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Šiemet apdovanojimus pelnė Natalija Kazlauskienė, Europos Komisijos deleguota Vyriausybės kanceliarijos 
vyriausioji patarėja ES sanglaudos politikos, investicinės paramos, regioninės plėtros klausimais, Ričardas Juška, 
Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkas, bei Lazdijų rajono visuomenės veikėja Birutė 
Vanagienė (kairėje). (T. Bauros nuotr.)

Birutė Vanagienė: „Smagu, kad seną 
žmogų kažkas sugebėjo atsiminti ir pagerbti“
„Tas apdovanojimas šiek 
tiek  mane sujaudino, nes 
daug metų niekas mano 
darbų jau neatsiminė. Tru-
putį buvo smagu, kad seną 
žmogų kažkas sugebėjo 
atsiminti ir pagerbti. Tas 
žestas man buvo netikėtas, 
malonus ir jaudinantis“, 
– sakė žinoma Lazdijų 
krašto visuomenės vei-
kėja Birutė Vanagienė, 
kuriai praėjusį antradienį 
Nacionaliniame dramos 
teatre vykusiame Lietuvos 
savivaldybių asociacijos 
renginyje buvo įteiktas 
„Auksinės krivūlės“ riterio 
ženklas už nuopelnus Lie-
tuvos savivaldai, jos plėtrai 
ir stiprinimui.

Kasmet vykstančiuose „Auksi-
nės krivūlės“ apdovanojimuose 
pagerbiamos šalies savivaldybės, 
iškilios asmenybės, nuveikusios 
reikšmingų darbų savivaldos sri-
tyje. 

B. Vanagienę pažįsta daugelis 
Lazdijų krašto žmonių. Ji buvo 
viena iš savivaldybės vadovių 
Lazdijų savivaldos pradžioje, 
dirbo mokyklos direktore, įkūrė 
du muziejus, rašė vadovėlius, va-
dovavo legendinei humoro grupei 

„Dzyvų dzyvai“.  
Sveikindami B. Vanagienę 

gavus garbingą apdovanojimą, 
kalbamės su ja apie pirmuosius 
savivaldos žingsnius Lazdijuose, 
visuomeninę veiklą, pedagoginį 
ir kultūrinį darbą. 

– Gerbiamoji Birute, buvote 
pirmoji etatinė Lazdijų rajono 
tarybos pirmininko pavaduotoja. 
Ar sunki buvo savivaldos pradžia 
mūsų krašte?  

– Tarybos pirmininkas Leš-
činskas tuo metu buvo kartu ir 
kolūkio pirmininkas, todėl nega-
lėjo užimti etatinių pareigų, tai aš 
buvau etatinė pavaduotoja. Pra-
džioje buvo sunku, nes Vyriau-
sybė mums siųsdavo įvairiausių 
dokumentų, nutarimų, draudimų, 
mes nespėdavome visko vykdy-
ti. Kolūkių naikinimas, muitinė, 
ekologija, privatizacija. Gausybė 
naujų reikalų. Dar veikė LDDP, 
buvo daug jų taryboje, jie turėjo 
daug sovietinio raugo, buvo ir 
sąjūdiečiai su savo principais, tai 
reikėjo derinti jų pozicijas, kad 
priimami sprendimai būtų nau-
dingi Lazdijų krašto žmonėms. 
Buvo daug problemų. Kai man 
suėjo 55 metai, sukako pensinis 
amžius, tai ir išėjau iš tarybos. 
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SavaitėS komentaraS  
Ar S. Skvernelio buriama partija 
suduos lemiamą smūgį valstiečiams?

Algimantas Mikelionis
Apie tai buvo ilgai kalbama paš-
nibždomis, prisidengus delnu 
burną, bet vis tiek buvo galima 
pavadinti vieša paslaptimi. Dar 
valstiečiams būnant valdžioje pe-
riodiškai kildavo kalbos apie šios 
partijos skilimą, bet visus būryje 
dar laikė lovys. Kai prieš me-
tus rinkimai buvo prapilti, tapo 
aiškiau nei aišku, kad valstiečiai 
skils. Žodis tapo kūnu – gal, tiks-
liau, taps kitų metų pradžioje, kai 
bus įkurta S. Skvernelio buriama 
politinė partija.

Dabar mums reikia atsakyti į 
itin svarbų klausimą: ką reiškia 
naujos politinės partijos atsira-
dimas Lietuvos politinėje pa-
dangėje? S. Skvernelis aiškiai 
pasakė, kad jo partija bus centro-
kairės pakraipos, tad nesunku 
prognozuoti, kad nauja politinė 
jėga pretenduos atimti rinkėjų 
balsus iš socdemų, valstiečių ir 
Darbo partijos. Vargu ar jiems 
pavyks įtikinti dešinįjį rinkėją ir 
pakerėti savo gražbylystėmis ar 

kokia nors stebuklinga politine 
programa. Tiesa, nauja partija 
gali pretenduoti į dalį rinkėjų 
balsų, kurie dar nėra apsispren-
dę, už ką balsuoti kituose Seimo 
rinkimuose.

Kaip sakė pats S. Skvernelis, 
jo buriamos partijos tikslas pir-
miausia yra perkopti 5 procentų 
kartelę ir patekti 2024 metais 
į Seimą. Žinoma, kad ponas 
Saulius kuklinasi, nes jo norai 
ir galimybės yra žymiai dides-
ni. Bet, mielieji, nepamirškime, 
kad metais anksčiau, t. y. 2023 
metais, vyks savivaldos rinki-
mai, kuriuose dalyvaus nauja 
S. Skvernelio partija. Nors Laz-
dijų rajono merė A. Miškinienė 
teigia, kad dar anksti sakyti, ar 
ji pati ir Lazdijų valstiečių par-
tijos skyrius jungsis prie naujai 
buriamos S. Skvernelio politinės 
partijos, bet ši politikė teigia-
mai vertina dar vienos politinės 
partijos atsiradimą Lietuvoje ir 
teigia, kad tokiu būdu padaugės 
demokratijos ir saviraiškos lais-
vės Lietuvos piliečiams.

Nors ponia A. Miškinienė yra 
atsargi ir šiuo atveju neperšo-
kusi griovio nesako op, drįstu 
prognozuoti, kad valstiečių par-
tijos Lazdijų skyrius taps naujos 
S. Skvernelio įkurtos politinės 
partijos dalimi. Tad galima teigti, 
kad dabar Lazdijus valdantys 
valstiečiai tapę naujos politinės 

jėgos dalimi šiai partijai ir su-
duos stiprų smūgį. Ar tai bus 
tik nokautas, o gal galingas ir 
viską žlugdantis nokdaunas, pa-
tys pamatysime. Politikoje taip 
jau pasitaiko, kad stipriausius 
smūgius gauni ne nuo svetimų 
ar visiškai kitas vertybes išpažįs-
tančių oponentų, o nuo buvusių 
savų bendrapartiečių ar net ben-
draminčių.

Apskritai ateinantys savival-
dybių rinkimai virs generaline 
būsimų Seimo rinkimų repeti-
cija. Tiesa, labai svarbia ir at-
sakančia į daugybę klausimų. 
Ar Lazdijų valstiečių partijos 
skyrius išliks vieningas ir galop 
nuspręs eiti kartu su Sauliumi, 
paaiškės labai greitai. Tiesa, jei-
gu Lazdijų skyrius skiltų ir dalis 
nueitų su S. Skverneliu, o kita 
dalis liktų ištikima Ramūnui, 
tuomet po savivaldos rinkimų 
užvirtų tikra košė. Tokia, kad 
pats velnias joje koją nusilaužtų. 
Bet dar didesnė velniava prasi-
dėtų, jeigu Lazdijų skyrius skils 
iš karto po kitų metų pradžioje 
vyksiančio S. Skvernelio par-
tijos susibūrimo, kuriame bus 
įsteigta nauja partija. Nors ilgą 
laiką R. Karbauskį itin kritikavo 
Lazdijų valstiečių vadas B. Rū-
telionis, šis politikas yra gana 
sunkiai prognozuojamas ir jis 
lieka ta korta kaladėje, kuri gali 
netikėtai viską sujaukti.•

Kodėl WAGO? 
Vokiškas WAGO jungtis žino ir profesionalai, ir namų 

meistrai. Jos nepakeičiamos, kai reikia tvarkingai sujungti 
įvairių tipų laidus paskirstymo dėžutėse, pajungti švies-
tuvus, LED paneles, kištukinius lizdus,  jungiklius ar kitus 
mechanizmus. WAGO jungtys nedidelės, kompaktiškos. 
Jungtys turi spyruoklinius kontaktus, kurie, drįstame 
teigti, yra patikimesni už varžtinius.  Varžtiniai kontak-
tai laikui bėgant atlaisvėja, tad juos rekomenduojama 
profilaktiškai patikrinti ir prireikus priveržti. 

WAGO jungtis paprasta ir saugu naudoti. Jomis galima 
sujungti nuo 2 iki 8 monolitinių arba daugiagyslių laidų 
vienoje jungtyje. Yra kelių tipų WAGO jungčių: universalių 
užspaudžiamų, skirtų šviestuvams, elektros instaliacijai.  
Neseniai universalias jungtis papildė nauja pailga WAGO 
jungtis, kuria nedarant sienoje intarpo galima sujungti 
pažeistą laidą ir pan. 

Specializuotoje elektros prekių parduotuvėje „Elver-
ta“, Santaikos g. 10, Alytus, rasite įvairių WAGO jungčių 
už gerą kainą. Taip pat prekiaujame kontaktine WAGO 
pasta, kurią naudojant galima vienoje jungtyje sujungti 
varinius ir aliumininius laidus. Tai ypač aktualu atnauji-
nant, renovuojant seno pastato elektros instaliaciją.  

Vaistai Jūsų biurui!
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Virtuvinius vienkartinius rankšluostukus, servetėles mes vadiname 
popieriniais, bet į popieriaus konteinerį mesti jų negalima! Meskite juos į 

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

Ar Lazdijų žmonės kils į kovą už savo ligoninės išsaugojimą?

Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys žmones ramina ir tvirtina — sveikatos reforma 
būtina, norint gerinti paslaugų kokybę ir jų prieinamumą.

„Laba diena, bet mes reformomis neužsiimame. Politiką ir reformas vykdo ministerija. Dabar 
bandoma mūsų rankomis tą ugnelę kurstyti ir padaryti likvidacijas, uždarymus, sujungimus. Lyg 
mes to norėtume“, — sako savivaldybių asociacijos prezidentas Mindaugas Sinkevičius. (old.
jonava.lt nuotr.)

Lazdijietė Rasa M. socialiniuose tinkluose pasidalijo savo liūdna patirtimi.

Prasidėjus diskusijoms apie svei-
katos apsaugos sistemos reformą, 
kuri planuoja daugelyje regionų 
ligoninių naikinti svarbius sky-
rius, pilietiškai aktyvūs tų rajonų 
gyventojai atvirai reiškia protes-
tus dėl galimų tokios reformos 
pasekmių. Lazdijų ligoninėje jau 
panaikintas Vaikų ligų poskyris, 
gali būti, kad po reformos ligoni-
nės paslaugų dar sumažės, ten bus 
teikiamos tik slaugos paslaugos 
ir teks pagalbos ieškotis Alytuje, 
Kaune ar Vilniuje. Ar lazdijie-
čiai suvokia, koks pavojus jiems 
gresia? Ar sugebės pasipriešinti 
reformos buldozeriui?  

Apie tokį pavojų jau seniai kalba kai kurie 
Lazdijų politikai, dėl to nerimauja Lietuvos 
savivaldybių asociacija, tačiau Lazdijų ra-
jono valdžia šiuo klausimu tyli it vandens 
į burną prisipylusi. 

Dėl sveikatos apsaugos sistemos refor-
mos pasipiktinę Jonavos rajono gyventojai 
išėjo į gatves – žmonės persigandę, kad ra-
jono ligoninė nebegydys susitraumavusių 
asmenų, vaikų ir besilaukiančių moterų. 
Gyventojai ir medikai prabilo apie tai, kad 
patyliukais ruošiamasi uždaryti tris dide-
lius skyrius, o nutikus bėdai pagalbos teks 
belstis keliasdešimt kilometrų į Kauną. 

Sveikatos apsaugos ministras Arūnas 
Dulkys žmones ramina ir tvirtina – sveika-
tos reforma būtina, norint gerinti paslaugų 
kokybę ir jų prieinamumą. O savivaldybių 
asociacija atšauna, kad reforma lyg karšta 
bulvė mėtoma iš vienų rankų į kitas. „Aki-
vaizdu, kad ministerija supranta, kad tai yra 
tikrai politiškai jautrus klausimas, ir bando 
mus kaip dalininkus ir savininkus paversti 
reformatoriais. Laba diena, bet mes refor-
momis neužsiimame. Politiką ir reformas 
vykdo ministerija. Dabar bandoma mūsų 
rankomis tą ugnelę kurstyti ir padaryti 

likvidacijas, uždarymus, sujungimus. Lyg 
mes to norėtume“, – sako savivaldybių 
asociacijos prezidentas Mindaugas Sin-
kevičius.

Keli šimtai jonaviškių, apsiginklavę pla-
katais, protestavo prieš Jonavos ligoninės 
reformą. Žmonės piktinosi, mat patyliukais 
ruošiamasi uždaryti Akušerijos, Pediatri-
jos, Traumatologijos skyrius. Jaunos ma-
mos baiminasi, kad nutikus bėdai teks 
belstis į Kauną keliasdešimt kilometrų. 

Protestams ruošiasi ir Šakių rajono 
gyventojai, kurie sužinojo, kad ketina-
ma uždaryti keletą ligoninės skyrių. Dėl 
būsimosios reformos sunerimę ir Vilkaviš-
kio, Pakruojo, Kauno rajono savivaldybių 
merai. 

O ką apie reformą ir jos pasekmes gal-
voja lazdijiečiai? Kokia šiuo klausimu yra 
rajono vadovų strategija? Apie tai, ko gero, 
geriausiai pasako rajono valdžios pozicija 
Vaikų ligų poskyrio uždarymo klausimu, 
kai tyliai buvo pritarta ligoninės vadovybės 
planui mažiausiai vienerius metus neteikti 
pediatrijos paslaugų.  

Su šia problema jau susidūrė ne vienas 
lazdijietis, kai tenka pagalbos sergantiems 
vaikams ieškoti kitų miestų ligoninėse. 

Lazdijietė Rasa M. socialiniuose tinkluo-
se pasidalijo savo liūdna patirtimi: „Kol 
nesusiduri su tokia situacija, tol niekada 
nepagalvoji, kaip būtų, jei būtų. Šeštadienį 
dukra susirgo, silpsta akyse, nulekiam į 
Lazdijų priimamąjį. Ir te, kad nori, vaikų 
nepriima, vežkit į Alytų. Lekiam į Alytų, 
nepaisau nei kelio ženklų, nei trikojų, kas 
minutę atsisukinėju atgal, žiūriu, kaip ji. 
40 kilometrų važiuoti atrodė amžinybė. 
Alytuje priimamasis užkištas, personalas 
nespėja. Ir taip galvoju: Lazdijų rajonas 
gana nemažas, vaikų taip pat daug, ligoni-
nė tokio dydžio, o nėra vaikams vietos??? 
Kaip mes taip nusigyvenom, kad mūsų vai-
kai neturi vietos! Kažkoks absurdas.“•
„Dzūkų žinių“ informacija
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Konkursas bendruomenėms — papasakokite apie savo žiediškumą!
Alytaus regiono atliekų tvarkymo 
centras (ARATC) skelbia Europos 
atliekų mažinimo savaitei skirtą 
aplinkosauginių bendruomenių 
iniciatyvų / veiklų konkursą „Ma-
žiau atliekų – daugiau žiedų“ ir 
kviečia Alytaus miesto, Alytaus 
rajono, Birštono, Druskininkų, 
Lazdijų rajono, Prienų rajono 
ir Varėnos rajono savivaldybių 
bendruomenes pasidalinti savo 
patirtimi, kaip joms sekasi ma-
žiau teršti, mažiau vartoti, švariau 

ir sveikiau gyventi bei džiaugtis 
savo pačių sukurta gražia darnia 
aplinka. 

Pristatykite savo bendruome-
nės žiedišką veiklą papasako-
dami, kaip jūsų bendruomenė 
vengia atliekų susidarymo, kaip 
atnaujina senus daiktus, pritaiko 
juos naujiems bendruomenės, jos 
narių poreikiams, kaip tausoja 
išteklius, keisdamiesi daiktais, 
pirkdami vieni iš kitų užaugin-
tas gėrybes, sukurtus gaminius, 

viena transporto priemone vyk-
dami į darbą, kaip tvarko atliekas, 
kompostuoja jas, kaip panaudoja 
kompostą, rengia kūrybines dirb-
tuves ir įgyvendina kitus žiedinės 
veiklos principus. Pristatykite 
„žiediškiausius“ savo bendruo-
menės narius ir jų patirtį. 

Visų savo aplinkosaugines 
iniciatyvas bei veiklas įgyven-
dinančių ir jų aprašymus prista-
čiusių bendruomenių atstovai bus 
pakviesti į baigiamąjį koncertinį 

renginį Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo centro pakartotinio nau-
dojimo padalinyje „TikoTiks“, o 
trims labiausiai žiedinės veiklos 
principus atitinkančias iniciaty-
vas / veiklas pristačiusioms ben-
druomenėms bus įteikti ARATC 
įsteigti prizai: kompostavimo 
dėžės ir renginiams skirta pala-
pinė, kuri atiteks pirmosios vietos 
laimėtojui. 

Daugiau informacijos apie 
konkursą ir formą, kurią reikia 

užpildyti, pristatant savo inici-
atyvas / veiklas, rasite Alytaus 
regiono atliekų tvarkymo centro 
svetainėje www.aratc.lt. Užpildy-
tų formų laukiama atsiunčiant iki 
lapkričio 3 d. 

Pastaba. Konkurse negali da-
lyvauti bendruomenės, kurių va-
dovai, valdybų nariai yra Alytaus 
regiono atliekų tvarkymo centro 
darbuotojai. 
Alytaus regiono atliekų tvarkymo 
centras

Veisiejų gandras — nuolatinis sendaikčių 
turgaus lankytojas: nepraleidžia progos pasižmonėti

Dineta Babarskienė
Veisiejų Šv. Jurgio „Cari-
tas“ vadovė Ona Rėkuvienė 
niekad nesisakė, kad ji pri-
žiūri gandrą. O paaiškėjo, 
kad ji ne tik kad prižiūri: 
ji nelaimėlį užaugino nuo 
mažens. „Nuo pavasario 
aš jį auginu“, – skaičiuoja 
moteris. Klausiu, kodėl 
ji niekad nepasisakė, kad 
gandriuką išgelbėjo. „Kad 
čia labai paprastas, žmo-
giškas reikalas“, – paaiš-
kina. 

„Dabar jis jau šeimos nariu tapo“, 
– prisipažįsta O. Rėkuvienė. 

Jei žmoguS neįgaluS, tai 
ir Jį išvežti reiktų kaip tą 
ganDrą? 
Tėviškėje, Babrų kaime, gan-
dralizdis sodyboje nuo seno. 
„Didelis gandralizdis, jau dau-
gybė metų jis ten“, – patikina 
ponia Onutė. Sako, kad paprastai 
gandrų šeima lizde užaugina tris 
gandriukus. Kodėl būtent tris, 
negali pasakyti. „Šiemet išsirito 
keturi“, – patikina pašnekovė. Ir 
štai, kas nutiko. 

Pasakoja, kad nė nežino, ar 
patys gandrai išmetė, ar audra 
kalta, gal vėjas, gal pats iškrito, 
bet vienas mažylis atsidūrė ant 
žemės. „Kitus tris gandrai kuo 
puikiausiai išmaitino ir užaugi-
no“, – sako moteris. O tas išmes-
tas nelaimėlis neužsimušė – liko 
gyvas. „Ką daryti? Man jo labai 
pagailo. Gaila juk vargšo“, – sako 
ponia Onutė. 

Toks atvejis jos tėviškės so-
dyboje – pirmas. „Niekad taip 
nebuvo. Aš net internete ieškojau, 
kuo gandrą lesinti“, – prisipažįsta 
pašnekovė. 

Ir kur tik O. Rėkuvienė ne-
skambino! Kaip pati sako, prieš 
kokį mėnesį apskambino daug 
tarnybų, pagalbos numeriu 112 
skambino, tačiau jai buvo patarta 
išvežti gandrą į pievas, kad lapės 
suėstų. Toks pasakymas sukrėtė. 
„Na, man jo labai gaila“, – prisi-
pažįsta moteris. 

„Tad aš mintyse ir pagalvojau, 
tai jei žmogus – neįgalus, tai ir 
žmogų išvežti kaip tą gandrą? Ar 
kaip suprasti tokį pasakymą? Aš 
taip dūšioj sau pagalvojau“, – su-
sirūpinusi kalba Veisiejų „Carito“ 
vadovė O. Rėkuvienė, per dau-
gybę metų mačiusi ir išklausiusi 
begales žmonių bėdų ir nelaimių. 
Anot jos, jei paukštis kovoja už 
gyvybę, jis išliko, neužsimušė 
krisdamas, tai ar būtina, reikia jį 
išmesti, lapėms atiduoti. „Išnešti 
lapėms? Sako, gamta pasirūpins. 
Gaila gi“, – skauda širdį moteriai, 
girdint tokias kalbas. Juolab, kad 
gandras jau užaugo. 

Besirūpinanti gandru nuo ma-
žumės ponia Ona paukštį iš sody-
bos Babrų kaime parsivežė namo, 
į Veisiejus. „Buvo mažiukas toks, 
nedidukas, o dabar jau augo, augo 
ir užaugo. Dabar jis jau didelis“, 
– džiaugiasi ji. 

„Tik nežinau, ar tvarte jam 
nebus šalta žiemoti? Gal ne“, – 
svarsto ji susirūpinusi, todėl ir 
skambino tarnyboms: gal kas 
pagelbėjęs būtų?

veiSieJų ganDraS SuSiraDo 
Draugą ar Draugę 
Pavadintas gandras Kleketuku, 
kai paaugo, dabar ir Kleketu pa-
šaukia. „Mat jis užverčia galvą 
ir kleketuoja“, – paaiškina ji. Tik 
paskristi jų Kleketukas negali, 
kojelėmis sparčiai vaikšto, spar-
nais plasnoja, bet pakilti negali, 
nė kiek nepaskrenda. „Jis negali 
skraidyti. Aš manau, kad jo spar-
nai sulaužyti“, – taip mano gera-
darė. Sako, kad jai paukštis visai 
netrukdo: gali gyventi sodyboje, 
kiek širdis geidžia. 

„Nuo pat mažiuko labai ėdrus 
buvo“, – tikina ponia Onutė. 
Ji kasė gandrui sliekus. „Ge-
rai, kad čia ta bala yra netoli, 
tai sliekų daug, o jis juos labai 
mėgsta. Tai aš jam vis kasiau. 
Labai jau lesė sliekus. Taip ir 
užaugo belesdamas tuos sliekus. 
Iš pradžių dar ir mėsą lesė, dabar 
jau nenori. Labiausiai jam pa-
tinka žuvis. Kol mažesnis buvo, 
tai gabaliukais supjaustydavau, 
paskui jau nereikėjo. Labiau-
siai jis mėgsta strimeles“, – apie 
savo neįprastą augintinį pasa-
koja moteris. Lesa, kiek nori, 
kai jau gerai užkanda, daugiau 
neįsiūlysi: jei per daug – pa-
lieka. Strimeles ponia Ona jam 
specialiai perka. „Na, kainuoja, 
bet man jo gaila“, – paaiškina 
ji. Sako, kad maitina gandrą du 
kartus per dieną. „Ryte kokias 
šešias strimeles įkerta, o vakare 
– kokias aštuonias“, – pastebi 
šeimininkė. Naktį jis leidžia 
tvarte: gyvena specialiai jam 
parinktoje vietoje. 

veiSieJų ganDraS — mylimaS 
Daugelio
„Šeštadieniais sendaikčių turguje 
gandras apie automobilius vaikš-
to, apsižiūri, sukiojasi ten. Ir ar 
lietus, ar blogas oras, jis – nuola-
tinis turgaus lankytojas. Niekad 
nepraleidžia nė vieno turgaus 
šeštadienio. Ima kartais ir jis su 
pirkėjais raustis sendaikčių dė-
žėse lyg ko ieškotų. Niekas jo 
neskriaudžia – myli“, – pasakoja 
gandro šeimininkė. Tiesa, gan-
dras šeštadieniais pasižmonėjęs, 
prekes apsižiūrėjęs, po turgaus, 
kaip ir visi, namo traukia. „Kai-
mynai jį dešra norėjo pavaišinti, 
bet jis iš kitų nelesa, eina namo 
vakarieniauti“, – pasakoja gandro 
augintoja. 

Gandras savo teritoriją žino, 
niekur toli nenueina: pradžioje 
Veisiejų jį mato važiuojantys 
žmonės. Pamatę gandrą, makli-
nėjantį pievoje ar arimuose, fo-

tografuoja, stebisi, kad jau spalis, 
o jis neišskridęs. Tiesa, pats spar-
nuotis ne itin linkęs pozuoti nuo-
traukoms, fotografų privengia. 
„O dabar jau kokia savaitė pas jį 
vis atskrenda draugas ar draugė 
ir jiedu abu maklinėja. Nuo ko-
kios 12 valandos iki 16 jiedu abu 
vaikščioja. Kaip tas kitas gandras 
čia susirado manąjį? Sunku pa-
sakyti“, – pasakoja ponia Onutė. 
Tiesa, tas kitas sparnuotis į drau-
gystes su žmonėmis nesileidžia, 
bendrauti nenori. „Dieną jie laiką 
leidžia kartu, vakarop mūsiškis 
traukia namo, o tas kažkur iš-
skrenda“, – pastebi ji. Šeimininkė 
vakare sugrįžusiam savam Kleke-
tukui pataria iš draugo ar draugės 
mokytis, kaip maisto ieškotis, bet 
šiam nė motais, jis žino, kad jo 
vakarienė laukia, o štai atvykėlis 
nuolat ieškosi sau palesti: matyt, 
pats maisto kol kas dar susiran-
da.•

Besirūpinanti gandru nuo mažumės ponia Ona paukštį iš sodybos Babrų 
kaime parsivežė namo, į Veisiejus. „Buvo mažiukas toks, nedidukas, o dabar 
jau augo, augo ir užaugo. Dabar jis jau didelis“, — džiaugiasi ji. 
(O. Rėkuvienės nuotr.)

Pavadintas gandras Kleketuku, kai paaugo, dabar ir Kleketu pašaukia. „Mat jis užverčia galvą ir kleketuoja“. 
(O. Rėkuvienės nuotr.)



5Nr. 42 / 2021 10 21 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt Dzūkų žinios

NeįtikėtiNa plaNeta

HorNi Becva, Čekija.

LSA prezidentas M. Sinkevičius „Auksinės krivūlės“ riterio ženklą už nuopelnus Lietuvos savivaldai, jos plėtrai ir stiprinimui įteikia Lazdijų krašto 
visuomenininkei Birutei Vanagienei. (T. Bauros nuotr.)

Birutė Vanagienė: „Smagu, kad seną 
žmogų kažkas sugebėjo atsiminti ir pagerbti“

– Ar paskui nedalyvavote po-
litikoje? 

– Vėliau nebedalyvavau po-
litikoje, nes nusivyliau politi-
kais, taip pat ir savo rajono, nes 
daugelis jų turi daug asmeninių 
interesų. Bandžiau prieš tai kovo-
ti, tai jie susivienijo ir siūlė man 
atsistatydinti. Sulaukiau pensijos 
ir išėjau, atsikandau šio reikalo. 
Aktyviai nebedalyvauju politiko-
je, bet nuolat ja domiuosi. 

– Teko girdėti, jog buvote Lazdi-
jų muziejų steigimo iniciatorė?

– Kai dirbau taryboje, pama-
čiau, kad kai kas labai kėsinasi į 
„Žiburio“ gimnazijos pastatą. Tai 
buvo ir verslininkai, ir kai kurie 
tarybos nariai. Šis pastatas turi 
savą istoriją ir architektūros savi-
tumą. Visokiais frontais kovojau, 
kad jis nebūtų privatizuojamas. 
Taryba turėjo skirti lėšų šio pasta-
to remontui, tai visi man aiškino, 
kad tai kainuos daug pinigų, todėl 
reikia privatizuoti ir nereiks ieš-
koti pinigų remontui. 

Tuometiniame laikraštyje 
„Darbo vėliava“ parašiau straips-
nį, jog, jei privatizuos „Žiburio“ 
gimnaziją, aš eisiu badauti. Atsi-
rado tarybos narių, kurie aktyviai 
pradėjo mane remti. Sakiau, jog 
ten reikia įkurti muziejų. Tada 
savo automobiliu apvažiavau visą 
Lietuvą, susitikau su visais tuo 
metu dar buvusiais gyvais „Ži-
burio“ gimnazijos auklėtiniais ir 
rinkau medžiagą muziejui. Kny-
gas, nuotraukas, atsiminimus. Jie 
visą tą medžiagą atidavė tik su ta 
sąlyga, kad būtų įrengtas ir Mo-
tiejaus Gustaičio muziejus. 

M. Gustaitis buvo kunigas, tai kai 
kurie seno raugo deputatai tam prie-
šinosi. Bet mums pasisekė, gavome 
pinigų – įrengėme ir M. Gustaičio 
muziejų, ir Krašto istorijos muziejų. 
Visa medžiaga buvo renkama mano 
asmeninėmis lėšomis ir viskas buvo 
įrengiama iš mūsų entuziazmo, de-
giau tuo reikalu. 

Kai dirbau mokykloje, mano 
idėja buvo įkurti mokyklos parką, 

bet po manęs dirbę direktoriai 
apleido šį projektą. Mes parką 
įkūrėme su ūkvedžiu ir vienu 
darbininku, viską padarė moky-
tojai, mokytojų vyrai, moksleivių 
tėvai, vyresnių klasių mokiniai. 
Po velėną sunešėme kalną ir ten 
įrengėme Abiturientų alėją. Nu-
pirkom 150 rožių, mokiniai takus 
išklojo. Tačiau vienas direktorius 
pasakė: „Kam reikia tų parkų, tai 
buržuazinių ponų išmislas“. 

– Keturiasdešimt metų vado-
vavote legendinei humoro gru-
pei „Dzyvų dzyvai“. Ar ta veikla 
Jums buvo įdomi? 

– Tai buvo labai įdomus, bet 

nelengvas užsiėmimas. Kasmet 
tekdavo rašyti naujus scenarijus, 
kad laimėtume konkursus, daly-
vaudavome televizijos laidose. 
Smagu, kad šis kolektyvas išgar-
sino Lazdijus visoje Lietuvoje.  

– Teko girdėti, kad esate para-
šiusi lietuvių kalbos vadovėlį. 

– Prieš 15 metų pradėjau rašyti 
lietuvių kalbos vadovėlį 5 klasei. 
Dalyvavome konkurse ir laimė-
jome trečią vietą, tačiau tąkart 
išleido tik pirmosios vietos laimė-
tojų vadovėlį. O mano vadovėlio 
išleidimą finansavo žentas, bet jis 
buvo išleistas po 10 metų. 

– Kuo dabar gyvena Birutė 
Vanagienė?   

– Gyvenu dvejopą gyvenimą 
– žiemas leidžiu savo bute Lazdi-
juose, o vasarą gyvenu tėviškėje, 
kaime, prie Dusios. Aktyviai ben-
drauju su kaimo bendruomene, 
organizuojame renginius, taip pat 
kartais nuvežu kaimo žmones, 
kurie neturi galimybės patys pa-
siekti rajono centro, į Lazdijus. 

– Tai pati vairuojate automo-
bilį? 

– Vairuoju pati, nors netrukus 
sukaks 85-eri. Į Vilnių, Kauną ne-
važiuoju, tačiau po rajoną drąsiai 
važinėju – lenkiu tik stovinčias 

mašinas. 

– Palyginkite, kokia buvo sa-
vivalda prieš tris dešimtmečius 
ir dabar.  

– Viskas labai pasikeitė. Mes 
tada nežinojome, kokia turi būti 
taryba, koks veiklos modelis, 
buvo daug saviveiklos, nuolat 
tardavomės vieni su kitais. O 
dabar viskas aišku, apibrėžta. 
Dabar savivaldai yra daug len-
gviau dirbti. 

– Ačiū už pokalbį ir stiprios 
Jums sveikatos!•
„Dzūkų žinių“ informacija

»Atkelta iš 1 psl. 
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Laukiame Jūsų!
Lazdijų 
„KNYGYNĖLIS“
(Seinų g. 12, Lazdijai)
Jus aptarnauja 
kiekvieną darbo 
dieną!

Perloja — respublika, paminklas Vytautui Didžiajam ir bažnyčia

Perlojos Švč. Mergelės Marijos ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia.

Perlojos kaimas, esantis 
Varėnos rajone, bene vie-
nintelis Lietuvos kraštas, 
savo teritoriją paskelbęs 
Respublika, didžiuoja-
si ir paminklu Vytautui 
Didžiajam, atlaikiusiu 
bolševikų buldozerius, ir 
Švč. Mergelės Marijos ir 
Šv. Pranciškaus Asyžiečio 
bažnyčia, kurią puošia 
krikščioniškoji ikono-
grafija, persipindama su 
patriotiniais lietuvybės 
elementais.

reSpublika
1918 metais nepriklausomai 
Lietuvos valstybei žengiant pir-
muosius žingsnius, kai dar nebu-
vo valstybinių struktūrų, savos 
kariuomenės, o kraštą niokojo 
kaizerio kareiviai, lenkų karinės 
formuotės, artėjo bolševikai, 
siautėjo vietos plėšikai, perlo-
jiškiai nusprendė patys savimi 
pasirūpinti ir įsteigė savarankišką 
savivaldą – Respubliką. 

Perlojos Respublikai priklausė 

dešimt kaimų: Salovartė, Dvar-
čiai, Milioniškė, Kaibučiai, Pa-
lavysė, Pauliai, Burokaraistėlė, 
Mančiagirė, Žiūrai, Trakiškiai. Ji 
turėjo savo prezidentą, konstitu-
ciją, teismą, antspaudą, miliciją, 
kalėjimą ir perlojiškių pasididžia-
vimą – kariuomenę, kurią sudarė 
nuolat gynybai pasirengęs 80–
100 vyrų būrys, o esant reikalui, 
ginklus į rankas paimdavo dar 
keliolika vyrų bei savus pinigus, 
vietos meistrų iš metalo nulietus 
Perlojos litus. 

Gyventojų sueiga išrinko pen-
kių asmenų parapijos Komitetą, 
kuris turėjo įgaliojimus tvarkyti 
visus Perlojos ir jos parapijos ap-
saugos, teisėtvarkos ir bendruo-
sius buities reikalus. Komitetas 
vadovavosi pagrindiniais prin-
cipais – tvarkytis patiems, nelau-
kiant pagalbos iš šalies, rūpintis 
savo kaimais, be reikalo nesivelti 
į konfliktus, o prireikus – veikti 
ryžtingai, į savivaldą įtraukti kuo 
daugiau žmonių. 

Vos pusmetį gyvavusi Perlojos 
Respublika po prieštaringai verti- namo perlojiškių susišaudymo su 

Lietuvos kariuomene ir apsaugos 
būrio suėmimo (perlojiškiai tvir-
tino, kad įvykęs nesusipratimas 
arba provokacija, kiti manė, kad 
buvo priešinamasi nenorint pri-
pažinti Lietuvos valdžios) 1919 
metų gegužę buvo panaikinta. 
Alytaus apskrities administraci-
ja išskirstė Perlojos savivaldos 
teritoriją. 1920 metais Perlojos 
apsaugos būrys buvo perorgani-
zuotas į Šaulių sąjungos Alytaus 
rinktinės padalinį ir dalyvavo 
įtvirtinant Lietuvos nepriklau-
somybę.

paminklaS vytautui 
DiDžiaJam
Dailininko Petro Tarabildos su-
kurtas ir perlojiečių pastangomis 
pastatytas paminklas Vytautui Di-
džiajam Perlojoje buvo atidengtas 
1931 metais. Tai pats aukščiau-
sias paminklas didžiam Lietuvos 
valdovui. Jo aukštis – 8,3 metro. 
Ant postamento patriotinius jaus-
mus žadinantis užrašas „Vytaute 
Didysai! Gyvas būsi, kol gyvas 
nors vienas lietuvis“.

Per prabėgusius metus Vytau-

to Didžiojo paminklą paveikė 
ne tik laiko tėkmė, pokariu jį 
dažnai apšaudydavo vietiniai 
stribai, o sovietmečiu du kar-
tus bandyta ir visai nugriauti. 
Pirmą kartą paminklą, apjuosus 
grandinėmis bandyta nuversti su 
arkliais, tačiau nepavyko, nes 
apsaugojo skulptūros viduje 
įmūryti metaliniai bėgiai. An-
truoju bandymu buvo pasitelkta 
technika – traktorius „Stalinec“. 
Tačiau ir vėl nepavyko – jį ap-
saugojo perlojiškiai. Dalgiais 
bei šakėmis apsiginklavę žmo-
nės savo kūnais apjuosę neleido 
jo nugriauti. Vytauto Didžiojo 
paminklą gynė ne tik suaugu-
sieji, bet ir iš mokyklos subėgę 
vaikai. 

Šeštajame praėjusio amžiaus 
dešimtmetyje buvo užsimota ir 
trečią kartą sunaikinti paminklą. 
Perlojos apylinkės valdžia prašė 
LKP Varėnos rajono komiteto 
leidimo paminklą susprogdinti, 
bet tokio leidimo negavo. 

Taip Lietuvos žmones siekti 
laisvės žadinęs paminklas Vy-
tautui Didžiajam liko stovėti 
primindamas, kad dėl prasmin-

go tikslo susivieniję žmonės yra 
nenugalimi. 

bažnyčia
Pirmąją Perlojos bažnyčią apie 
1428 metus pastatė Vytautas Di-
dysis. Dabartinė, Švč. Mergelės 
Marijos ir Šv. Pranciškaus Asy-
žiečio, bažnyčia – dar vienas per-
lojiečių pasididžiavimo objektas, 
pastatyta 1930-aisiais, Vytauto 
Didžiojo metais, pačių parapijie-
čių lėšomis ir pastangomis.

Dvasinės šventovės vidų puo-
šia 1943 metais iš natūralių dažų 
sukurtas itin aukšto meninio 
lygio dekoras, valstybiniai bei 
patriotiniai akcentai, ji yra pati 
lietuviškiausia visoje Lietuvoje. 
Bažnyčios skliautuose nutapyti 
svarbiausi lietuvybės simboliai 
– Vytis, Gedimino stulpai, Jogai-
laičių kryžius, trispalvė, Vytauto 
Didžiojo portretas, išrašyti Lie-
tuvos ir ateitininkų himnai bei 
legendinis kunigaikštis Perlius su 
šūkiu: „Už Perloją ir visą Lietu-
vą!“. Bažnyčioje galima pamatyti 
iš senosios maumedžio bažnyčios, 
pastatytos 1777 metais, išlikusias 
kryžiaus kelio stotis.•Paminklas Vytautui Didžiajam. (Varena.lt nuotr.)

auksiNės miNtys
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Valdžios žinia ūkininkams: dalį arimų teks vėl paversti pievomis
Arūnas Milašius
Žemės ūkio ministerijai 
pristatant naują, vadina-
mųjų ekoschemų, planą, 
pagal kurį buvo nubrėž-
ta, kaip sektorius gyvens 
artimiausiais metais, 
nuskambėjo ir žinia, kad 
dalį arimų, kai vietoje 
pievų buvo auginami javai, 
žemdirbiams teks atversti 
pievomis.

Ūkininkai sako, kad tai, jog kir-
to minimalią ribą ir pievas teks 
atkūrinėti, sužinojo neseniai, o 
pakeisti ūkininkavimo būdą nėra 
paprasta.

„Lietuvoje kasmet didėjant 
ariamos žemės plotams ir suariant 
vis daugiau daugiamečių ganyklų 
bei pievų jų plotai reikšmingai su-
mažėjo ir peržengė ES nustatytas 
ribas. Pievų plotams sumažėjus 
daugiau nei 5 proc. palyginti su 
2012 m. Lietuva privalo pievas 
atkurti“, – kas nutiko, aiškina 
Rasa Motiejaitė, Žemės ūkio mi-
nisterijos ES paramos skyriaus 
vedėja.

Ignas Jankauskas, Lietuvos 
grūdų augintojų asociacijos 
(LGAA) direktorius, paaiškina, 
kaip pradėjo daugėti ariamų lau-
kų: „Reikalavimas išlaikyt tam 
tikrą ilgamečių pievų dalį ben-
droje dirbamos žemės struktūroje 
žinomas jau senai. Taip pat jau se-
nai yra žinoma, kad žemdirbiams 
traukiantis iš pienininkystės, kaip 
ekonomiškai neatsiperkančios 

veiklos, tokių pievų plotai mažė-
ja. Natūralu – ūkininkas, kuris yra 
sukūręs tam tikrą infrastruktūrą, 
dirba tam tikrą žemės plotą ir turi 
patirties, kaip tai daryti, renkasi 
likti žemės ūkyje, bet ieško pel-
ningesnių sričių. Dauguma atvejų 
– augalininkystės.“

kiek reikėS atkurti, Dar 
neaišku
Pasak Žemės ūkio ministerijos, 
(ŽŪM) Daugiamečių ganyklų 
bei pievų plotai Lietuvoje suma-
žėjo daugiau nei 11 proc. 2015 
m. buvo deklaruotas 647 250,78 
ha daugiamečių ganyklų ir pievų 
plotas, kuris 2021 m. sumažėjo 
74 348,40 ha iki 572 902,41 ha. 
Tačiau kokį realiai plotą reikės 
atkurti, neaišku.

Šiuo metu Žemės ūkio ministe-
rija rengia pievų atkūrimo aprašą 
(taisykles). Planuojama sukurti 
ir žemėlapį, kuriame būtų mato-
mi suarti daugiamečių ganyklų 
ir pievų plotai. Planuojama at-
kuriant suartas pievas naudotis 
proporcingumo principu – visi, 
per paskutiniuosius dvejus metus 
išarę pievas, turėtų atkurti nusta-
tytą procentinę dalį).

Nacionalinė mokėjimo agentūra 
pareiškėjus, kuriems bus nustaty-
ta prievolė atkurti suartas pievas, 
iki šių metų pabaigos informuos 
asmeniškai, nurodydama, kokį 
pievų plotą bus privaloma atkurti 
iki ateinančių metų paraiškos pa-
teikimo dienos.

Taisyklės ir reikalavimai atkurti 

pievas bus taikomi tiems, kurie 
jas suarė per pastaruosius dvejus 
metus. Jeigu jie pievų neatkurs, 
jiems bus taikomos finansinės 
sankcijos, kurios priklausys nuo 
ūkio dydžio, suartų pievų ploto 
ir kitų niuansų.

paSiDuoti neplanuoJa 
„Ši tendencija ryškia matosi jau 
eilę metų. Tačiau apie tai, kad 
kirtome minimalią ribą, sužino-
jome visai nesenai. Be abejo, tai 
buvo nesunkiai prognozuojama. 
Tačiau pas mus įprasta iš pradžių 

kažką susigadinti, o paskui pasku-
bomis gesinti gaisrus“, – atkerta 
I. Jankauskas ir pastebi, kad il-
gamečių pievų atstatymas nebus 
lengvas procesas. Pagalvokime, 
kad pievą suaręs žemdirbys jau 
yra suplanavęs savo investicijas, 
kaip augalininkystės ūkio.

Taip pat pagal tai prisiimti fi-
nansiniai įsipareigojimai ir pan. 
Ką toks ūkininkas turės daryti, 
jei jam bus liepta įrengti ilgalaikę 
pievą? Jis jau kartą bandė uždirb-
ti iš ilgalaikių pievų, kai laikė 
gyvulius – nepasisekė. Taip pat 

svarbu yra tai, kad toks ūkininkas 
tikrai niekaip negalėjo žinoti, kad 
suardamas ilgalaikę pievą kerta 
kažkokią ES sukurtą liniją.

„Neabejoju, kad priverstiniai 
būdai vėl įkurti ilgalaikę pievą 
būtų labai sėkmingai ginčijami 
teisme. Šiuo metu LGAA neturi-
me narių, į kuriuos būtų kreiptasi 
dėl priverstinio pievų atstatymo, 
tačiau atidžiai stebėsime situa-
ciją“, – sako asociacijos vado-
vas.•
delfi.lt

Arimo varžybos. (R. Sadausko-Kvietkevičiaus nuotr.)
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Po rekonstrukcijos atidarytas geležinkelio viadukas vėl pulsuoja gyvybe 

Rita Krušinskaitė
Naujosios gatvės atkarpos 
nuo geležinkelio viaduko 
iki miesto ribos rekons-
trukcija baigta, atnaujinta 
gatve vėl vyksta intensy-
vus eismas. Anot Alytaus 
miesto savivaldybės mero 
Nerijaus Cesiulio, miesto 
„gėdos“ nebeliko. 

Simbolinę viaduko atidarymo 
juostelę perkirpo susisiekimo mi-
nistras Marius Skuodis, Alytaus 
miesto savivaldybės meras Ne-
rijus Cesiulis, AB „LTG Infra“ 
Kelių projektų komandos va-
dovas Vytautas Tilinskas ir AB 
„Alkesta“ generalinis direktorius 
Rimantas Morkūnas. 

„Džiugu čia būti. Džiugu vien 
dėl to, kad vos prieš pusantro mė-
nesio mes kartu su meru lankėmės 
čia ir tuomet apie asfaltą nebuvo 
kalbų. Tuomet diskutavome apie 
tai, kada asfaltas čia galėtų būti 
paklotas. Dabar šis objektas yra ir 
gražus estetiškai, ir, svarbiausia, 
funkcionalus, ir labai reikalin-
gas miestui. Dažnai nutinka taip, 
kad vieni žmonės priima spren-

dimus, kiti kerpa juosteles. Aš 
džiaugiuosi, kad sprendžiant šio 
objekto finansavimo klausimus aš 
priklausiau tam tikrai komisijai 
ir balsavau už“, – Alytaus trans-
porto mazgo atidarymo renginio 
metu sakė susisiekimo ministras 
M. Skuodis.  

Išskirtinę padėką už lyderystę 
koordinuojant viso Alytaus trans-
porto mazgo statybos darbus  mi-
nistras įteikė bendrovės „Alkesta“ 
statybų vadovui Arūnui Visockui.

Naujosios gatvės rekonstrukci-
jos projektas buvo sumanytas dar 
2003 metais, techninis projektas, 
apimantis ir transporto mazgą, 
buvo parengtas 2006-aisiais. Pra-
bėgus dar ketveriems metams, 4,6 
km ilgio gatvės projektas buvo 
padalintas į etapus. 

2018 metais Alytaus miesto 
savivaldybė kartu su AB „Lie-
tuvos geležinkeliai“ parengė 
investicinį projektą dėl viaduko 
rekonstrukcijos. Susisiekimo 
ministerijai jį patvirtinus, AB 
„Lietuvos geležinkeliai“ viešo-
jo konkurso būdu geležinkelio 
viaduko rekonstrukcijai parinko 
rangovą – tiltų statybos, gatvių ir 

Iškilminga transporto mazgo atidarymo ceremonija vyko ant geležinkelio bėgių. (Alytaus miesto savivaldybės 
nuotr.)

kelių tiesimo bendrovę „Alkesta“. 
Tačiau finansavimo rekonstrukci-
jai ministerija neskyrė.

Jis buvo gautas tik praėjusių 
metų birželį, kai pagal Vyriausy-
bės patvirtintą ilgalaikių investi-
cijų ekonomikos skatinimo planą, 

vadinamą ateities ekonomikos 
DNR, finansuojamą iš europinių 
fondų, Geležinkelio viaduko re-
konstrukcijai skirta 1 mln. 750 
tūkst. eurų.

Rekonstruotas geležinkelio 
viadukas leido padidinti gatvės 

pralaidumą, įrengiant keturias 
eismo juostas vietoje dviejų 
(paplatėjo nuo beveik 25 metrų 
iki 42 metrų), užtikrinti didesnį 
eismo saugumą, sumažinti trans-
porto spūstis mieste piko metu ir 
aplinkos taršą.•

Dabar šis objektas yra ir gražus estetiškai, ir, svarbiausia, funkcionalus, ir labai reikalingas miestui.
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Rita Krušinskaitė
„Jei rangovas laikysis 
įsipareigojimų, tai Šv. 
Kalėdas sutiksime ir Šv. 
Bernelių mišios bus auko-
jamos atnaujintoje bažny-
čioje“, – optimistiškai apie 
Šv. Liudviko bažnyčios 
kapitalinio remonto pa-
baigą kalbėjo Šv. Liudviko 
bažnyčios klebonas Valdas 
Beleckas.

Vasarą prasidėję Šv. Liudviko 
bažnyčios kapitalinio remonto 
darbai persisvėrė į antrąją pusę. 
Šiuo metu vyksta stogo keitimo 
darbai. 

„Lubų jau seniai nėra, virš jų 
atviras dangus. Tačiau bažnyčios 
vidui tai neturėtų pakenkti, nes 
statybininkai kai ką užkonser-
vavo, kai ką uždengė. Viskas, 
kas pažeidžiama, išnešta. Buvo 
numatyta, kad bus ir dulkių, ir 
lietaus“, – apie remontą kalbėjo 
klebonas V. Beleckas.

Dvasininkas džiaugiasi, kad 
statybininkai dirba profesionaliai 
– pirmiausia nusikėlė pusę sto-
go ir tvarkė, o kitą dalį, po kuria 
yra vargonai – instrumentas, kurį 
reikia labai saugoti, paliko. Kai 
atvira dalis bus uždengta difuzine 
plėvele, atsižvelgdami į oro sąly-
gas, tvarkys likusią stogo dalį.

Anot V. Belecko, statybose 
visada būna netikėtumų, o juo 

labiau ardant seną pastatą. Buvo 
toks momentas ir šį kartą. Pradė-
jus ardyti bažnyčią, teko skubiai 
kviesti konstruktorių, nes ne vie-
toje ir ne laiku pajudinus rąstą, 
galėjo senosios bažnyčios sienos 
neatlaikyti ir pasileisti. Atvykęs 
specialistas skubiai priėmė spren-
dimą, kuris leido saugiai tęsti ki-
tus darbus. 

Šv. Liudviko bažnyčios ka-
pitalinio remonto darbų sąmata 
– 386,8 tūkst. eurų. Vyriausybė 
bažnyčios avarinei būklei likvi-
duoti skyrė 242 tūkst. eurų, Aly-
taus rajono ir miesto savivaldybės 
prisidėjo po 30 tūkst. eurų. Aukų 
surinkta 14 350 eurų, tačiau vis 
dar trūksta per 70 tūkst. eurų.

„Trūkstama pinigų suma po tru-
putį mažėja, jei per savaitę įplaukia 
100–200 eurų, tai gerai. Parapijie-
čiai aukoja po 10–20 eurų, tačiau 
ženklesnių įplaukų nebuvo“, – 
sakė klebonas V. Beleckas.

Kas bus, jei darbus reikės vyk-
dyti, o reikiama suma taip ir ne-
bus surinkta? „Tą dalyką esame 
numatę ir prieš darydami sutartį 
su rangovu apsidraudėme, kad iki 
2022 metų vidurio galime likti 
jiems skolingi. Tada žiūrėsime, 
gal kokią paskolą iš Kredito uni-
jos paimsime ar kitą išeitį rasime. 
Tikimės, kad dėl pinigų stygiaus 
bažnyčios rekonstrukcija neturė-
tų sustoti, tik neaišku, su kokio 
ilgumo skolų uodega išlįsime“, 

–  kaip žada suktis iš galimų fi-
nansinių bėdų, pasakojo klebonas 
V. Beleckas.

Anot klebono, realiai vertinant 
darbų apimtis ir laiko trukmę 

jiems atlikti, atrodo, jog suspėti 
iki numatyto termino bus sunku. 
Tačiau rangovo pažadai dirbti 
kiaurą parą, dviem pamainomis ir 
net savaitgaliais suteikia vilties. 

Šv. Liudviko bažnyčia yra ne 
tik seniausia Alytaus dvasinė 
šventovė, bet ir  viena iš tarp-
tautinio Šv. Jokūbo Vilniaus kelio 
stočių.•

Šv. Liudviko bažnyčios remontas įsibėgėja

Šv. Liudviko bažnyčios remontas turėtų baigtis iki šių metų pabaigos. (Alytaus rajono savivaldybės nuotr.)
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LRT TV
2021. 10.21
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 8.55 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.40 „Komisaras 

Reksas“.
 10.30 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 Kas ir kodėl?
 12.00 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 Eurolyga per LRT.
 19.45 Eurolygos krepšinio 

turnyras. Kauno 
„Žalgiris“–Miun-
cheno „Bayern“. 

 22.15 „Kelionių atvirukai“.
 22.30 Dviračio žinios.
 23.00 „Vokietija 89“.
 23.55 „Komisaras 

Reksas“.
 0.45 „Kelionių atvirukai“.
 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?
 3.35 Dviračio žinios.
 4.05 Klauskite daktaro.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 Kūrybingumo 

mokykla.
 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 „Amerikietiška 

afera“.
 1.20 „Šarvuotis“.
 3.05 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.40 Alchemija. 
 5.05 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 „Debesuota, gali 

ištikti meilė“.
 11.45 „Midsomerio 

žmogžudystės“.

 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 14.00 „Gyvenimo 

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

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

loto“.
 22.48 „Džo Breivenas“.
 0.20 „Palaidūnas“.
 1.25 „Havajai 5.0“.
 3.25 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 4.00 „Atostogos 
rifuose“.

 4.55 „Moderni šeima“.

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

geriausia“.
 8.35 „Teisingumo 

agentai“.
 9.40 „Pėdsakas“.
 10.40 „Apuokas“.
 11.45 „Jūrų pėstininkai“.
 12.45 „CSI. Majamis“.
 13.50 „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 2. 

Tamsos teritorija“.
 23.05 „Apsuptyje“.
 1.15 „Ekstremalūs 

išbandymai“.
 2.15 „Snaiperis“.

Lryto
 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. 
 20.30 „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 pa-

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

 14.45 „Apie „vynuo-
gynus“ ir „batų 
dėžes“. Tobulos 
koncertų salės 
akustikos beieš-
kant“.

 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. „Tiesa 

apie antibiotikus“.
 20.20 „Kernavės archeo-

loginė vietovė“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 3 minutės iki kino. 
 21.33 Premjera. „Geriausi 

mūsų metai“.
 23.45 „Kelionių atvirukai“.
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 Lietuvos šimtmečio 

dainų šventė 
„Vardan tos…“.

 3.15 Panorama.
 3.45 Dienos tema.
 4.05 Sportas. Orai.
 4.10 Duokim garo!
 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 „Sugrįžimas į salą“.
 15.45 „Naujokai“.

 16.45 „Šeimyninės 
melodramos“.

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

„Sebastjanas 
Bergmanas. Mirties 
pėdsakai. Vyras, 
kuris nebuvo 
žudikas“.

 22.55 „Svajoklė“.
 23.55 „Paskolinta meilė“.
 2.00 „Detektyvai Mak-

donald ir Dodsas. 
Kroketų giminės 
žlugimas“.

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 „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 „Hobitas. Smogo 

dykynė“.
 0.10 „Naktinė pamaina“.
 1.05 „Naša Raša“.
 1.30 „Univeras“.
 3.20 „Ką mes veikiame 

šešėliuose“.

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. 10.23
 6.02 Vartotojų kontrolė.
 6.55 Svajoja vaikai.
 7.20 „Akių lygyje“.
 9.00 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 Pasaulio doku-

mentika. Premjera. 
„Komodo vandens 
pasaulis. Vėžliai ir 
draugai“.

 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 „Šimtas kelių iki 

grabo lentos“.
 1.05 „Drakula. Pradžia“.
 2.35 „Bumerangas“.
 4.15 „Kelionių atvirukai“.
 4.30 „Hadsonas ir 

Reksas“.

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

bis-Dū“.
 7.30 „Neramūs ir 

triukšmingi“.
 8.00 „Kikumba. Kovos 

dėl karūnos“.
 8.30 Sveikas!
 9.00 Mes pačios. 
 10.00 „Peliukas Stiuartas 

Litlis“.
 11.40 PREMJERA. „Širdys 

plaka garsiai“.
 13.40 „Išmesk mamą iš 

traukinio“.
 15.25 „Indiana Džounsas 

ir paskutinis 
Kryžiaus žygis“.

 17.55 Gyvūnų pasaulis. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 „Megamaindas“.
 21.20 „Žaidimų vakaras“.
 23.25 „Pasimatymo 

filmas“.
 1.00 „Globalinė  

audra“.

TV3
 6.35 „Madagaskaro 

pingvinai“.
 7.00 „Žmogus voras“.
 7.30 „Žuvėliokai“.
 8.00 „Madagaskaro 

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

būstas.
 11.30 „Laukinė  

Arabija“.
 12.30 „Lilo ir Stičas“.
 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 „Lilo ir Stičas“.
 14.10 „Greitis“.

 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 „Žmogžudystė 

Rytų eksprese“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Žmogžudystė 

Rytų eksprese“.
 23.50 „Nuodėmės 

karalienė“.
 1.45 „Tūnąs tamsoje. 

Antroji dalis“.
 3.55 „Džo Breivenas“.

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.
 10.00 Lietuvos Hipo-

kratas. 
 10.30 „Gepardai ir aš“.
 11.35 „Lenktynės aplink 

pasaulį“.
 12.40 „Spec. būrys. 

Išlieka stipriausi“.
 13.45 „Ekstrasensai tiria“.
 15.55 „Gordonas Ramzis. 

Nepažintos terito-
rijos“.

 17.00 Betsafe–LKL čem-
pionatas. Prienų 
„Labas Gas“–Vil-
niaus „Rytas“. 

 19.30 Protas ir jėga. 
 21.30 „Muilodrama“.
 22.00 „Ketvirtojo Reicho 

aušra“.
 0.05 „Neprašyti svečiai“.
 2.00 „xXx. Ksanderio 

Keidžo sugrįžimas“.

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

agentai“.
 14.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 16.00 Žinios.
 16.28 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.
 14.25 „Akių lygyje“.
 16.00 „Atėnė“.
 17.00 Veranda.
 17.30 Legendos. Šiandien 

ir visados. 
 18.30 Skambantys pa-

sauliai su Nomeda 
Kazlaus. Svečias 
garsus smuiki-
ninkas, baroko 
muzikos orkestro 
„Les Accents“ 
meno vadovas 
Thibault Noally 
(Prancūzija).

 19.25 Vizionieriai. Žil-
vinas Landzbergas.

 19.30 „Nuostabios 
mintys“.

 20.00 Čia – kinas.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 „Kitais metais, tuo 

pačiu laiku“.
 23.00 LRT OPUS ore.
 24.00 „Kelionių atvirukai“.
 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 Panorama.
 1.02 Sportas. Orai.
 1.10 „Apgaulė“.
 3.15 Euromaxx.
 3.40 Skambantys pa-

sauliai su Nomeda 
Kazlaus. Svečias 
garsus smuiki-
ninkas, baroko 
muzikos orkestro 
„Les Accents“ 
meno vadovas 
Thibault Noally 
(Prancūzija).

 4.35 Legendos. Šiandien 
ir visados.

 5.30 Pusryčiai pas 
kaimyną.

TV1
 6.30 Pasirinkę Lietuvą. 
 7.00 Informacinių mitų 

griovėjai.
 7.30 „Akloji“.
 9.00 „Rozenheimo 

policija“.
 10.00 „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 „Šeimyninės 

melodramos“.
 18.45 „Akloji“.
 19.50 „Būrėja“.
 21.00 „Vera. Kraujas ir 

kaulai“.
 22.55 „Kūdikis“.
 1.10 „Fargo“.

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 „Nuostabūs metų 

laikai“.
 12.40 „Laukiniai Vakarai“.
 13.55 Išlikimas.
 15.00 Pragaro kelias.
 16.00 Jukono vyrai.
 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 LFF taurės finalo 

rungtynės. FK Vil-
niaus „Žalgiris“–FK 
„Panevėžys“.

 20.00 „Vienas“.
 21.00 Žinios.
 21.50 Sportas.
 21.55 Orai.
 22.00 „Vyras už pinigus“.
 23.50 „Derybininkas“.
 1.55 „Samdomas 

žudikas. Nuodėmių 
atleidimas“.

 3.35 „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 Pokalbiai prie jūros.
 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 kelionių 
archyvai.

 0.00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.

 1.00 Mano pramogos 
veidai.

 2.30 Orijaus kelionių 
archyvai.

 4.30 Kasdienybės 
herojai.
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LRT TV
2021. 10.22
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 8.55 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.40 „Komisaras 

Reksas“.
 10.30 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 Kas ir kodėl?
 12.00 Stilius.
 13.00 Laisvės banga. 
 14.00 Žinios. Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 „Kalnų daktaras“.
 17.15 „Kernavės archeo-

loginė vietovė“.
 17.25 Specialioji 

programa dėl 
privalomojo 
referendumo ,,Dėl 
Lietuvos Respu-
blikos Konstitucijos 
9 ir 147 straipsnių 
pakeitimo“.

 18.00 Kas ir kodėl?
 18.30 Svarbi valanda.
 19.30 Beatos virtuvė.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Auksinis protas.
 22.55 „Drakula. Pradžia“.
 0.25 „Apgaulė“.
 2.30 „Erdvės menas. 

Pastogė kalnų 
šlaituose. Nameliai 
Alpėse“.

 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 Kas ir kodėl?
 3.35 Mūsų gyvūnai.
 4.05 Išpažinimai.
 4.30 Šventadienio 

mintys.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 Beatos virtuvė.

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 „Globalinė audra“.
 23.10 „Liūtaširdis“.
 1.15 „Amerikietiška 

afera“.
 3.45 „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 „Zioderholmas“.
 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 „Išvirkščias 

pasaulis“.
 21.20 „Loganas“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Loganas“.
 0.15 „Lemtingas posūkis 

5“.
 2.05 „Nepriklausomybės 

diena. Atgimimas“.
 4.30 „Moderni šeima“.

BTV
 6.30 „CSI. Majamis“.
 7.30 „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 „Amerikietiškos 

imtynės“.
 21.30 „xXx. Ksanderio 

Keidžo sugrįžimas“.
 23.40 „Apsuptyje 2. 

Tamsos teritorija“.
 1.45 „Ekstremalūs 

išbandymai“.

Lryto
 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 „Tiesa apie antibio-

tikus“.
 15.35 „Kernavės archeo-

loginė vietovė“.
 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 „Bumerangas“.
 23.10 Eduardo Balsio 

dainų koncertas 
„Aš – senas 
jūrininkas“. 

 0.15 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.30 Dabar pasaulyje.
 0.55 „Geriausi mūsų 

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

melodramos“.
 17.50 „Akloji“.
 19.00 „Alpių gelbėtojai“.
 20.00 „Stebuklas“.
 21.00 „Nebylus liudi-

jimas“.
 23.15 „Fargo“.

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 „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 Farai.
 21.00 Žinios.
 21.50 Sportas.
 21.55 Orai.
 22.00 „Derybininkas“.
 0.15 „Hobitas. Smogo 

dykynė“.
 3.05 „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.

„Išvirkščias pasaulis“, 19.30, TV3
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LRT TV
2021. 10.25
 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.
 21.30 LRT forumas.
 22.30 Dviračio žinios.
 23.00 „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
 6.30 „Balta – meilės 

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

reindžeris“.
 10.05 „Rimti reikalai 3“.
 11.10 „Keičiu žmoną“.
 12.10 „Būrėja“.
 13.20 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „Uždraustas 

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

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

meilės“.
 21.30 Žinios.
 22.30 PREMJERA. „Ponas 

„Nelaimingas 
atsitikimas“.

 0.40 „Juodasis sąrašas“.
 1.40 „Dvynys“.
 3.55 „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 „Šeimos šventė 

Somerbyje“.
 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 „Peržengta riba“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

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

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 4.00 „Atostogos 
rifuose“.

 5.00 „Moderni šeima“.

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

geriausia“.
 8.35 „Teisingumo 

agentai“.
 9.40 „Pėdsakas“.
 10.30 „Tropinės Žemės 

salos“.
 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 Betsafe–LKL 

čempionatas. Šiau-
liai-„7bet“–Jonavos 
„CBet“.

 21.00 „Terminatorius. 
Išsigelbėjimas“.

 23.15 „Mirtinas ginklas“.
 0.15 „Kondoras“.
 1.20 „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 linija“.
 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. 
 18.30 Alfa taškas.
 19.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 20.00 Reporteris. 
 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 smuiki-
ninkas, baroko 
muzikos orkestro 
„Les Accents“ 
meno vadovas 
Thibault Noally 
(Prancūzija).

 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. Katerina 

Snycina.
 19.30 Premjera. „Thomas 

Hardy. Lemtis, 
vienišumas ir 
tragizmas“.

 20.20 Prisiminkime. Sep-
tinto dešimtmečio 
estrada.

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Premjera. „Žmo-

giškas mastelis. 
Neįmanomas 
projektas“.

 23.10 „Kino istorija. 
2000-ieji ir šie 
laikai“.

 24.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 Šok su žvaigžde.
 2.40 Kultūra. Nerijus 

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

TV1
 6.10 „Rozenheimo 

policija“.
 7.10 „Žingsnis iki 

dangaus“.
 8.20 „Tūkstantis ir viena 

naktis“.
 10.05 „Akloji“.
 11.10 „Alpių gelbėtojai“.
 12.15 „Du gyvenimai“.

 13.30 „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 „Mirtys prie ežero. 

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

žmogžudystė. 
Žmogžudystės 
Kontantene“.

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

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

krikštatėvis Džonas 
Gotis“.

 23.15 „Pjūklas 5“.
 1.00 „Naša Raša“.
 1.30 „Univeras“.
 2.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 3.20 „Ką mes veikiame 

šešėliuose“.

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

 6.02 Gimę tą pačią 
dieną.

 7.00 Veranda.
 7.30 Šventadienio 

mintys.
 8.00 Išpažinimai.
 8.30 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite.
 9.00 Gyventi kaime 

gera.
 9.30 Svajoja vaikai.
 10.00 Gustavo enciklope-

dija.
 10.30 Lietuvos tūkstan-

tmečio vaikai.
 11.30 Mūsų gyvūnai.
 12.00 Pasaulio doku-

mentika. Premjera. 
„Įspūdingiausios 
pasaulio salos. 
Salynai“.

 12.55 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. 
„Okavangas 
– svajonių upė. 
Pragaras“.

 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 Premjera. 

„Pasikėsinimas 
Solsberyje“.

 21.50 „Sutvirtinimas“.
 23.30 „Kitais metais, tuo 

pačiu laiku“.
 1.30 „Šimtas kelių iki 

grabo lentos“.
 3.25 „Okavangas – 

svajonių upė“.
 4.20 „Puaro“.

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

bis-Dū“.
 7.30 „Moko nuotykiai“.
 8.00 „Kikumba. Kovos 

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

melodijos“.
 9.30 „Ogis ir tarakonai“.
 9.50 „Peliukas Stiuartas 

Litlis 2“.
 11.25 „Pelės medžioklė“.
 13.20 „Dviese mes jėga“.
 15.25 „Neįtikėtina fakyro 

kelionė“.
 17.20 Teleloto. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 Kaukės. 
 22.10 „Dvynys“.
 0.25 „Angelų me-

džioklė“.
 2.10 „Žaidimų  

vakaras“.

TV3
 6.35 „Madagaskaro 

pingvinai“.
 7.00 „Žmogus voras“.
 7.30 „Žuvėliokai“.
 8.00 „Madagaskaro 

pingvinai“.

 8.30 „Simpsonai“.
 9.00 Svajonių ūkis.
 9.30 La Maistas.
 10.00 Pasaulis pagal 

moteris.
 11.00 Svajonių sodai.
 12.00 „Laukinė Arabija“.
 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 „Laukinė Arabija“.
 13.05 „Princesė ir 

drakonas“.
 14.40 „Ponia Dautfajė“.
 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 „Sekluma“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Sekluma“.
 23.50 „Sugyventi su 

Džounsais“.
 2.00 „Loganas“.
 4.50 „Moderni šeima“.

BTV
 6.00 Info komentarai su 

Arnu Mazėčiu.
 7.00 „Pričiupom!“.
 7.30 Galiūnai. 
 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 Tarptautinis galiūnų 

turnyras „Pasaulio 
taurė 2021“. 

 10.05 „Tropinės Žemės 
salos“.

 11.15 „Lenktynės aplink 
pasaulį“.

 12.35 „Spec. būrys. 
Išlieka stipriausi“.

 13.45 „Ekstrasensai tiria“.
 15.55 „Gordonas Ramzis. 

Nepažintos terito-
rijos“.

 17.00 Betsafe–LKL čem-
pionatas. Pane-
vėžio „Lietkabelis“–
Utenos „Uniclub 
Casino – Juventus“.

 19.30 „Mirtinas ginklas“.
 20.30 „Atsarginis prezi-

dentas“.
 22.30 „Kondoras“.
 23.35 „Narkotikų prekei-

viai“.
 0.40 „Ketvirtojo Reicho 

aušra“.
 2.45 „Neprašyti  

svečiai“.

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

sodas“.
 10.00 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 10.30 Negaliu tylėti. 
 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. 

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

Vilniaus Šv. Jono 
Bosko bažnyčios.

 13.40 „Kelionių atvirukai“.
 14.00 „Benis Stautas“.
 15.30 Svajoja vaikai.
 16.00 „Drakonų princas“.
 17.00 Talaka. Katerina 

Snycina. 
 17.30 Kultūringai su 

Nomeda.
 18.30 Stambiu planu.
 19.30 Premjera. „Viskas 

įskaičiuota“.
 19.45 „Linkėjimai iš 

Kropsdamo“.
 20.10 Premjera. „Šeima“.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Rudens šokiai. 3 

minutės iki spekta-
klio. 

 21.03 Premjera. 
„Alexander Ekman. 
Eskapistas“.

 22.35 „Kinas – mano 
meilė“.

 23.50 Panorama.
 0.12 Sportas. Orai.
 0.20 „Sutvirtinimas“.
 1.55 „Kelionių atvirukai“.
 2.10 Kultūringai su 

Nomeda.
 3.05 Stambiu  

planu.
 4.00 „Benis Stautas“.
 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 „Šeimyninės 

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

žmogžudystė. 
Žmogžudystės 
Kontantene“.

 23.05 „Uošvio tvirtovė“.
 1.20 „Vera. Kraujas ir 

kaulai“.
 3.15 „Kūdikis“.

TV6
 6.10 „Vienas“.
 7.00 Jukono vyrai.
 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“.
 12.45 „Laukiniai Vakarai“.
 13.55 Išlikimas.
 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 Sandėlių karai.
 22.30 Sportas. NBA 

Action.
 23.00 NBA rungtynės. 

Šarlotės „Hor-
nets“– Bruklino 
„Nets“.

 1.30 „Vyras už pinigus“.
 3.00 „Univeras“.

Delfi
 6.00 Mano pramogos 

veidai.
 7.30 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 8.30 Šiandien kimba.
 9.30 Meistro dieno-

raštis.
 10.00 Alfas vienas 

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

Mišių transliacija.
 13.15 Sveikatos receptas.
 14.00 Sveika lėkštė su 

V. Kurpiene.
 14.30 Retro automobilių 

dirbtuvės.
 15.00 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 16.00 Orijaus kelionių 

archyvai.
 17.00 Automobilis už 0 

Eur.
 17.30 Retro automobilių 

dirbtuvės.
 18.00 Kieno didesni?
 19.00 Ugnikalnių  

takais.
 20.30 Šaro Barsa.
 21.00 Kasdienybės 

herojai.
 21.45 Delfi pulsas.
 22.00 Orijaus kelionių 

archyvai.
 0.00 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 1.00 Mano pramogos 

veidai.
 2.30 Orijaus kelionių 

archyvai.
 4.30 Kasdienybės 

herojai.
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LRT TV
2021. 10.27
 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 Nacionalinė 

ekspedicija. Lietuva 
Europoje.

 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 Pasaulio puodai.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Lietuva kalba.
 22.30 Dviračio žinios.
 23.00 „Vokietija 89“.
 23.55 „Komisaras 

Reksas“.
 0.45 „Kelionių atvirukai“.
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Pasaulio puodai.
 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“.
 10.05 „Rimti reikalai 3“.
 11.10 „Keičiu žmoną“.
 12.10 „Būrėja“.
 13.20 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „Uždraustas 

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

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

meilės“.
 21.30 Žinios.
 22.20 Sportas.
 22.27 Orai.
 22.30 „Gundytoja“.
 0.40 „Juodasis sąrašas“.
 1.40 „Vaizdo registrato-

rius“.
 3.35 „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 „Nepamirštamos 

vestuvės“.

 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.
 22.30 „Žmogus be 

praeities“.
 22.45 Vikinglotto.
 22.50 „Žmogus be 

praeities“.
 23.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 23.18 „Žmogus be 

praeities“.
 0.20 „Palaidūnas“.
 1.25 „Havajai 5.0“.
 3.25 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 4.00 „Tai – mes“.
 4.55 „Moderni šeima“.

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

geriausia“.
 8.35 „Teisingumo 

agentai“.
 9.40 „Pėdsakas“.
 10.35 „Gordonas Ramzis. 

Nepažintos terito-
rijos“.

 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 „Požemių ugnis“.
 23.10 „Detonatorius“.
 1.05 „Ekstremalūs 

išbandymai“.
 2.05 „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. 
 16.20 Sportas.
 16.28 Orai.
 16.30 Laikykitės ten. 
 17.30 „Zoologijos sodas“.
 18.00 Reporteris. 

 18.20 Sportas.
 18.28 Orai.
 18.30 Alfa taškas.
 19.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 20.00 Reporteris. 
 20.20 Sportas.
 20.28 Orai.
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „Juvelyrų klanas“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.
 22.58 Orai.
 23.00 Alfa taškas.
 23.30 Laikykitės ten. 
 0.30 „Pėdsakas“.
 1.30 „Vieno nusikaltimo 

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

LRT+
 6.05 (Ne)emigrantai.
 7.00 „Džiunglių knyga“.
 7.25 „Bitelės Uogelės“.
 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. 
Atlanto amžius“.

 15.45 „Bitelės Uogelės“.
 16.00 „44 katės“. 
 16.15 „Džiunglių knyga“.
 16.40 Mūsų gyvūnai.
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.05 Dizaino dokumen-

tika. Konceptualus 
dizainas.

 18.15 „Čikagos policija“.
 19.00 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija.
 19.30 „Elbės filharmonija 

– naujasis Ham-
burgo simbolis“.

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

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 Žagarės vyšnių 

festivalis 2016 
„Viskas yra gerai“.

 1.30 Auksinis protas.
 2.40 Muzikinis intarpas.
 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 3.50 Sportas. Orai.
 4.05 Išpažinimai.
 4.35 Lietuva kalba.
 5.30 Euromaxx.

TV1
 6.15 „Rozenheimo 

policija“.
 7.15 „Šeimyninės 

melodramos“.
 8.20 „Tūkstantis ir viena 

naktis“.
 10.05 „Akloji“.
 11.10 „Alpių gelbėtojai“.
 12.15 „Du gyvenimai“.

 13.30 „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 II. 
Žmogus, kurio ten 
nebuvo“.

 22.55 „Svajoklė“.
 23.55 „Paskolinta meilė“.
 2.05 „Detektyvai 

Makdonald ir 
Dodsas. Veidrodžių 
pinklės“.

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 „Zoro kaukė“.
 23.55 „Naktinė pamaina“.
 0.55 „Naša Raša“.
 1.25 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 3.10 „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 26 d. Saulė teka 8.07, leidžiasi 17.58, dienos ilgumas 
9.51. Pilnatis. Vardadieniai: Liudginas, Mingintė, Evaristas, Liaudginas, Vita.

LRT TV
2021. 10.26
 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 Nacionalinė 

ekspedicija. Lietuva 
Europoje.

 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 Nacionalinė 

ekspedicija. Lietuva 
Europoje.

 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 Kūrybingumo 

mokykla. 
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.00 „Balta – meilės 

spalva“.
 7.00 KK2.
 7.30 „Monikai reikia 

meilės“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.05 „Rimti reikalai 3“.
 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. 

„Vaizdo registrato-
rius“.

 0.25 „Juodasis sąrašas“.
 1.25 „Ponas „Nelai-

mingas atsiti-
kimas“.

 3.30 „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 Krištolo 
įlankoje“.

 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 „Komando“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Komando“.
 0.20 „Palaidūnas“.
 1.25 „Havajai 5.0“.
 3.25 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 3.50 „Tai – mes“.
 4.50 „Moderni šeima“.

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

geriausia“.
 8.35 „Teisingumo 

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

geriausia“.
 14.50 „Teisingumo 

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

čempionatas. 
„Neptūnas“–
„Dzūkija“.

 21.00 „Detonatorius“.
 22.55 „Terminatorius. 

Išsigelbėjimas“.
 1.10 „Ekstremalūs 

išbandymai“.

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

agentai“.
 10.05 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.10 „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 #NeSpaudai.
 17.30 „Zoologijos sodas“.
 18.00 Reporteris. 
 18.25 „Europa – tai aš“.
 18.30 Alfa taškas. 
 19.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 20.00 Reporteris. 

 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „Juvelyrų klanas“.
 22.30 Reporteris. 
 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 „Thomas Hardy. 

Lemtis, vienišumas 
ir tragizmas“.

 15.35 Prisiminkime. Sep-
tinto dešimtmečio 
estrada.

 15.45 Premjera. „Bitelės 
Uogelės“.

 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. 
Atlanto amžius“.

 20.30 Eurolyga per LRT.
 20.50 Eurolygos krepšinio 

turnyras. Tel Avivo 
„Maccabi“–Kauno 
„Žalgiris“. Pertrau-
koje – Eurolyga per 
LRT.

 23.05 Stilius.
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 Žagarės vyšnių 

festivalis 2016 
„Viskas yra gerai“. 
„G&G Sindikatas“.

 1.30 „Alexander Ekman. 
Eskapistas“.

 3.00 Širdyje lietuvis.
 3.55 Prisiminkime. Sep-

tinto dešimtmečio 
estrada.

 4.05 Kelias.
 4.35 Nacionalinė 

ekspedicija. Lietuva 
Europoje.

 5.30 Pasivaikščiojimai.

TV1
 6.00 „Rozenheimo 

policija“.
 7.00 „Žingsnis iki 

dangaus“.
 8.20 „Tūkstantis ir viena 

naktis“.
 10.05 „Akloji“.
 11.10 „Alpių gelbėtojai“.

 12.15 „Du gyvenimai“.
 13.30 „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 

Makdonald ir 
Dodsas. Veidrodžių 
pinklės“.

 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.
 22.00 „Asteriksas ir 

Obeliksas: jos dide-
nybės tarnyboj“.

 0.10 „Gelbėtojai“.
 1.10 „Naktinė pamaina“.
 2.00 „Naša Raša“.
 2.25 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 4.10 „Ką mes veikiame 

šešėliuose“.

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

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

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

Žemės sklypą Nema- •jūnų 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 staty-
ba), 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. 

TRANSPORTO PRIEMONĖS

„VW Golf III“ (1997 m.)  •ir „VW Passat“ skardinių 
ratlankių R14 originalius plas-
tikinius gaubtus ir centrinės 
skylės dangtelius, kaina nuo 2 
Eur už vnt. „Audi A6“ (2002 
m.) dvejas priekinio bampe-
rio groteles, kaina po 5 Eur. 
Druskininkai.  
Tel. 8 686 43600.

GYVULIAI

Ėringas avis.   •Tel. 8 642 07624. 

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. 

KITI

Kineskopinį televizorių  •„Samsung“ (51 cm įstr., 
plokščias ekranas), kaina 13 
Eur. Sieninį televizoriaus laiki-
klį, kaina 5 Eur. Televizoriaus 
atjungiklį, kaina 5 Eur. Paka-
binamus šviestuvus (rudas ir 
baltas) butui ar sodui, kaina 
po 5 Eur. Druskininkai.  
Tel. 8 654 87148.

TV priedėlį TV STAR  •T900 už 17 eurų. TV priedėlį 
ETELLBOX (užlenkiamas) 
už 18 eurų. Seno modelio 
telefono „Nokia“ įkroviklius, 
ausinukus, kaina po 2 eurus. 
Televizoriaus „Panasonic“ 
pultelį už 2 eurus ir SCART 
laidą už 2 eurus. Druskinin-
kai.  
Tel. 8 654 87148.

LCD televizorių „Panasonic  •TX-26LX1F“ už 35 eurus, TV 
priedėlį TV STAR T7100 už 
20 eurų, šaldytuvą „Gorenje“ 
dalimis, aštuonkampį kavos 
staliuką (keraminių plytelių pa-
viršius, plotis 100 cm, aukštis 
55 cm), kaina 25 eurai. Vaikiš-
ką maniežą už 30 eurų. Druski-
ninkai. Tel. 8 686 43600.

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

PARDUODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

Sodybą N. Kirsnos k.,  •Lazdijų r. sav. (sodyba prižiū-
rėta, galima gyventi iš karto, 
namas mūrinis, 2 aukštų, 
5 kambarių, su baldais ir 
buitine technika, šildomas 
kietuoju kuru (vietinis cen-
trinis šildymas), komunalinis 
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.

Gyvenamąjį namą (buv.  •valgyklą) Vainiūnų k., Seirijų 
sen., Lazdijų r. sav. (privati 
namų valda 0,338 ha, atlikti 
geodeziniai matavimai, tri-
fazis elektros įvadas, sodyba 
prie naujai asfaltuoto kelio ir 
miško).  
Tel. 8 686 70841.

Sodybą Gervėnų k., Laz- •dijų r. sav. (70 a, medinis na-
mas, ūkinis pastatas, svirnas, 
du garažai, galima papildo-
mai pirkti 10 ha žemės).  
Tel. 8 614 04094.

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

Sklypą namo statybai  •Lazdijų mieste.  
Tel. 8 686 70841.

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

Namą su 15 a sklypu Laz- •dijų mieste.  
Tel. 8 603 24679.

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

KlasifiKuoti
sKelbimai

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

Tel. 8 684 95050.  

Veršelių 
supirkimas. 

VERŠELIŲ 
SUPIRKIMAS.

Tel. 8 684 95050.

GALVIJŲ 
SUPIRKIMAS.
Tel.: 8 682 49384, 

8 686 98223.

SavaitėS horoSkopaS 
(spalio 25—31 d.)

avinas (03.21–04.20)
Vyraus ganėtinai niūrios nuotaikos, 
ir jums bus sunku paaiškinti to prie-
žastį. Atrodys, kad viskas teka įprasta 
vaga, tačiau tam tikri klausimai gali 
neduoti ramybės. Pasistenkite atrasti 
būdų, kurie jums padėtų atsipalai-
duoti: pasimėgaukite mėgstama 
veikla ar tiesiog šiek tiek sulėtinkite 
tempą. Žvaigždės žada, kad jau grei-
tai galėsite džiaugtis kur kas labiau 
džiuginančia kasdienybe, tačiau kol 
kas reikės šiek tiek palaukti.

Jautis (04.21–05.21)
Būsite kupini naujų idėjų ir tiesiog 
degsite noru kuo greičiau įgyven-
dinti savo naujus sumanymus. Vis 
dėlto, žvaigždės pataria per daug 
neskubėti: prieš imdamiesi veiksmų 
turėtumėte gerai įvertinti riziką. Šiuo 
laikotarpiu galite susidurti su žmonė-
mis, kurie ketina jumis pasinaudoti, 
todėl pasistenkite išlikti budrūs. Da-
bar bus netinkamas metas pasirašyti 
ilgalaikes sutartis ar užmegzti naujus 
verslo ryšius.

Dvyniai (05.22–06.21)
Žvaigždės pataria plaukti pasroviui 
ir nesistengti verstis per galvą. Net 
ir tuomet, jei jums atrodys, kad tam 
tikrų darbų jokiu būdu negalima ati-
dėti, turėtumėte šiek tiek sulėtinti 
tempą. Jei skubėsite, galite pridaryti 
daug klaidų, kurias ištaisyti bus sudė-
tinga ar net neįmanoma. Jei jums bus 
sunku priimti sprendimą, pirmiausia 
pasitarkite su žmogumi, kurį laikote 
savo autoritetu.

vėžys (06.22–07.22)
Atėjo metas šiek tiek atsikvėpti. Da-
bar bus itin palanku planuoti atos-
togas ar kurį laiką pakeisti aplinką. 
Jei turite galimybę atsitraukti nuo 
darbų, būtinai tuo pasinaudokite – 
poilsis jums bus tikrai į naudą. Šiuo 
laikotarpiu žvaigždės pataria nepra-
dėti naujų darbų, tačiau bus palanku 
užbaigti anksčiau pradėtus projektus. 
Apie tolimą ateitį kol kas negalvokite: 
tikėtina, kad dauguma atsakymų ateis 
savaime.

liūtas (07.23–08.23)
Galite sulaukti žinios, kuri jus išmuš 
iš vėžių. Žvaigždės pataria nepriimti 
skubotų sprendimų: jei ramiai prisė-
site ir šiek tiek laiko praleisite vien 
tik su savo mintimis, labai greitai su-
prasite, kaip šioje situacijoje vertėtų 
pasielgti. Nors jūsų laukia ganėtinai 
įtemptas metas, tačiau džiuginančių 
dalykų taip pat netrūks. Pasistenki-
te nepasiduoti slogioms mintims ir į 
ateitį žvelkite pozityviai.

mergelė (08.24–09.23)
Žvaigždės žada palankų laikotarpį 
karjeristams. Jei jau ilgą laiką siekiate 
paaukštinimo ar bandote susirasti 
naują darbą, tikėtina, kad būtent da-
bar jums nusišypsos laimė. Apie savo 
sėkmę stenkitės garsiai nekalbėti, nes 
šiuo laikotarpiu taip pat galite susi-
durti su pavydžiais žmonėmis, kurie 
bandys jums pakenkti. Atsiminkite 
posakį, kuriame teigiama, kad laimė 
mėgsta tylą...

Svarstyklės (09.24–10.23)
Pagaliau galėsite išspręsti įsisenėju-
sią problemą, ir tai taps pagrindine 
jūsų pakilios nuotaikos priežastimi. 
Jei kurį laiką visas jūsų mintis buvo 
užvaldęs vienas ir tas pats klausimas, 
dabar situacija pakryps teigiama lin-
kme, ir jūs jausitės taip, tarsi ką tik 

būtumėte išsilaisvinę. Pasimėgaukite 
savo sėkme: tikrai galite sau leisti 
šiek tiek atsipūsti ir atšvęsti savo 
mažytę pergalę.

Skorpionas (10.24–11.22)
Norintys užsitarnauti darbdavio pa-
lankumą dabar turės ne vieną progą 
tą padaryti. Jei būsite pakankamai 
darbštūs ir motyvuoti, galite net ne-
abejoti, kad tai neliks nepastebėta, 
taigi, labai greitai galėsite sulaukti 
pasiūlymo užimti aukštesnes parei-
gas arba suteiktos galimybės gauti 
didesnį atlyginimą. Pasinaudokite 
likimo siunčiamomis dovanomis ir 
jau labai greitai galėsite džiaugtis ne 
tik labiau džiuginančiu darbu, bet taip 
pat ir geresnėmis pajamomis.

šaulys (11.23–12.21)
Žvaigždės pataria suimti save į ran-
kas ir pasistengti užbaigti pradėtus 
darbus. Laukia tikrai intensyvus lai-
kotarpis, todėl susidoroti su naujomis 
užduotimis bus kur kas paprasčiau, 
jei būsite pabaigę anksčiau pradė-
tus darbus. Netausokite savo jėgų: 
jei šiek tiek smarkiau pasiraitosite 
rankoves, netrukus galėsite mėgautis 
kur kas malonesniu laikotarpiu. Da-
bar žvaigždės šypsosis tiems ženklo 
atstovams, kurie kryptingai siekia 
užsibrėžtų tikslų ir neskaičiuoja darbo 
valandų.

ožiaragis (12.22–01.20)
Pagaliau galėsite šiek tiek atsikvėpti. 
Kurį laiką teko kaip reikiant paplušėti, 
tačiau dabar jūsų laukia kur kas ra-
mesnis laikotarpis. Turėsite galimybę 
daugiau laiko skirti savo mėgstamai 
veiklai ar tiesiog pabūti su savo min-
timis. Tikėtina, kad poilsio metu jums 
kils tikrai puikių idėjų, kurias galėsite 
įgyvendinti be didelių pastangų. Da-
bar galite tikėtis tikrai sėkmingo lai-
kotarpio, todėl pasinaudokite likimo 
siunčiamomis galimybėmis.

vandenis (01.21–02.19)
Gali kilti minčių tiesiog mesti pra-
dėtus darbus ir nuo visko atsiriboti. 
Nors tokia galimybė gali atrodyti 
tikrai viliojanti, tačiau turėtumėte 
įvertinti ir galimą žalą. Jei jaučiate, 
kad atėjo laikas šiek tiek atsikvėpti, 
per daug savęs nekankinkite ir pasi-
imkite porą laisvų dienų. Kokybiškas 
poilsis visuomet yra į naudą, nes jo 
metu neretai galima rasti atsakymus į 
ramybės neduodančius klausimas.

žuvys (02.20–03.20)
Atėjo metas imtis veiksmų. Jei kurį 
laiką vis pasvarstydavote apie tam 
tikrų užduočių atlikimą, daugiau to 
neatidėliokite ir jau dabar imkitės 
sumanymų įgyvendinimo. Neišsigąs-
kite, jei pati pradžia atrodys sudėtin-
ga: jei negailėsite jėgų, tikėtina, kad 
jau greitai galėsite džiaugtis savo 
sėkme. Nelaukite „geresnių laikų“ ir 
jau dabar parenkite būsimų veiksmų 
planą.

SKELBIMAS APIE NUMATOMĄ ŽEMĖS SKLYPO 
RIBŲ ŽENKLINIMĄ

Informuojame žemės sklypo, kadastro Nr. 5905/0003:46, esančio 
Salų k., Lazdijų sen., Lazdijų r. sav., savininko P. K. turtinių teisių 
paveldėtojus, kad matininkas Norgaudas Pilvinis (kvalifikacijos 
pažymėjimo Nr. 2M-M-2008) 2021-11-08 9.30 val. vykdys  že-
mės sklypo, kadastro Nr. 5905/0003:425, esančio Salų k., Lazdijų 
sen., Lazdijų r. sav., ribų ženklinimo darbus. Prašome dalyvauti 
matavime. Prireikus išsamesnės informacijos, kreiptis į matinin-
ką Norgaudą Pilvinį adresu: Pievų g. 12, Lazdijai, el. paštu geo.
lazdijai@gmail.com arba telefonu 8 680 83000.

SKELBIMAS APIE NUMATOMĄ ŽEMĖS SKLYPO 
RIBŲ ŽENKLINIMĄ

Informuojame žemės sklypo, kadastro Nr. 5923/0001:274, 
esančio Šaulių g. 13, Lazdijai, savininkės G. Š. turtinių teisių 
paveldėtojus, kad matininkas Norgaudas Pilvinis (kvalifikacijos 
pažymėjimo Nr. 2M-M-2008) 2021-11-05 9.30 val. vykdys žemės 
sklypo, kadastro Nr. 5923/0001:101, esančio Šaulių g. 9, Lazdijai, 
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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Galiu dirbti pagalbiniu  •darbininku statybose (moku 
apdailos darbus) arba ūkinin-
ko ūkyje.  
Tel. 8 622 60230. 

PASLAUGOS
Taisome automatines  •skalbimo mašinas. Atvyksta-

me į namus.  
Tel. 8 615 73404. 

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

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

Greitai ir kokybiškai  •išpjaunu medžius gyvenamo-
siose ir sunkiai prieinamose 
teritorijose bei kapinėse.  
Tel. 8 627 49416. 

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

Gaminu šulinio apdailas,  •lauko ir vidaus baldus bei 
kt. gaminius. Dirbu tiek su 
kliento, tiek su savo medie-
na.  
Tel. 8 602 47734. 

Profesionalus pastatų  •apšiltinimas ekologiška 
termoizoliacine ekovata. 
Oro tarpo, uždarų ertmių, 
perdangų apšiltinimas spe-
cialia įranga.  
Tel. 8 637 08726.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

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

Visų markių automobilių  •supirkimas. Gali būti ne-
važiuojantys, be techninės 
apžiūros, po autoįvykio. Atsi-
skaitome vietoje, pasiimame, 
sutvarkome dokumentus.  
Tel. 8 686 94982.

Lengvąjį automobilį arba  •mikroautobusą. Gali būti 
techniškai netvarkingas, 
daužtas, nevažiuojantis. Siū-
lyti įvairius variantus.  
Tel. 8 687 89742.

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

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

AUGALAI

Šiaudus ritiniais (200 ir  •daugiau vienetų), pasiima.  
Tel. 8 698 78024. 

GYVULIAI

Septynių savaičių parše- •lius.  
Tel. 8 604 66095.

Karvę arba telyčią.   •Tel. 8 688 79347.

PARDUODA
KITI

Pigiai – pjaustytas la- •bradorito akmens plokštes 
Lazdijuose. Tel. 8 686 70841. 

Pigiai – kioską.   •Tel. 8 698 78040. 

Naujas stiklo pluošto val- •tis su irklais, galima kabinti ir 
variklį: 3x1,35 m – kaina 700 
Eur, 3,70x1,45 m – kaina 900 
Eur, 4,10x1,60 m – kaina 1100 
Eur. Tel. 8 686 71256. 

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

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 do-
kumentus.  
Tel. 8 644 55355. 

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

Geriausia kaina perkame  •miškų ūkio paskirties žemės 
sklypus. Tinka įvairūs vari-
antai.  
Tel. 8 626 47506.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

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

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

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

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

KITI

Naudotą pianiną.   •Tel. 8 659 60507.

Metalo laužo supirki- •mas: juodojo metalo laužas 
– 260–280 Eur/t, skarda – 
220–240 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. 

Superkame auksą, sida- •brą, gintarą, gintarinius ka-
rolius, medalius, ženkliukus, 
laikrodžius, monetas ir kitus 
įvairius antikvarinius daiktus. 
Dirbame visoje Lietuvoje.  
Tel.: 8 670 59488,  
8 626 68561.

DOVANOJA
Apie 80 t mėšlo. Krosnos  •seniūnija, Vartų kaimas.  

Tel. 8 638 98886. 

IEŠKO DARBO
Galiu prižiūrėti senelius  •Veisiejų seniūnijoje arba 

aplink.  
Tel. 8 675 00731. 

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

KNYGYNĖLIS, tel. 8 646 71 901, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt.

DiDelis 
Biuro 

popieriaus 
pasirinkimas!

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.

NUOMA
SIŪLO

Nebrangiai išnuomoja- •mos salės-klubo patalpos 
Lazdijų miesto centre („Holi-
vudas“).  
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 žemės. 
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.

Valome 
žemės ūkio paskirties 

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

ir tankiai apaugusius – 
mokome pinigus.

Tel. 8 603 30577.
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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.


