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Vaistai Jūsų biurui!

Merė A. Miškinienė: „Istorinis įvykis Lazdijuose: jau kitų metų pavasarį duris atvers nauja autobusų stotis“. Pažadai kol kas ir liko pažadais, naujos 
autobusų stoties vis dar neturime. 

Kas nuims neišsipildančių pažadų 
prakeiksmą nuo Lazdijų autobusų stoties?

E
same įpratę švęsti 
įvairius jubiliejus, 
sukaktis, meti-
nes. Tačiau labai 
neįprasta ir gana 
liūdna minėti ne-

įvykdytų gražių pažadų metines. 
Lygiai prieš metus merė Ausma 
Miškinienė sumušė rankomis su 
bendrovės „Lazdijų autobusų 
parkas“ savininku Valiumi Mi-
cevičiumi ir sutarė, kad jau 2021 
metų pavasarį Lazdijuose stovės 
nauja autobusų stotis. Tačiau at-
ėjo lauktasis pavasaris, pasibai-
gė vasara, atėjo ruduo, o naujos 
stoties kaip nėra, taip nėra. Merė 
pažadėjo, kad stotis anksčiau ar 
vėliau bus, tačiau pripažino, kad 
įkurtuvių laukimas gali užsitęsti 
neribotą laiką, ir tapo atsargesnė 
dalinti pažadus. 

Žadėjo įkurdinti policijos 
pastate
2020 metų sausį merė viešai pa-
skelbė, jog surado geriausią vietą 
naujajai autobusų stočiai. 

„Autobusų stotį atkelti į miesto 
centrą galbūt galėsime greičiau 
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savaitės komentaras  
Komunistinė Kinija gviešiasi sugriauti klestintį Taivaną

Algimantas Mikelionis
Jeigu atsisėsite prie pasaulio že-
mėlapio ir ilgiau, ir išsamiau jį 
panagrinėsite, pastebėsite, kad 
kai kurios valstybės prie savo 
pavadinimo turi prierašus. Daž-
niausiai pastarieji būna prie tų 
valstybių, kuriose vyrauja pries-
pauda, pažeidinėjamos žmonių 
teisės, o valstybės vadovas yra 
koks nors diktatorius. Jeigu prie 
kokios valstybės pavadinimo yra 
prierašas „demokratinė respubli-
ka“, žinokite, kad šioje šalyje de-
mokratijos dažniausiai nėra. O 
jei dar parašoma „demokratinė 
liaudies respublika“, tai ne tik 
demokratijos nėra, bet ir liaudis 
toje šalyje – engiama.

Juk jeigu šalyje klesti demo-
kratija, tai kam dar reikalingas 
toks prierašas? Penkiasdešimt 
metų ir mūsų Lietuva buvo so-
vietinė socialistinė respublika. 
Kaip buvo rašoma:  „Lietuva 
skambės tautų brolijoj, TSRS 
skambiausioji styga!“ Kas jau 
tiesa, tai ne melas – okupantai 
taip grojo ta styga, kad mūsų 
Lietuvėlė vos galo negavo: tikrų 
mūsų šalies didvyrių ir patriotų 
suėmimai, kalinimai, kankini-
mai, žudymai, trėmimai ir kitos 
baisios pragaro kančios. Jeigu 
kada nors dalyvausite diskusijoje 
tema „Ar yra rojus ir pragaras?“, 
visuomet galite drąsiai sakyti, 
kad pragaras žemėje buvo ir yra 
toje vietoje, kur valdžioje buvo 
ar yra komunistai. Didesnio 
blogio kaip komunistų buvimas 
valdžioje paprasčiausiai nebu-
vo, nėra ir nebus. Šios kruvinos 
santvarkos sąskaitoje šimtai mi-
lijonų aukų.

Pasaulio istorijoje yra puikių 
pavyzdžių, kai tos pačios tautos, 
gyvenančios skirtingose santvar-

kose, atsiduria visai skirtingose 
pozicijose visais atžvilgiais. Po 
karo Vokietija skilo į tikrai laisvą 
ir demokratišką federacinę res-
publiką, kuri puikiai atsigavo po 
pralaimėto karo ir atkūrė visiškai 
suniokotą šalį, ir į vadinamą Vo-
kietijos demokratinę respubliką. 
Tik kad pastarojoje nieko bendro 
su demokratija nebuvo. Vakarų 
Vokietija ne tik atsigavo po karo, 
bet ir tapo tikrai laisva šalimi ir 
ekonomiškai bei visomis kito-
mis prasmėmis bene labiausiai 
išsivysčiusia pasaulio valstybe. 
Juk visas pasaulis žinojo ir pir-
ko itin kokybiškus ir patvarius 
Vakarų Vokietijos automobilius. 
O ką į tai vokiečiai, gyvenę Ry-
tuose? Juk  tie patys vokiečiai 
turėjo nenusileisti kaimynams 
iš Vakarų. Visai nekeista, kad 
komunizmas Rytų vokiečiams 
sužlugdė ekonomiką, ir rytiečiai 
tesugebėjo pagaminti „Traban-
tus“ ir kitokias automobilių pa-
rodijas. Jau nekalbant apie tikrą 
laisvę ir demokratiją Vakaruose. 
Vokietijos demokratinėje res-

publikoje komunistinis režimas 
maksimaliai apribojo savo pilie-
čių teises ir laisves. Kiekvieną jų 
žingsnį sekdavo komunistinės 
Rytų Vokietijos saugumas „Šta-
zi“. Analogiškas pavyzdys yra 
komunistinė Šiaurės Korėja ir 
klestinti pietinė jos dalis.

Prieš gerą savaitę visas pasau-
lis pamatė ir išgirdo apie komu-
nistinės Kinijos jėgos demons-
travimą ir norus susigrąžinti 
laisvą ir demokratišką Taivaną, 
salą, kurios savo laiku neužgrobė 
komunistai. Ir vien dėl to, kad 
ši nedidelė sala su keliomis dar 
mažesnėmis salelėmis išvengė 
komunistų jungo, 24 milijonai 
dabar ten gyvenančių taivaniečių 
yra laisvi, laimingi ir pertekę gy-
venimo gėrybių. Bet štai nuož-
mi ir plėšri komunistinė Kinija 
prakalbo apie ketinimus šią šalį 
paversti taip pat komunistine ir 
taip užbaigti jos klestėjimą. Jei-
gu su Taivanu bus negailestingai 
susidorota, pasaulyje padaugės 
skausmo, ašarų ir kančių. Tad 
visas laisvas ir demokratiškas 

pasaulis turi mūru stoti už mažytį 
Taivaną. Gerai, kad netoli Kini-
jos krantų karines jūrų pratybas 
pradėjo tikrai demokratinio pa-
saulio karinis aljansas, nes Ki-
nija, pati kitus gąsdindama, bijo 
už save stipresnių.

Lietuva, būdama laisva ir de-
mokratine respublika, pati gerai 
supranta, kas yra komunizmo 
jungas ir, nekreipdama dėmesio 
į galingos komunistinės Kinijos 
grasinimus ir šantažą, toliau re-
mia Taivano siekį išlikti laisva 
valstybe. Lietuva yra labai toli 
nuo Taivano, bet kai mums ko-
vojant už savo laisvę atėjo žinia, 
kad maža ir toli esanti Islandija 
pati pirma pripažino mūsų nepri-
klausomybę, tuomet tai mums 
buvo nepaprastai svarbu. Kini-
ja tėra milžinas su molinėmis 
kojomis, kuriai Lietuva ir jos 
pozicija šiuo klausimu labai 
nepatinka, bet mes turime savo 
tvirtą nuomonę ir Lietuvos ne-
priklausomybės bei mūsų tikrųjų 
didvyrių partizanų kovose už-
grūdintą charakterį.•

Alytaus hospisas jau pasiruošęs teikti paslaugas

Viskas įrengta ligonių patogumui. (VšĮ „Tėviškės namai“ nuotr.) Ramybei ir maldai skirta koplytėlė. (VšĮ „Tėviškės namai“ nuotr.)

Rita Krušinskaitė
„Laukiame, kada bus su-
tvarkyti visi dokumentai 
ir Alytaus hospiso dienos 
stacionaras galės pradėti 
teikti specializuotą palia-
tyviąją pagalbą sunkiai 
sergantiems Alytaus miesto 
ir rajono gyventojams. Iki 
šiol ambulatorinę paliaty-
viąją pagalbą ligoniams na-
muose jau septyneri metai 
teikia VšĮ „Tėviškės namai“ 
personalas“, – sakė VšĮ 
„Tėviškės namai“ vadovas 
Eimantas Balaika.

Alytus taps pirmuoju miestu, ku-
riame VšĮ „Lietuvos hospisas“ 
artimiausiu metu atidarys savo 
filialą – Alytaus hospisą su dienos 
stacionaro veikla. Tikimasi, kad 
kiek vėliau Dzūkijos sostinėje 
pradės veikti ir stacionarus hospi-

sas, siūlantis dar daugiau paslau-
gų. Kol kas stacionarūs hospisai 
veikia Vilniuje ir Klaipėdoje.   

Alytaus hospisas įsikūrė bu-
vusio vaikų darželio patalpose 
Daugų g. 5A. Beveik dviejų šim-
tų kvadratinių metrų erdviose, 
šviesiose patalpose bus teikiama 
paliatyvioji pagalba, ligoniai tu-
rės poilsio erdves, galės užsiimti 
edukacinėmis veiklomis ar panirti 
į maldą nedidelėje koplytėlėje, 
kurią papuošia Šv. Kazimiero 
parapijos klebono Ryčio Baltru-
šaičio dovanotas Šv. Kryžiaus 
paveikslas, Ulonų seniūnaičio 
Petro Sabaičio radinys – Kris-
taus kančios graviūra, o netrukus 
koplytėlę pasieks Švč. Dievo Mo-
tinos Globos ikona. 

Be atnaujintų patalpų, primenan-
čių namų aplinką, bus įrengtas ir 
kiemelis – nutiesta nauja šaligatvio 
danga, kuria bus galima patogiai 

privažiuoti prie pat hospiso, ar-
timiausiu metu atsiras suoliukai, 
scena. Tai suteiks galimybę ir ligo-
niams, ir sveikiems žmonėms įsi-
traukti į bendruomeninę veiklą.

Anot Alytaus hospiso vadovės 
Daivos Gudzinevičienės, hospisas 
skirtas žmonėms, kuriems diagno-
zuota nepagydoma liga. „Dienos 
centre pagalbą kasdien galės gauti 
iki dešimties pacientų. Čia nepa-
gydomomis ligomis sergantiems 
gyventojams ir jų artimiesiems 
nemokamai bus teikiamos kom-
pleksinės paliatyviosios pagalbos 
paslaugos – medicininės, socialinės, 
psichologinės ir dvasinės paslaugos. 
Taip pat bus teikiamas maitinimas, 
organizuojamos įvairios užimtumo 
veiklos. Į dienos centrą pacientai 
bus atsivežami jiems patogiu metu, 
pvz., ryte, o vakare parvežami namo 
„Tėviškės namų“ bendruomenei 
priklausančiu greitosios pagalbos 

automobiliu, kurį užpernai padėjo 
įsigyti Dzūkijos LIONS klubas ir 
Alytaus krašto verslininkai. Hospise 
dirbantiems specialistams talkins 
savanoriai“, – apie būsimą veiklą 
pasakojo E. Balaika.

Anot jo, hospiso dienos centras 
suteiks galimybę ligonį namuo-
se slaugantiems artimiesiems 
kiek pailsėti, žinant, kad ligoniu 
dienos metu bus profesionaliai 
pasirūpinta hospise. D. Gudzine-
vičienė priminė, kad šalia paliaty-
viosios pagalbos paslaugų dienos 
centre bus plečiama ir paliatyvioji 
pagalba ligonių namuose.

D. Gudzinevičienė ir E. Balaika 
džiaugiasi, kad, steigiant hospisą bei 
įrengiant jo patalpas, į pagalbą atėjo 
savanoriai, Alytaus miesto savival-
dybė, verslininkai, „Hospice“ para-
mos fondas, patarimais ir patirtimi 
pasidalijo partneriai iš užsienio.

„Vadinasi, bendruomenė su-

brendo tokiai veiklai, žmonės 
išgirdo žinią, kad kuriamas hospi-
sas, ir ėmė siūlyti paramą ir sava-
norišką pagalbą. Surinkome per 
50 tūkst. eurų paramą ir dar daug 
dalykų, kurie pinigais neįvertina-
mi“, – kalbėjo E. Balaika.

Šiemet rugpjūčio mėnesį nevy-
ko tradicinė bendruomeninė akci-
ja „Vidurnakčio eitynės“, bet tai 
nereiškia, kad ši tradicija nutrūko. 
Šį kartą „Vidurnakčio eitynės“ 
vyks Alytaus hospiso atidarymo 
dieną. „Gal dėl oro sąlygų bus 
maršrutas trumpesnis, gal bus ki-
tokių pakeitimų, tačiau jos vyks“, 
– patikino E. Balaika.

Į Alytaus hospisą jau dabar ga-
lima kreiptis dėl nemokamų ve-
žimėlių, funkcinių lovų nuomos, 
socialinės pagalbos paslaugų. 

Dėl pagalbos priemonių Alytuje 
ar ligonių pavėžėjimo paslaugos 
kreiptis tel. 8 644 87 544.•
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Ką reikia žinoti apie 
elektros įvado kabelį?   

Elektros įvado kabelis yra pagrindinis kabelis, kuriuo elek-
tros srovė atkeliaus nuo ESO apskaitos spintos (KAS) iki namo 
paskirstymo skydo. Kabelis klojamas į žemę, tad turi būti tam 
pritaikytas ir apsaugotas, geriausiai – techniniame vamzdyje. 
Jį rekomenduojama kloti apie 0,7–0,8 m gylyje, jeigu nėra kitų 
apribojimų. 

Elektros įvado kabelio galia apskaičiuojama atsižvelgiant į 
suvartojamos elektros poreikį. Trifaziam elektros įvadui rekomen-
duojama rinktis 5, vienfaziam – 3 gyslų kabelį. Kabelio skerspjūvis 
parenkamas atsižvelgiant į objekto savininko išsipirktą galią ir 
ateities planus.

Kokį kabelį pasirinkti, varinį ar aliumininį, priklauso nuo kliento 
finansinių galimybių. Varinis kabelis atsparesnis aplinkos povei-
kiui, laidesnis elektros srovei, bet brangesnis. 

CYKY juodas apvalus varinis kabelis yra vienas populiariausių 
namo elektros įvado kabelių. Trifaziam namo elektros įvadui 
rekomenduojama 5x4 mm2, 5x6 mm2, vienfaziam – 3x4 mm2, 
3x6 mm2. 

Klojant įvado kabelį nereiktų jo įtempti, kad galėtų trauktis ir 
plėstis, taip pat prie jo išėjimo iš žemės rekomenduojama palikti 
kabelio atsargos kilpas. 

Specializuotoje elektros prekių parduotuvėje „Elverta“, San-
taikos g. 10, Alytuje, galite įsigyti varinio ir aliumininio elektros 
įvado kabelio. Taip pat rasite ir kitų elektros instaliacijos prekių 
– viskas vienoje vietoje, patogu tiems, kas statosi namą ar pla-
nuoja renovaciją.

Nukelta į 4 psl. » 

Aktyvios bendruomenės 
devizas: „Turime išsaugoti Stebulius 
mūsų vaikams ir vaikaičiams“

Tuo metu, kai visa šalis 
skambina pavojaus varpais 
dėl nykstančio, prasigėru-
sio, apleisto Lietuvos kai-
mo ir prašo šalies vadovų 
imtis kokių nors veiksmų 
Lietuvos kaimui išsaugoti, 
iniciatyvūs vietos bendruo-
menių žmonės, nelaukdami 
pagalbos iš valdžios, patys 
imasi saugoti ir gražinti 
savo kaimus. 

Viena iš jų – Stebulių kaimo atei-
ties bendruomenė, kuri pilna pačių 
įvairiausių idėjų ir planų, projektų 
tam, kad Stebuliuose būtų gera 
gyventi, kad į kaimą norėtų sugrįž-
ti iš jo išvykusieji, kad Stebuliai 
nedingtų iš Lietuvos žemėlapio. 

Baigia įgyvendinti projektą
Neseniai Stebuliuose buvo pa-
statytas stiebas, kurio viršuje 
suplevėsavo Lietuvos valstybės 
istorinė vėliava. Netrukus kai-
mo centre baigsis didžiulės pa-
vėsinės, skirtos bendruomenės 
renginiams, statybos.

Bendruomenės pirmininkas 
Mantas Jančiukas pasakojo, jog 
bendruomenė laimėjo Nacionali-
nės mokėjimo agentūros (NMA) 
paskelbtą projektų konkursą, tai ir 
sudarė galimybes investuoti į ben-
druomenės viešąją infrastruktūrą. 

„Bendra projekto vertė – per 5 
tūkst. eurų. Didžiąją sumos dalį 
skyrė NMA, dar 12 proc. prisi-
dėjo savivaldybė, likusieji pini-
gai – mūsų bendruomenės.  Mes 
statome lauko pavėsinę ir įren-
gėme vėliavos stiebą. Pavėsinė 
skirta bendruomenės renginiams, 
kad  kaimo žmonėms ir mums 
patiems būtų patogiau susirinkti 
draugėn.  Iki šiol rinkdavomės 
pas mane namuose, o dabar tu-
rėsime viešą erdvę, bus daug pa-
togiau“, – kalbėjo bendruomenės 
pirmininkas. 

Pagal projektą pavėsinė bus 
labai erdvi – 3 metrų pločio ir 9 
metrų ilgio, ten bus sumontuotos 
dvi uždaros sienos nuo didesnio 
vėjo.  Jis bus skirta bendruomenės 
lauko renginiams. 

Anot bendruomenės pirminin-
ko, pavėsinėje bus ir baldų. Da-
lis jų bus stacionariai pritvirtinti, 
kitus, esant reikalui, bus galima 
perkelti į kitas vietas ar išnešti, 
kai reiks erdvę transformuoti. 

Šiuo metu Stebulių bendruo-
menė vienija per 50 narių. 

„Bendruomenė pasiteisina, ji 
vienija tuos žmones, kurie nori 
būti kartu. Jei mes norime būti 
kartu, tai kodėl nesiburti? Tas 
oficialus statusas duoda pliusų – 
galima rašyti projektus, į organi-
zaciją visi žiūri rimčiau. Šis mūsų 

projektas yra pirmasis, manau, 
kad parengsime ir daugiau pro-
jektų, nes turime daug ambicin-
gų planų“, – sakė bendruomenės 
pirmininkas. 

nori išsaugoti ir puoselėti 
kaimą
Aktyvi Stebulių  bendruomenės 
narė Rita Sabestinienė sakė, jog 
bendruomenės tikslas – išgražinti 
ir išsaugoti Stebulius, kad kaimas 
nenumirtų. 

„Stebiu kiekvieną kaimo tro-
bą, kad ji tik nebūtų tuščia. Man 
didelis džiaugsmas, kai matau, 
kad kas nors nusiperka mūsų kai-
me sodybą ar sugrįžta į kaimą ir 
pradeda tvarkyti namą, teritoriją. 
Labai džiaugiuosi, kad pas mus 
kaime nėra tokių liūdnų vaizdų 
kaip kitur, kai stovi tuščios, ap-
leistos sodybos su išdaužytais 
langais, pas mus kiekvienas na-
mas apgyvendintas, ir žmonės 
stengiasi tvarkytis aplinką ir na-
mus. Mūsų kaimas netuščias“, 
– kalbėjo Rita.

Ji pastebėjo, kad kaimui labai 
reikia viešosios erdvės, kurią ben-
dromis pastangomis būtų galima 
puošti. Moteris teigė, jog būtų 
labai puiku, jei iš Stebulių kaimo 
išėję žmonės, jų vaikai ar vaikai-
čiai pasisodintų kaimo viešojoje 

Neseniai Stebuliuose buvo pastatytas stiebas, kurio viršuje suplevėsavo Lietuvos valstybės istorinė vėliava.  
Netrukus kaimo centre baigsis didžiulės pavėsinės, skirtos bendruomenės renginiams, statybos.

Virtuvinius vienkartinius rankšluostukus, servetėles mes vadiname popie-
riniais, bet į popieriaus konteinerį mesti jų negalima! Meskite juos į maisto 

atliekų konteinerį. Jei jo neturite — į mišrių atliekų konteinerį.

Atliekų reikalai: klausiate – atsakome
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Aktyvios bendruomenės devizas: „Turime 
išsaugoti Stebulius mūsų vaikams ir vaikaičiams“
erdvėje savo medį, augalą, kurį 
galėtų atvažiavę pažiūrėti. 

„Norime, kad į kaimą sugrįžtų 
mūsų žmonės. Su gražiais pri-
siminimais, jei ne gyventi, bent 
nors pasižiūrėti, iš kur jie kilę“, 
– svarstė R. Sabestinienė. 

nori sutvarkyti viešąją 
erdvę
Ji pasakojo, jog viešajai kaimo 
erdvei yra skirti 46 arai.  Planuo-
jama viename kamputyje paso-
dinti beržynėlį, gal ir ąžuoliukų 
ir gėlyną, padaryti gražią erdvę, 
kad nereiktų rinktis privačioje 
sodyboje, bet susitikti viešoje, 
jaukioje kaimo erdvėje. 

„Tai bus viso kaimo, viso mūsų 
krašto erdvė. Norime sukurti 
gražią vietovę. Mums rūpi, kad 
mūsų kaimas būtų išskirtinis, ne 
toks, kaip kiti kaimai. Smagu, 
kad žmonės mus palaiko, pade-
da. Kai buvau maža mergaitė, tai 
Stebuliai klestėjo. Norime, kad 
tas kaimas ir toliau gyvuotų, nes 
matome daug pavojų jam sunykti. 
Kas pasirūpins, jei ne patys. Jei 
nieko neprašysime, tai nieko ne-
gausime“, – svarstė Rita.

Moteris pasakojo gaunanti ži-
nučių iš užsienyje gyvenančių 
tėviškėnų, kurie teigia, jog jei 
sugrįš į Lietuvą, tai tik į Stebu-
lius, nes jiems patinka Stebulių 
bendruomenės aktyvus veikimas, 
siekiant išsaugoti kaimą. 

„Labai gerai, kad kaimą tvarko 
tie, kas čia gimė ir gyvena, kurie 
nesiruošia iš čia niekur išeiti. Mes 
ir sukūrėme Stebulių ateities ben-

druomenę, nes matėme, kad kaimui 
bus šakės.  Vaikai matys mūsų dar-
bo pradus, jie jaus atsakomybę, kad 
kaimas išliktų ir būtų žinomas“, 
– kalbėjo R. Sabestinienė. 

Po 5-erių metų Stebuliai mi-

nės kaimo  100-metį, šia proga 
bendruomenė turi įvairių planų ir 
projektų. Gali būti, jog garbingos 
sukakties proga vyks visų stebu-
liečių suvažiavimas. 

„Tas projektukas, kurį laimėjo-

me, yra menkas, bet tai – žingsnis 
į priekį. Plevėsuoja vėliava, tai 
iškart smagiau. Netekome mo-
kyklos, parduotuvės, medpunk-
to, bibliotekos, nieko neliko. Jei 
nieko nedarysime, tai bus viskas 

baigta. Man reikia, ne tik kad 
mano sodyboje būtų gražu, bet 
kad ir visame kaime būtų gra-
žu“, – kalbėjo aktyvi Stebulių 
bendruomenės narė.•
„Dzūkų žinių“ informacija

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

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

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

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

Lazdijų krašto naujienų savaitraštis

Pirmą kartą Stebulių ateities bendruomenė susirinko 2019 m. liepos mėnesį. Šiuo metu bendruomenė vienija apie 50 narių. (Nuotr. iš „Dzūkų žinių“ archyvo)

Norintys parduoti butus asmenys reikiamus dokumentus privalo 
pateikti iki 2021 m. spalio 28 d. 10.00 val. Lazdijų rajono savival-
dybės administracijos vieno langelio kabinete arba atsiųsti paštu.

Informaciją, kokie butai yra perkami, kokius dokumentus rei-
kia pateikti,  ir kitą informaciją apie pirkimą rasite Lazdijų rajono 
savivaldybės interneto tinklalapyje www.lazdijai.lt, skiltyje „Skel-
bimai“.

Informacija teikiama tel. 8 613 25 817.

lazdijų rajono savivaldyBės administracija 
pirks vieno, dviejų ir trijų kamBarių Butus 
lazdijų ir veisiejų miestuose
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»Atkelta iš 1 psl. 

NeįtikėtiNa plaNeta

løkkeN, DaNija.

nei dauguma tikisi. Perėmę bu-
vusį policijos komisariato pas-
tatą savivaldybės nuosavybėn, 
ten ieškosime galimybių jaukiai 
įkurdinti autobusų stoties lauki-
mo salę“, – viešai spaudoje dėstė 
merė. 

Ji teigė, jog lauke, šalia pastato, 
bus galima įrengti penkis autobu-
sus talpinančią keleivių įlaipini-
mo ir išlaipinimo aikštelę. 

Jos teigimu, buvusio policijos 
komisariato patalpose įkurdinti 
autobusų stotį būtų idealu, nes ša-
lia yra prekybos centrai, ligoninė, 
savivaldybė, pirminės sveikatos 
priežiūros centras. 

Tačiau vėliau šios minties tyliai 
buvo atsisakyta, nes visą policijos 
pastatą nuspręsta skirti naujajam 
sporto centrui įrengti. 

kalBėjo apie du projektus
2020 metų spalį  UAB „Lazdijų 
autobusų parkas“ savininkas Va-
lius Micevičius rajono vadovams 
pranešė džiaugsmingą žinią, jog 
ateinančiais metais nebeliks vie-
nos iš Lazdijų gėdos – apleistos 
autobusų stoties.

„Esu įsitikinusi, kad šis įvykis 
įeis į miesto istoriją. Dabartinė 
Lazdijų miesto stotis jau gan 
ilgą laiką buvo patyčių objektas, 
kuriam labai reikėjo atsinaujinti. 
Pastatas yra ne tik nepatrauklus 
iš išorės. Jame šalta ir nepato-
gu laukti autobuso. Džiugu, kad 
visa tai pasikeis jau netrukus“, 
– praėjusį spalį, po susitikimo su 
UAB „Lazdijų autobusų parkas“ 
savininku, sakė merė A. Miški-
nienė. 

V. Micevičius tąkart teigė, jog 
jau pradėti naujosios stoties pro-
jektavimo darbai, bus sutvarky-
ta infrastruktūra ir rajono centrą 
papuoš nauja autobusų stotis. 
Direktorius teigė, jog rengiami 
du stoties projektai.

„Rengiame du projektus: vieną 
– mažesnio pastato, kitą – dides-
nio. Spręsime, kurį išsirinksime. 
Taip pat planuojame sutvarkyti 
aplinką, autobusų aikštę. Nenoriu 
atskleisti visų planų, manau, jog 

po mėnesio juos viešai pristaty-
sime“, – spalio viduryje „Dzūkų 
žinioms“ sakė V. Micevičius. 

Tačiau projektai nebuvo prista-
tyti, o vėliau paaiškėjo, jog kilo 
problemų dėl projekto derinimo, 
todėl kalbos apie laukiamas sto-
ties įkurtuves nutilo.

kilo Biurokratinių trukdŽių 
„Dzūkų žinios“ kreipėsi į merę, 
prašydamos paaiškinti, kas atsi-
tiko, kad prieš metus skambiai 
paskelbtas projektas nebuvo 
įgyvendintas?  Kokios autobusų 
stoties rekonstrukcijos perspek-
tyvos? 

„Vieno svarbiausių visiems 
Lazdijų rajono gyventojams pro-
jekto – naujos autobusų stoties 
statybos – planuotos pradžios ir 
pabaigos datas lemia biurokrati-
nės kliūtys, kurios nėra susijusios 
su savivaldybės administracija. 
Kalbant apie būsimą autobusų 
stotį, yra ir gera naujiena, ir bloga. 
Bloga – nauja autobusų stotimi 
gyventojai galės džiaugtis gerokai 
vėliau nei planuota, gera – projek-
to įgyvendinti nėra atsisakoma. 
Investuotojai nesitraukia ir ketina 
pastatyti ne tik naują stotį, bet ir 
plėtoti papildomas investicijas, 
susijusias su prekybos veikla, kur 
kursis ir papildomos darbo vie-
tos. Tai labai svarbu, dėl to verta 
laukti. Būtent papildomi inves-
ticiniai objektai bei atitinkamas 
teritorijos planavimas ir nulėmė 
jau beveik metus besitęsiantį 
projekto derinimą su atsakingo-
mis įstaigomis. UAB „Lazdijų 
autobusų parkas“ savininkas yra 
informavęs, kad šiuo metu yra 
tikslinamas autobusų stoties de-
talusis planas, labai ilgai užtruko 
sprendinių derinimas su Lietuvos 
automobilių ir kelių direkcija. 
Tik tuomet, kai bus patvirtintas 
teritorijų planavimo dokumen-
tas (detalusis planas), į sistemą 
INFOSTATYBA bus įkeltas pro-
jektas ir, tikiuosi, gautas statybą 
leidžiantis dokumentas. Žinau, 
koks svarbus šis projektas, dėl to 
vos tik bus žinoma planuojamų 
statybų data – nedelsdami infor-

Kas nuims neišsipildančių pažadų 
prakeiksmą nuo Lazdijų autobusų stoties?

muosime“, – sakė merė.

tampa situacijos įkaite? 
Tačiau autobusų stoties rekons-
trukcijos perspektyvos turi dar 
daugiau smegduobių. 

Netrukus bus paskelbtas viešojo 
transporto vežėjo konkursas.  Jei 
jį laimės tas pats „Lazdijų auto-
busų parkas“, kuriam ir priklauso 
dabartinis stoties pastatas, tai dar 
yra vilties, kad stotis kada nors su-
lauks rekonstrukcijos. Tačiau jei 
konkursą laimėtų kita bendrovė, tai 
Lazdijai galimai liktų be stoties. 

Merės A. Miškinienės paklau-
sėme: „Kokie reikalavimai kelia-
mi konkurso dalyviams? Ar nuo 
konkurso laimėtojo priklausys 

„Autobusų stotį atkelti į miesto centrą galbūt galėsime greičiau nei dauguma tikisi. Perėmę buvusį policijos 
komisariato pastatą savivaldybės nuosavybėn, ten ieškosime galimybių jaukiai įkurdinti autobusų stoties laukimo 
salę“, — viešai spaudoje dėstė merė.  („Dzūkų žinių“ redakcijos nuotr.)

„Rengiame du projektus: vieną — mažesnio pastato, kitą — didesnio. Spręsime, kurį išsirinksime. Taip pat planuojame 
sutvarkyti aplinką, autobusų aikštę. Nenoriu atskleisti visų planų, manau, jog po mėnesio juos viešai pristatysime“, — 
praėjusių metų spalio viduryje „Dzūkų žinioms“ sakė V. Micevičius.  („Dzūkų žinių“ redakcijos nuotr.)

naujos autobusų stoties projekto 
įgyvendinimas?“ 

 Merė atsakė: „Kaip ir mini-
te klausime – transporto vežėjo 
konkursas dar tik bus skelbiamas, 
tuomet ir bus galima susipažinti 
su keliamomis sąlygomis ir reika-
lavimais. Tikiuosi, konkursą lai-
mės ir gyventojus veš patikimas, 
finansiškai stiprus ir atsakingas 

vežėjas.“
Taigi, savivaldybė tampa situ-

acijos įkaite – jei norės turėti re-
novuotą autobusų stotį, turės kon-
kurso nugalėtoju skelbti bendrovę 
„Lazdijų autobusų parkas“, nes 
priešingu atveju lazdijiečiai liks 
be stoties. Panašu, jog konkursas 
gali tapti tik formalumu.•
„Dzūkų žinių“ informacija
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„Erasmus+“ susitikimai tęsiasi
Po ilgos pertraukos Laz-
dijų mokyklos-darželio 
„Vyturėlis“ komanda spalio 
4–8 dienomis buvo išvykę 
į „Erasmus+“ programos 
strateginių partnerysčių 
projekto „Lego STEM labo-
ratorija“ susitikimą Rumu-
nijoje, Vladesti mieste. Su-
sitikime dalyvavo 2–3 klasių 
mokiniai Mykolas, Meidas, 
Matas ir Arijus bei mokiniai 
iš Bulgarijos ir Rumunijos. 
Dėl pandeminių apribojimų 
prie veiklų gyvai negalėjo 
prisijungti vaikai iš Turki-
jos ir Italijos, bet, padedami 
IT technologinių galimybių, 
jie veiklose dalyvavo virtu-
aliai. 

Išvykos metu mokiniai susi-

pažino su Rumunijos kultūra, 
kasdieniu gyvenimu, aplankė is-
torines vietas, grožėjosi neįprastu 
mums kraštovaizdžiu, gėrėjosi 
kalnais, ragavo tradicinių patieka-
lų, susirado naujų draugų. Kartu 
su bendraamžiais atliko įvairias 
kodavimo ir programavimo už-
duotis, kurios padėjo tobulinti 
bendravimo ir bendradarbiavimo 
bei komandos formavimo įgū-
džius anglų kalba. Mokytojos ste-
bėjo veiklas, domėjosi veiklose 
taikomais metodais.

Smagus ir įtraukiantis laikas su 
bendraamžiais greitai prabėgo,  į 
Lietuvą „Vyturėlio“ mokiniai grį-
žo su naujais įspūdžiais, įgytomis 
patirtimis, žiniomis ir dalyvio ser-
tifikatais. Mokinius vizito metu 
lydėjo anglų kalbos mokytoja 
Virginija Krokininkaitė-Jarutie-

nė ir  projekto koordinatorė Asta 
Slančiauskienė. 

Tikime, kad tokie ilgalaikiai 

projektai svarbūs ir naudingi ne 
tik jų dalyviams, gilinant kom-
petencijas, ugdymo įstaigai, die-

giant naujoves, bet ir visai ben-
druomenei, stiprinant bendravimo 
ir bendradarbiavimo ryšius.•

Atliekų konteineriai plaunami nuolat. Ar pastebėjote? 

ARATC darbuotojai konteinerius nuplauna, bet tvarka prie jų priklauso nuo gyventojų elgesio. (ARATC nuotr.)

Kiekvieną rytą du vyrai 
sėda į automobilį su speci-
alia įranga, ima specialaus 
šampūno, dezinfekavimo 
priemonių ir išvažiuoja 
plauti atliekų konteinerių. 
Tų, požeminių ir pusiau 
požeminių, kurie įrengti 
prie daugiabučių namų.

Toli gražu ne visada atvažia-
vus prie jų galima iš karto pradėti 
plauti. Vyrams tenka pirmiausia 
sutvarkyti aikšteles: surinkti ir 
į atskirus konteinerius sumesti 
prie jų paliktas šiukšles. Tik viską 
surinkę, jie gali imtis savo darbo 
– konteinerių plovimo. 

Per mėnesį Alytaus regiono 

atliekų tvarkymo centro (ARATC) 
darbuotojai nuplauna apie 200 
konteinerių aikštelių, kuriose yra 
po penkis požeminius ar pusiau 
požeminius konteinerius. Visų 
jų išorė plaunama vandeniu su 
šampūnu, naudojamos biolo-
giškai skaidžios dezinfekavimo 
priemonės. Kartu su konteine-

riais nuplaunama ir jų aikštelė, 
o aplink ją vieno metro atstumu 
nušienaujama žolė. 

„Konteinerių plovimas – nuo-
latinis, nepertraukiamas procesas, 
kuris vykdomas pagal sudarytą 
grafiką. Jame numatyta, kad kie-
kvieną mėnesį turime nuplauti 
146 konteinerių aikšteles, bet re-
aliai pavyksta nuplauti daugiau 
– plauname tiek, kiek spėjame, 
operatyviai reaguojame į aikšteles 
prižiūrinčių mūsų darbuotojų – 
„reindžerių“ pranešimus“, – pa-
sakojo ARATC Transporto ir kon-
teinerių eksploatavimo padalinio 
vadovas Janis Laurinaitis. 

Konteinerių plovimo tempai 
gerokai paspartėjo ir kokybė pa-
sikeitė šių metų pavasarį pradėjus 
naudoti naują, modernią plovimo 
įrangą. 

Ją naudojant, plaunamas bei 
dezinfekuojamas ir bendro nau-
dojimo konteinerių vidus. Tai 
daroma 1–2 kartus per metus. 
Jei iškėlus konteinerį pastebi-
ma, kad jis viduje nešvarus ar 
prisikaupę drėgmės – plaunama 

papildomai. 
Konteinerių plovimo brigada 

dirba kiekvieną dieną, plaunami 
konteineriai visose savivaldybėse. 
Bet būna atvejų, kai suplanuotu 
laiku ar gavus „reindžerio“ pra-
nešimą apie užterštą konteinerį, 
jo nuplauti nepavyksta dėl ne 
vietoje paliktų automobilių – jie 
užstoja privažiavimą prie kon-
teinerių arba juos plaunant prie 
aikštelių palikti automobiliai gali 
būti aptaškyti.  

Kiek laiko nuplauti konteine-
riai išliks švarūs ir kaip atrodys 
aikštelė aplink juos, labiausiai 
priklauso nuo pačių gyventojų ir 
jų elgesio. 

Mišrias ir maisto atliekas reikia 
rinkti į maišelius, kuriuos, prieš 
išmetant į konteinerius, būtina 
sandariai užrišti. Prie konteine-
rių nepalikti jokių atliekų. Tiek 
tereikia, kad aplinka prie namų 
ir dažnai plaunamų konteinerių 
būtų tvarkinga.•
Alytaus regiono atliekų tvarkymo 
centro inf. 
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Partizanų  takais: Kalniškės miškas

Rita Krušinskaitė
Jau prabėgo 76 metai nuo 
Kalniškės mūšio, į tautos 
istoriją įėjusio kaip vieno di-
džiausių lietuvių rezistenci-
jos mūšių. Bėgant dešimtme-
čiams, tikri faktai persipynė 
su legendomis, tačiau Kalniš-
kės mūšio memorialas, esan-
tis Lazdijų rajone, Šeštokų 
seniūnijoje, visada primins 
nepaprastą partizanų narsą 
kovoje su okupantais.

Mūšis, atnešęs šlovę Lietuvos 
partizanams ir pajuoką sovietų 
kariuomenei, įvyko 1945 me-
tais gegužės 16 dieną. Kalniš-
kės mūšis įrodė, kad nedidelis 
motyvuotų kovotojų pulkas gali 
padaryti didelę žalą daug geriau 
parengtam ir ginkluotam puolan-
čiam priešui, bei patvirtino seną 
tiesą – vienybėje slypi jėga.  

Apie 100–120 lietuvių par-
tizanų būrį užpuolė 1-ojo  
Pabaltijo fronto NKVD kariuo-

menės 220-asis Kutuzovo ordino 
pulkas. Užvirė nelygi žūtbūtinė 
kova, joje žuvo 44 partizanai.

NKVD pajėgų nuostoliai buvo 
nepalyginamai didesni – jie pra-
rado kelis šimtus karių. Narsiai 
kaudamiesi lietuviai juos nukovė 
per kelias valandas. Partizanai iš 
reguliariosios kariuomenės ap-
supties prasiveržė tik sutemus.  

Mūšio liudininkai prisimini-
muose rašė, kad tuo metu Kal-
niškės miške buvo apie šimtas 

partizanų, jiems vadovavo Lie-
tuvos ulonų puskarininkis Jonas 
Neifalta-Lakūnas, kuriam talkino 
Aleksandras Padimanskas-Ša-
rūnas.

Laisvės kovotojas Juozas Luk-
ša-Daumantas knygoje „Partiza-
nai“ apie Kalniškės mūšį rašė: 
„Šiose kautynėse šalia vyrų ly-
giai drąsiai pasirodė ir moterys. 
Lakūno žmona Pušelė (buvusi 
mokytoja) per visas kautynes 
drąsiai kovėsi, pavaduodama 

Memorialas Kalniškės mūšiui atminti. (Lazdijų turizmo informacijos centro nuotr.)

Lazdijuose pandeminė situacija nuolat  
stebima, atveriama daugiau vietų vakcinacijai
Visoje šalyje daugėjant su-
sirgimų COVID-19, o Lietu-
voje vos kelioms savivaldy-
bėms išlikus raudonojoje 
zonoje, Lazdijai atvėrė 
daugiau vakcinacijos vietų. 
Siekiant užkardyti užsi-
krėtimų plitimą ir suval-
dyti pandemijos grėsmes, 
Lazdijų rajono gyventojai 
kviečiami laikytis nustaty-
tų reikalavimų, o nespėję 
pasiskiepyti – tą padaryti 
dar greičiau ir patogiau.

„Kaip ir visoje šalyje, situaci-
ja Lazdijų rajone rimta, tačiau 
imamės priemonių ją efektyviai 
valdyti. Švietimo ir ugdymo įs-
taigose užfiksuoti ligos atvejai 
užkardomi, neleidžiant jiems per-
augti į didesnius židinius. Tam 
įtakos turi ir tai, kad Lazdijų ra-
jono ugdymo įstaigose pasiskie-
pijusių ar persirgusių pedagogų 
skaičius aukštas – net 96 proc. 
Kaip minėjau, situacija yra val-
doma,  tačiau augantys susirgimų 
skaičiai rodo, kad privalome būti 
dar budresni ir saugoti save bei 
aplink esančius. Labai raginu gy-

ventojus pasiskiepyti ir laikytis 
visų nustatytų reikalavimų bei 
specialistų rekomendacijų“, – kal-
bėjo Lazdijų rajono savivaldybės 
merė Ausma Miškinienė.

gyventojų patogumui — 
daugiau vakcinacijos vietų
Nuo spalio 5 dienos pasiskiepyti 
norintys rajono gyventojai gali 
tai padaryti Lazdijuose esančiame 
vakcinavimo centre bei pirminė-
se asmens sveikatos priežiūros 
įstaigose, kuriose yra prisirašę: 
VšĮ ,,Lazdijų savivaldybės pirmi-
nės sveikatos priežiūros centras“, 
UAB ,,Lazdijų sveikatos centras“, 
A. Vaišnoro IĮ šeimos gydytojo 
kabinete ir UAB „Gilona“.

Visose šiose įstaigose galima 
pasiskiepyti ir trečiąja – stiprinan-
čiąja – doze. Trečiąja doze šiuo 
metu skiepijami vyresni nei 65 
metų amžiaus gyventojai, medi-
cinos įstaigų ir socialiniai darbuo-
tojai  bei gyventojai, sergantys kai 
kuriomis lėtinėmis ligomis, jei po 
antrosios vakcinos dozės praėjo 
ne mažiau nei 6 mėnesiai.   

„Manau, kad vakcinavimo 
procese pasitelkti pirminės as-

mens sveikatos priežiūros įs-
taigas buvo teisingas žingsnis. 
Bendraujame su savo pacientais, 
jaučiame, kad jie mumis pasitiki 
ir ne tik teigiamai atsako į mūsų 
kvietimus atvykti skiepytis, bet 
ir patys aktyviai domisi, noriai 
skiepijasi. Tikiu, kad bendromis 
pastangomis pasieksime dar ge-
resnius skiepijimosi rezultatus“, 
– sakė UAB ,,Lazdijų sveikatos 
centras“ vyriausioji gydytoja Vir-
ginija Venckuvienė.

gyventojų prašoma elgtis 
atsakingai
Gyventojų prašoma dėvėti kau-
kes, dažnai plauti ir dezinfekuo-
ti rankas ir paviršius, laikytis 
saugaus atstumo tarp žmonių ir 
nesibūriuoti. Pajutus peršalimo 
ligos požymius, rekomenduojama 
nedelsiant susisiekti su šeimos 
gydytoju ir izoliuotis.

Statistikos departamento spa-
lio 13 dienos duomenimis, Laz-
dijų rajone serga 156 gyventojai, 
dar 141 izoliuojasi, savivaldybė 
užima 41 vietą tarp 60 šalies sa-
vivaldybių.•
Lazdijų rajono savivaldybės informacija

kritusius kulkosvaidininkus, 
neišleisdama iš rankų kulkos-
vaidžio net tada, kai jos abi kojas 
sužeidė. Šalia jos lygiai drąsiai 
kovėsi partizanė Drebulė.“ Abi 
moterys žuvo.

Mūšiui vadovavęs  J. Neifalta-
Lakūnas liko gyvas ir toliau va-
dovavo Kalniškės partizanams. 
Jis žuvo kito mūšio metu vėlyvą 
1945-ųjų metų rudenį. 

Sovietų kariuomenės vadai 
savo raportuose pranešė įveikę 
ginkluotos „gaujos“ pasipriešini-
mą, tačiau lietuviams šis pralai-
mėjimas buvo tolygus pergalei, 
patvirtinusiai mūsų tautos narsą 
ir ryžtą. 

Žuvusių partizanų palaikai 
buvo išvilkti ir sumesti pamiš-
kėje prie kelio. Kitos dienos va-
karą plentu per Krosną ir Atesny-
kėlius arkliais ir sunkvežimiais 
stribai partizanų kūnus pervežė 
į Simną ir suguldė turgaus aikš-
tėje. Išniekinti kūnai ant grindi-
nio tysojo keletą dienų, o aplink 
vaikštinėjantys stribai stebėjo, 
kaip reaguoja atėjusieji. Vėliau 
partizanų kūnai buvo sumesti į 
Simno ežero pakrantėje buvusią 
aviacinę duobę ir užkasti. Kalniš-
kės mūšio vietoje atėję aplinkinių 
kaimų žmonės surinko likusias 
partizanų kūno dalis ir palaidojo 
bendrame kape. 

1989 metais partizanų palaikai 
buvo perlaidoti Simno kapinėse, 
1990-aisiais Kalniškės miške, 
mūšio vietoje, marijampolietis 
Jurgis Nevulis pastatė paminklą 
žuvusiems partizanams.•

UAB ,,Lazdijų sveikatos centras“ vyriausioji gydytoja Virginija Venckuvienė.
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Išskirtiniai „Tele2“ pasiūlymai 
laikui po darbo namuose ir verslui

Rudenį ne tik savo laisva-
laikį iš lauko perkeliame 
į namus, bet ir grįžtame į 
darbus ar biurus. Todėl 
dabar pats metas operato-
riaus salonuose ir interne-
tinėje parduotuvėje www.
tele2.lt pasinaudoti suma-
niais pasiūlymais ir įrengi-
nius su „Laisvu internetu“ 
įsigyti pigiau. 

„Kokybiškam laikui namuose ar 
darbui biure svarbiausia spartus in-
ternetas ir patogūs išmanieji įren-
giniai. „Tele2“ 4G ryšys dengia 
99 proc. Lietuvos teritorijos, todėl 
galime užtikrinti kokybiškas ryšio 
paslaugas, kartu pasiūlyti patrau-
klias sąlygas reikalingai įrangai 
įsigyti“, – sakė Petras Masiulis, 
„Tele2“ generalinis direktorius. 

televizorius su „laisvo 
interneto“ planu —  
uŽ pusę kainos 
Geros naujienos ieškantiems mi-
nimalistinio dizaino ir dar išma-
nesnio naujo televizoriaus. Už 
pusę kainos galite įsigyti televi-
zorių „Xiaomi Mi Smart TV P1 
(55“)“ su „4K Ultra HD“ raiškos, 
55 colių ekranu, operacine siste-
ma „Android TV“ ir galimybe 
įrenginį valdyti balsu per „Goo-
gle“ asistentą. 

Dabar užsakant televizorių 
„Xiaomi Mi Smart TV P1 (55“)“ 
su „Tele2 Laisvo interneto“ planu, 

mėnesinis įrangos mokestis – tik 
7,31 Eur/mėn. Pradinė televizo-
riaus įsigijimo įmoka yra tik 1 
Eur. Įrenginio kaina, mokant visą 
sumą iškart, be įrangos pirkimo 
sutarties yra 529 Eur.

Pasiūlymas galioja televizorių 
užsakant tik su „Laisvo interneto“ 
200 GB (15,90 Eur/mėn.) ar neri-
botų GB (18,90 Eur/mėn.) planu 
bei pasirašant 24 mėn. paslaugų 
teikimo ir 24 arba 36 mėn. įrangos 
pirkimo sutartį. 

su „laisvu internetu“ 
roBotas siurBlys —  
tik 1 eur/mėn. 
Perkamiausią „Tele2“ vartotojų 
išmanųjį siurblį „Xiaomi Va-
cuum-Mop Pro“ su sauso ir šlapio 
valymo funkcijomis šiuo metu 
taip pat galite įsigyti ypatingomis 
sąlygomis. 

Su „Laisvo interneto“ 200 GB 
(15,90 Eur/mėn.) ar neribotų GB 
(18,90 Eur/mėn.) planu ir pasira-
šydami 24 mėn. paslaugų teikimo 
bei 24 arba 36 mėn. įrangos pir-
kimo sutartį siurblį įsigysite su 
1 Eur pradine įmoka ir vos už 1 
Eur/mėn. 

Mokant visą sumą iš karto, be 
įrangos pirkimo sutarties šis dul-
kių siurblys kainuos 275 Eur. 

verslui — garantuoto 
greičio internetas
Darbas biuruose nenutrūksta ir 
per pandemiją – darbuotojai pa-

mėgo hibridinio darbo modelį, 
kai dalį dienų praleidžia biure. 
Sklandų darbą biure užtikrinsite 
pasirinkę vieną iš „Tele2“ neribo-
to interneto planų – „PRO basic“ 
arba „PRO“. 

Su „PRO basic“ arba „PRO“ 
planu garantuojamas interneto 
greitis ypač svarbus konferen-
ciniams skambučiams, neper-
traukiamam stebėjimo kamerų 
veikimui ar pinigų pervedimams 
internetu. Prireikus, IT specia-
listai suteikia techninę pagalbą 
per nuotolį ar atvykę į vietą, o 
užsisakiusiems „PRO“ planą – 
papildomai pasirūpina įrangos 
sukonfigūravimu.

Dabar pats metas pasinau-
doti išskirtinėmis planų „PRO 
basic“ arba „PRO“ kainomis. 
Sudarant 24 mėn. paslaugų tei-
kimo sutartį, atitinkamai planų 
kainos yra 17,5 Eur/mėn. ir 29 
Eur/mėn.

Pasiūlymas verslui galioja pas-
laugas teikiant tik fiksuotoje pas-
laugų teikimo vietoje. Paslaugą 
nesudėtingai užsakysite paskam-
binę verslo klientų aptarnavimo 
numeriu 1885.

Daugiau informacijos apie vi-
sus pasiūlymus – svetainėje www.
tele2.lt, „Tele2“ salonuose arba 
paskambinus telefonu 117.

Į pasiūlymus modemo kaina 
neįskaičiuota ir prasideda nuo 
2,5 Eur/mėn. Pasiūlymų laikas ir 
įrenginių kiekiai riboti.•

auksiNės miNtys

naujienos
danielius.net

Kristina drąsiai imasi ir naujų projektų. (Danieliaus Jakubavičiaus nuotr.)

Simne gyvenanti siuvėja 
Kristina Urmanavičienė, 
nors ir nebaigusi siuvimo 
ir modeliavimo mokslų, 
garsėja originaliais siuvi-
niais. Iš nuotraukos gali 
pasiūti kliento pageidau-
jamą drabužį. O jos siūtos 
vestuvinės suknelės ke-
liauja net į Bulgariją.

Kristina siuva nuo vaikystės, 
kaip pati sako, nuo 4–5 metų. 
Vėliau siuvo su mamos rankine 
mašina. „Puošiau lėles barbes, 
vėliau „rengiau“ sesės lėles, nes 
sesė už mane 10 metų jaunesnė“, 
– pasakojo siuvėja. Iš vaikystės 
Kristina prisimena, kad kirpda-
ma lėlėms drabužius netyčia ir 
mamos staltiesę sukarpė.

K. Urmanavičienė siuvėja dir-
bo Alytaus įmonėse, ilgiausiai 
„Dainavoje“, 14 metų. „Tuo pat 
metu siuvau ir namuose, kadan-
gi klientų netrūko, nusprendžiau 
dirbti tik namie“, – kalbėjo 
K. Urmanavičienė. Modeliuo-
ti išmoko iš žurnalų „Burda“, 
kurių Kristina turi daugybę pri-
kaupusi.  Siuvėja turi 7 siuvimo 
mašinas, kurios daro skirtingas 
operacijas. Suknelę Kristina gali 
pasiūti per dieną, jeigu modelis 
sudėtingesnis – užtrunka ir ke-
letą dienų. Klientų sulaukia iš 
Vilniaus, Kauno, Marijampolės, 

Lazdijų, Alytaus, Simno.  
Moteris neatsisako sumode-

liuoti ir pasiūti drabužius Simno 
miesto švietimo įstaigų kolekty-
vams. „Tarpusavio santykiai ne 
tik pinigais grįsti. Geri darbai 
grįžta su kaupu“, –  tvirtina siu-
vėja. Jos siūtus drabužius vilki 
Simno spec. mokyklos teatro 
„Runa“ mažieji aktoriai, kurie 
nuoširdžiai džiaugiasi sukurtais 
drabužiais.

Kristina drąsiai imasi ir nau-
jų projektų. Siuva vestuvines 
sukneles, pramoginių šokių 
šokėjų drabužius. Jos siuvimo 
kambarys pilnas drabužių, tarp 
jų – lino ir nėriniais puošta ves-
tuvinė suknelė, kuri iškeliavo  
į Bulgariją. Ketverius metus 
moteris rengia Alytaus šokių 
studijos „Rūta“ šokėjus.

K. Urmanavičienė ne tik 
siuva, bet ir taiso drabužius. Ji 
pastebi, kad labai suprastėjusi 
drabužių kokybė. „Buvo laikas, 
kuomet per metus 300 užtrauk-
tukų teko persiūti“, – prisiminė 
pašnekovė.

Kristina sako, kad mokosi visą 
gyvenimą. „Tikrai dar visko ne-
moku“, – tvirtina kruopšti siuvė-
ja, savo darbą dirbanti su meile 
ir dėl to sulaukianti nuoširdžių 
klientų padėkos žodžių.•
Danielius Jakubavičius

Simno siuvėjos Kristinos 
Urmanavičienės siūti 
drabužiai puošia ir nuotakas, 
ir šokėjas, ir sostinės ponias
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Vairuotojas Kastantas Žukauskas: „Žemės 
rutulį  būsiu apvažiavęs jau daug kartų“naujienos

danielius.net

Alytaus rajono kultūros 
centro Simno filiale jau 
dešimtmetį vairuotoju 
dirba Kastantas Žukaus-
kas, dažniausiai vadinamas 
Kostia. Daugiau nei 50 
metų darbo stažą turintis 
vyras gerbiamas ir vertina-
mas kolegų bei aplinkinių 
už nuoširdžią pagalbą ir 
geranoriškumą.

K. Žukauskas gimė 1950 m. 
gegužės 24 d. Krosnoje, kaip 
pats sako: „per gegužio žiedus“. 
Simne apsigyveno nuo 2 metų. 
Tad galima teigti, jog Kastantas 
– Simną geriausiai pažįstantis 
žmogus.  Visas jo gyvenimas 
sukosi apie Simną. Daug metų 
dirbo vairuotoju „Simno me-
lioracijoje“, vėliau įvairias 
transporto priemones vairavo 
Alytaus kelių statybos įmonėje 
„Parama“. Taip pat ragavo kino 
mechaniko duonos. Sovietme-
čiu Simne ir Mergalaukyje leido 
filmus.

Dabar K. Žukauskas vairuoja 
Simno kultūros centro „Volswa-
gen“ markės autobusiuką. Dažnai 
prie jo kabinasi priekabą, kurioje 
į renginius veža sceną, genera-
torių. Jeigu reikia, remontuoja 
autobusiuką. Pagal specialybę 

–  mechanikas.  
Paklaustas, kaip pradėjo vai-

ruoti, Kostia pasakoja: „Simno 
daržininkystės ūkyje nebuvo kam 
autobuso vairuoti, tad sėdau už 
vairo ir jo nepaleidau net pen-
sijoje“.

Pasak vyro, vairuoti jam pa-
tinka, nes tai jo dūšioje, taip pat 
patinka kelionės besikeičianti 
aplinka. K. Žukauskas vairavo 
ir sunkvežimius, ir tralus, ir au-
tobusus. „Kuo didesnė transporto 
priemonė, tuo įdomiau vairuoti,” 
– pažymi Kastantas.

Vyras pasakoja, kad jo darbe 
buvo įvairių situacijų, laimei, jos 
gerai baigėsi. „Vilkaviškio rajone 
vežiau eskavatorių, mane lenkė 
Mercedes markės automobilis, 
kuriame sėdėjo 6 jauni žmonės. 
Sukau į kairę, o Mersedes vai-
ruotojas lenkdamas mane žvyr-
keliu, nesuvaldė automobilio ir 
apsivertė. Laimei, visi liko svei-
ki“, – neeilinį įvykį prisiminė K. 
Žukauskas.

Vyras aktyvus, nuoširdus. Ver-
tinamas kolegų. „Namie sėdėti 
dar nenoriu. Žmona mirusi, tad 
vienam nesmagu būti. Gerai, kad 
sūnus kartu gyvena. Dukra – Airi-
joje“, – atviro vairuotojas.

Pasak K. Žukausko, vairuotojo 
profesija sunki. Reikia atsakomy-

bės, kantrybės, išminties. „Dabar 
nematyti, kad jauni vyrai vairuotų 
autobusus, sunkiasvores mašinas. 
Jie nėra linkę rinktis šios profesi-
jos. Gal jiems per sunku. Bet vis 
daugiau matau merginų ir moterų 

vairuojančių vilkikus, mieste – 
mikroautobusus. Jos kruopštes-
nės“, – pastebėjo Kostia. 

Laisvalaikiu Kastantas užsii-
ma sodininkyste, žvejoja. Skaito 
spaudą, knygas, domisi Lietuvos 

istorija. Paklaustas, kiek kilome-
trų jau nuvažiavo,  vyras šypteli 
ir sako: „žemės rutulį būsiu apva-
žiavęs jau ne vieną kartą“.•
Danielius Jakubavičius

Laisvalaikiu Kastantas užsiima sodininkyste, žvejoja, skaito spaudą, knygas, domisi Lietuvos istorija.
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eteris

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 ketvirtadienis, spalio 14 d. Saulė teka 7.43, leidžiasi 18.26, dienos ilgumas 10.43. 

Priešpilnis. Vardadieniai: Kalikstas, Vincentas, Mindaugas, Rimvydė, Fortunata.

LRT TV
2021. 10.14
 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.
 16.30 „Kalnų daktaras“.
 17.15 „Ponių rojus“.
 18.00 Kas ir kodėl? 
 18.30 Svarbi valanda. 
 19.30 Vartotojų kontrolė. 
 20.30 Panorama.
 21.30 Gimę tą pačią 

dieną. 
 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 „Laukiniai Vakarai 

prie molo“.
 23.45 „Komisaras 

Reksas“.
 0.30 „Erdvės menas. 

Prieš srovę. Radika-
lios gyvenimo būdo 
idėjos“.

 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 dokumen-

tika. Paslaugų ir 
socialinis 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 Bučiuoju. Rūta. 
 21.00 „Monikai reikia 

meilės“.
 21.30 Žinios.
 22.30 „Kolibrio“ pro-

jektas“.
 0.45 „Juodasis sąrašas“.
 1.45 „Nulinis“ paci-

entas“.
 3.20 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.50 Alchemija. 
 5.20 RETROSPEKTYVA. 

TV3
 6.15 „Transformeriai. Ki-

bernetinė Visata“.
 6.40 „Didvyrių draugu-

žiai“.
 7.05 „Madagaskaro 

pingvinai“.

 7.35 Gero vakaro šou.
 8.35 „Meilės sūkuryje“.
 9.45 „Į pagalbą su 

meile“.
 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 „Gamtos jėga“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Gamtos jėga“.
 0.30 „Palaidūnas“.
 1.35 „Havajai 5.0“.
 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 „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 „Snaiperis“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Vagiant gyve-

nimus“.
 23.10 „Niko“.
 1.15 „Ekstremalūs 

išbandymai“.
 2.15 „Snaiperis“.

Lrytas
 5.15 Nauja diena. 
 6.15 TV parduotuvė.
 6.30 Mano vieta. 
 7.00 „Kaip naciai 

pralaimėjo karą“.
 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. 
 16.30 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. 
 20.20 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 Oponentai. 
 0.30 „Pėdsakas“.
 1.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 2.30 „Juvelyrų klanas“.
 3.20 Alfa taškas. 
 3.40 Mokslo ritmu.
 3.55 Oponentai. 
 4.35 „Reali mistika“.

LRT+
 6.05 Kitą kartą Afrikoje. 
 7.00 „Džiunglių knyga“.
 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 garsus kino 
režisierius Janis 
Streičs (Latvija). 

 14.45 „Kino istorija. 
Dešimtasis dešim-
tmetis“.

 15.30 „Kelionių atvirukai“.
 15.45 „Drakoniukas 

Kokosas“.
 16.00 „44 katės“. 
 16.15 „Džiunglių knyga“.
 16.40 „Kaip atsiranda 

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

„Hibridinis karas. 
Migrantai“. 

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

ateities vaikai“.
 23.05 Čia – kinas. 
 23.35 Euromaxx. 
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 Žagarės vyšnių 

festivalis 2015. 
 1.30 Šoka Lietuva.
 1.40 Duokim garo! 
 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 3.50 Sportas. Orai.
 4.05 Šventadienio 

mintys. 
 4.35 Gimę tą pačią 

dieną.
 5.30 Mūšio laukas. 

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. 

„Nusikaltimo vieta 
– Getingenas. „Tra-
dicinė“ moteris“.

 22.55 „Svajoklė“.
 0.00 „Paskolinta meilė“.
 2.05 „Privatus detek-

tyvas Dengleris. 
Svetimi vandenys“.

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

tras.
 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 „Hobitas. Nelaukta 

kelionė“.
 0.20 „Naktinė pamaina“.
 1.20 „Naša Raša“.
 1.45 „Univeras“.
 3.40 „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. Peredniu.
 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 Ateities karta.
 0.00 Delfi diena.
 5.00 Orijaus kelionių 

archyvai.
 5.30 Yugo broliai: blo-

giausiu pasaulyje 
automobiliu per 
Balkanus.
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LRT TV
2021. 10.16
 6.02 Vartotojų kontrolė. 
 7.00 Svajoja vaikai. 
 7.30 „Karalius Laurinas“.
 9.00 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 Pasaulio doku-

mentika. Premjera. 
„Komodo vandens 
pasaulis. Pavojingi 
gyvūnai“.

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

 13.45 „Kelionių atvirukai“.
 14.00 „Hadsonas ir 

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

certas. 
 17.30 Klauskite daktaro. 
 18.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 19.00 Langas į valdžią. 
 19.30 Stilius. 
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Šok su žvaigžde. 
 23.10 „Prisiminimai“.
 0.40 „Erdvėlaivis „Sere-

nity“.
 2.35 „Inspektorius 

Belami“.
 4.20 „Kelionių atvirukai“.
 4.30 „Hadsonas ir 

Reksas“.

LNK
 6.30 „Beprotiškos 

melodijos“.
 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 „Srovės nublokšti“.
 11.40 „Nelydimi nepilna-

mečiai“.
 13.30 „Valstybės galva“.
 15.30 „Indiana Džounsas 

ir lemties šven-
tykla“.

 17.55 Gyvūnų pasaulis. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 „Žaidimas su 

ugnimi“.
 21.25 „Karštos gau-

dynės“.
 23.15 „Pirmieji metai. 

Pasitikime protė-
vius!“.

 1.20 „Mirties troš-
kimas“.

TV3
 6.00 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 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 „Tarzanas“.
 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 „Tarzanas“.
 14.15 „Suteik man 

sparnus“.
 16.45 Ekstrasensų mūšis.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 Ekstrasensų mūšis.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 galvOK.
 19.40 Eurojackpot.
 19.45 galvOK.
 21.30 „Vis dar Elis“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Vis dar Elis“.
 23.35 „Svetimas. Cove-

nant“.
 2.00 „Gamtos jėga“.
 4.05 „Gaudynės“.

BTV
 6.00 Info komentarai su 

Arnu Mazėčiu.
 7.00 „Šnipų karai“.
 8.00 „Pričiupom!“.
 8.30 Miško atspalviai. 
 9.00 Sveikatos kodas. 
 9.30 Sveikatos kodas 

televitrina.
 10.05 „Atenboras ir jūrų 

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

Išlieka stipriausi“.
 13.30 „Ekstrasensai tiria“.
 15.50 „Gordono Ramzio 

virtuvės košmarai“.
 17.00 Betsafe–LKL 

čempionatas. 
„Juventus“–
„Dzūkija“.

 19.30 Protas ir jėga. 
 21.30 „Muilodrama“.
 22.00 „Sniegynų įkaitai“.
 0.20 „Melaginga 

versija“.
 2.05 „Trigubas X. 

Aukštesnis lygis“.

Lrytas
 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.
 16.28 Orai.
 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. 
 7.15 „Kelionių atvirukai“.
 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 Mūsų gyvūnai. 
 14.30 „Karalius Laurinas“.
 16.00 „Atėnė“.
 17.00 Veranda. 
 17.30 Legendos. Šiandien 

ir visados. 
 18.30 Skambantys 

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

 19.25 Vizionieriai. Kipras 
Dubauskas.

 19.30 „Nuostabios 
mintys. Šiuolaikinio 
meno kūrėjas 
Abraham Cruzvil-
legas“.

 20.00 Čia – kinas. 
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 „Pakvaišusios 

namų šeimininkės 
dienoraštis“.

 22.35 LRT OPUS ore. 
Grupė „Miško 
gyventojai“. 

 23.40 Pasivaikščiojimai. 
 0.10 Dabar pasaulyje. 
 0.35 Panorama.
 0.57 Sportas. Orai.
 1.05 „Nerealusis 

Halkas“.
 2.55 „Kelionių atvirukai“.
 3.10 Euromaxx. 
 3.40 Skambantys 

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

 4.35 Legendos. Šiandien 
ir visados. 

 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. Klampynė“.
 22.55 „Užburtas ratas“.
 1.00 „Fargo“.
 4.10 „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“.
 12.45 „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 „Ką mes veikiame 

šešėliuose“.
 23.50 „Nuodinga rožė“.
 1.45 „Užtikrintas 

teisingumas“.
 3.25 „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 Orijaus kelionės.
 0.00 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 1.00 Mano pramogos 

veidai.
 2.30 Orijaus kelionės.
 4.30 Kasdienybės 

herojai.

penktadienis, spalio 15 d. Saulė teka 7.45, leidžiasi 18.24, dienos ilgumas 10.39. 
Priešpilnis. Vardadieniai: Teresė, Galimintas, Domantė, Leonardas.

LRT TV
2021. 10.15 
 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.
 16.30 „Kalnų daktaras“.
 17.15 „Ponių rojus“.
 18.00 Kas ir kodėl? 
 18.30 Svarbi valanda. 
 19.30 Beatos virtuvė. 
 20.30 Eurolyga per LRT. 
 20.45 Eurolygos krepšinio 

turnyras. Pirėjo 
„Olimpiakos“–
Kauno „Žalgiris“. 

 23.10 „Erdvėlaivis „Sere-
nity“.

 1.10 „Nerealusis 
Halkas“.

 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 „Mirties troš-

kimas“.
 23.15 „Porininkai“.
 1.10 „Kolibrio“ pro-

jektas“.
 3.20 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.15 „Transformeriai. Ki-

bernetinė Visata“.
 6.40 „Didvyrių draugu-

žiai“.
 7.05 „Madagaskaro 

pingvinai“.
 7.35 Farai.
 8.35 „Meilės sūkuryje“.
 9.45 „Vestuvių sūku-

ryje“.
 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 „La troškinys“.
 21.50 „Ernis“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Ernis“.
 0.20 „Paskutinė žmo-

nijos viltis“.
 2.15 „Pažeistas“.
 4.20 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 4.55 „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 „Apuokas“.
 19.30 „Amerikietiškos 

imtynės“.
 21.30 „Trigubas X. 

Aukštesnis lygis“.
 23.35 „Vagiant gyve-

nimus“.
 1.45 „Ekstremalūs 

išbandymai“.

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

pristato: Greitis. 
 7.00 „Kaip naciai 

pralaimėjo karą“.
 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 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 „Juvelyrų klanas“.
 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 „Juvelyrų klanas“.
 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 „Džiunglių knyga“.
 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 „Hibridinis karas. 

Migrantai“. 
 15.45 „Drakoniukas 

Kokosas“.
 16.00 „44 katės“. 
 16.15 „Džiunglių knyga“.
 16.40 „Kaip atsiranda 

daiktai“.
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.15 „Čikagos policija“.
 19.00 Pasivaikščiojimai.
 19.30 Kultūros diena. 
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Inspektorius 

Belami“.
 23.20 Kosto Smorigino 

autorinis vakaras. 
 0.05 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.20 Dabar pasaulyje. 
 0.45 „Emilija iš Laisvės 

alėjos“.
 2.45 Prisiminkime. 
 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 3.50 Sportas. Orai.
 4.05 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 4.35 Kultūros diena. 
 5.30 Mokslo sriuba. 

TV1
 6.20 „Rozenheimo 

policija“.
 7.25 „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 „Naujokai“.
 16.45 „Anyta ar marti“.
 17.50 „Akloji“.
 19.00 „Alpių  

gelbėtojai“.
 20.00 „Stebuklas“.
 21.00 „Nebylus liudi-

jimas“.

 23.15 „Fargo“.
 2.45 „Nusikaltimo vieta 

– Getingenas. „Tra-
dicinė“ moteris“.

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 Optibet A lygos 

rungtynės 
Marijampolės 
„Sūduva“–Vilniaus 
„Riteriai“.

 20.00 Farai.
 21.00 Žinios.
 22.00 „Nuodinga  

rožė“.
 0.05 „Hobitas. Nelaukta 

kelionė“.
 3.10 „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 

Lietuvos 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.

„La troškinys“, 19.30, TV3
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LRT TV
2021. 10.18
 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 Premjera. „Vokietija 

89“.
 23.55 „Komisaras 

Reksas“.
 0.45 „Kelionių atvirukai“.
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Daiktų istorijos.
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 LRT forumas.
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 Kas ir kodėl?
 3.35 Dviračio 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 „Godzila“.
 0.55 „Juodasis sąrašas“.
 1.55 „Bastilijos diena“.
 3.35 „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 „Meilė fermoje“.
 11.45 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 „Midsomerio 

žmogžudystės“.

 14.00 „Gyvenimo 
išdaigos“.

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

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

loto“.
 22.48 „Titanas“.
 0.25 „Palaidūnas“.
 1.30 „Havajai 5.0“.
 3.30 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 4.00 „Atostogos 
rifuose“.

 5.00 „Moderni šeima“.

BTV
 6.10 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 7.55 „Teisingumo 

agentai“.
 9.00 „Pėdsakas“.
 9.55 „Gepardai ir aš“.
 11.00 „Jūrų pėstininkai“.
 12.00 „CSI. Majamis“.
 13.00 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Teisingumo 

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

pionatas. Jonavos 
„CBet“–Kėdainių 
„Nevėžis–Optibet“. 

 21.00 „Čapis“.
 23.25 „Mirtinas ginklas“.
 0.25 „Kondoras“.
 1.35 „Narkotikų prekei-

viai“.

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

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

istorija“.
 11.10 „Juvelyrų klanas“.
 12.15 TV parduotuvė.
 12.30 Kaimo akademija.
 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. 
 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 „24/7“. 
 0.30 „Pėdsakas“.
 1.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 2.30 „Juvelyrų klanas“.
 3.20 Alfa taškas. 
 3.40 Mokslo ritmu. 
 3.55 „24/7“. 
 4.35 „Reali mistika“.

LRT+
 6.05 Beatos virtuvė.
 7.00 „Džiunglių knyga“.
 7.25 „Drakoniukas 

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

Paryžiuje“.
 8.25 Skambantys pa-

sauliai su Nomeda 
Kazlaus. Svečias 
garsus kino reži-
sierius Janis Streičs 
(Latvija). Kino 
grando 85-mečio 
jubiliejui paminėti. 

 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“.
 18.15 „Čikagos policija“.
 19.00 Talaka. Julija 

Mickevič.
 19.30 Premjera. „D. H. 

Lawrence. Seksas, 
tremtis ir didybė“.

 20.20 „Kuršių nerija“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Žmogiškas mas-

telis. Kinas – mano 
meilė“.

 22.45 „Kino istorija. 
Dešimtasis dešim-
tmetis“.

 23.30 „Nuostabios 
mintys. Šiuolaikinio 
meno kūrėjas 
Abraham Cruzvil-
legas“.

 24.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 Šok su žvaigžde.
 2.40 Muzikinis intarpas.
 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 4.05 Krikščionio žodis.
 4.35 LRT forumas.
 5.30 Smalsumo genas.

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 „Naujokai“.
 16.45 „Šeimyninės 

melodramos“.
 17.50 „Akloji“.
 19.00 „Alpių gelbėtojai“.
 20.00 „Stebuklas“.
 21.00 „Mirtys prie ežero. 

Ramūs vandenys – 
gilūs vandenys“.

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

žmogžudystė. 
Ugnikalnio pra-
keiksmas“.

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 „Vieniši tėvai“.
 12.25 „Mikė“.
 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 „Samdomas 

žudikas. Nuodėmių 
atleidimas“.

 23.05 „Amitivilio siaubas. 
Pabudimas“.

 0.35 „Naša Raša“.
 1.10 „Univeras“.
 3.05 „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 17 d. Saulė teka 7.49, leidžiasi 18.19, dienos ilgumas 10.30. 
Priešpilnis. Vardadieniai: Ignacas, Kintautas, Gytė, Marijonas, Margarita, Ignotas.

 6.02 Gimę tą pačią 
dieną. 

 7.00 Veranda. 
 7.30 Šventadienio 

mintys. 
 8.00 Išpažinimai. 
 8.30 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite. 
 9.00 Gyventi kaime 

gera. 
 9.30 Svajoja vaikai. 
 10.00 Gustavo enciklope-

dija. 
 10.30 Lietuvos tūkstan-

tmečio vaikai. 
 11.30 Mūsų gyvūnai. 
 12.00 Pasaulio dokumen-

tika. „Nuosta-
biausi pasaulio 
gamtos stebuklai. 
Pakrantės“.

 12.55 Pasaulio dokumen-
tika. „Okavangas 
– svajonių upė. 
Skaistykla“.

 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 Premjera. „Tobula 

žmona“.
 23.40 „Pakvaišusios 

namų šeimininkės 
dienoraštis“.

 1.10 „Prisiminimai“.
 2.40 „Nuostabiausi 

pasaulio gamtos 
stebuklai. Pa-
krantės“.

 3.30 „Okavangas – 
svajonių upė. 
Skaistykla“.

 4.25 „Puaro“.

LNK
 6.30 „Beprotiškos 

melodijos“.
 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“.
 9.30 „Ogis ir  

tarakonai“.
 9.40 „Šerlokas 

Gnomsas“.
 11.20 „Septynios minutės 

po vidurnakčio“.
 13.30 „Načas Libras“.
 15.20 „Paskutinis tėvų iš-

bandymas. Mažieji 
Fokeriai“.

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

lijos diena“.
 0.00 „Tikra istorija“.
 2.05 „Karštos gau-

dynės“.

TV3
 6.00 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 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 „Laukinė Arabija“.
 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 „Laukinė Arabija“.
 13.05 „Daktaras Dolitlis 

2“.
 14.55 „Paveldėtojai“.
 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 „Nepriklausomybės 

diena. Atgimimas“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Nepriklausomybės 

diena. Atgimimas“.
 0.25 „Balas. Audros 

dievas“.
 2.15 „Ernis“.
 4.50 „Moderni šeima“.

BTV
 6.00 Info komentarai su 

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

čempionato 
finalas“.

 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 Galiūnai. 
 10.05 „Gepardai ir aš“.
 11.15 „Šnipų karai“.
 12.20 „Spec. būrys. 

Išlieka stipriausi“.
 13.30 „Ekstrasensai tiria“.
 15.50 „Gordono Ramzio 

virtuvės košmarai“.
 17.00 Betsafe–LKL čem-

pionatas. „Prienų 
„Labas Gas“–
„Pieno žvaigždės“.

 19.30 „Mirtinas ginklas“.
 20.30 „Paskutinis laivas“.
 21.30 „Kondoras“.
 22.40 „Narkotikų prekei-

viai“.
 23.50 „Sniegynų įkaitai“.
 2.10 „Melaginga 

versija“.

Lrytas
 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 Mažos Mūsų 

Pergalės. 

LRT+
 6.05 Duokim garo! 
 7.30 Krikščionio žodis. 
 8.00 Kelias. 
 8.30 Menora. 
 9.00 Širdyje lietuvis. 
 10.00 Atspindžiai. 
 10.30 Praeitis ateičiai. 
 11.30 7 Kauno dienos. 
 12.00 Mokslo sriuba. 
 12.30 Šv. Mišios iš Vil-

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

 13.40 Išpažinimai. 
 14.05 „Supermokytoja“.
 15.30 Svajoja vaikai. 
 16.00 „Drakonų princas“.
 17.00 Talaka. Julija 

Mickevič. 
 17.30 Kultūringai su 

Nomeda. 
 18.30 Stambiu planu. 
 19.30 „Lengvas pokalbis“.
 19.55 „Jaunutis“.
 20.10 Premjera. „Mikro-

autobusas“.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Rudens šokiai. 
 21.03 Premjera. Matthew 

Bourne‘o „Romeo ir 
Džuljeta“.

 22.40 „Jie vadina mane 
Babu“.

 24.00 Panorama.
 0.22 Sportas. Orai.
 0.30 „Tobula žmona“.
 2.15 Kultūringai su 

Nomeda. 
 3.10 Stambiu planu. 
 4.05 „Supermokytoja“.
 5.30 Pradėk nuo savęs.

TV1
 6.10 Pasirinkę Lietuvą. 
 6.40 Informacinių mitų 

griovėjai.
 7.10 „Akloji“.
 8.40 „Rozenheimo 

policija“.
 9.40 „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. 
Ugnikalnio pra-
keiksmas“.

 22.55 „Šimtametis, kuris 
išlipo pro langą ir 
dingo“.

 1.10 „Užburtas ratas“.
 3.15 „Vera. Klampynė“.

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 „Nuostabūs metų 

laikai“.
 12.40 „Laukiniai Vakarai“.
 13.55 Išlikimas.
 15.00 „Aliaskos geležin-

keliai“.
 16.00 Jukono vyrai.
 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 Krovinių karai.
 19.00 „Žaidimų žaidimas 

su Ellen“.
 20.00 „Vienas“.
 21.00 Žinios.
 21.50 Sportas.
 21.55 Orai.
 22.00 „Kulka į galvą“.
 23.55 „Maištas“.
 1.35 „Ką mes veikiame 

šešėliuose“.
 3.05 „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 Lietuviškos atos-

togos.
 0.00 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 1.00 Mano pramogos 

veidai.
 2.30 Lietuviškos atos-

togos.
 4.30 Kasdienybės 

herojai.
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eteris
trečiadienis, spalio 20 d. Saulė teka 7.55, leidžiasi 18.12, dienos ilgumas 10.17. 
Pilnatis. Vardadieniai: Irena, Gedas, Deimina, Adelina, Adelė, Adelija.

LRT TV
2021. 10.20 
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 8.55 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.40 „Kelionių atvirukai“.
 9.55 Vytautas Mačernis. 

„Prasmės“. Skaito 
aktorius Povilas 
Jatkevičius.

 10.00 Lietuvos nacio-
nalinio saugumo 
konferencija. 

 11.00 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite. 

 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.
 21.30 Lietuva kalba.
 22.30 Dviračio žinios.
 23.00 „Vokietija 89“.
 23.55 Stambiu planu.
 0.45 „Kelionių atvirukai“.
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Kitą kartą Afrikoje.
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Lietuva kalba.
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 Kas ir kodėl?
 3.35 Dviračio 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.
 19.30 KK2. 
 20.00 Šeškinės 20. 
 21.00 „Monikai reikia 

meilės“.
 21.30 Žinios.
 22.30 „Šarvuotis“.
 0.20 „Juodasis sąrašas“.
 1.20 „Mirties namai“.
 3.05 „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 „Sukurta su meile“.
 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 „Žemiau 6. Kalno 

stebuklas“.
 22.45 Vikinglotto.
 22.50 „Žemiau 6. Kalno 

stebuklas“.
 23.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 23.18 „Žemiau 6. Kalno 

stebuklas“.
 0.40 „Palaidūnas“.
 1.40 „Havajai 5.0“.
 3.40 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 4.10 „Atostogos 
rifuose“.

 5.10 „Moderni šeima“.

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

geriausia“.
 8.35 „Teisingumo 

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

geriausia“.
 14.50 „Teisingumo 

agentai“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Jūrų pėstininkai“.
 18.30 „Apuokas“.
 19.30 „Snaiperis“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Apsuptyje“.
 23.10 „Niekada nepasi-

duok 3“.
 1.15 „Ekstremalūs 

išbandymai“.
 2.15 „Snaiperis“.

Lryto
 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. 
 16.30 Laikykitės ten. 
 17.30 „Zoologijos sodas“.
 18.00 Reporteris. 
 18.30 Alfa taškas.
 19.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 20.00 Reporteris. 
 20.20 Sportas.
 20.28 Orai.
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „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. 
Miestai“.

 15.45 „Drakoniukas 
Kokosas“.

 16.00 „44 katės“. 
 16.15 „Džiunglių knyga“.
 16.40 Mūsų gyvūnai.
 17.10 „Hibridinis karas. 

Migrantai“. 
 18.05 Magijos mokslas. 

Skraidančios 
raganos. 

 18.15 „Čikagos policija“. 
 19.00 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija.
 19.30 Premjera. „Apie 

„vynuogynus“ 
ir „batų dėžes“. 
Tobulos koncertų 
salės akustikos 
beieškant“.

 20.30 Premjera. „Greičiau, 
aukščiau, stipriau. 
Rytdienos techno-
logijos“.

 20.55 Krepšinis. 
Europos taurė. A 
grupė. Vroclavo 
„Slask“–Panevėžio 
„Lietkabelis“. 

 23.00 Į sveikatą!
 23.30 Pradėk nuo savęs.
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 Žagarės vyšnių 

festivalis 2015.
 1.30 Auksinis protas.
 2.40 Čia – kinas.
 3.10 Širdyje lietuvis.
 4.05 Išpažinimai.
 4.35 Lietuva kalba.

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 „Sugrįžimas į salą“.
 15.45 „Naujokai“.
 16.45 „Šeimyninės 

melodramos“.
 17.50 „Akloji“.
 19.00 „Alpių gelbėtojai“.
 20.00 „Stebuklas“.
 21.00 „Detektyvai Mak-

donald ir Dodsas. 
Kroketų giminės 
žlugimas“.

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

tyvas Dengleris. 
Deginantis šaltis“.

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 „Mikė“.
 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 „Mirtinas šūvis“.
 23.30 „Gelbėtojai“.
 0.25 „Naktinė pamaina“.
 1.15 „Naša Raša“.
 1.35 „Univeras“.
 3.30 „Ką mes veikiame 

šešėliuose“.

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 19 d. Saulė teka 7.53, leidžiasi 18.14, dienos ilgumas 10.21. 
Priešpilnis. Vardadieniai: Akvilinas, Izaokas, Paulius, Geisvilas, Kantrimė, Kleopatra, Laura, Povilas.

LRT TV
2021. 10.19  
 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 „Vokietija 89“.
 23.55 „Komisaras 

Reksas“.
 0.45 „Kelionių atvirukai“.
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 (Ne)emigrantai.
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 „Triumfo kelias. 

Jonas Karolis 
Chodkevičius“. 

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

Zita Kelmickaite.
 4.30 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 Dizaino dokumen-

tika. Vizualinis 
identitetas.

 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 PREMJERA. 

„Mirties namai“.
 0.20 „Juodasis sąrašas“.
 1.20 „Godzila“.
 3.40 „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 „Meilė ir arbata“.
 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 „Kietas riešutėlis. 

Puiki diena mirti“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Kietas riešutėlis. 

Puiki diena mirti“.
 0.25 „Palaidūnas“.
 1.30 „Havajai 5.0“.
 3.30 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 4.00 „Atostogos 
rifuose“.

 5.00 „Moderni šeima“.

BTV
 6.05 „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 „Apuokas“.
 19.30 „Snaiperis“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Niekada nepasi-

duok 3“.
 23.10 „Čapis“.
 1.30 „Ekstremalūs 

išbandymai“.
 2.30 „Snaiperis“.

Lryto
 5.15 Nauja diena. 
 6.15 TV parduotuvė.
 6.30 Inovacijų DNR. 
 7.00 „Gyvenimo būdas“.
 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 #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 „D. H. Lawrence. 

Seksas, tremtis ir 
didybė“.

 15.35 „Kuršių nerija“.
 15.45 „Drakoniukas 

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

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

švariau.
 19.30 „Didžiosios 

Afrikos civilizacijos. 
Miestai“.

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Kai apkabinsiu 

tave“.
 23.00 Stilius.
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 Žagarės vyšnių 

festivalis 2015. 
„Shorena Rocks!“.

 1.35 „Matthew Bourne‘o 
„Romeo ir Džul-
jeta“.

 3.05 Panorama.
 3.35 Dienos tema.
 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 „Sugrįžimas į salą“.
 15.45 „Naujokai“.
 16.45 „Šeimyninės 

melodramos“.
 17.50 „Akloji“.
 19.00 „Alpių gelbėtojai“.
 20.00 „Stebuklas“.
 21.00 „Privatus detek-

tyvas Dengleris. 
Deginantis šaltis“.

 22.55 „Svajoklė“.
 23.55 „Paskolinta meilė“.
 1.55 „Mirtys prie ežero“.

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

tras.
 8.50 Iššūkis.
 9.20 „Viešbutis“.
 10.25 „Simpsonai“.
 11.25 „Goldbergai“.
 12.25 „Mikė“.
 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 „Pamokslininkas su 

kulkosvaidžiu“.
 23.40 „Gelbėtojai“.
 0.35 „Naktinė  

pamaina“.
 1.30 „Naša Raša“.
 1.55 „Univeras“.
 3.50 „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.

 23.30 Retro automobilių 
dirbtuvės.

 0.00 Delfi diena.
 5.00 Orijaus kelionių 

archyvai.
 5.30 Yugo broliai: blo-

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

Žemės sklypą namo  •statybai Lazdijų mieste (30 a, 
gražioje vietoje, prie miško ir 
upelio, atlikti geodeziniai ma-
tavimai, visos miesto komuni-
kacijos), kaina 550 Eur už a.  
Tel. 8 686 70841.

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.

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

4,9 ha žemės.   •Tel. 8 621 23683.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

„Nissan X Trail“, 2007 m.,  •dyzelis, 100 kw,  2,2 l,  tech. 
apžiūra iki 2022 m. 8 mėn., 
kaina 3400 Eur.  
Tel. 8 614 01382.

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

GYVULIAI

Ėringas avis.   •Tel. 8 642 07624.

Kiaulę, apie 200 kg, kaina  •sutartinė. Tel. 8 616 34882.

Du baronus mėsai, veislei,  •septynių metų kumelę ir šešių 
mėn. eržiliuką.  
Tel. 8 621 23683.

8 savaičių paršelius.   •Tel. 8 604 00148.

AUGALAI
Maistines ,,Vineta“ veislės  •bulves. Pristatome į namus.  

Tel. 8 614 56206.

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

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

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

Bulves.   •Tel. 8 686 19384.

KITI

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

PARDUODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

Sodybą Gervėnų k., Lazdijų  •r. sav., (70 a, medinis namas, 
ūkinis pastatas, svirnas, du ga-
ražai, 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.

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

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

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

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 18—24 D.)

avinas (03.21–04.20)
Stebins jūsų kūrybiškumas ir genialios 
idėjos. Tikėtina, kad turėsite progų 
sublizgėti profesinėje srityje, ir visos 
jūsų pastangos sulauks tinkamo įver-
tinimo. Atrodys, kad viskas einasi be 
ypatingai didelių pastangų, todėl gali 
kilti pagundų padidinti jums priskirtų 
darbų apimtis. Nors dabar jums tikrai 
nekils sunkumų įgyvendinti įvairius 
projektus, tačiau reikėtų pagalvoti ir 
apie ateitį: nepamirškite, kad energi-
jos antplūdis gali ir atslūgti...

jautis (04.21–05.21)
Ieškantys savo antrosios pusės gali 
tikėtis malonių pažinčių. Jei būsite 
atidūs, progų susipažinti su priešin-
gos lyties atstovais turėsite tikrai 
nemažai. Nors šiuo laikotarpiu vei-
klos tikrai netrūks, tačiau žvaigždės 
pataria rasti laiko dažniau pabūti tarp 
žmonių. Galbūt jau seniai lankėtės 
kino teatre ar koncerte? Tokios pra-
mogos dabar džiugins kaip niekada 
anksčiau, o šiek tiek papramogavę 
galėsite ir vėl sugrįžti prie įprastos 
rutinos.

dvyniai (05.22–06.21)
Žvaigždės žada, kad visos jūsų pa-
stangos pagaliau duos pageidaujamų 
rezultatų ir tai tikrai džiugins. Sėkmė 
šypsosis tiems ženklo atstovams, 
kurie visada siekia paties geriausio 
rezultato ir pro akis nepraleidžia 
net menkiausių smulkmenų. Galite 
būti užtikrinti, kad už jūsų įdirbį 
bus dosniai atlyginta, taigi, tikėki-
tės tikrai malonių likimo siunčiamų 
staigmenų.

vėžys (06.22–07.22)
Šis laikotarpis bus itin palankus 
kvalifikacijos kėlimui ir asmeniniam 
tobulėjimui. Nors gali kilti pagundų 
nuo visko atsiriboti ir šiek tiek pa-
tinginiauti, tačiau žvaigždės pataria 
nepraleisti likimo siunčiamų progų: 
tikėtina, kad antros tokios pat ga-
limybės galite ir nesulaukti. Vertėtų 
nepamiršti, kad kartais entuziazmas 
atsiranda jau užsiimant tam tikra 
veikla, taigi, suimkite save į rankas 
ir pasistenkite maksimaliai išnaudoti 
pasitaikiusias progas.

liūtas (07.23–08.23)
Jus gali varginti santykių problemos. 
Kad ir kaip norėtųsi nuo jų pabėgti, 
anksčiau ar vėliau ir vėl grįšite į tą 
patį tašką, todėl tiesiog susėskite ir 
ramiai pasikalbėkite. Jei pavyks rasti 
abiem pusėms tinkantį kompromisą, 
karo kirvį galėsite užkasti ilgam. Jei 
namuose tvyranti atmosfera taps 
kur kas malonesnė, galėsite tikėtis 
didesnio pasisekimo darbe ir kitose 
gyvenimo srityse.

mergelė (08.24–09.23)
Skrajosite padebesiais. Šiuo laiko-
tarpiu jūsų mintys bus nuklydusios 
kažkur toli, todėl jums bus sunku 
susikaupti. Žinoma, tai gali turėti 
neigiamą poveikį rezultatams profesi-
nėje srityje, todėl pasistenkite suimti 
save į rankas arba pasvarstykite apie 
atostogas. Jei turite galimybę bent 
kurį laiką atitrūkti nuo kasdienybės, 
būtinai tuo pasinaudokite. Tikėtina, 
kad kokybiškas poilsis leis jums pa-
siekti kur kas geresnių rezultatų.

svarstyklės (09.24–10.23)
Turėsite progų įgyti naujų žinių, ir tai 
skatins jūsų entuziazmą. Tikėtina, kad 
įgytos žinios bus nesunkiai pritaiko-
mos kasdienybėje, todėl jums pavyks 

pasiekti kur kas geresnių rezultatų. 
Jei jums kils sunkumų sprendžiant 
tam tikrus klausimus, nesidrovėkite 
prašyti artimųjų pagalbos: tikėtina, 
kad jų įžvalgos ir patarimai leis kur 
kas paprasčiau priimti sprendimus, 
todėl kasdienių problemų sprendimas 
taps gerokai paprastesnis.

skorpionas (10.24–11.22)
Palankus metas atnaujinti senus ry-
šius. Galite sulaukti netikėto skam-
bučio iš seniai matyto draugo, todėl 
pagalvokite apie galimybę susitarti 
dėl susitikimo. Bendravimas su kitais 
žmonėmis šiuo laikotarpiu gali tapti 
pagrindine jūsų varomąja jėga, todėl 
tam vertėtų skirti pakankamai laiko. 
Net ir tuomet, jei tektų atidėti tam 
tikrų darbų atlikimą, bendravimas su 
kitais žmonėmis jums gali būti net 
labai naudingas, nes tai gali įkvėpti 
įgyvendinti senus sumanymus ar pa-
skatinti imtis ryžtingesnių veiksmų.

šaulys (11.23–12.21)
Kad ir kokių kliūčių pasitaikytų jūsų 
kelyje, ir toliau žygiuokite į priekį. 
Nepamirškite, kad sunkumų visada 
buvo ir bus, tačiau tik nuo jūsų pa-
čių priklausys, kokius sprendimus 
nuspręsite priimti. Šiuo laikotarpiu 
įvairių įprastų užduočių atlikimas 
gali pareikalauti gerokai didesnių 
pastangų nei kada nors anksčiau, bet 
tai tikrai nereiškia, kad turėtumėte 
viską mesti.

ožiaragis (12.22–01.20)
Palankus laikotarpis siekiantiems įgy-
vendinti savo sumanymus. Visos jūsų 
pastangos tikrai neliks nepastebėtos, 
todėl sulauksite atitinkamo įvertini-
mo ar net apdovanojimo. Pasistenkite 
neužmigti ant laurų ir toliau judėkite 
į priekį: norintiems svajones paversti 
realybe teks nueiti dar tikrai nema-
žą kelią. Nesustokite pusiaukelėje: 
kiekvienas žingsnelis jus vis labiau 
priartins prie finišo tiesiosios.

vandenis (01.21–02.19)
Turėsite galimybių išlaisvinti savo 
kūrybinę energiją. Šiuo laikotarpiu 
pasižymėsite įžvalgumu, todėl įvai-
rių problemų sprendimas gali tapti 
gerokai paprastesnis nei bet kada 
anksčiau. Jūsų draugai ar kolegos 
gali prašyti patarimų tam tikrais 
gyvenimiškais klausimais: jei nuo-
širdžiai pasistengsite jiems padėti, 
labai greitai galite sulaukti dosnaus 
žvaigždžių atlygio.

Žuvys (02.20–03.20)
Sulauksite gana netikėtų užduočių, 
kurias atlikti bus gerokai paprasčiau 
nei gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. 
Žvelkite į tai kaip į galimybę įrodyti 
savo sugebėjimus – net ir tuomet, 
jei manote, kad jums patikėti darbai 
neatitinka jūsų kompetencijos. Jei 
suimsite save į rankas ir priimsite me-
tamus iššūkius, tikėtina, kad jau labai 
greitai turėsite galimybę pagerinti 
savo finansinę situaciją ar net turėsite 
progų pagerinti savo reputaciją.

Informuojame žemės sklypo (kad. Nr. 5930/0003:0031), esan-
čio Lazdijų r. sav. Kapčiamiesčio sen. Pertako k., savininkus G. V. 
ir V. V. ar įgaliotus jų asmenis bei mirusios bendrasavininkės E. O. 
V. paveldėtojus,  kad UAB „Narma” matininkas A. Kavaliauskas 
(kval. paž. Nr. 2M-M-1510) 2021-10-24  9.00 val. vykdys gretimo 
žemės sklypo (kad. Nr. 5930/0003:0041), esančio Lazdijų r. sav. 
Kapčiamiesčio sen. Pertako k., ribų ženklinimo darbus. Prireikus 
išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB „Narma“ adre-
su: Ūkininkų g. 10A, Marijampolė, el. paštu uabnarma@gmail.
com arba telefonu 8 620 40955.

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

SKELBIMAS APIE NUMATOMĄ ŽEMĖS SKLYPO 
RIBŲ ŽENKLINIMĄ

Informuojame žemės sklypo kadastro Nr. 5958/0006:23, esančio 
Lazdijų r. sav. Veisiejų sen. Šutronių k., savininkės O. K. turtinių 
teisių paveldėtojus, kad matininkas Norgaudas Pilvinis (kvalifika-
cijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2008) 2021-10-27 9.30 val. vykdys  
žemės sklypo kadastro Nr. 5958/0006:32, esančio Lazdijų r. sav. 
Veisiejų sen. Šutronių k. 1, ribų ženklinimo darbus. Prašome 
dalyvauti matavime. Prireikus išsamesnės informacijos, kreiptis į 
matininką Norgaudą Pilvinį adresu: Pievų g. 12, Lazdijai, el. paštu 
geo.lazdijai@gmail.com arba telefonu 8 680 83000.
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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. 

DOVANOJA
Dovanoju apie 80 t mėš- •lo. Krosnos seniūnija, Vartų 

kaimas.  
Tel. 8 638 98886.

Dovanoju triušių būdas.   •Tel. 8 698 32198.

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. 

PASLAUGOS
Taisome automatines  •skalbimo mašinas. Atvykstame 

į namus.  
Tel. 8 615 73404.

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

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. 

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

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

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.

Geriausia kaina perkame  •miškų ūkio paskirties žemės 
sklypus. Tinka įvairūs varian-
tai.  
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

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

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

PARDUODA
KITI

Veikiančią siuvimo mašiną  •„Čaika“. Tel. 8 657 74624.

Pigiai – kioską.   •Tel. 8 698 78040.

Naujas stiklo pluošto valtis  •su irklais, galima kabinti ir vari-
klį: 3x1,35 m – kaina 700 Eur,

3,70x1,45 m – kaina 900  •Eur, 4,10x1,60 m – kaina 1100 
Eur. Tel. 8 686 71256. 

Kineskopinį televizo- •rių SAMSUNG (51 cm įstr., 
plokščias ekranas) už 17 eurų, 
sieninį televizoriaus laikiklį už 
5 eurus, televizoriaus atjungiklį 
už 5 eurus, pakabinamus švies-
tuvus (rudas ir baltas) butui ar 
sodui po 5 eurus. Druskininkai,  
tel. +370 654 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 
eurus, TV PANASONIC pultelį 
už 2 eurus ir SCART laidą už 2 
eurus. Druskininkai,  
tel. +370 654 87148.

LCD televizorių PANASO- •NIC TX-26LX1F už 35 eurus, 
TV priedelį TV STAR T7100 už 
20 eurų, šaldytuvą GORENJE 
dalimis, aštuonkampį kavos 
staliuką (keramikinių plyte-
lių paviršius, plotis 100 cm, 
aukštis 55 cm), kaina 40 eurų, 
vaikišką maniežą už 40 eurų. 
Druskininkai, tel. 8 686 43600.

Virtuvinį komplektą (7  •spintelės), kaina 150 Eur, 
mikrobangų krosnelę, kaina 30 
Eur. Tel. 8 616 97241.

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

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

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

AUGALAI
Šiaudus ritiniais (200 ir  •daugiau vienetų), pasiima.  

Tel. 8 698 78024.

GYVULIAI
Brangiai – pienu girdomus  •buliukus ir telyčaites (2–8 

sav., nuo 50 iki 90 kg). Moka 
6 ir 21 proc. Sveria elektroni-
nėmis svarstyklėmis.  
Tel. 8 646 81037. 

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

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

Septynių savaičių paršelius.   •Tel. 8 604 66095.

Ėringą mėsinę avį.   •Tel. 8 686 19384.

KITI

Naudotą pianiną.   •Tel. 8 659 60507.

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.

perkame senesnius automobilius
(1970–2007 m.)
Bet kokios būklės.
tel. 8 667 62156.

PreKiAujAMe 
           chrizAnTeMoMiS 
                           ir virŽiAiS
 Telefonas pasiteirauti

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

Lazdijų r. sav.

Gaminu šulinio apdailas,  •lauko ir vidaus baldus bei 
kt. gaminius. Dirbu tiek su 
kliento, tiek su savo mediena. 
Telefono numeris užsaky-
mams –  
8 602 47734.

NUOMA
SIŪLO

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

Nuomoju betono maišy- •klę.  
Tel. 8 614 56206.

Išnuomojamas nestandar- •tinio išplanavimo 1 k. butas 
Lazdijų miesto centre (1 
aukštas, autonominis šildy-
mas).  
Tel. 8 698 78040. 

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

IEŠKO

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

Išsinuomočiau žemės  •ūkio paskirties žemės. Gali 
būti apleista. Apleistą žemę 
sutvarkyčiau.  
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.

PERKAME 
SODYBą 

Gali būti be remonto
 ar apleista. 

Privalumas šalia ežero 
ar miško. 

Skambinti telefonu 
8 673 88543.

Skambinti telefonu 
8 673 88543.

PERKAME 
SODYBą 

Gali būti be remonto
 ar apleista. 

Privalumas šalia ežero 
ar miško. 

Trys mergytės Ieško 
naujų mylinčių šeimininkų. 
Bus vidutinio ūgio. Galime 
atvežti. Tel. 8 600 93283.

Superkame auksą, 
sidabrą, gintarą, 

gintarinius karolius, 
medalius, ženkliukus, 

laikrodžius, monetas ir 
kitą įvairų antikvariatą. 

Dirbame visoje Lietuvoje. 
Tel. 8 670 59488,  

8 626 68561.
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PERKAME 
MIŠKĄ

su žeme 
ir iškirsti. 

Tel. 8 682 61641,
www.SuperkaMišką.lt

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

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

A. KAšAlyno PĮ teiKiA

gyvulių 
sėKlinimo 

PAslAugAs....

tel. 8 698 50235.

PERKA žemę. 
Tel. 8 688 80688.

PERKA vERšElius, 
TELYčAITES.
Moka PVM. Pasiima greitai. 
Sveria el. svarstyklėmis.

Tel. 8 686 46230.

PARDuODAME
šulinių ŽIEDUS ir DANGČIUS,

grindinio TRINKELES,
šaligatvio PLYTELES,

kelio, įvažiavimo ir vejos 
BORTUS,

ŽVYRĄ, SMĖLĮ, SKALDĄ

Tel. 8 620 65577.

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.


