilės sūkuryje“.
 9.45 „Mano pusseserė, 

meilė ir aš“.
 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 „Nesuvestos 

sąskaitos“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Nesuvestos 

sąskaitos“.
 0.30 „Pasirodymas“.
 1.35 „Havajai 5.0“.
 2.35 „X failai“.
 3.35 „Mažieji genijai“.
 4.05 „Atostogos rifuose“.
 5.05 „Moderni šeima“.

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

geriausia“.
 9.00 „Teisingumo 

agentai“.
 10.10 „Pėdsakas“.
 11.10 „Jūrų pėstininkai“.
 12.10 „CSI. Majamis“.
 13.10 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Teisingumo 

agentai“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Jūrų pėstininkai“.
 18.30 „Apuokas“.
 19.30 „Snaiperis“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Rokenrola“.
 23.20 „Atpildas“.
 1.10 „Ekstremalūs 

išbandymai“.
 2.10 „Snaiperis“.

Lryto
 5.15 Nauja diena. 
 6.15 TV parduotuvė.
 6.30 Mano vieta. 
 7.00 „Slaptas Hitlerio 

seksualinis gyve-
nimas“.

 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 Oponentai. 
 17.30 „Zoologijos sodas“.
 18.00 Reporteris. 
 18.25 „Europa – tai aš“.
 18.30 Alfa taškas.
 19.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 20.00 Reporteris. 

 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 22.30 Reporteris. 
 22.55 „Europa – tai aš“.
 23.00 Alfa taškas.
 23.30 Oponentai. 
 0.30 „Pėdsakas“.
 1.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 2.30 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 3.20 Alfa taškas. 
 3.40 Mokslo ritmu.
 3.55 Oponentai. 
 4.35 „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 

pasauliai su 
Nomeda Kazlaus. 
svečias fortepijono 
virtuozas Seong-Jin 
Cho (Pietų Korėja). 

 14.45 „Architektas Bjarkė 
Ingelsas. Didžioji 
sėkmė“. 

 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 „Nauja Homo 

sapiens kilmė. Kita 
istorija“.

 20.15 „Kelionių atvirukai“.
 20.30 Panorama.
 21.30 3 minutės iki kino. 
 21.33 Premjera. „Svai-

gulys“.
 23.15 Čia – kinas. 
 23.40 „Maistas: tiesa ar 

pramanas? Medžio-
klės laimikis“.

 24.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 Žagarės vyšnių 

festivalis 2015. 
 1.40 Duokim garo!
 3.00 Panorama.
 4.05 Šventadienio 

mintys.
 4.35 Gimę tą pačią 

dieną.
 5.30 Mūšio laukas. 

TV1
 6.25 „Rozenheimo 

policija“.
 7.25 „Anyta ar marti“.
 8.30 „Tūkstantis ir viena 

naktis“.
 10.20 „Akloji“.
 11.25 „Pakvaišusi porelė“.
 12.30 „Alpių gelbėtojai“.

 13.35 „Mokytojas“.
 14.35 „Velvet“ kolekcija“.
 15.45 „Pragaro virtuvė“.
 16.45 „Anyta ar marti“.
 17.50 „Akloji“.
 19.00 „Alpių gelbėtojai“.
 20.00 „Stebuklas“.
 21.00 „Nusikaltimo vieta 

– Getingenas. Karas 
galvoje“.

 22.55 „Svajoklė“.
 23.55 „Paskolinta meilė“.
 1.55 „Privatus detek-

tyvas Dengleris. 
Dvyliktą dieną“.

TV6
 6.05 „CSI. Niujorkas“.
 6.55 „Kobra 11“.
 7.50 Kulinarijos meistras.
 8.50 Praeities žvalgas.
 9.20 „Viešbutis“.
 10.25 „Simpsonai“.
 11.25 „Goldbergai“.
 12.25 „Paskutinis žmogus 

Žemėje“.
 12.55 „Saša ir Tania“.
 13.55 „Skorpionas“.
 14.55 „Kobra 11“.
 15.55 „CSI. Niujorkas“.
 16.55 „Univeras“.
 18.00 „Viešbutis“.
 19.00 „Goldbergai“.
 20.00 Nuogi ir įbauginti.
 21.00 „Trys stendai prie 

Ebingo, Misūryje“.
 23.25 „Gelbėtojai“.
 0.15 „Naša Raša“.
 1.45 „Univeras“.
 2.40 „Fizrukas“.
 3.30 „Majų baikerių 

klubas“.

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 Iš esmės su A. Pere-

dniu.
 20.00 2800 km Dunojumi 

baidare su A. Valu-
javičiumi.

 21.00 Lietuviškos atos-
togos.

 21.30 Automobilis už 0 
Eur.

 22.00 Retro automobilių 
dirbtuvės.

 22.30 Gimę ne Lietuvoje.
 23.00 Išlikę.
 23.30 Sveika lėkštė su 

V. Kurpiene.
 0.00 Delfi diena.
 5.00 Orijaus kelionių 

archyvai.
 5.30 Yugo broliai: blo-

giausiu pasaulyje 
automobiliu per 
Balkanus.

Lazdijų kultūros centrui nuosavybės teise priklausantys kultūros namai 
(unik. Nr. 5997-2014-5015, plotas 176,04 kv. m, 1972 m. statyba), esantys Že-
maitkiemio g. 9, Žemaitkiemio k., Lazdijų sen., Lazdijų r. sav.

Bendra pradinė pardavimo kaina: 2262,00 Eur.
Suformuotas žemės sklypas (unik. Nr. 4400-5507-2522, plotas 40,2 a).
Aukcionas vyks 2021-10-19 10.00 val. Lazdijų kultūros centro patalpose, 

adresu: Vilniaus g. 6, Lazdijai. 
Aukcionui neįvykus, antrasis aukcionas vyks 2021-10-26 10.00 val. Lazdijų 

kultūros centro patalpose, adresu: Vilniaus g. 6, Lazdijai. 
Pirmojo aukciono paraiškos priimamos iki 2021-10-18 12.00 val., antrojo 

aukciono iki 2021-10-25 12.00 val. Lazdijų kultūros centro administracijoje, 
adresu Vilniaus g. 6, Lazdijai. 

Pastato apžiūra suinteresuotiems asmenims vyks sutartu laiku 2021 m. spa-
lio 14, 15, 21, 22 dienomis.

Papildoma informacija teikiama Lazdijų kultūros centre telefonu: +370 616 
81884.

všį lazdijų kultūros centras skelbia, kad 
viešo aukciono būDu ParDuoDama 
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eteriS
šeštaDieniS, spalio 9 d. Saulė teka 7.33, leidžiasi 18.39, dienos ilgumas 11.06. 
Jaunatis. Vardadieniai: Liudvikas, Gedėtas, Virgailė, Dionyzas, Liudas.

LRT TV
2021. 10.09
 6.02 Vartotojų kontrolė.
 7.00 Svajoja vaikai.  
 7.30 „Hanibalo lobio 

medžioklė“.
 9.00 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 Pasaulio doku-

mentika. Premjera. 
„Komodo vandens 
pasaulis. Didžiosios 
jūrų keliautojos ir 
sėslūs namisėdos“.

 12.50 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. 
„Keisčiausi 
pasaulio namai 2“.

 13.46 „Kelionių atvirukai“.
 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 Šok su žvaigžde.
 23.10 „Blogi žodžiai“.
 0.40 „Palikti“. 
 2.10 „Žmonių vardai“. 
 3.50 „Kelionių atvirukai“. 
 4.05 „Erdvės menas. 

Fernandas Abruna 
Charnecas – ekolo-
giškos architek-
tūros pradininkas“.

 4.30 „Hadsonas ir 
Reksas“. 

LNK
 6.40 „Zigis ir Ryklys“.
 7.00 „Šaunusis Skū-

bis-Dū“.
 7.30 „Neramūs ir 

triukšmingi“.
 8.00 „Kikumba. Kovos 

dėl karūnos“.
 8.30 Sveikas!
 9.00 Mes pačios. 
 10.00 „Elfai“.
 11.40 „Mano žmona – 

ragana“.
 13.50 „Džekis Čanas. 

Pirmasis smūgis“.
 15.35 „Indiana Džounsas 

ir dingusios 
Sandoros skrynios 
ieškotojai“.

 17.55 Gyvūnų pasaulis. 
 18.30 Žinios.
 19.30 „Penas. Nuotykiai 

Niekados šalyje“.
 21.45 PREMJERA. 

„Šerlokas Holmsas 
ir daktaras 
Vatsonas“.

 23.35 „Pakvaišęs tėtis“.
 1.50 „Apsauginis“.

TV3
 6.35 „Madagaskaro 

pingvinai“.
 7.00 „Žmogus voras“.
 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 „Didysis barjerinis 

rifas“.

 12.30 „Meilė keliauja 
laiku. Rubinė“.

 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 „Meilė keliauja 

laiku. Rubinė“.
 15.00 „Drakonų kova. 

Evoliucija“.
 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 „Vagiliautojai“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Vagiliautojai“.
 0.00 „Traukinys į 

Busaną“.
 2.25 „Brangusis 

Džonai“.
 4.35 „Moderni šeima“.

BTV
 6.00 „Varom!“.
 7.00 „Šnipų karai“.
 8.00 „Pričiupom!“.
 8.30 Miško atspalviai. 
 9.00 Sveikatos kodas. 
 9.30 Sveikatos kodas, 

televitrina.
 10.05 „Neįtikėtini 

gyvūnai“.
 11.15 „Šnipų karai“.
 12.20 „Spec. būrys. 

Išlieka stipriausi. 
Įžymybės“.

 13.30 „Ekstrasensai tiria“.
 15.50 „Gordono Ramzio 

virtuvės košmarai“.
 17.00 Betsafe–LKL čem-

pionatas. „Rytas“–
„Lietkabelis“.

 19.30 Protas ir jėga. 
 21.30 „Muilodrama“.
 22.00 „Operacija „Argo“.
 0.25 „Panikos kam-

barys“.
 2.40 „Trigubas X“.

Lryto
 7.00 „Žiedas su rubinu“.
 8.00 Bušido ringas.
 8.30 Eko virusas. 
 9.00 „Zoologijos sodas“.
 10.00 Vantos lapas. 
 10.30 Mano vieta. 
 11.00 Švarūs miestai. 
 11.30 Inovacijų DNR.
 12.00 „Teisingumo 

agentai“.
 14.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 16.00 Žinios.
 16.30 Lietuvos dvarai. 
 17.00 Švyturių žmonės.
 17.30 Vantos lapas. 
 18.00 Žinios.
 18.28 Orai.
 18.30 Bušido ringas. 
 19.00 „Gyvenimo linija“.
 20.00 Žinios.
 20.28 Orai.
 20.30 „Kaip naciai 

pralaimėjo karą“.
 22.30 Žinios.
 22.58 Orai.
 23.00 „Teisingumo 

agentai“.
 1.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 2.50 „Gyvenimo linija“.
 3.35 Lietuvos dvarai. 
 4.00 Švyturių žmonės.
 4.20 „Zoologijos sodas“.
 5.10 Švarūs miestai. 
 5.35 Vantos lapas. 

 6.00 „Žiedas su rubinu“.

LRT+
 6.05 Auksinis protas.
 7.20 Dizaino dokumen-

tika. Interjeras.
 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“.
 14.15 „Hanibalo lobio 

medžioklė“. 
 15.45 Pasaulio futbolo 

čempionato at-
rankos rungtynės. 
Lietuva–Bulgarija. 

 18.00 „Sporto galia. Iš 
meilės sakalams. 
Moteris priima 
iššūkį“.

 18.30 Skambantys 
pasauliai su 
Nomeda Kazlaus. 
Svečias garsus kino 
režisierius Janis 
Streičs (Latvija). 

 19.25 Vizionieriai. Laima 
Kreivytė.

 19.30 „Nuostabios 
mintys. Šiuolaikinio 
meno kūrėja Jajoi 
Kusama“.

 20.00 Čia – kinas.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 „Broliai Bliuzai“.
 23.10 LRT OPUS ore. 

Grupė „Black 
Water“. 

 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 Panorama.
 1.02 Sportas. Orai.
 1.10 „Milžinas Halkas“. 
 3.30 Euromaxx.
 4.00 Skambantys 

pasauliai su 
Nomeda Kazlaus. 
Svečias garsus kino 
režisierius Janis 
Streičs (Latvija). 

 4.55 Vizionieriai. Laima 
Kreivytė. 

 5.00 „Nuostabios 
mintys. Šiuolaikinio 
meno kūrėja Jajoi 
Kusama“. 

 5.30 Pusryčiai pas 
kaimyną.

TV1
 6.20 Pasirinkę Lietuvą. 
 6.50 Informacinių mitų 

griovėjai.
 7.20 „Akloji“.
 8.50 „Rozenheimo 

policija“.
 9.50 „Žingsnis iki 

dangaus“.
 11.15 „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. Sulaužytas 

pažadas“.
 22.55 „Angelo veidas“.
 1.10 „Fargo“.
 3.30 „Nebylus liudi-

jimas“.

TV6
 6.10 „Vienas“.
 7.00 „Aliaskos geležin-

keliai“.
 7.55 „Pavojingiausi 

Indijos keliai“.
 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“.
 12.40 „Laukinė Japonija“.
 13.55 Išlikimas.
 15.00 „Aliaskos geležin-

keliai“.
 16.00 Jukono vyrai.
 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 Krovinių karai.
 19.00 Kaukės.
 20.00 „Vienas“.
 21.00 Žinios.
 21.50 Sportas.
 21.55 Orai.
 22.00 „Šefas ant ratų“.
 0.20 „Karo dievas“.
 2.30 „Trys stendai prie 

Ebingo, Misūryje“.
 4.30 „Univeras“.

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 Radikalus smal-

sumas.
 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.

PenktaDieniS, spalio 8 d. Saulė teka 7.31, leidžiasi 18.41, dienos ilgumas 11.10. 
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LRT TV
2021. 10.08 
 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 Stilius. 
 13.00 Laisvės banga.
 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 „Palikti“.
 0.25 „Milžinas Halkas“.
 2.45 „Kelionių atvirukai. 

Sen Pjeras, palai-
dotas Martinikos 
grožis“.

 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 „Apsauginis“.
 22.50 „Maksimali rizika“.
 0.55 „Tikrasis Flynas“.
 2.55 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.15 „Transformeriai. Ki-

bernetinė Visata“.
 6.40 „Ilgo plauko 

istorija“.
 7.05 „Madagaskaro 

pingvinai“.
 7.35 Farai.
 8.35 „Meilės sūkuryje“.
 9.45 „Ieškant tavęs“.
 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 „Karališka drąsa“.
 21.20 „Iksmenai. 

Praėjusios ateities 
dienos“.

 22.45 „Jėga“ ir „Keno-
loto“.

 22.48 „Iksmenai. 
Praėjusios ateities 
dienos“.

 0.00 „Pasiruoškite 
smūgiui“.

 1.55 „Vaikų žaidimai“.
 3.35 „Nesuvestos 

sąskaitos“.

BTV
 6.30 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.10 „Teisingumo 

agentai“.
 9.10 „Pėdsakas“.
 10.10 „Apuokas“.
 11.10 „Jūrų pėstininkai“.
 12.10 „CSI. Majamis“.
 13.10 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Teisingumo 

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

imtynės“.
 21.30 „Trigubas X“.
 0.00 „Rokenrola“.
 2.20 „Ekstremalūs 

išbandymai“.

Lryto
 5.15 Nauja diena. 
 6.15 TV parduotuvė.
 6.30 Deutsche Welle 

pristato: Greitis. 
 7.00 „Slaptas Hitlerio 

seksualinis gyve-
nimas“.

 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 Laisvės TV valanda. 
 17.30 „Zoologijos sodas“.
 18.00 Reporteris. 
 18.20 Sportas.
 18.28 Orai.
 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 Laisvės TV valanda. 

 0.30 „Pėdsakas“.
 1.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 2.30 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 3.20 Alfa taškas. 
 3.40 Mokslo ritmu. 
 3.55 Laisvės TV valanda. 
 4.35 „Reali mistika“.
 5.20 Laisvės TV valanda. 
 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 „Nauja Homo 

sapiens kilmė. Kita 
istorija“.

 15.30 „Kelionių atvirukai“. 
 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 Atranka į 2022 m. 

FIFA pasaulio fut-
bolo čempionatą. 

 19.30 Kultūros diena. 
 20.30 Panorama.
 21.30 Premjera. „Žmonių 

vardai“.
 23.10 Gyčio Paškevičiaus 

koncertas „Drau-
gams“. 

 1.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 1.15 Dabar pasaulyje.
 1.40 „Svaigulys“.
 3.20 Panorama.
 3.50 Dienos tema.
 4.10 Sportas. Orai.
 4.15 „Maistas: tiesa ar 

pramanas? Me-
džioklės laimikis“. 

 4.35 Kultūros diena.
 5.30 Mokslo sriuba. 

TV1
 6.20 „Rozenheimo 

policija“.
 7.25 „Anyta ar marti“.
 8.30 „Tūkstantis ir viena 

naktis“.
 10.20 „Akloji“.
 11.25 „Pakvaišusi porelė.
 12.30 „Alpių  

gelbėtojai“.
 13.35 „Mokytojas“.
 14.35 „Velvet“ kolekcija“.
 15.45 „Pragaro virtuvė“.
 16.45 „Anyta ar marti“.

 

17.50 „Akloji“.
19.00  „Alpių gelbėtojai“.
 20.00 „Stebuklas“.
 21.00 PREMJERA. „Ne-

bylus liudijimas“.
 23.15 „Fargo“.
 1.40 „Nusikaltimo vieta 

– Getingenas. Karas 
galvoje“.

TV6
 6.05 „CSI. Niujorkas“.
 6.55 „Kobra 11“.
 7.50 Kulinarijos meis-

tras.
 8.50 Statybų gidas.
 9.20 „Viešbutis“.
 10.25 „Simpsonai“.
 11.25 „Goldbergai“.
 12.25 „Paskutinis žmogus 

Žemėje“.
 12.55 „Saša ir Tania“.
 13.55 „Skorpionas“.
 14.55 „Kobra 11“.
 15.55 „CSI. Niujorkas“.
 16.55 „Univeras“.
 18.00 „Viešbutis“.
 19.00 „Goldbergai“.
 20.00 Farai.
 21.00 Žinios.
 21.50 Sportas.
 21.55 Orai.
 22.00 „Karo dievas“.
 0.30 „Saugotojas“.
 2.10 „Daina po dainos“.
 4.25 „Univeras“.

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.
 14.30 Retro automobilių 

drbtuvės.
 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 Iš esmės 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.
 0.00 Delfi diena.
 5.00 Čepas veža.
 5.30 Yugo broliai: blo-

giausiu pasaulyje 
automobiliu per 
Balkanus.

„Karališka drąsa“, 19.30, TV3



12 Dzūkų žinios Nr. 40 / 2021 10 07 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt

eteriS
PirmaDieniS, spalio 11 d. Saulė teka 7.37, leidžiasi 18.34, dienos ilgumas 10.57. 
Jaunatis. Vardadieniai: Germanas, Rimgaudas, Daugvydė, Zinaida, Zina.

LRT TV
2021. 10.11
 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.
 16.30 „Kalnų daktaras“.
 17.15 „Ponių rojus“.
 18.00 Kas ir kodėl? 
 18.30 Svarbi valanda. 
 19.30 Daiktų istorijos.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 LRT forumas. 
 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 „Laukiniai Vakarai 

prie molo“.
 23.45 „Komisaras 

Reksas“.
 0.35 „Erdvės menas. 

Sklandi transfor-
macija. Modernus 
namas senamies-
tyje“.

 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.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2. 
 20.00 Nuo... Iki...
 21.00 „Monikai reikia 

meilės“.
 21.30 Žinios.
 22.30 PREMJERA. 

„Spausk gaiduką!“.
 0.20 „Juodasis sąrašas“.
 1.20 „Venomas“.
 3.20 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.15 „Transformeriai. Ki-

bernetinė Visata“.
 6.40 „Didvyrių draugu-

žiai“.
 7.05 „Madagaskaro 

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

autobusas“.
 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 Karštai su tv3.lt.
 20.30 „Moterys meluoja 

geriau“.
 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.30 „Universalus 

karys“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Universalus 

karys“.
 0.30 „Pasirodymas“.
 1.35 „Havajai 5.0“.
 2.35 X failai.
 3.35 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 4.05 „Atostogos 
rifuose“.

 5.05 „Moderni šeima“.

BTV
 6.20 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.05 „Teisingumo 

agentai“.
 9.10 „Pėdsakas“.
 10.05 „Neįtikėtini 

gyvūnai“.
 11.10 „Jūrų pėstininkai“.
 12.10 „CSI. Majamis“.
 13.10 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Teisingumo 

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

čempionatas. 
„Dzūkija“–
„Nevėžis“.

 21.00 „International“.
 23.20 „Mirtinas ginklas“.
 0.20 „Gyvi numirėliai“.
 1.25 „Narkotikų prekei-

viai“.

Lrytas
 5.15 Vantos lapas. 
 5.45 Bušido ringas.
 6.15 TV parduotuvė.
 6.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 7.00 „Gyvenimo linija“.
 8.00 Eko virusas. 
 8.30 Atliekų kultūra. 
 9.00 „24/7“. 
 10.05 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.10 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 12.15 TV parduotuvė.
 12.30 Kaimo akademija. 
 13.00 Nauja diena. 
 14.00 „Pėdsakas“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 Laisvės TV valanda. 
 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. 
 23.00 Alfa taškas.
 23.30 „24/7“. 
 0.30 „Pėdsakas“.
 1.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 2.30 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 3.20 Alfa taškas. 
 3.40 Mokslo ritmu. 
 3.55 „24/7“. 
 4.35 „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 

pasauliai su 
Nomeda Kazlaus. 
Svečias garsus kino 
režisierius Janis 
Streičs (Latvija). 

 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 „Džiunglių knyga“.
 16.40 Svajoja vaikai. 
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.05 Dizaino doku-

mentika. Baldai ir 
šviestuvai. 

 18.15 „Čikagos policija“.
 19.00 Talaka. Katerina 

Pytleva. 
 19.30 „I. M. Pei. Statyti 

šiuolaikinę Kiniją“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Žmogiškas 

mastelis. Premjera. 
„Jie vadina mane 
Babu“.

 22.50 „Kino istorija. 
Dešimtasis dešim-
tmetis“.

 23.35 „Maistas: tiesa ar 
pramanas? Gardūs 
kepiniai“.

 24.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 Šok su žvaigžde. 
 2.40 „Maistas: tiesa ar 

pramanas? Gardūs 
kepiniai“.

 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 3.50 Sportas. Orai.
 4.05 Krikščionio žodis. 
 4.35 LRT forumas. 
 5.30 Smalsumo genas. 

TV1
 6.20 „Rozenheimo 

policija“.
 7.20 „Žingsnis iki 

dangaus“.
 8.40 „Tūkstantis ir viena 

naktis“.
 10.20 „Akloji“.

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

prie ežero. Šeimos 
paslaptis“.

 22.55 „Svajoklė“.
 23.55 „Paskolinta meilė“.
 1.55 „Prancūziška 

žmogžudystė. 
Baltasis pavojus“.

TV6
 6.05 „CSI. Niujorkas“.
 6.55 „Kobra 11“.
 7.50 Kulinarijos meis-

tras.
 8.50 Gazas dugnas.
 9.20 Sandėlių karai.
 10.25 „Simpsonai“.
 11.25 „Goldbergai“.
 12.25 „Paskutinis žmogus 

Žemėje“.
 12.55 „Saša ir Tania“.
 13.55 „Skorpionas“.
 14.55 „Kobra 11“.
 15.55 „CSI. Niujorkas“.
 16.55 „Univeras“.
 18.00 „Viešbutis“.
 19.00 „Goldbergai“.
 20.00 Nuogi ir įbauginti.
 21.00 „Užtikrintas 

teisingumas“.
 23.10 „Nakvynės namai 

2“.
 0.55 „Naša Raša“.
 1.20 „Univeras“.
 3.10 „Majų baikerių 

klubas“.

Delfi
 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.
 15.35 Piniginiai reikalai.
 16.00 Žinios.
 16.30 Dienos interviu.
 17.00 Žinios.
 17.30 Piniginiai reikalai.
 18.00 Žinios.
 18.30 Dienos interviu.
 19.00 Žinios.
 19.15 Iš esmės su V. Bru-

veriu ir D. Žeimyte-
Biliene.

 20.00 Ateities karta.
 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.

SekmaDieniS, spalio 10 d. Saulė teka 7.35, leidžiasi 18.36, dienos ilgumas 11.01. 
Jaunatis. Vardadieniai: Danielius, Pranciškus, Gilvydas, Butautė, Danys.

 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 doku-

mentika. Premjera. 
„Nuostabiausi 
pasaulio gamtos 
stebuklai. Dy-
kumos“.

 12.55 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. 
„Okavangas – sva-
jonių upė. 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. Sportas. 

Orai.
 19.00 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
 19.30 Savaitė.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 „Viktorija“.
 21.50 „Karalienės sesuo“.
 23.45 „Broliai Bliuzai“.
 1.55 „Blogi žodžiai“.
 3.20 „Okavangas – 

svajonių upė“.
 4.15 „Puaro“. 

LNK
 6.40 „Zigis ir Ryklys“.
 7.00 „Šaunusis Skū-

bis-Dū“.
 7.30 „Neramūs ir 

triukšmingi“.
 8.00 „Kikumba. Kovos 

dėl karūnos“.
 8.30 „Tomas ir Džeris“.
 9.00 „Beprotiškos 

melodijos“.
 9.15 PREMJERA. „Prin-

cesė Gulbė. Karališ-
koji miZterija“.

 10.55 „Marsupilamio 
pėdsakais“.

 13.00 „Juodasis  
riteris“.

 14.55 „Paskutinis uošvių 
išbandymas“.

 17.20 Teleloto. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 Kaukės. 
 22.10 PREMJERA. 

„Venomas“.
 0.15 „Hadsono 

vanagas“.
 2.20 „Šerlokas Holmsas 

ir daktaras 
Vatsonas“.

TV3
 6.35 „Madagaskaro 

pingvinai“.
 7.00 „Žmogus voras“.
 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 „Didysis barjerinis 

rifas“.
 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 „Didysis barjerinis 

rifas“.
 13.15 „Urmu pigiau 2“.
 15.10 „Šuns tikslas“.
 17.15 „Kobra 11“.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 „Kobra 11“.
 18.30 TV3 žinios .
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 X Faktorius.
 22.00 „Pažeistas“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Pažeistas“.
 0.10 „D'Artanjanas ir 

trys muškieti-
ninkai“.

 2.10 „Iksmenai. 
Praėjusios ateities 
dienos“.

 4.45 „Moderni šeima“.

BTV
 6.00 „Varom!“.
 7.00 „Pričiupom!“.
 7.30 „Baltijos galiūnų 

komandinis čempi-
onatas“. 

 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 „Lietuvos galiūnų 

čempionato 
finalas“.

 10.05 „Neįtikėtini 
gyvūnai“.

 11.15 „Šnipų karai“.
 12.20 „Spec. būrys. 

Išlieka stipriausi. 
Įžymybės“.

 13.30 „Ekstrasensai tiria“.
 15.50 „Gordono Ramzio 

virtuvės košmarai“.
 17.00 Betsafe–LKL 

čempionatas. 
„Juventus“–
„Šiauliai-7bet“.

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

viai“.
 0.40 „Operacija „Argo“.
 3.00 „Panikos kam-

barys“.

Lryto
 7.00 „Žiedas su rubinu“.
 8.00 Švarūs miestai. 
 8.30 Kaimo akademija. 
 9.00 „Zoologijos sodas“.
 10.00 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 10.30 Deutsche Welle 

pristato: Greitis. 
 11.00 Atliekų kultūra. 
 11.30 Partizanų keliais. 
 12.00 „Teisingumo 

agentai“.
 14.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 16.00 Žinios.
 16.28 Orai.
 16.30 „24/7“. 
 17.30 Alfa taškas. 
 18.00 Žinios.
 18.28 Orai.
 18.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 

 19.00 „Gyvenimo linija“.
 20.00 Žinios.
 20.28 Orai.
 20.30 Lietuvos dvarai. 
 21.30 „24/7“. 
 22.30 Žinios.
 22.58 Orai.
 23.00 „Teisingumo 

agentai“.
 1.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 2.50 „Gyvenimo linija“.
 3.35 „24/7“.
 4.20 „Zoologijos sodas“.
 5.10 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. 

 13.45 Išpažinimai.
 14.15 „Mokytojas Keisas 

stato spektaklį“.
 15.30 Svajoja vaikai. 
 16.00 „Drakonų princas“.
 17.00 Talaka. Katerina 

Pytleva. 
 17.30 Kultūringai su 

Nomeda.
 18.30 Stambiu planu.
 19.30 3 minutės iki kino.
 19.33 Premjera. „Ji bėga“.
 19.50 Premjera. „Auk-

sinės sagos“.
 20.10 „Triukšmadarys“.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 „Sporto galia. 

Futbolas – mano 
kitas gyvenimas. 
Renginys Indijos 
moterims „Atrask 
futbolą“.

 21.30 UEFA Tautų lyga. 
Finalas. 

 23.45 Panorama. 
 0.07 Sportas. Orai. 
 0.15 „Karalienės sesuo“. 
 2.05 „Maistas: tiesa ar 

pramanas? Nuodė-
mingi skanumynai“.

 2.25 Kultūringai su 
Nomeda.

 3.20 Stambiu planu. 
 4.15 „Mokytojas Keisas 

stato spektaklį“. 
 5.30 Pradėk nuo savęs. 

TV1
 6.15 Pasirinkę  

Lietuvą. 
 6.45 Informacinių mitų 

griovėjai.
 7.15 „Akloji“.
 8.45 „Rozenheimo 

policija“.
 9.45 „Žingsnis iki 

dangaus“.
 11.00 „Populiariausi 

užkandžiai“.
 12.00 Vaikystės langas. 
 12.30 „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. 
Baltasis pavojus“.

 23.10 „Valdžia“.
 1.55 „Angelo veidas“.
 3.55 „Vera. Sulaužytas 

pažadas“.

TV6
 6.10 „Vienas“.
 7.00 „Aliaskos geležin-

keliai“.
 7.55 „Pavojingiausi 

Indijos keliai“.
 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 „Laukinė Japonija“.
 13.55 Išlikimas.
 15.00 „Aliaskos geležin-

keliai“.
 16.00 Jukono vyrai.
 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 Krovinių karai.
 19.00 Kaukės.
 20.00 „Vienas“.
 21.00 Žinios.
 21.50 Sportas.
 21.55 Orai.
 22.00 „Dievo šarvai. Ope-

racija Vanagas“.
 0.15 „Šefas ant ratų“.
 2.25 „Nakvynės namai“.
 4.00 „Univeras“.

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.
 17.30 Retro automobilių 

dirbtuvės.
 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.



13Nr. 40 / 2021 10 07 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt Dzūkų žinios

eteriS
trečiaDieniS, spalio 13 d. Saulė teka 7.41, leidžiasi 18.29, dienos ilgumas 10.48. 
Priešpilnis. Vardadieniai: Eduardas, Mintaras, Nortautas, Venancijus, Edvardas, Nortautė, Edgaras.

LRT TV
2021. 10.13
 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.
 16.30 „Kalnų daktaras“.
 17.15 „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 „Laukiniai Vakarai 

prie molo“.
 23.45 „Komisaras 

Reksas“.
 0.35 „Erdvės menas. 

Atgimęs tradicinės 
medienos žavesys“.

 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 PREMJERA. „Nu-

linis“ pacientas“.
 0.15 „Juodasis sąrašas“.
 1.15 „Pelninga žemė“.
 3.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.15 „Transformeriai. Ki-

bernetinė Visata“.
 6.40 „Didvyrių draugu-

žiai“.

 7.05 „Madagaskaro 
pingvinai“.

 7.35 Prieš srovę.
 8.35 „Meilės sūkuryje“.
 9.45 „Meilės srovė“.
 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 „Lūšnynų milijonie-

rius“.
 22.45 Vikinglotto.
 22.50 „Lūšnynų milijonie-

rius“.
 23.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 23.18 „Lūšnynų milijonie-

rius“.
 1.05 „Palaidūnas“.
 2.05 „Havajai 5.0“.
 4.05 „Atostogos 

rifuose“.
 5.00 „Moderni šeima“.

BTV
 6.20 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.05 „Teisingumo 

agentai“.
 9.10 „Pėdsakas“.
 10.05 „Gordono Ramzio 

virtuvės košmarai“.
 11.10 „Jūrų pėstininkai“.
 12.10 „CSI. Majamis“.
 13.10 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Teisingumo 

agentai“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Jūrų pėstininkai“.
 18.30 „Apuokas“.
 19.30 „Snaiperis“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Niko“.
 23.05 „Išvadavimas“.
 1.15 „Ekstremalūs 

išbandymai“.
 2.15 „Snaiperis“.

Lrytas
 5.15 Nauja diena. 
 6.15 TV parduotuvė.
 6.30 Partizanų keliais. 
 7.00 Švyturių žmonės. 
 7.30 Lietuvos dvarai. 
 8.00 „Žiedas su  

rubinu“.
 9.00 „Teisingumo 

agentai“.
 10.05 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.10 „Juvelyrų  

klanas“.
 12.15 TV parduotuvė.
 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 Laikykitės ten. 
 17.30 „Zoologijos sodas“.
 18.00 Reporteris. 
 18.20 Sportas.
 18.28 Orai.
 18.30 Alfa taškas.
 19.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 20.00 Reporteris. 
 20.20 Sportas.
 20.28 Orai.
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „Juvelyrų klanas“.
 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 „Juvelyrų klanas“.
 3.20 Alfa taškas. 
 3.40 Mokslo ritmu. 
 3.55 Laikykitės ten.
 4.35 „Reali mistika“.

LRT+
 6.05 (Ne)emigrantai. 
 7.00 „Džiunglių knyga“.
 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 Kelias. 
 12.50 Širdyje lietuvis. 
 13.45 Čia – kinas. 
 14.15 Veranda. 
 14.45 „Didžiosios Afrikos 

civilizacijos. Aukso 
imperijos“.

 15.45 „Drakoniukas 
Kokosas“.

 16.00 „44 katės“. 
 16.15 „Džiunglių knyga“.
 16.40 Mūsų gyvūnai. 
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.15 „Čikagos policija“.
 19.00 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 19.30 Eurolyga per LRT. 
 19.45 Eurolygos krepšinio 

turnyras. Belgrado 
„Crvena Zvezda“–
Kauno „Žalgiris“. 

 21.45 Praeitis ateičiai. 
 22.40 Mūšio laukas. 
 23.05 Į sveikatą! 
 23.30 Pradėk nuo  

savęs. 
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 Žagarės vyšnių 

festivalis 2015. 
 1.25 Šoka Lietuva.
 1.40 Auksinis protas. 
 3.00 „Kultūros sala – 

Neringa“.
 3.55 Muzikinis  

intarpas.
 4.05 Išpažinimai. 
 4.35 Lietuva kalba. 
 5.30 Euromaxx. 

TV1
 6.20 „Rozenheimo 

policija“.
 7.25 „Anyta ar marti“.
 8.30 „Tūkstantis ir viena 

naktis“.

 10.20 „Akloji“.
 11.25 „Pakvaišusi porelė“.
 12.30 „Alpių gelbėtojai“.
 13.35 „Mokytojas“.
 14.35 „Velvet“ kolekcija“.
 15.45 „Pragaro virtuvė“.
 16.45 „Anyta ar marti“.
 17.50 „Akloji“.
 19.00 „Alpių gelbėtojai“.
 20.00 „Stebuklas“.
 21.00 „Privatus detek-

tyvas Dengleris. 
Svetimi vandenys“.

 22.55 „Svajoklė“.
 23.55 „Paskolinta meilė“.
 2.00 „Privatus detek-

tyvas Dengleris. 
Sauganti ranka“.

TV6
 6.05 „CSI. Niujorkas“.
 6.55 „Kobra 11“.
 7.50 Kulinarijos meis-

tras.
 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 „Skorpionas“.
 14.55 „Kobra 11“.
 15.55 „CSI. Niujorkas“.
 16.55 „Univeras“.
 18.00 „Viešbutis“.
 19.00 „Goldbergai“.
 20.00 Nuogi ir įbauginti.
 21.00 „Maištas“.
 22.55 „Gelbėtojai“.
 23.45 „Naša Raša“.
 1.10 „Univeras“.
 3.05 „Majų baikerių 

klubas“.

Delfi
 6.00 Mano pramogos 

veidai.
 7.30 Ateities karta.
 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 Jos vardas  
MAMA.

 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, spalio 12 d. Saulė teka 7.39, leidžiasi 18.31, dienos ilgumas 10.52. 
Jaunatis. Vardadieniai: Rudolfas, Serapinas, Gantas, Deimintė, Salvinas, Ralfas.

LRT TV
2021. 10.12
 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 Šok su žvaigžde. 
 14.00 Žinios. Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 „Kalnų daktaras“.
 17.15 „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 „Laukiniai Vakarai 

prie molo“.
 23.45 „Komisaras 

Reksas“.
 0.35 „Erdvės menas. 

Kurkite savo 
miestą. Vaizdo žai-
dimų įtaka miesto 
planavimui“.

 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 doku-

mentika. Mados 
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.
 19.30 KK2. 
 20.00 Bus visko. 
 21.00 „Monikai reikia 

meilės“.
 21.30 Žinios.
 22.30 „Pelninga žemė“.
 0.15 „Juodasis sąrašas“.
 1.15 „Spausk gaiduką!“.
 3.05 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.15 „Transformeriai. Ki-

bernetinė Visata“.
 6.40 „Didvyrių draugu-

žiai“.
 7.05 „Madagaskaro 

pingvinai“.

 7.35 Karštai su tv3.lt.
 8.35 „Meilės sūkuryje“.
 9.45 „Ilgesio melodija“.
 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 „Gaudynės“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Gaudynės“.
 0.30 „Pasirodymas“.
 1.35 „Havajai 5.0“.
 3.35 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 4.05 „Atostogos 
rifuose“.

 5.00 „Moderni šeima“.

BTV
 6.20 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.05 „Teisingumo 

agentai“.
 9.10 „Pėdsakas“.
 10.05 „Apuokas“.
 11.10 „Jūrų pėstininkai“.
 12.10 „CSI. Majamis“.
 13.10 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Teisingumo 

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

čempionatas. 
Prienų „Labas 
Gas“–„Lietkabelis“.

 21.00 „Išvadavimas“.
 23.10 „International“.
 1.30 „Ekstremalūs 

išbandymai“.

Lrytas
 5.15 Nauja diena. 
 6.15 TV parduotuvė.
 6.30 Inovacijų DNR. 
 7.00 „Gyvenimo linija“.
 8.00 „Žiedas su rubinu“.
 9.00 „Teisingumo 

agentai“.
 10.05 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.10 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 12.15 TV parduotuvė.
 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 „Juvelyrų klanas“.
 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 „Juvelyrų klanas“.
 3.20 Alfa taškas. 
 3.40 Mokslo ritmu. 
 3.55 #NeSpaudai. 
 4.35 „Reali mistika“.

LRT+
 6.05 Daiktų istorijos. 
 7.00 „Džiunglių knyga“.
 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 „I. M. Pei. Statyti 

šiuolaikinę Kiniją“.
 15.45 „Drakoniukas 

Kokosas“.
 16.00 „44 katės“. 
 16.15 „Džiunglių knyga“.
 16.40 Gustavo enciklope-

dija. 
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.05 Dizaino doku-

mentika. Mados 
aksesuarai. 

 18.15 „Čikagos policija“.
 19.00 Gyvenk kaip galima 

švariau. 
 19.30 „Didžiosios Afrikos 

civilizacijos. Aukso 
imperijos“.

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Pasaulio futbolo 

čempionato at-
rankos rungtynės. 
Lietuva–Šveicarija. 

 23.45 „Kelionių atvirukai“.
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 Žagarės vyšnių 

festivalis 2015. 
 1.40 LRT OPUS ore. 
 2.45 Muzikinis intarpas.
 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“.
 8.30 „Tūkstantis ir viena 

naktis“.
 10.20 „Akloji“.
 11.25 „Pakvaišusi porelė“.
 12.30 „Alpių gelbėtojai“.
 13.35 „Mokytojas“.
 14.35 „Velvet“ kolekcija“.
 15.45 „Pragaro virtuvė“.
 16.45 „Anyta ar marti“.
 17.50 „Akloji“.
 19.00 „Alpių gelbėtojai“.
 20.00 „Stebuklas“.
 21.00 „Privatus detek-

tyvas Dengleris. 
Sauganti ranka“.

 22.55 „Svajoklė“.
 0.00 „Paskolinta meilė“.
 2.10 „Mirtys prie ežero“.

TV6
 6.05 „CSI. Niujorkas“.
 6.55 „Kobra 11“.
 7.50 Kulinarijos meis-

tras.
 8.50 Gazas dugnas.
 9.20 Sandėlių karai.
 10.25 „Simpsonai“.
 11.25 „Goldbergai“.
 12.25 „Paskutinis žmogus 

Žemėje“.
 12.55 „Saša ir Tania“.
 13.55 „Skorpionas“.
 14.55 „Kobra 11“.
 15.55 „CSI. Niujorkas“.
 16.55 „Univeras“.
 18.00 „Viešbutis“.
 19.00 „Goldbergai“.
 20.00 Nuogi ir įbauginti.
 21.00 „Užtikrintas 

teisingumas“.
 23.10 „Nakvynės namai 

2“.
 0.55 „Naša Raša“.
 1.20 „Univeras“.
 3.10 „Majų baikerių 

klubas“.

Delfi
 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.
 14.30 Jos vardas MAMA.
 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 Šaro Barsa.
 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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Namą su 15 a sklypu Lazdijų  •mieste. Tel. 8 603 24679.

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 
matavimai, visos miesto ko-
munikacijos), kaina 550 Eur 
už a. Tel. 8 686 70841.

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

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 pikia-
vimo malūnu arba atskirai), 
kaina sutartinė.  
Tel. 8 698 78040. 

GYVULIAI

Ėringas avis.   •Tel. 8 642 07624. 

Kiaulę. Tel. 8 615 40455. •

5 mėn. Zaneno veislės  •ožkutę. Miroslavo sen.  
Tel. 8 682 24447.

AUGALAI

Žieminius česnakus, kaina  •sutartinė. Tel. 8 602 82131.

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 už 
kg, pašarinės  – 0,15 Eur už kg. 
Galiu atvežti. Tel. 8 606 78019.  

TRANSPORTO PRIEMONĖS

„VW Golf III“ (1997 m.) ir  •„VW Passat“ skardinių ratlan-
kių R14 originalius plastikinius 
gaubtus ir centrinės skylės 
dangtelius, kaina nuo 2 Eur 
už vnt. „Audi A6“ (2002 m.) 
dvejas priekinio bamperio gro-
teles, kaina po 5 Eur. Druski-
ninkai. Tel. 8 686 43600.

KITI

Oro paruošimo sistemą.   •Tel. 8 602 82131.

Pigiai – rašomąjį stalą ir  •kilimą. Tel. 8 674 97626.

PARDUODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

Sodybą N. Kirsnos k., Lazdijų  •r. sav., (sodyba prižiūrėta, galima 
gyventi iš karto, namas mūrinis, 
2 aukštų, 5 kambarių, su baldais 
ir buitine technika, šildomas 
kietuoju kuru (vietinis centrinis 
šildymas), komunalinis vanden-
tiekis, sodyboje yra ūkiniai pas-
tatai, garažas, šulinys, prižiūrėtas 
sodas ir aplinka, 45 arai dirba-
mos žemės, šalia galima įsigyti 7 
ha žemės). Tel. 8 611 50514.

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 70841.

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. 

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 
(Spalio 11—17 d.)

avinas (03.21–04.20)
Palankus metas savo planus paversti 
realybe. Ilgą laiką vis pasvarstydavote 
apie galimybę pradėti kažką naujo, 
tačiau atsiradusios kliūtys privers-
davo planus atidėti neribotam laikui. 
Šią savaitę žvaigždės pataria nedelsti 
ir veiksmų imtis jau dabar: tikėtina, 
kad jums pavyks be didelių pastangų 
pasiekti užsibrėžtą tikslą, o rezulta-
tai bus tikrai džiuginantys. Nelaukite 
geresnių laikų ir išnaudokite likimo 
siunčiamas galimybes: tikėtina, kad 
rezultatai pranoks jūsų lūkesčius.

jautis (04.21–05.21)
Būsite linkę dėl susiklosčiusių aplin-
kybių kaltinti aplinkinius, tačiau turite 
suprasti, kad tai nieko nepakeis. Gerai 
pagalvokite apie tai, ką galėtumėte 
pakeisti patys, ir nedelsdami imkitės 
veiksmų. Jūsų netolima ateitis yra jūsų 
pačių rankose, todėl būkite ryžtingi ir 
pradėkite veikti jau dabar. Labai grei-
tai suprasite, kad situacija nėra tokia 
bloga, kokia jums pasirodė iš pirmo 
žvilgsnio, be to, jau labai greitai ir vėl 
džiaugsitės kasdieniais dalykais.

Dvyniai (05.22–06.21)
Galvosite apie praeitį ir svarstysite, 
ką galėjote padaryti kitaip. Tikėtina, 
kad būsite nusiteikę ganėtinai pesi-
mistiškai ir sielositės, kad ne viską 
padarėte, kad pagerintumėte savo 
ateitį. Žvaigždės ragina nepamiršti, 
kad praeities mes negalime pakeis-
ti, tačiau galime susikurti šviesesnę 
ateitį. Neatidėliokite darbų vėlesniam 
laikui ir pasistenkite veltui nešvaistyti 
savo energijos: jei susiimsite, labai 
greitai sulauksite dosnių likimo siun-
čiamų dovanų.

vėžys (06.22–07.22)
Būsite atviri naujovėms. Jus džiugins 
įvairios naujos patirtys bei galimybė 
megzti naujas pažintis, todėl jums 
bus sunku nustygti vietoje. Jei nori-
te, kad jūsų kasdienybė būtų spal-
vingesnė, neleiskite sau tinginiauti 
ir pasistenkite išnaudoti visas likimo 
siunčiamas galimybes. Tikėtina, kad 
šiuo laikotarpiu galėsite atrasti tikrai 
įdomių dalykų, kurie taps pagrindine 
pakilios nuotaikos priežastimi.

liūtas (07.23–08.23)
Jums bus sunku atsispirti pagundai 
tiesiog šiek tiek patinginiauti. Nors 
kankins sąžinės priekaištai, kad šiuo 
metu turėtumėte būti kažkur kitur, 
tačiau žvaigždės pataria dėl to per 
daug nesisieloti: po sunkaus darbo 
tikrai nusipelnėte šiek tiek poilsio, 
taigi, nieko blogo nenutiks, jei ištisą 
parą neplušėsite pasiraitoję rankoves. 
Atgavę jėgas galėsite nuveikti kur kas 
daugiau, taigi, visa tai gali būti tik 
į naudą.

mergelė (08.24–09.23)
Būsite energingi ir nusiteikę kaip rei-
kiant paplušėti. Visai nesvarbu, kokios 
veiklos nuspręsite imtis, tikėtina, kad 
viskas eisis tarsi sviestu patepta, o 
darbo rezultatai bus tikrai džiugi-
nantys. Šiuo laikotarpiu bus palanku 
užbaigti anksčiau pradėtus darbus 
bei imtis naujų projektų: tikėtina, kad 
užduočių atlikimas dabar pareikalaus 
gerokai mažiau pastangų nei bet kada 
anksčiau, o pasiektais rezultatais tikrai 
galėsite pasidžiaugti.

Svarstyklės (09.24–10.23)
Artimiausiu metu didelių gyvenimiškų 
pokyčių nenusimato, tačiau džiuginan-
čių dalykų tikrai nestigs. Norėsite kuo 

daugiau laiko praleisti su draugais 
ar giminaičiais, ieškosite būdų, kaip 
turiningai išnaudoti savo laisvalaikį, ir 
t. t. Būsite optimistiški ir savo pakilia 
nuotaika užkrėsite aplinkinius, todėl 
jūsų įprasta aplinka bus gerokai labiau 
džiuginanti. Nors šiuo metu jums gali 
neduoti ramybės finansiniai klausimai, 
tačiau tuomet, jei su pinigais elgsitės 
atsakingai, finansinius rūpesčius grei-
tai galėsite pamiršti.

Skorpionas (10.24–11.22)
Nors problemos darbe atrodys sle-
giančios, tačiau namuose tikrai ga-
lėsite rasti ramybę. Šiuo laikotarpiu 
džiugins artimųjų supratingumas ir 
noras padėti, tad jausitės reikalingi 
ir mylimi. Pasistenkite, kad profesiniai 
rūpesčiai liktų jūsų darbovietėje, o 
grįžę namo pasimėgaukite bendra-
vimu su artimaisiais. Atminkite, kad 
namuose ir sienos gydo, taigi, leiskite 
sau pamiršti visus rūpesčius.

šaulys (11.23–12.21)
Šiuo laikotarpiu gali tekti pasiraitoti 
rankoves. Turėsite užbaigti anksčiau 
pradėtus darbus, be to, netrūks ir 
naujų užduočių, kurias turėsite atlik-
ti ganėtinai skubiai. Nors padidėjęs 
darbų kiekis jums gali kelti nerimą, 
tačiau žvaigždės ragina pasistengti 
susikaupti, ir nė nepajusite, kaip darbų 
našta ima sparčiai mažėti. Jei jausite, 
kad patiems užbaigti darbus yra per-
nelyg sudėtinga, nebijokite prašyti 
artimųjų pagalbos.

ožiaragis (12.22–01.20)
Pagaliau galėsite šiek tiek atsipūsti. 
Kurį laiką atrodė, kad darbų lavina 
niekada nesibaigs, tačiau dabar turė-
site progų savo laiką skirti malonesnei 
veiklai. Jūsų dienotvarkė jau nebus 
tokia įtempta, todėl galėsite planuoti 
susitikimus su draugais, daugiau laiko 
galėsite skirti savo pomėgiams ir t. t. 
Nors gali kilti pagundų apskritai nieko 
neveikti, tačiau žvaigždės pataria ne-
leisti sau pernelyg aptingti.

vandenis (01.21–02.19)
Svarstysite, kaip galėtumėte savo 
gyvenimui suteikti daugiau spalvų, 
tačiau šiuo metu jums gali stigti 
idėjų. Žvaigždės pataria per daug 
nesikankinti: jei tiesiog plauksite 
pasroviui ir pastebėsite likimo siun-
čiamas galimybes, jau labai greitai 
galėsite džiaugtis kur kas įdomesniu 
laisvalaikiu ar didesnės atsakomybės 
reikalaujančiomis užduotimis profesi-
nėje veikloje.

žuvys (02.20–03.20)
Jūsų norai prieštaraus galimybėms, 
todėl galite jaustis šiek tiek prislėgti. 
Vis dėlto, žvaigždės ragina per daug 
nenusiminti: tikėtina, kad labai greitai 
pasitaikys palankių progų įgyvendinti 
savo sumanymus, tačiau kol kas tu-
rėtumėte susitelkti į jums patikėtas 
užduotis ir pasistengti, kad jos būtų 
atliktos maksimaliai gerai. Jei netauso-
site savo jėgų, jau labai greitai džiaug-
sitės puikiais darbo rezultatais.

Perkame senesnius automobilius
(1970–2007 m.)
Bet kokios būklės.
tel. 8 667 62156.
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Apie 80 t mėšlo. Krosnos  •seniūnija, Vartų kaimas.  
Tel. 8 638 98886.

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 

puspriekabe važinėti maršru-
tais Vokietija–Olandija. Darbo 
pobūdis: darbas be palečių 
keitimo, 4 savaitės darbas ir 2 
savaitės poilsio namie, keičia-
mės Vokietijoje parvažiuoti su 
įmonės lengvuoju automobiliu 
arba Lietuvoje, vilkikai „Euro 
6“ standarto. Laiku mokamas 
atlyginimas už visas kalendori-
nes dienas nuo išvažiavimo iš 
namų iki grįžimo į namus. Atly-
ginimas nuo 2300 Eur į rankas. 
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. 

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 teritorijo-
se 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. 

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

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

Pigiai – kioską.   •Tel. 8 698 78040. 

Naujas stiklo pluošto valtis  •su irklais, galima kabinti ir va-
riklį: 3x1,35 m, kaina 700 Eur; 
3,70x1,45 m, kaina 900 Eur; 
4,10x1,60 m, kaina 1 100 Eur.  
Tel. 8 686 71256.

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. 

Geriausia kaina – miškų  •ūkio paskirties žemės sklypus, 
tinka įvairūs variantai.  
Tel. 8 626 47506.

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

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

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

Visų markių automobilius:  •„Mazda“, „Audi“, BMW, „Mitsu-
bishi“, „Renault“, „Volkswagen“, 
kemperius  ir kt. Pasiimame 
patys, sutvarkome reikiamus do-
kumentus, atsiskaitome iš karto. 
Dirbame savaitgaliais ir šventinė-
mis dienomis. Išrašome utilizavi-
mo pažymą. Tel. 8 681 20546.

PARDUODA
KITI

Televizorių „Samsung“ (ki- •neskopinis, 51 cm įstr., plokščias 
ekranas) už 17 eurų, sieninį 
televizoriaus laikiklį už 5 eurus, 
televizoriaus atjungiklį už 5 eurus, 
pakabinamus šviestuvus (rudas ir 
baltas) butui ar sodui po 5 eurus. 
Druskininkai. Tel. 8 654 87148.

TV priedėlį TV STAR T900  •už 17 eurų, TV priedėlį ETELL-
BOX (užlenkiamas) už 18 eurų, 
seno modelio telefono NOKIA 
įkroviklius, ausinukus po 2 eu-
rus, TV PANASONIC pultelį už 2 
eurus ir SCART laidą už 2 eurus. 
Druskininkai. Tel. 8 654 87148.

LCD televizorių  „Panasonic  •TX-26LX1F“, kaina 35 Eur. Aštuo-
niakampį kavos staliuką (kerami-
nių plytelių paviršius, plotis 100 
cm, aukštis 55 cm), kaina 40 Eur. 
Vaikišką maniežą, kaina 40 Eur. 
Druskininkai. Tel. 8 686 43600.

Glazūruotų naudotų koklių  •komplektą, kaina 30 Eur. Nau-
dotas vidaus duris (tamsios 
spalvos), stiklo blokelius, kaina 
sutartinė. Tel. 8 684 12694.

Mažai naudotą sofą-lovą,  •kompiuterio staliuką. Mirosla-
vo sen. Tel. 8 682 24447.

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

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

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

GYVULIAI

Septynių savaičių paršelius.   •Tel. 8 604 66095.

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

Įmonė tiesiogiai – galvijus  •aukščiausiomis ŽŪKB „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.

PRAŠO 
PADOVANOTI
Neįgalus žmogus prašo  •padovanoti kompiuterį arba 

planšetę.  
Tel. 8 601 71805.

DOVANOJA
Atiduodu akmenis.   •Tel. 8 674 26308.

Baltai margą jauną katinėlį,  •derlingų raudonųjų serbentų 
krūmus. Miroslavo sen.  
Tel. 8 682 24447.

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

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.

Nuoširdžiai užjaučiame Ziną BArKAuSKienę, mirus 
mylimai seseriai.

Lazdijų kultūros centro kolektyvas

PreKiAujAMe 
           chriZAnTeMoMiS 
                           ir virŽiAiS
 Telefonas pasiteirauti

8 626 02129.
Staidarų g. 8, Staidarų k., 

Lazdijų r. sav.

PERKAME 
SODyBĄ 

Gali būti be remonto
 ar apleista. 

Privalumas šalia ežero 
ar miško. 

Skambinti telefonu 
8 673 88543.

Skambinti telefonu 
8 673 88543.

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

NUOMA
SIŪLO

Išnuomoju 1 ha dirbamos  •žemės Kapčiamiesčio sen., 
Stalų k. Tel. 8 602 82131.

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

Nuomoju betono maišyklę.   •Tel. 8 614 56206.

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

Nuomoju komercines pa- •talpas Lazdijuose (80 kv. m, I 
aukštas). Tel. 8 698 78040.

IEŠKO

Brangiai išsinuomočiau že- •mės 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 / pritaiko-
mų maisto gamybai.  
Tel. 8 627 62313. 

PAŽINTyS
Ieškau rimtos gyvenimo  •draugės iki 52 metų pažinčiai ir 

gyvenimui, tik Lazdijų mieste.  
Tel. 8 623 23430.

PERKAME 
SODyBĄ 

Gali būti be remonto
 ar apleista. 

Privalumas šalia ežero 
ar miško. 
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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.


