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KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 15
Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) kviečia 

teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal Kaimo vietovių vietos 
plėtros strategijos ,,Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016–2023 m.“ 
(toliau – VPS)  priemones ir veiklos sritis:

VPS 
priemonė 

„Socialinio ir 
bendruome-
ninio  verslo 

kūrimas ir 
plėtra“, Nr. 

LEADER-
19.2-SAVA-1, 
veiklos sritis 

„Sociali-
nio vers-

lo kūrimas ir 
plėtra“, Nr. 
LEADER-19
.2-SAVA- 1.1

Remiamos veiklos: 
• Socialinių paslaugų  Dzūkijos VVG teritorijoje kūrimas 
ir plėtra.
• Prekių gamyba ir paslaugų teikimas.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: 
•  Viešosios įstaigos, įsteigtos ir veikiančios pagal Lie-
tuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, kurių veikla 
atitinka NVO apibrėžtį. 
• Asociacijos, įsteigtos ir veikiančios pagal Lietuvos 
Respublikos asociacijų įstatymą, kurių veikla atitinka 
NVO apibrėžtį.
• Kitos NVO, įsteigtos ir veikiančios pagal Lietuvos Respu-
blikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą.                                                                       
• Labdaros ir paramos fondai, įsteigti ir veikiantys pagal 
Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą.   
• Privatūs juridiniai asmenys (maža ar labai maža įmonė).

Nukelta į 2 psl. » 

Renatos Rudienės atsisveikinimas:  
„Skaitykite, atraskite, džiaukitės ir gyvenkite!“

Š
iandien paskutinė 
jos darbo diena. 
Penktą valandą 
ji susirinks savo 
daiktus ir tyliai už-
vers stiklines jau-

kaus kabineto duris. Išvažiuos 
iš gimtųjų Lazdijų ir pradės 
savo naujo gyvenimo dėlionę. 
Lazdijų humanitarinis gyveni-
mas patirs netektį. Tačiau tie 
septyniolika metų, per kuriuos 
Lazdijų rajono savivaldybės 
viešosios bibliotekos direktorė 
Renata Rudienė savo žodžiais, 
mintimis, intelektu, kūrybiš-
kumu ir inovacijomis prisilietė 
prie Lazdijų dvasinės kultūros, 
ilgam išliks ir bus pavyzdžiu 
kitiems, kaip galima gyvenant ir 
dirbant periferijoje siekti aukš-
čiausių asmenybės ir profesinio 
augimo tikslų. 

Šiandien baigiasi jos, vidi-
nės kultūros aristokratės, jau-
nos moters, seniai išaugusios iš 
provincinės pasaulėjautos rėmų,  
gyvenimo Lazdijų etapas. Apie 
profesijos pasirinkimą, biblio-
tekos misiją, nuveiktus darbus, 
susitikimus Slaptame knygų 
klube „Dzūkų žinios“ kalbasi su 
R. Rudiene.

Miela Sofija,
Tu dienas sutiki tarsi naują šventę,
Te kiekvienas rytas bus tau dovana
Ir kiekvieną dieną stenkis nugyventi
Tarsi būtų likus tik viena diena.
Savo brolienę Sofiją SabaliauSkienę, 

gyvenančią Veisiejuose, 90-mečio proga 
sveikina Jonas Sabaliauskas ir Onutė 
Matijošaitienė su šeimomis, linki geros 
sveikatos, Dievo palaimos ir išlikti visada 
tokiai pat mielai, nuoširdžiai, gailestingai ir 
besišypsančiai.

Renata Rudienė 11 metų vadovavo Lazdijų viešajai bibliotekai, 8-erius metus aktyviai dalyvavo Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos 
veikloje, buvo prezidentės pavaduotoja, projektų rengėja. „Teko organizuoti daug kvalifikacinių renginių vadovams, vizitų į užsienio šalis. Džiaugiuosi, kad 
sėmiausi patirties Skandinavijos šalių, Islandijos, Prancūzijos, Portugalijos, Graikijos, Vokietijos ir kitų šalių bibliotekose“, — sako R. Rudienė. 
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KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 15

VPS prie-
monė

„Socialinio 
ir bendruo-

meninio  
verslo 

kūrimas ir 
plėtra“, Nr. 
LEADER-19
.2-SAVA-1, 

veiklos 
sritis „Soci-
alinio verslo 

kūrimas ir 
plėtra“, Nr. 
LEADER-19
.2-SAVA- 1.1

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 100 130  
Eur. Didžiausia galima parama vienam vietos pro-
jektui įgyvendinti 50 000  Eur.

Paramos lėšos vietos projektui įgyvendinti gali 
sudaryti:
• Iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vie-
tos projektas yra privataus socialinio verslo po-
būdžio; 
• Iki 95 proc. tinkamų finansuoti vietos projektų 
išlaidų, kai vietos projektas yra bendruomeninio 
verslo pobūdžio.

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respu-
blikos valstybės biudžeto lėšos.

VPS prie-
monė

„Socialinio 
ir bendruo-

meninio  
verslo 

kūrimas ir 
plėtra“, Nr. 
LEADER-19
.2-SAVA-1, 

veiklos 
sritis 

„Bendruo-
meninių ir 
kitų pelno 

nesiekiančių 
organiza-
cijų verslų 
kūrimas ir 

plėtra“, Nr. 
LEADER-

19.2-SAVA- 
1.2

Remiamos veiklos:
•  Paslaugų, teikiamų gyventojams kūrimas ir plė-
tra.
• Veiklų ir paslaugų, susijusių su turiningo laisva-
laikio ir aktyvaus poilsio, kūrimas ir plėtra, didelį 
dėmesį skiriant neįgaliųjų žmonių integracijai.
• Turizmą skatinančių veiklų kūrimas ir plėtra, įskai-
tant edukacinių programų vykdymą, kulinarinio 
paveldo ir tradicijų puoselėjimą.
• Produktų gamyba, perdirbimas.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: 
• Dzūkijos VVG teritorijoje  registruotos ir veikian-
čios NVO (kaimo bendruomenės, jaunimo, sporto, 
kultūros ir kitos organizacijos).

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 86 155 
Eur. Didžiausia galima parama vienam vietos pro-
jektui įgyvendinti 50 000  Eur.

Paramos lėšos vietos projektui įgyvendinti gali 
sudaryti:
• Iki 95 proc. tinkamų finansuoti vietos projektų 
išlaidų, kai vietos projektas yra bendruomeninio 
verslo pobūdžio.

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respu-
blikos valstybės biudžeto lėšos.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 186 285  Eur iš 
EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. 

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šiose inter-
neto svetainėse:  www.dzukijosvvg.lt ir www.nma.lt, taip pat VPS 
vykdytojos būstinėje adresu: Vilniaus g. 1-427, Lazdijai. Taip pat 
šioje spaudoje:  rajoniniame laikraštyje „Dzūkų žinios“.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo  2021 m. lapkričio 29 
d. 9.00 val. iki  2021 m. gruodžio 29 d. 15.00 val.  

Vietos projektų paraiškos priimamos asmeniškai VPS vykdytojai 
jos buveinės adresu: Vilniaus g. 1-427, Lazdijai.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų 
įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo  8.00 iki 15.45  val. tel.: 8 616 
23197,  8 603 19313, 8 607 93668 ir el. paštu info@dzukijosvvg.lt. 

Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) organizuoja 
informacinį renginį  potencialiems  vietos projektų pareiškėjams.

Kviečiame potencialius vietos projektų pareiškėjus, kurie ketina teikti 
vietos projektų paraiškas pagal aukščiau paskelbtą 15-ą kvietimą teikti 
vietos projektus, dalyvauti informaciniame renginyje

Renginio metu aptarsime VPS priemonių finansavimo sąlygų aprašus ir 
vietos projektų paraiškų pildymą.

Renginys vyks š. m. lapkričio 10 d. 15 val. naudojant elektroninę nuotolinio 
ryšio priemonę „Microsoft Teams“.

Norinčius dalyvauti prašome registruotis el. paštu info@dzukijosvvg.lt  
arba tel. 8 607 93668.

SAVAITėS KOMENTARAS  
Pagaliau Lietuvoje įsigali naujos 
mirusiųjų  pagerbimo  tradicijos

Algimantas Mikelionis
Laiko ratas sukasi nenumaldo-
mai ir vėl į mūsų ir gretimas šalis 
atkeliauja niūriausias laikas per 
visus metus. Viskas gal ir būtų 
ne taip prastai, jeigu paskutinį 
spalio savaitgalį laikrodis nebū-
tų atsukamas valanda atgal. Bet 
pažadai ir priesaikos, kad reikia 
pagaliau  nustoti sukinėti laikro-
dį du kartus per metus, vis lieka 
pažadais ir toliau yra kankinami 
suaugusieji ir vaikai. Bet kokia 
nauda, kuri gal ir buvo juntama 
kažkada, jau seniai paneigta ir 
tiesiog šios nevykusios ir kvailos 
tvarkos laikomasi vien dėl to, kad 
su tuo nesutinka visos Europos 
Sąjungos šalys. Lietuvoje buvo 
atlikta ne viena apklausa ir visuo-
menės nuomonės tyrimai, kurie 
aiškiai įrodė, kad mes pasisakome 
už laikrodžio rodyklių palikimą 
ramybėje.

Tokiu niūriu metu lapkričio 
pirmąją minima Visų Šventųjų 
diena, o lapkričio antrąją  – Vė-
linės. Tomis dienomis prisime-
name išėjusiuosius, lankome ir 
papuošiame jų kapus, susitinka-
me su artimesniais ir tolimesniais 
giminėmis. Nors ilgai lietuvių 

kapų puošimo ir lankymo tra-
dicijos buvo neracionalios ir ne 
itin išmintingos, bet dabar tikrai 
galime pastebėti, kad per tris-
dešimt laisvės metų daug kas 
pasikeitė į teigiamą pusę arba 
po truputį ten juda. Jau žymiai 
labiau sumažėjo nesaikingos ir 
gigantomaniškos paminklų sta-
tymo ir kapų puošimo varžybos. 
Šiuo atveju vis labiau įsigali ku-
klumas arba minimalizmas. Ant 
artimojo jau neužverčiamas kuo 
didesnis akmuo, o puikiai tin-
ka mažas paminklėlis ar lauko 
akmenukas. Kapai jau neskęsta 
nerealiuose kiekiuose gėlių ir kitų 
papuošimų. Juk kaip gražu, kai 
kapas, kuriame palaidotas vienas 
žmogus, yra tvarkingas su viena 
uždegta žvakele ir kuklia gėlių 
puokštele. Ir apskritai vertėtų 
daugiau ir dažniau gėles dova-
noti dar žmogui gyvam esant, o 
ne iškeliavus į kitą pasaulį. Dar 
kapuose vis pasitaiko neskoningo 
puošnumo ir gausos atvejų, bet 
jų po truputį vis mažėja.  

Vis dažniau pastebime, kad ir 
išėjus artimajam elgiamės vis ku-
kliau ir saikingiau nei anksčiau. 
Jeigu velionį anksčiau pašarvoję 
laikydavo dvi dienas ir tik trečią-
ją dieną jis būdavo laidojamas, 
tai dabar neretai pasitaiko, kad 
pašarvotus palaikus pagerbus 
vieną dieną, kitą dieną jau vyksta 
laidotuvės. Velionio artimieji vis 
dažniau prašo nenešti milžiniškų 
vainikų ir kašikėlių, o geriau siūlo 
apsiriboti keliais kukliais žiedais. 
Vis rečiau šermenyse stalai lūžta 

nuo itin gausių vaišių ir prie jų 
per prievartą dar brukamų  taure-
lių. Tuomet neretai tokia liūdna 
proga vis garsėja kalbos ar net 
suskamba juokas. 

Kai kas paremia savo artimuo-
sius ar kitus asmenis, mirus jų 
artimajam, įteikdamas nemen-
ką pinigų sumą. Tai jau žymiai 
protingiau nei užversti velionį 
kalnais vainikų ir gėlių. Kiek įdėti 
į vokelį, sprendžia jau tie, kurie jį 
pasiruošę įteikti, o šlamančių kie-
kis turi atitikti remiančiojo finan-
sines galimybes. Skurdžiau gyve-
nančius galima paremti dosniau, o 
turtingus – kad ir simboliškai arba 
tik keliais gėlės žiedais. Galima 
padaryti išvadą, kad, laidodami ir 
pagerbdami savo mirusius gimi-
naičius, jau praktiškai priartėjome 
prie išsivysčiusių šalių kultūros, 
papročių ir praktikos.

Šiemet kaip niekad saikas bus 
reikalingas ne tik pagerbiant 
artimųjų amžino poilsio vietas, 
bet ir susitinkant bei bendraujant 
su artimaisiais ir giminaičiais. 
Visi žinome, kad siaučia koro-
navirusas, tad pabūkim šiemet 
truputį saikingesni ir atsarges-
ni bei laikykimės visų nustaty-
tų taisyklių. Nereikia pamiršti, 
kad svarbiausias artėjančių dienų 
tikslas – aplankyti artimųjų ka-
pus ir prisiminti, kokie jie buvo 
gyvenime, ko mus išmokė, kodėl 
mums jų dabar trūksta, ir, pakėlę 
akis į dangų, padėkokime jiems 
už tai, kad buvo mūsų gyvenimo 
kelyje ir dabar mus saugo žvelg-
dami iš viršaus.•

Kaip karšta bulvė mėtomas hipodromas 
gal pagaliau sulauks rūpestingo šeimininko?
Praėjo lygiai dveji metai, 
kai Lazdijų hipodromas 
neturi nuolatinio šeimi-
ninko, keliauja iš rankų 
į rankas, vis nerasdamas 
deramai juo galinčio pasi-
rūpinti gaspadoriaus.

Kai 2019 metų lapkričio 1 die-
ną hipodromo nuomininkas VšĮ 
„Lazdijų hipodromas“ nutraukė 
nuomos sutartį su Lazdijų rajono 
savivaldybe, prasidėjo šio unika-
laus objekto vegetavimas. Buvo 
ieškoma potencialių nuomininkų, 
tačiau jų surasti nepavyko. 

Gelbėjimo ratą buvo numetęs 
Lazdijų žirgininkų klubas, tačiau 
jų rūpestis hipodromu buvo neil-
gas. Supratę, kad dėl objektyvių 
ir subjektyvių priežasčių nesuge-
bės pastatyti hipodromo ant kojų, 
Lazdijų žirgininkai praėjusį pava-
sarį pakėlė rankas. 

Pusmetį tarp žemės ir dangaus 
kabėjęs hipodromas vėl turi nau-
ją šeimininką – praėjusį penkta-
dienį vykusiame Lazdijų rajono  

Nukelta į 5 psl. » Lazdijų sporto centro direktorius Darius Liaukevičius.
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Elektros paskirstymo 
skydas. Į ką reikėtų 

atkreipti dėmesį? 
Nors įrengiant elektros instaliaciją, kabeliavimo darbai baigti, 

tačiau liko ne mažiau svarbus darbas  išsirinkti elektros paskirs-
tymo skydą, kuriame bus montuojama modulinė aparatūra. 

Renkantis skydą, rekomenduojama atsižvelgti į keletą fakto-
rių. Skydo korpusas turi pasižymėti patvarumu, funkcionalumu, 
ilgaamžiškumu ir aukšta kokybe – atitikti Europos Sąjungos 
saugumo, sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimus. Jeigu 
elektros paskirstymo skydas stovės lauke, jis turi būti atsparus 
UV saulės spinduliams, šalčiui, temperatūrų svyravimams, drė-
gmei, tad rekomenduojama skydo apsaugos klasė nuo IP65. 

Elektros paskirstymo skydai gali būti montuojami virš tinko 
arba įleidžiami. 

Specializuotoje elektros prekių parduotuvėje „Elverta“ rasite 
vidaus ir lauko elektros paskirstymo skydų. Vieni populiariausių 
ir elektrikų profesionalų mėgstamų yra vokiečių gamintojo 
„Hager“ skydai. „Hager“ skydas pagamintas iš aukštos kokybės 
plastiko su metalinėmis durimis,  lengvai ir greitai montuojamas, 
pasižymi gera komplektacija, kurią sudaro įžeminimo (PE) ir nuli-
niai (N) gnybtai, šina, metaliniai laikikliai, skirti skydui pritvirtinti 
ir specialus kartono dangtis nuo dulkių statybų metu. Jeigu taip 
nutiko, kad elektros paskirstymo skydas bus matomoje vietoje, 
„Hager“ skydo rėmelis nedaug atsikišęs, tad jį galima paslėpti, 
pakabinus paveikslą ar veidrodį. 

„Elvertos“ parduotuvėje rasite ir kitų gamintojų: „Eti“, „Teh-
noplast“, „Legrand“ elektros paskirstymo skydų.  

Turite klausimų, norite pasikonsultuoti, skambinkite tel.  
8 678 28 588. Jūsų lauksime Santaikos g. 10, Alytuje. 

Vaistai Jūsų 
biurui!

Dėl COVID-19 ligos — saugesnė gyventojų  
aptarnavimo tvarka savivaldybėje

dirbančio asmens ir paprašykite 
pakviesti jums reikalingą speci-
alistą“, – sako administracijos 
direktorė Ilona Šaparauskienė. 

Primename, kad savivaldybės 
pastato pirmame aukšte esančia-
me vieno langelio kabinete dir-
bančios specialistės ir toliau pri-
ims prašymus, suteiks reikalingą 
informaciją, prireikus – pakvies 
savivaldybės administracijos 
darbuotojus arba nurodys, kur 

asmuo turėtų kreiptis. 
Gyventojų prašoma laikytis 

nustatytų rekomendacijų: dėvėti 
kaukes, dažnai plauti ir dezin-
fekuoti rankas bei paviršius, 
laikytis saugaus atstumo tarp 
žmonių, nesibūriuoti. Pajutus 
peršalimo ligos požymius, re-
komenduojama nedelsiant su-
sisiekti su šeimos gydytoju ir 
izoliuotis.•
Lazdijų rajono savivaldybės informacija

Iki lapkričio 30 dienos Lazdijų 
rajono savivaldybė klientus ap-
tarnaus saugiau. Dėl nuolat di-
dėjančios COVID-19 ligos grės-
mės prašoma gyventojų, esant 
galimybei, naudotis savivaldybės 
paslaugomis nuotoliniu būdu. 
Nors savivaldybė durų neužvers 
– pirmame aukšte esančiame vie-
no langelio kabinete ir toliau bus 
priimami gyventojai – rekomen-
duojama į savivaldybę kreiptis 
telefonu arba el. paštu. Svarbiau-
sias pokytis gyventojų patogu-
mui ir saugumui – savivaldybės 
specialistai gyventojus priims 
tik pirmame aukšte, prie vieno 
langelio esančioje erdvėje. Į čia 
bus pakviečiami visi savivaldybės 
specialistai, kurių konsultacijos 
reikės gyventojams. 

„Susirgimų rajone daugėja, 
o į savivaldybę dažniausiai at-
vyksta vyresnio amžiaus žmo-
nės. Saugodami juos, kviečiame 
gyventojus naudotis savivaldy-
bės teikiamomis paslaugomis 
nuotoliniu būdu. Esant būtinybei 
– gyventojai bus priimami ir gy-
vai, tačiau labai prašau supratin-
gumo. Atvykus pas specialistus, 
prieikite prie viename langelyje 

Aktuali informacija rajono  
gyventojams dėl COVID-19 ligos  
testavimo lapkričio 1–2 dienomis

Sergamumas COVID-19 liga 
didėja visoje šalyje, taip pat ir 
Lazdijų rajono savivaldybėje. 
Artėja ilgasis šventinis savaitga-
lis, bet Lazdijų karščiavimo kli-
nikoje (Kauno g. 8) gyventojų 

testavimas dėl COVID-19 ligos 
bus  atliekamas  ir šventinėmis 
lapkričio 1–2 dienomis visiems 
užsiregistravusiems rajono gy-
ventojams.

Gyventojai, jaučiantys šiai ligai 

būdingus simptomus arba turėję 
kontaktą su sergančiuoju, patys ar 
gydytojų patarti turi registruotis 
COVID-19 tyrimui telefonu 1808 
arba internetu.•
Lazdijų rajono savivaldybės informacija

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.
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro inf.
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skelbia konkursus Lazdijų r. Šventežerio mokyklos direktoriaus par-
eigoms ir Lazdijų meno mokyklos direktoriaus pareigoms užimti.

Kvalifikaciniai reikalavimai ir dokumentų, kuriuos turi pateikti preten-
dentai, sąrašas pateikti Lazdijų rajono savivaldybės interneto svetainėje 
www.lazdijai.lt, skelbimų skiltyje „Darbo skelbimai“.

Lazdijų r. sav. inf.

Lazdijų  rajono  savivaldybė

SIūLo DARBą
Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vedėjui (pakaitinis valstybės 

tarnautojas, pareiginės algos koeficientas 11,0) ir Centralizuotos 
buhalterinės apskaitos skyriaus vyresniajam buhalteriui  (pareiginės 
algos koeficientas 6,70).

Išsamiau apie reikalavimus pretendentams ir priėmimo tvarką galite 
sužinoti Lazdijų rajono savivaldybės interneto svetainėje www.lazdijai.
lt, skelbimų skiltyje „Darbo skelbimai“.

Lazdijų r. sav. inf.

Lazdijų rajono savivaldybės administracija

viešo aukciono būdu parduoda dalį mokyklos pastato (61/100 dalis, 
unikalus Nr. 5996-4011-6029, plotas – 129,32 kv. m, pastatas medinis, 
apmūrytas plytomis, 1 aukšto, pažymėjimas plane 2C1/m, statybos me-
tai 1964 m.) ir objektui priskirtą dalį žemės sklypo (0,2688 ha iš bendro 
1,4154 ha ploto, unikalus Nr. 4400-2671-6523), esančius adresu: Laz-
dijų r. sav. Noragėlių sen. Seiliūnų k. Tujų g. 14.

Pradinė bendra nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo 
pardavimo kaina – 2358,00 Eur, iš kurių pradinė nekilnojamojo tur-
to pardavimo kaina – 1100,00 Eur, žemės sklypo pradinė pardavimo 
kaina – 1000,00 Eur, žemės sklypo formavimo išlaidos – 258,00 Eur.  
Aukciono dalyvio registravimo mokestis – 5,00 Eur, dalyvio garantinis 
įnašas – 235,80 Eur (10 proc.).

Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis in-
terneto svetainėje http://www.evarzytines.lt/.

Daugiau informacijos apie privatizuojamą turtą rasite interneto tin-
klalapiuose www.evarzytines.lt ir www.lazdijai.lt, skiltyje „Naudinga 
informacija“ („Elektroniniai aukcionai“).

LAzDIJų RAJONO SAVIVALDybėS ADMINISTRAcIJA 
(Kodas 188714992, VilNiaus g. 1, lT-67106 lazdijai)

viešo aukciono būdu parduoda prekybos centro pastatą (unikalus 
Nr. 4400-1993-9610,  plotas 527,28 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto, 
baigtumas 54 proc., pažymėjimas plane 1E1/p, statybos metai 1993 m.) 
ir objektui priskirtą 0,2227 ha žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-4046-
8000), esančius Lazdijų r. sav. Veisiejų sen. Viktarino k. Mokyklos g. 
11.

Pradinė bendra nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo 
pardavimo kaina – 5873,00 Eur, iš kurių pradinė nekilnojamojo tur-
to pardavimo kaina – 4293,00 Eur, žemės sklypo pradinė pardavimo 
kaina – 1296,00 Eur, žemės sklypo formavimo išlaidos – 284,00 Eur.  
Aukciono dalyvio registravimo mokestis – 5,00 Eur, dalyvio garantinis 
įnašas – 587,00 Eur (10 proc.).

Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis in-
terneto svetainėje http://www.evarzytines.lt/.

Daugiau informacijos apie privatizuojamą turtą rasite interneto tin-
klalapiuose www.evarzytines.lt ir www.lazdijai.lt, skiltyje „Naudinga 
informacija“ („Elektroniniai aukcionai“).

LAzDIJų RAJONO SAVIVALDybėS ADMINISTRAcIJA 
(Kodas 188714992, VilNiaus g. 1, lT-67106 lazdijai)

Kapus tvarkykime ekologiškiau ir ekonomiškiau
Beveik viskas, ką prieš 
Vėlines nunešime ant 
kapų, netrukus atsidurs 
atliekų konteineriuose, 
o iš jų – sąvartyne. Tad 
eidami pagerbti mirusių-
jų, tvarkyti jų kapų, nepa-
mirškime saiko ir atsako-
mybės – vienos žvakės ir 
poros gėlės žiedų tikrai 
užteks kapui papuošti.  

Įprotį nukloti kapus gėlių 
puokštėmis, krepšeliais ir vaini-
kais, pridegti daugybę žvakučių 
palikime praeičiai. 

Kapams puošti rinkimės gy-
vas gėles, iš natūralių medžiagų 
sukurtas skoningas kompozici-
jas, kurių sudedamąsias dalis, 
karkasus galima naudoti daug 
kartų. 

Atsisakykime žvakių su plas-
tikiniais gaubtais. Ekonomiškes-
nis ir ekologiškesnis pasirinki-
mas – stiklinis žvakės gaubtas, 
kuriame užtenka pakeisti tik 
įdėklą, o patį gaubtą naudoti 
daugybę kartų – neskubėkite 
jo išmesti! 

Jei stikliniai žvakių gaubtai 
nebetinkami naudoti, meskite 
juos į stiklo konteinerius, o jei 
prie kapinių tokių nėra – nuvež-
kite ten, kur yra. 

Jokiu būdu nemeskite jų su 
žaliosiomis atliekomis – su-
dužusių stiklinių gaubtų šukės 
užteršia visas atliekas ir kelia 
grėsmę jas tvarkančių žmonių 
saugumui. 

Žaliųjų atliekų prie kapinių 
susidaro daugiausia ir jos vie-
nintelės, kurios galėtų būti su-

Rudeniui barstant auksaspalvius 
lapus, į amžinybę iškeliavo iškili 
mūsų krašto dukra Nijolė Ona Le-
peškienė, į gimtinės žemę įmynusi 
ryškius pėdsakus, tarsi žemuoges 
ant siūlo suvėrusi nesuskaičiuoja-
mų darbų  karolius. 

Nijolė Ona Lepeškienė – buvusi 
Lazdijų rajono savivaldybės tary-
bos narė, aktyvi visuomenininkė, 
gimė 1950 m. balandžio 1 d.  Buc-
kūnuose, Lazdijų rajone.

1972 metais baigė Vilniaus kul-
tūros mokyklą. Daug metų dirbo 
Seirijų kultūros namuose metodi-
ninke, o vėliau – direktore. Apdo-
vanota įvairaus lygio institucijų 
padėkomis ir garbės raštais. 1985 
m. jai suteiktas Kultūros žymūno 
vardas.  

Nijolė Ona Lepeškienė buvo 
aktyvi Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio dalyvė, Sąjūdžio tary-
bos pirmininkė. 1997–2000 m. ėjo 
Seirijų seniūno pareigas. Savival-
dybės taryboje su pertrauka dirbo 
nuo 1995 iki 2011 m.

Aštuonerius  metus dirbo Laz-
dijų rajono savivaldybės viešo-
sios bibliotekos Seirijų padalinyje. 
Didelį dėmesį skyrė pilietinės vi-
suomenės aktyvinimui, patriotinių 
renginių organizavimui. Įkūrė  ir 
vadovavo klubui „Civitas“, kurio 
gyvavimo metais Seirijus aplan-
kė daug Lietuvoje gerai žinomų 
politikų, visuomenininkų, žymių 
žmonių. Dirbdama bibliotekoje, 
subūrė platų skaitytojų ratą, mėgo 
būti tarp žmonių, bendrauti su jais, 
dalintis žiniomis, patirtimi, užuo-

ir jo žmonių gerovei. 
Su vyru užaugino du sūnus ir 

dukrą.
Dėl skaudžios netekties reiš-

kiame nuoširdžią užuojautą Ni-
jolės Onos Lepeškienės šeimai, 
artimiesiems, draugams – visiems, 
kurie ją pažinojo ir mylėjo. Laikas 
nenuneš užmarštin šio šviesaus, 
daug nusipelniusio Lazdijų kraštui 
Žmogaus atminimo.

Mūsų atmintyje N. O. Lepeškie-
nė išliks drąsos ir meilės tėvynei, 
savo kraštui ir savo artimui sim-
boliu. Saugokime šviesų jos atmi-
nimą, išlikime vieningi, teisingi ir 
puoselėkime istorinę atmintį bei 
tęskime jos pradėtus darbus.

Lazdijų rajono 
savivaldybės vadovai ir 

administracijos darbuotojai

IN MEMORIAM
Nijolė Ona Lepeškienė

1950-04-01—2021-10-25

jauta. 
Rūpinosi krašto istorinės atmin-

ties išsaugojimu bei puoselėjimu, 
laisvės kovotojų palaikų perlaidoji-
mu, jų atminties įamžinimu. Ji buvo 
rajono darbo grupės laisvės kovoms 
įamžinti narė, viena iš knygos „Sei-
rijų kraštas partizanų kovų sūkury“ 
(2018 m.) sudarytojų. 

Lietuvos valstybės 100-mečio 
proga ilgametė kultūros darbuotoja, 
tautiškumo ir laisvės kovų dalyvių 
atminimo skleidėja, socialinės kul-
tūrinės veiklos puoselėtoja N. O. Le-
peškienė buvo apdovanota ordinu 
,,Už nuopelnus Lietuvai“. Atsiėmusi 
ordiną, ji tvirtino, kad jos gyvenimo 
tikslas – visa širdimi mylėti Dievą, 
Tėvynę, artimą. Ir jis buvo išpildytas 
su kaupu. N. O. Lepeškienė visus 
savo darbus skyrė gimtajam kraštui 

kompostuojamos, jei žmonės jų 
neužterštų primesdami į žalią-
sias kitokių kapų atliekų. 

Nei plastikiniai žvakių gaub-
tai, nei dirbtinės gėlės, nei krep-
šelių ar vainikų priedai nėra 
perdirbami. Juos reikia mesti į 
mišrių atliekų konteinerius. 

Kapų atliekos kiekvieną rude-
nį tampa dideliu galvos skaus-
mu jų tvarkytojams, o pilni 
konteineriai prie kapinių piktina 
jų lankytojus. Pasipiktinimo ir 
netvarkos būtų mažiau, jei ant 
kapų neneštume nereikalingų 
puošmenų, jas rinktumėmės ir 
rūšiuotume atsakingai.   

Gerbkime mirusiuosius, my-
lėkime gyvuosius.•
Alytaus regiono atliekų tvarkymo 
centro inf.
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KALbA, KAD...
g Savivaldybės automo-

bilių parką papuošė naujas 
prabangus narys, 2020 metais 
pagamintas „VW PASSAT Lim. 
Business“. Mėnesinė įmoka už 
šį naujoką savivaldybės biu-
džetui kainuoja 600 eurų, per 
metus už tokio automobilio 
nuomą savivaldybė atseikės 
7200 eurų. Su nauju automobi-
liu jokie keleliai neprailgs, net 
ir Lazdijų rajono duobėti. Ir kas 
išdrįs paneigti, kad gyvenimas 
gerėja? Bent jau savivaldybės 
vadovams... 
g Savivaldybė tik mėnesiui 

pasirinko vežėją operatorių ke-
leivių vežimo paslaugai teikti.  
Sutartis su dabartiniu vežėju 
pasirašyta vienam mėnesiui – 
nuo spalio 26 dienos ir galios 
iki lapkričio 25 dienos. Panašu, 
kad pasibaigė senosios sutar-
ties galiojimas, o naujojo ve-
žėjo atrankos konkursas dar 
neįvyko. O žmonėms važiuo-
ti reikia. Pasirašoma sutartis, 
kurios suma mėnesiui 25 000 
eurų, tai metams būtų 300 000 
eurų. Brangus malonumas, 
menkas komfortas. 
g Skylant „valstiečiams“, 

nenurimsta rajone diskusijos, 
kokį kelią pasirinks mūsų rajo-
no „valstiečių“ lyderiai.  Lazdi-

DzūKAI

jų skyriaus valstiečių ir žaliųjų  
pirmininkas yra Seimo nario 
Zenono Streikaus padėjėjas. 
Gerbiamas Seimo narys atskilo 
nuo motininės valstiečių parti-
jos ir pasirinko kelią su Sauliaus 
Skvernelio naujai įkurta partija 
„Vardan Lietuvos“. Gerbiama 
mūsų merė buvo S. Skvernelio 
prezidentinės rinkimų kampa-
nijos komandos narė. Sudėjus 
visus „už“ ir „prieš“, pagal sveiką 
logiką,  mūsų dabartiniai rajo-
no „valstiečių“ lyderiai turėtų 
žygiuoti „Vardan Lietuvos“.
g Lazdijų rajono savival-

dybės Komunikacijos skyrius 
prarado fotografą. Vasaros 
metu puikiai padirbėjęs, gra-
žių merės fotografijų pridaręs 
operatorius mįslingai dingo. 
Skyriaus metrikoje nėra jo kon-
taktų, viešojoje erdvėje nebėra 
ir gražių jo nuotraukų. Kalba-
ma, kad jis išvyko patirties 
semtis į užsienį. O kai sugrįš, 
tai bus ohoho!•Šioje humoristinėje rubri-
koje minimų įvykių ir asmenų 
sutapimai su tikrove yra atsi-
tiktiniai. 

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

NeįtikėtiNa plaNeta

GiethoorN, NyderlaNdai.

KEITėSI NUOMININKAI
*2017 metais Lazdijų rajono savivaldybė išnuomojo hipodromą 
VšĮ „Lazdijų hipodromas“. 
*Lazdijų rajono savivaldybė 2019 m. liepos 9 dieną kreipėsi į VšĮ 
„Lazdijų hipodromas“ dėl tinkamos išnuomoto turto priežiūros. 
Rašte buvo nurodyta iki 2019 m. liepos 12 dienos (per tris dienas) 
sutvarkyti hipodromo teritoriją ir inventorių bei apie atliktus darbus 
informuoti Lazdijų rajono savivaldybės administraciją. 
 *„Lazdijų hipodromui“ iš Dzūkijos VVG pavyko gauti projektinį 
finansavimą –  64 tūkst. eurų. 
*Pusmetį trukusį savivaldybės ir „Lazdijų hipodromo“ susiraši-
nėjimą užbaigė įstaigos vadovo V. Macijausko  2019 m. spalio 
25 dieną savivaldybei išsiųstas raštas, kuriame buvo pranešta, jog 
VšĮ „Lazdijų hipodromas“ nuo 2019 metų lapkričio 1 d. nutraukia 
hipodromo nuomos sutartį. 
*2019 metų rudenį laikinai hipodromo administravimas buvo 
perduotas Lazdijų sporto centrui.
*2020 metų pavasarį, per pirmąją pandemiją, paskelbtas hipodromo 
nuomos konkursas. 
*2020 metų vasarą savivaldybė išnuomojo hipodromą Lazdijų 
žirgininkų klubui. 
*2021 metų pavasarį Lazdijų žirgininkų klubas pareiškė norą 
nutraukti hipodromo nuomos sutartį. 

auksiNės miNtys

Kaip karšta bulvė mėtomas hipodromas 
gal pagaliau sulauks rūpestingo šeimininko?

savivaldybės tarybos posėdyje 
nuspręsta visą Dzūkijos hipodro-
mo turtą su priklausiniais per-
duoti VšĮ Lazdijų sporto centrui. 
Perduoto turto vertė – beveik 944 
tūkst. eurų. 

Apie tai, kaip gaivinamas hi-
podromas, kokią veiklą ten pla-
nuojama plėtoti, „Dzūkų žinios“ 
kalbasi su Lazdijų sporto centro 
direktoriumi Dariumi Liaukevi-
čiumi.

– Lazdijų hipodromą savival-
dybės taryba perdavė Lazdijų 
sporto centrui. Kokia šio objekto 
būklė, kokius darbus teks atlik-
ti, kad hipodromas veiktų visa 
jėga? Kiek reikia tam lėšų, iš 
kur planuojate jų gauti?

– Šiuo metu hipodromo aplin-
ka sutvarkyta, išlygintos stovė-
jimo aikštelės, sutvarkyti pės-
čiųjų takai, pataisyti ir nudažyti 
suoliukai, visiškai sutvarkytos 
arklidės. Visa hipodromo erdvė 
nuolat prižiūrima ir tvarkoma. 
Vidinę tako pusę jau aptvėrėme 
specialia saugia plastikine tako 
tvora, kuri apsaugo žmones ir 
žirgus nuo traumų ir kitų nelai-
mingų atsitikimų. Išorėje esantį 
metalinį aptvarą taip pat planuo-
jame pakeisti tokiu pat. Dabar-
tinio tako išmatavimai atitinka 
tarptautinius reikalavimus, tačiau 
jo danga profesionaliam sportui 
nėra kokybiška. Planuojame ją 
pakeisti. Kol kas – kasdien pri-
žiūrime ir lyginame taką, kad 
nuolat treniruojami žirgai nepa-
tirtų traumų. Atnaujinimui pla-
nuojame pasinaudoti ES fondų 
lėšomis.

– Kas dabar vyksta hipodro-
me? Kokias veiklas numatote 
plėtoti ateityje?

– Hipodromo veikla atgijo – 
mūsų padarytas įdirbis pamažu 
duoda rezultatų. Tapome labiau 
matomi, mūsų veikla domisi tiek 
žirginio sporto profesionalai, tiek 
mėgėjai, o organizuojami rengi-

niai sulaukia vis daugiau žiūro-
vų ir spaudos atstovų dėmesio. 
Hipodrome vyksta grynakraujų 
jojamųjų žirgų, žemaitukų, poni 
veislės žirgelių lenktynės. Arti-
miausiuose planuose – ir jojimo 
pamokos žirginio sporto entuzias-
tams. Visa tai ketiname plėtoti ir 
ateityje. Pamatus pradėjome kloti 
ir muziejaus įkūrimui. Jame būtų 
eksponuojamos nuotraukos iš 
Lietuvos bei Anglijos karališko-
sios šeimos ir žirgų lenktynių, ku-
rias išsaugojo grynakraujų žirgų 
karališkajame ūkyje dirbęs Linas 
Balčiūnas, bei visa kita surinkta 
medžiaga, susijusi su mūsų hipo-
dromu ir žirginiu sportu.

– Ar planuojate ir kaip atgai-
vinti žirginį sportą hipodrome? 

– Stebint mūsų organizuojamą 
veiklą bei žirginio sporto rengi-
nius, manau, neturėtų kilti klausi-
mas „ar planuojame“. Mes jau tai 
darome. Diena po dienos. Šiame 
hipodrome treniruojami žirgai 
skina laurus varžybose, patys 
organizuojame renginius, į ku-
riuos suguža vis daugiau žiūrovų. 

Manau, kad mes ne „gaiviname“ 
žirginį sportą rajone, o puoselė-
jame jį ir kuriame gražias su juo 
susijusias tradicijas.

– Pasirodė informacija, kad 
vienai iš hipodromo tribūnų bus 
suteiktas Karalienės Elžbietos II 
vardas. Kaip planuojate paminė-
ti šį faktą?

– Jūsų turima informacija nėra 
tiksli. Mūsų siekis yra hipodromo 
tribūnai suteikti Anglijos karalie-
nės Elžbietos II vardą. Siekdami 
šio tikslo, jau padarėme įdirbį, 
tačiau paties fakto kol kas patvir-
tinti negalime. Tai turėtų paaiškėti 
artimiausiu metu.

– Su kokiomis organizacijomis 
planuojate bendradarbiauti, plė-
todami hipodromo veiklą? 

– Mes jau bendradarbiaujame 
su Lietuvos žirginio sporto fede-
racija, Lietuvos žirgynais, pavie-
niais žirgų mylėtojais.

– Ačiū už pokalbį.•
„Dzūkų žinių“ informacija

»Atkelta iš 2 psl. 

Pusmetį tarp žemės ir dangaus kabėjęs hipodromas vėl turi naują šeimininką — praėjusį penktadienį vykusiame 
Lazdijų rajono savivaldybės tarybos posėdyje nuspręsta visą Dzūkijos hipodromo turtą su priklausiniais perduoti 
VšĮ Lazdijų sporto centrui. Perduoto turto vertė — beveik 944 tūkst. eurų. 
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Kunigas Valdemaras Smulskis: „Nereikia bent 
kapinėse konkuruoti, visi prieš Dievą esame lygūs“
Baigiantis spaliui, žmo-
nės važiuoti ir pėsti skuba 
aplankyti artimųjų kapus. 
Kapų kauburėliai sumir-
ga chrizantemų žiedais, o 
Vėlinių naktį visos kapi-
nės skęsta žvakių švieso-
je. Senovėje žemdirbiai 
tikėjo, kad ugnis pritrau-
kia mirusiųjų vėles, ugnis 
simbolizuoja dviejų pasau-
lių – gyvųjų ir mirusiųjų 
– amžiną ryšį. Mirusiųjų 
pagerbimo šventėse degan-
ti ugnis – mūsų siekis susi-
taikyti su tais, kurie išėjo 
iš šio pasaulio. Žvelgdami 
į liepsną, mes akimirksnį 
pamirštame save ir susi-
liejame su praeitimi. Mes 
pajuntame šio pasaulio 
trapumą, daromės geresni. 
Sušildyta mūsų dvasios ir 
širdies liepsnos, nurimsta 
ir vėlė, žinodama, kad ji 
dar gyva mumyse. Nors, 
atrodytų, visi žinome lap-
kričio pirmosiomis dieno-
mis minimų švenčių – Visų 
Šventųjų ir Vėlinių – pras-
mę, tačiau ne vienam kyla 
klausimų apie šių svarbių 
dienų ištakas, esmę, pami-
nėjimo būdus. 

IšSKIRTINėS METų DIENOS
Krosnos ir Šeštokų parapijų kle-
bonas Valdemaras Smulskis pa-
sakojo, jog katalikų bažnyčioje 
nuo senų laikų Visų Šventųjų die-
na (lapkričio 1-oji) yra ta diena, 
kai paminimi ir atsimenami visi 
Šventieji.

„Vėlinės, tai yra ta diena, kai 
lankome tėvelių, senelių, savo gi-
minų kapus. Vieną kartą metuose 
paminime savo šeimos mirusįjį. 
Puošiame kapus, uždegame žva-
keles. Šios abi dienos labai daug 
kuo nesiskiria, nes yra vėlė,  siela, 
mūsų šeimos narys, su kuriais 
tomis dienomis norime suartėti. 
Gimines, artimus žmones mes 
nešiojamės savo širdyje, o vieną 
kartą per metus mes juos pamini-
me“, – pasakojo klebonas. 

Jis teigė, jog ta proga  baž-
nyčioje aštuonias dienas mel-
džiamasi už mirusiuosius, prieš 
Šventas Mišias vyksta  gedulinės 
valandos.  Kunigas jų metu dėvi 
gedulo spalvos – mėlyną arba vio-
letinį  –arnotą. Kunigo nuomone, 
Visų Šventųjų diena ir Vėlinės yra 
gražiausios, išskirtinės dienos, 

kai rengiama gedulinė procesija 
į kapus.

„Procesijos metu kunigas smil-
ko, krapina, yra keturios stotys, 
kunigas privalo tą procesiją or-
ganizuoti. Tačiau ne visi kunigai 
tai daro. Kiekvienoje parapijoje 
kunigas yra kaip popiežius. Esu 
tikras, kad viskas turi būti da-
roma pagal Romos Mišiolą, tuo 
turi remtis kiekvienas kunigas. 
Mes šią procesiją visada orga-
nizuojame, tai, mano nuomone, 
yra privaloma. Ji bus ir šiemet. 
Žinoma, dėl COVID –19 grėsmės 
imamės visų saugumo priemonių, 
tačiau ji tikrai turi vykti“, – sakė 
klebonas.  

KONKURENcIJA VyKSTA IR 
KAPINėSE
Per šias šventes pastebima, jog 
ant kapų žmonės stengiasi už-
degti kuo daugiau žvakučių, at-
rodytų, tuo norėdami parodyti, 
kaip stipriai jie atsimena savo 
artimuosius. 

Kunigas pripažįsta, jog žvaku-
čių deginimas yra neatskiriama 
šios šventės dalis, tačiau primena, 
jog svarbiausia yra mūsų mal-
da. 

„Uždegtų žvakučių skaičius 
nėra svarbiausias pagarbos ir 
atminties rodiklis, svarbiausia – 
malda ir atmintis. Mūsų tokia kul-
tūros samprata – norime atrodyti 
geriau už kaimyną. Koks mano 
antkapis, kokia puokštė, kokia 
žvakutė! Tai liaudyje vadinama 
mandrumu. Mano nuomone, svar-
bu, kad degtų bent viena žvakelė 
už mirusįjį ir jis būtų pagerbtas“, 
– sakė klebonas.  

Jis teigė, jog seniau tas noras 
pasirodyti vieniems prieš kitus  
pasijausdavo ir kapinėse:  koks 
tavo paminklas, toks tu esi turtin-
gas ar skurdžius. Jei turtingesnis, 
tai tavo paminklas bus didelis, jei 
tu neturtingas, tai tavo paminklas 
mažas.

 „Žmonės konkuruodavo ir 
tokiuose dalykuose. Gal taip iš-
reiškiama savigarba, unoras? Ma-
nau, kad žmonės viską turi daryti 
pagal savo galimybes, nereikia 
bent kapuose konkuruoti, mes visi 
esame prieš Dievą lygūs“, – sakė 
klebonas V. Smulskis.

HELOVINą VERTINA SKEPTIšKAI
Paklaustas, kaip jis vertina dabar 
pas mus vis populiarėjančią He-
lovino šventę, V. Smulskis šiuo 

klausimu buvo skeptiškas. 
„Tos dienos – rimtis, susikau-

pimas, atmintis, tačiau nemažai 
žmonių švenčia Helovino šventę, 
drožia moliūgus, tyčiojasi iš mir-
ties. Tai Vakarų tradicija, kurią 
mes bandome pasisavinti, kopi-
juoti ir priderinti prie savo gyve-
nimo, kaip ir daugelį kitų mūsų 
kultūrai svetimų dalykų.  Helovi-
nas su krikščionybe nieko bendra 
neturi. Tai pasityčiojimas, kuriam 
skiriame savo laiką. Reikia tą lai-
ką skirti savo artimiesiems, o ne 
moliūgų skaptavimui“, – sakė V. 
Smulskis.  

LIETUVOJE šVENčIAMA NUO 
SENų LAIKų
Vėlinių, seniau vadinamų Ilginių, 
kilmė siejama su lietuvių tikėjimu, 
kad mirštant žmogui, nuo kūno at-
siskiria vėlė, kuri paskui bendrau-
ja su gyvaisiais, juos lanko. Vėlių 
garbei rengiamos šventės tradicija 
siekia pagonybės laikus. Ji būna 
rudenį, nuėmus nuo laukų derlių. 
Etnografai teigia, jog mirusiųjų 
ir protėvių kultas būdingiausias 
žemdirbių tautoms. Per Vėlines 
buvo ruošiamos vaišės kapinėse 
arba namuose. Vaišėmis norėda-
vo pasigerinti vėlėms, kad jos 
nekenktų. Paprotys valgyti prie 
kapų, palikti ant jų duonos, košės, 
kiaušinių, laistyti kapus pienu, 
medumi, vynu labiausiai buvo 
paplitęs slavų, graikų, rumunų 
tautose. Toks paprotys buvo ir 
Lietuvoje.

Vėlinės ir dabar švenčiamos 
visoje Lietuvoje. Šią dieną su-
važiuoja visi šeimos nariai, kar-
tu lanko artimųjų kapus. Kapai 
puošiami gėlėmis ir žalumynais, 
dedami vainikai, uždegamos žva-
kės. Bažnyčiose vyksta gedulin-
gos pamaldos už mirusiuosius. 
Vienas iš pagrindinių šios die-
nos papročių yra bendros šeimos 
vaišės, kurių metu prisimenami 
mirusieji.

Šiuolaikinį mirusiųjų pagerbi-
mą sunku sieti tiek su protėvių 

kultu, tiek su religiniu mirusiųjų 
pagerbimu. Ne tik tikintys, bet ir 
netikintys savo pareiga laiko šią 
dieną nueiti į kapines, pagerbti 
artimųjų atminimą, išreikšti pa-
garbą tautai ir Tėvynei nusipel-
niusiems žmonėms. Tai yra visų 
vienybės, susitelkimo, rimties 
ir susikaupimo diena, vykdant 
šventus tėvų ir protėvių priesakus 
saugoti mirusiųjų atminimą.

Lietuviai visada gerbė mirusių-
jų atminimą, kapines laikė šven-
tomis ramybės vietomis, šimtme-
čiais išsaugojo ir iš kartos į kartą 
perdavė pagarbos mirusiesiems ir 
jų atminimo papročius.

DzūKIJOJE ILgAI IšLAIKė 
TRADIcIJAS
Ilgiausiai Vėlinių šventimas pa-
gal pagoniškus papročius išliko 
Dzūkijoje. Pagerbdami mirusius, 
žmonės melsdavosi prie valgiais 
nukrauto stalo, ant kurio būdavo 
padėta sėtuvė su uždegta žvake, 
duonos kepaliuku ir kitu maistu, 
kurį vėliau išdalydavo elgetoms, 
kad šie pasimelstų už vėles. Vėli-
nių apeigų metu buvo pagerbiama 
ir deivė Veliona. Tai vėlių Deivė 
– Motina.

Dzūkės seniau šią dieną šeimai 
patiekdavo nekasdieniškų valgių 
– grikinio saldienio ir šaltanosių. 
Saldieniui vandeniu užmaišytus 
grikinius miltus porą dienų parau-
gindavo, paskui tešlą dar pasal-
dindavo sacharinu ir iš jos kep-
davo bandeles. Šaltanosiai buvo 
daromi iš panašiai kaip šiandie-
nos cepelinams sutarkuotų ir nu-
spaustų bulvių, į paplotėlio vidų 
įdedant trintų aguonų ar kanapių. 
Išvirti ir atšaldyti paplotėliai buvo 
valgomi su „meškos pienu“ – pa-
saldintu aguonpieniu.

VyKSTA VėLINIų (ILgIų) žygIAI
Kaip teigia  Etninės kultūros glo-
bos tarybos vyriausioji specialistė 
Audronė Daraškevičienė, šian-
dien galima pastebėti populia-
rėjant prasmingą Vėlinių (Ilgių) 

minėjimo formą – Ilgių žygius ir 
panašius bendruomeninius susi-
būrimus, kurių tikslas – pagerbti 
protėvius, kovotojus už Lietuvos 
laisvę, prisiminti svarbius Lietu-
vos istorijos momentus, o taip pat 
– pabūti su nurimusia gamta. 

Geografė, kraštotyrininkė Ni-
jolė Balčiūnienė pastebi, kad Vė-
linių (Ilgių) žygiai nėra naujas 
reiškinys. Jie pradėti organizuoti 
sovietmečiu kaip pasipriešinimo 
režimui ir etnokultūrinio sąjūdžio 
dalis. „Sovietmečiu Vilniaus 
universiteto studentai etnokul-
tūrininkai per Vėlines visada 
eidavome aplankyti Jono Basa-
navičiaus kapo, – pasakoja M. 
Balčiūnienė. – Mums tai buvo 
labai svarbu – kaip parodymas, 
kad mes iš tiesų gyvename ne 
sovietinės, o laisvos Lietuvos idė-
jomis. Saugumas tai draudė: mes 
buvom neįleidžiami, ne vienas 
buvo areštuotas. Tai buvo didelė 
problema. Tad buvo sugalvota 
elgtis kitaip. 1969 metais Jonas 
Trinkūnas pasiūlė Vėlines (Ilges) 
paminėti prie Karmazinų pilka-
pių.“ 1969-ųjų spalio pabaigoje, 
pasak N. Balčiūnienės, didelis 
būrys jaunimo – VU žygeivių, 
romuviečių – susirinko Karma-
zinų slėnyje ir prie čia esančių 
pilkapių pirmą kartą šventė at-
kurtas senovines Ilges. Nuo tada 
Vėlinių (Ilgių) žygiai Vilniaus 
apylinkėse organizuojami kasmet 
iki šių dienų. 

Etninės kultūros globos tary-
ba kviečia visus Vėlinių (Ilgių) 
laikotarpiu atminti ir pagerbti ne 
tik mirusius artimuosius. Užde-
kime žvakelę ant daug gero visų 
labui padariusio kraštiečio kapo 
arba ant užmiršto, niekieno ne-
lankomo kapelio. Aplankykime 
vietas, kuriose žuvo kovotojai 
už Lietuvos laisvę. Pagerbkime 
pilkapius ar kitas senąsias laido-
jimo vietas, kuriose ilsisi mūsų 
protėviai.•
„Dzūkų žinių“ informacija

KRIKščIONIšKOS šVENTėS IšTAKOS — IV AMžIUJE
Pirmą kartą Visų Šventųjų šventė buvo pradėta švęsti IV a. 
kaip Visų Kankinių diena. Iš pradžių tai buvo atskirų bažnyčių, 
bendruomenių, bet ne visiems krikščionims privaloma šventė. 
Visų mirusiųjų paminėjimo dieną, arba Vėlines, Izidorius Se-
vilietis (VII a.) pasiūlė švęsti pirmą sekmadienį po Sekminių. 
Anatolijus Macietis IX a. pasiūlė Vėlines švęsti sekančią dieną 
po Visų Šventųjų šventės, o 998 m. Kliuni Vienuolyno abatas 
Odilis pradėjo Vėlines švęsti lapkričio 2 d. Pamažu ši data 
išplito po visas bažnyčias ir vienuolynus. Ir tiktai 1311 m. Vė-
linių šventė oficialiai įvedama į Romos katalikų liturgiją. Visų 
Šventųjų šventė įteisinta dar vėliau – 1480 m. Matome, kad 
krikščioniškos mirusiųjų paminėjimo šventės data pritaikyta 
prie senųjų Vėlinių datos.

„Uždegtų žvakučių skaičius nėra svarbiausias pagarbos ir atminties rodiklis, svarbiausia — malda ir atmintis. Mūsų 
tokia kultūros samprata — norime atrodyti geriau už kaimyną. Koks mano antkapis, kokia puokštė, kokia žvakutė! 
Tai liaudyje vadinama mandrumu. Mano nuomone, svarbu, kad degtų bent viena žvakelė už mirusįjį ir jis būtų 
pagerbtas“, — sakė klebonas.  (Redakcijos „Dzūkų žinios“ nuotr., Krosnos kapinės.) 
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100 eurų dydžio išmokos nuo COVID-19 
pasiskiepijusiems senjorams bus mokamos kartu su pensija
Sparčiai prastėjant epide-
miologinei situacijai šalyje, 
žymūs senjorai kviečia 
Lietuvos žmones būti atsa-
kingiems, saugoti savo ir 
artimųjų sveikatą ir drąsiai 
eiti skiepytis nuo COVID-
19. Ypač tai padaryti kvie-
čiami didžiausią riziką pa-
tiriantys vyresnio amžiaus 
žmonės, turintys gretutinių 
ligų. 75 metų ir vyresniems 
žmonėms, pasiskiepiju-
siems nuo COVID-19, bus 
mokamos 100 eurų išmokos 
kartu su pensija ar kitomis 
„Sodros“ išmokomis.

Etnomuzikologė, televizijos ir ra-
dijo laidų vedėja Zita Kelmickaitė 
sako prieš pusmetį pasiskiepijusi 
dviem „Pfizer“ vakcinos dozėmis 
ir besiruošianti pasiskiepyti tre-
čiąja sustiprinančiąja doze. Ponia 
Zita sako, kad jai yra nesupran-
tama žmonių baimė skiepytis ir 
delsimas apsispręsti.

„Nesuprantu, kodėl tiek laiko 
žmonės dar neapsisprendė, skie-
pytis jiems ar ne. Galvoju, arba jie 
yra žiauriai užsispyrę, arba jiems 
kažkas susuko galvas pasakodami 
įvairius baisius gyvenimo sce-
narijus. Kaip tik, sakyčiau, daug 
baisių atvejų nutinka, kai žmonės 
suserga iš neatsargumo ar iš kvai-
lumo. Suserga, nes nepasiskiepi-
jo. Aš nesuprantu, kodėl būčiau 
turėjusi nesiskiepyti. Tokiu atveju 
būčiau privalėjusi sėdėti užsida-
riusi, nieko nematyčiau, niekur 
negalėčiau įeiti, kelčiau grėsmę 
žmonėms. Aš pasiskiepijau ir 
man nieko nenutiko. Man net 
nesuprantama ta žmonių baimė 
skiepytis“, – sako ponia Zita.

Režisierius ir laidų vedėjas 
Vytenis Pauliukaitis taip pat yra 
pasiskiepijęs nuo COVID-19 ir 
kviečia kuo skubiau tai padaryti 
ir kitus, ypač vyresnio amžiaus 
žmones.

„Aš galvoju, kad užtenka jau 
čia mums galų gale diskutuoti. 
Apie skiepus žinome nuo vaikys-
tės. Skiepyti buvome ir vienais, 
ir kitais skiepais ir nenumirėme. 
Priešingai – buvome apsaugoti 
nuo daugelio ligų. Užtenka čia 
diskutuoti, reikia imtis atsako-

mybės, eiti skiepytis ir apsaugoti 
savo bei kitų sveikatą“, – sako 
ponas Vytenis. 

Lietuvos pagyvenusių žmonių 
asociacijos prezidentė Grasilda 
Makaravičienė sako, kad dedama 
daug pastangų įtikinti senjorus pa-
siskiepyti nuo COVID-19 ir taip 
apsaugoti savo ir kitų sveikatą. 

„Norėčiau pasakyti senjorams, 
kad reikia klausyti, ką sako 
specialistai, medikai. Skiepai 
gali išgelbėti gyvybę, išsaugo-
ti sveikatą. Yra žmonių, kurie 
dėl sveikatos problemų negali 
skiepytis. Jei kyla klausimų, ar 
sveikata leidžia skiepytis, reikia 
tartis su šeimos gydytojais, jie 
pasižiūrės jūsų ligos istorijas ir 
pasakys. Kviečiu nelaukti, kuo 
skubiau išsiaiškinti ir pasiskiepy-
ti, jei gydytojai leidžia“, – sako 
Lietuvos pagyvenusių žmonių 
asociacijos prezidentė Grasilda 
Makaravičienė.

VIENKARTINė IšMOKA
Siekiant paskatinti labiausiai pa-
žeidžiamus visuomenės narius 
skiepytis ir pagerinti epidemio-

loginę situaciją šalyje, nuspręsta 
skirti vienkartines išmokas. Nuo 
rugsėjo 1 d. iki lapkričio 30 d. 
75 metų ir vyresniems žmonėms, 
pasiskiepijusiems nuo COVID-
19 dviem vakcinos dozėmis, 
bus mokamos 100 eurų dydžio 
vienkartinės išmokos. Jei šios 
amžiaus grupės žmonės jau yra 
anksčiau pasiskiepiję, kviečiami 
sustiprinti savo imunitetą ir pasi-
skiepyti trečiąja sustiprinančiąja 
vakcinos doze. Tai padariusieji 
iki ateinančių metų kovo 31 d. 
taip pat gaus 100 eurų išmoką. 
Vienkartinę išmoką gaus ir tie 75 
metų ir vyresni žmonės, kurie jau 
yra pasiskiepiję sustiprinančiąja 
trečiąja vakcinos doze.

KODėL PASIRINKTA šI AMžIAUS 
gRUPė (75+)?
Šiai grupei priklausančių asmenų 
imunizacijos lygis yra gerokai 
mažesnis nei kitų aukštos rizi-
kos grupių. Jiems yra didžiausia 
hospitalizacijos rizika ir dvigubai 
didesnė rizika mirti nuo COVID-
19 nei kitoms amžiaus grupėms 
priklausantiems asmenims. 

IšMOKą gAUS IR šIEK TIEK 
JAUNESNI
Visuomenei kyla klausimų, ar as-
muo turi būti sukakęs ne mažiau 
kaip 75 metus skiepijimosi dieną, 
kad jam būtų mokama vienkartinė 
išmoka. Skiepytis gali ir 74 metų 
asmenys, tačiau svarbu, kad 75 
metai jiems sukaktų šių metų lap-
kričio 30 d., jei 2021 m. rugsėjo 
1 d. buvęs nepasiskiepijęs asmuo 
pageidauja gauti vienkartinę iš-
moką pasiskiepijus pagal pilną 
skiepijimo schemą, arba 2022 m. 
kovo 31 d., jei asmuo nori gauti 
vienkartinę išmoką pasiskiepijęs 
sustiprinančiąja vakcinos doze.

IšMOKA bUS MOKAMA TIK 
VIENą KARTą
100 eurų išmoką asmuo galės 
gauti tik vieną kartą. Nuo 2021 m. 
rugsėjo 1 d. iki lapkričio 30 d. 75 
metų ir vyresni žmonės, pasiskie-
piję dviem dozėmis, vienkartinę 
išmoką gaus po pilnos vakcina-
cijos. Vienkartinę išmoką gaus 
taip pat ir tie šios amžiaus grupės 
senjorai, kurie jau yra pasiskiepiję 
arba pasiskiepys sustiprinančiąja 
trečiąja vakcinos doze iki 2022 
m. kovo 31 d. Vienkartinę išmo-
ką gaus ir tie senjorai, kurie iki 

lapkričio 30 d. nepasiskiepys, nes 
bus persirgę COVID-19 ir dėl to 
negalės būti paskiepyti, tačiau pa-
siskiepys nuo šių metų gruodžio 
1 d. iki 2022 m. kovo 31 d.

PRAšyMų IšMOKAI gAUTI 
TEIKTI NEREIKIA
Prašymų 100 eurų vienkartinei 
išmokai gauti teikti nereikės. 
Duomenys apie vyresnio amžiaus 
asmenis bus tikrinami registre. 
Vienkartinę išmoką senjorai gaus 
kartu su pensija ar kita išmoka, 
kurią moka „Sodra“. Išmoka bus 
mokama po pilnos vakcinacijos 
kitą mėnesį kartu su pensija ar 
kita „Sodros“ mokama išmoka 
pavedimu į banko sąskaitą arba ne 
vėliau kaip iki 2022 m. balandžio 
30 d. pristatant į namus.

FINANSINIų NUOSTOLIų DėL 
IšMOKOS SENJORAI NEPATIRS
Jei žmonės gauna kompensaciją 
už šildymą ar kitas išmokas, vien-
kartinė 100 eurų išmoka neturės 
jokios įtakos skiriant jiems mi-
nėtas išmokas. Šie pinigai nebus 
įskaičiuojami į asmens ar šeimos 
pajamas.•
Partnerio turinys

Etnomuzikologė, televizijos ir radijo laidų vedėja Zita Kelmickaitė  sako, kad jai yra nesuprantama 
žmonių baimė skiepytis ir delsimas apsispręsti. (Giedriaus Akelio nuotr.)

Režisierius ir laidų vedėjas Vytenis Pauliukaitis taip pat yra pasiskiepijęs nuo CoVID-19 ir kviečia kuo skubiau tai 
padaryti ir kitus, ypač vyresnio amžiaus žmones. (Giedriaus Akelio nuotr.)

Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos prezidentė 
Grasilda Makaravičienė:  „Skiepai gali išgelbėti gyvybę, 
išsaugoti sveikatą.“ („Senjorų žodžio" archyvo nuotr.)
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»Atkelta iš 1 psl. 
– Kaip atsitiko, kad pasirinkote 

bibliotekininkės kelią? Kas tam 
turėjo didžiausios įtakos? 

– Nuo mažens traukdavo 
knygos, anksti išmokau skaity-
ti. Patikdavo lankytis bibliote-
kose, specifinis knygų kvapas, 
disciplinuotai išdėstytos knygos 
lentynose ir... paslaptinga tyla. 
Iš kažkur buvome gavę skaity-
tojų formuliarų, tai su sese nuo 
mažens žaisdavome biblioteki-
ninkes. Matyt, ne atsitiktinai pa-
sirinkau studijuoti lietuvių kalbą 
ir literatūrą, vėliau organizacijų 
vadybą. Labiausiai bibliotekoje 
patraukė kolektyvas – intelektua-
lūs, nuoširdūs kolegos. Geriausius 
žodžius norisi skirti ir buvusiai 
bibliotekos direktorei Aldonai 
Ribinskienei. 

– Lazdijų bibliotekoje išdirbote 
17 metų. Kaip per tą laiką keitėsi 
biblioteka, jos veikla, skaitytojai, 
darbuotojai?

– Bibliotekos veikla pastarai-
siais dešimtmečiais labai keitėsi, 
kadangi daug modernumo įnešė 
informacinės technologijos. Nuo 
2004 m. įdiegus Lietuvos integra-
lią bibliotekų informacinę sistemą 
su vieninguoju bilietu, prasidėjo 
naujausių technologijų ir pokyčių 
era. Tuo metu ir buvo didžiausia 
darbuotojų kaita. O skaitytojai 
prisitaikė. Vieni mieliau ima po-
pierinę knygą, kiti – skaitmeni-
nę. Su bibliotekoje vykstančiais 
pokyčiais auga ir darbuotojai, ir 
skaitytojai. Šiuo metu ypač popu-
liarūs informacinio raštingumo, 
elektroninių paslaugų mokymai. 
Pats gyvenimas priverčia žmogų 
mokytis, tobulėti, neatsilikti. Daug 
jaunatviško optimizmo įnešė bi-
bliotekoje įkurta Jaunimo centro 
erdvė. Tarp Lietuvos bibliotekų 
buvome pradininkai, dirbantys 
aktyviai su jaunais žmonėmis, jų 
laisvalaikiu. Daug kur teko dalin-
tis gerąja patirtimi ne tik Lietuvos 
bibliotekose, bet ir užsienyje.

– Ką pavyko nuveikti per tuos 
11 metų, kai vadovavote Lazdijų 
viešajai bibliotekai? 

– Puikiai prisimenu savivaldy-
bės tarybos posėdį, kai pasky-
rė vadovauti bibliotekai. Savo 
kalboje sakiau: prašau manimi 
pasitikėti. Tuo momentu buvau 
jauniausia vadovė rajone. Esu dė-
kinga buvusiam rajono savival-
dybės merui Artūrui Margeliui, 
kuris įžvelgė mano lyderystę ir 
atsidavimą bibliotekiniam darbui. 
Vadovavau ne tik Lazdijų viešajai 
bibliotekai, 8-erius metus aktyviai   
dalyvavau Lietuvos savivaldy-
bių viešųjų bibliotekų asociaci-
jos veikloje, buvau prezidentės 
pavaduotoja, projektų rengėja. 
Teko organizuoti daug kvalifika-
cinių renginių vadovams, vizitų 
į užsienio šalis. Džiaugiuosi, kad 
sėmiausi patirties Skandinavijos 
šalių, Islandijos, Prancūzijos, Por-
tugalijos, Graikijos, Vokietijos ir 
kitų šalių bibliotekose. 

Suburtas stiprus kolektyvas, su-

tvarkyta rajono bibliotekų bazė, 
Veisiejų bibliotekoje įkurta uni-
kali knygrišystės paslauga (Lie-
tuvoje tokių vietų yra vienetai), 
į knygą „suguldyta“ rajono bibli-
otekų istorija, kiek literatūrinių 
renginių kartu su literatų klubu 
„Jotvingis“, saviraiškos klubu 
„Lazdijų menė“, susitikimų su 
žymiais Lietuvos žmonėmis ir 
dar daug kitos projektinės vei-
klos, kuriai išvardinti neužtektų 
viso „Dzūkų žinių“ laikraščio. 
Darbus daro visa komanda, todėl 
AČIŪ kolegoms, kad pavyko eiti 
bendrų tikslų link, dėkinga rajo-
no savivaldybės merei Ausmai 
Miškinienei už bibliotekininkų 
bendruomenės palaikymą, rajo-
no savivaldybės administracijos 
skyrių vadovams, kad visuomet 
profesionaliai suteikdavo pagal-
bą, skaitytojams, kad savo apsi-
lankymais įrodote, jog biblioteka 
yra reikalinga. 

– Sisteminį ir įprastą bibliote-
kų darbą nutraukė pandemija. 
Kokios pandemijos pamokos bi-
bliotekos veiklai, skaitytojams? 

– Šiuo metu kaip niekad daug 
neigiamos informacijos ir ke-
liančios dideles baimes. Būkite 
budrūs ir informaciją priimkite 
kritiškai mąstydami. Geriau pa-
sirinkite skaityti knygas, remkitės 
fundamentaliais dalykais – klasi-
ka, senolių išmintimi, derinkite 
su savo turima patirtimi ir da-
rykite savas išvadas. Juk dažnai 
nustembame supratę, kad juoda 
gali būti balta, o balta – juoda. Pa-
moka visiems labai paprasta, kaip 
rašė Egziuperi: „Matyti galima 
tik širdimi. Tai, kas svarbiausia, 
nematoma akimis“.

– Kas, Jūsų nuomone, yra bi-
blioteka regiono mieste, kokia 
jos misija? 

– Bibliotekoje darbas – kas-
dieniai susitikimai su įvairiausio 
rango žmonėmis, skirtingų sko-
nių, skirtingų nuotaikų, poreikių. 
Mano tikslas buvo bibliotekinin-
kams įdiegti, kad į biblioteką atė-
jęs žmogus  gautų daugiau negu 
tikėjosi. Iš tikrųjų taip ir yra, bi-
bliotekininkas kasdien tampa ir 
psichologu, ir socialiniu darbuo-
toju, dvasiniu gydytoju, informa-
cinių technologijų konsultantu.   

Šiandieninė rajono bibliotekos 
vizija – moderni, patraukli, saugi, 
bendruomeniška erdvė, įkvepianti 
Lazdijų rajono gyventojus skaity-
mui, informavimui, mokymuisi, 
tobulėjimui, turiningam laisvalai-
kiui, saviraiškai, bendravimui. 

Būtina bibliotekos misija – 
supažindinti žmones su garsiais 
krašto rašytojais, menininkais, 
kitais visuomeniniais veikėjais, 
jų svariais darbais. Todėl dar šiais 
metais šalia bibliotekos pastato 
iškils Nacionalinės kultūros ir 
meno premijos laureatams skirtos 
skulptūros, pirmoji iš jų rašytojai 
Bitei Vilimaitei, vėliau – poetui 
Sigitui Gedai.

– Per paskutinį dešimtmetį 

Renatos Rudienės atsisveikinimas:  
„Skaitykite, atraskite, džiaukitės ir gyvenkite!“

pastebimas bibliotekos filialų 
kaimo vietovėse nykimas. Ar 
reikia kaime bibliotekos? 

– Aš manau, kad šį klausimą 
turi spręsti pačios kaimo bendruo-
menės. Jeigu žmonėms reikia, jie 
turi tai aiškiai ir argumentuotai 
pasakyti rajono vadovams. Mūsų 
rajono vadovai visada palaikė bi-
bliotekos kultūrą, dar daug pada-
linių yra kaimiškose vietovėse, 
visur įdiegtas internetas, naujau-
sios knygos ir naujausia kompiu-
terinė įranga įgyta Nacionalinės 
bibliotekos lėšomis. Telieka pa-
tiems bibliotekininkams tobulė-
ti, aktyviai lietis į bendruomenės 
gyvenimą. 

– Jei nebūtumėte tapusi biblio-
tekininke, kuo galėjote tapti? 

– Svajojau dirbti su komuni-
kacija, kurti tekstus ir vaizdinius 
reklamoms, tačiau įgijau moky-
tojo kvalifikaciją, bet įsidarbinau 
bibliotekininke ir tapau bibliote-
kos vadove. 

Iš tikrųjų, svarbiausia – gerai 
jaustis ten, kur esi, tada žmogaus 
galimybės tampa neribotos.

– Lankėtės užsienyje, ben-
dravote su kolegomis iš kitų 
šalių. Kuo skiriasi bibliotekos 
darbuotojo statusas pas mus ir 
užsienyje? 

– Šiuo metu Lietuvos bibli-
otekos turi išaugusias stiprias 
pozicijas, kuo toliau, tuo labiau 
bibliotekininko darbas yra mato-
mas, įvertinamas. Anksčiau Lie-
tuvos bibliotekininkai pavydėda-
vo Suomijos bibliotekininkams 
ir statuso, ir materialinės bazės. 
Tačiau dabar pas mus tikrai daug 
kas pasikeitę, bibliotekos labai 
modernios, o statusą išsikovoti 
vis dėlto turi pati bibliotekinin-

kų bendruomenė – pasitikėjimo 
jausmas, saviraiška ir tobulėjimas 
turėtų būti kasdienis biblioteki-
ninko darbas su savimi.

– Gimėte, augote Lazdijuose, 
čia prasidėjo Jūsų, kaip sąmo-
ningo žmogaus, pasaulio suvo-
kimas, karjera. Ar negaila palikti 
savo gimtinės? Kodėl tiek daug 
metų gyvenote ir dirbote čia, ar 
nebuvo noro dirbti ir gyventi 
Lietuvos didmiestyje? 

– Yra liūdesio, kad teks išsiskir-
ti su kolektyvu, kuris man labai 
daug reiškia, kad čia lieka tėvai, 
sesers šeima, su kuriais glaudžiai 
bendraujame, draugai, tačiau gy-
venimas nestovi vietoje. Pokyčiai 
ir tekanti energija žmogui reika-
lingi kaip oras.  

– Esate išsilavinusi, plačių 
interesų ir didelio kultūrinio 
imlumo žmogus. Kaip patenkin-
davote savo dvasinio gyvenimo 
poreikius Lazdijuose? 

– Išduosiu, kas  paskutiniu 
metu mane dvasiškai sustiprina 
– tai nepažįstamų bendraminčių 
virtualūs susitikimai SLAPTAME 
KNYGŲ KLUBE. Čia aptariame 
skaitytas knygas, žiūrėtus filmus, 
spektaklius, laisvai diskutuojame 
ir interpretuojame įvairiomis te-
momis. Lazdijuose gyvenant, kul-
tūros troškulį galima numalšinti 
dalyvaujant aukšto lygio Lazdijų 
kultūros centro renginiuose arba 
nuvykstant į bet kurį Lietuvos, 
netgi ir Lenkijos miestą. Kaip 
visada, tik noro  reikia turėti!

– Ar daug skaitote? Kokia 
mėgstamiausia Jūsų knyga? 

– Esu Dvynys, tai dažnai kelias 
knygas skaitau pakaitomis. Šiuo 
metu skaitau ir analizuoju dvi 

knygas: V. Petraitienės „Savęs ir 
Visatos pažinimo link“  ir N. N. 
Taleb „Rizikuoti savo kailiu: kas-
dienio gyvenimo pasirinkimai“.

Lėtai skaitau todėl, kad  dabar-
tinio pasaulio šurmulyje išgirs-
čiau, suprasčiau ir pajusčiau, ką 
perskaitau.

– Jaunimas vis mažiau skaito 
knygų, todėl skursta jų kalba 
ir paprastėja mąstymas. Koks 
Jūsų receptas, kad ši situacija 
pasikeistų? 

– Kurti neformalius draugų, 
bendraminčių knygų klubus ir 
kviesti prisijungti nepažįstamus 
žmones. Skaityti knygas, lyg žai-
džiant žaidimą: ieškoti savęs, ieš-
koti atsakymų sau, o juos atradus, 
išmokti pasidžiaugti ir pasidalinti 
su kitais.

– Ko norėtumėte palinkėti savo 
kolegoms, kultūros darbuoto-
jams, nuolatiniams skaitytojams, 
kurie ir toliau gyvens Lazdijuo-
se? 

– Pirmiausia sėkmės linkiu 
savo pavaduotojai, turinčiai il-
gametę darbo patirtį biblioteko-
je, įgijusiai bibliotekininkystės ir 
komunikacijos specialybę, Astai 
Mickevičienei, kuriai drąsiai pa-
lieku vadovavimą bibliotekai. 

Dėkoju likimui, kad savo gim-
tajame Lazdijų krašte pažinau 
daug gerų, dvasiškai stiprių žmo-
nių. Laikykitės vertybių, tradici-
jų ir jas papildykite naujovėmis. 
Skaitykite, atraskite, džiaukitės 
ir gyvenkite!

– Ačiū už prasmingas mintis. 
Sėkmės naujame gyvenimo eta-
pe, kad banguojanti jūra suteiktų 
postūmį naujiems darbams!•
„Dzūkų žinių“ informacija

2019 m. vasarį atnaujinta biblioteka Meteliuose. Šiuolaikiškas interjeras, patrauklios erdvės iki šiol džiugina ir 
skaitytojus, ir darbuotojus. Suburtas stiprus rajono bibliotekininkų kolektyvas, sutvarkyta bibliotekų bazė, Veisiejų 
bibliotekoje įkurta unikali knygrišystės paslauga (Lietuvoje tokių vietų yra vienetai), į knygą „suguldyta“ rajono 
bibliotekų istorija, kiek literatūrinių renginių kartu su literatų klubu „Jotvingis“, saviraiškos klubu „Lazdijų menė“, 
susitikimų su žymiais Lietuvos žmonėmis suorganizuota ir dar daug kitų projektinių veiklų įgyvendinta.
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ir patys, krauna lizdus, juos pasi-
tvarko, pasitaiso. „Jie viską krau-
na ant viršaus. Ir dabar taip bus. 
Jie dar kraus savo šakas, prisineš 
samanų, dar tobulins lizdą – ant 
šio pagrindo susikraus savo“, – 
pasakoja jis. 

Bedirbant arboristams virš gal-
vų vis pasirodydavo išskrendan-
čių žąsų pulkeliai, čia praskriejo 
ir juodoji meleta, vakarėjant, jau 
gerokai sutemus, pradėjo ūbauti 

pelėda. „Kol baigėme darbus, ir 
pirmosios pelėdos pradėjo ūbau-
ti“, – sakė pavargę, bet laimingi 
naujo lizdo juodiesiems gandrams 
įkūrėjai. 

Išsiskirstė linkėdami, kad pa-
vasarį juodieji gandrai čia tikrai 
apsigyventų, perėtų jauniklius 
ir, anot seno prietaro, saugotų šį 
mišką. Juk sakoma, kad juodasis 
gandras nuo piktųjų dvasių saugo 
žemes, kuriose gyvena.•

„Namą“ juodajam gandrui arboristai surentė per 6 valandas 
Dineta Babarskienė
Kalniškės miško glūdu-
moje augančiame sename 
ąžuole buvo įrengta lizda-
vietė Dzūkijos perlui – juo-
dajam gandrui. Tam pri-
reikė ir arboristų pagalbos. 
Tokie dirbtiniai lizdai turė-
tų padėti šiai nykstančiai, į 
Lietuvos raudonąją knygą 
įtrauktai rūšiai išsaugoti, 
pagausinti jos populiaciją. 
Specialistai tikina, kad 
juodieji gandrai nyksta dėl 
keleto priežasčių: intensy-
vios miškininkystės, pelkių 
ir miškų sausinimo, gau-
saus žmonių lankymosi net 
ir nuošaliuose miškuose, 
aplinkos teršimo.

Kad senas ąžuolas su didelėmis 
ir plačiai į šalis išsikerojusiomis 
šakomis tinkamas šiam itin re-
tam paukščiui, jau seniai pastebėjo 
gamtininkas Ramūnas Buinauskas. 
Kaip pats prisipažįsta, vis pasva-
jodavęs, kad čia būtų ideali vieta 
juodojo gandro lizdui, tačiau įlipti 
į tokį aukštį – iššūkis. „Juodieji 
gandrai lizdams krauti medžius 
dažniausiai renkasi miško gilu-
moje, sunkiai prieinamose vietose, 
senuose, dideliuose medžiuose: 
ąžuolai jiems itin patinka“, – sako 
jis. Žinia, į tokias vietas papras-
tai neprivažiuosi, o ir įlipti kaip 
šįkart į beveik 20 metrų aukštį ne 

taip jau paprasta. Vieta čia, anot 
jo, rami, žmogaus koja retai čia 
įkeliama, kelių mažai, tad niekas 
netrikdys juodųjų gražuolių. Ypač 
tai svarbu, sako, perėjimo metu, 
kai šis paukštis itin jautrus bet ko-
kiems trikdžiams.  „Tai itin atsar-
gus ir paslaptingas gūdaus miško 
paukštis. Žmonių kaimynystės 
vengia“, – tikina gamtininkas. 
O ir priskridimas prie lizdo šiam 
miško sparnuočiui čia tiesiog ide-
alus: kaip tik jam. „Ir maitinimuisi 
itin palankios sąlygos, kalvotame 
miške yra nemažai pelkučių, o jis 
juk mėgsta drėgnas, pelkėtas vie-
toves“, – aiškina pašnekovas. 

Lizdas buvo įrengtas maždaug 
20 metrų aukštyje. Į pagalbą at-
skubėjo arboristai. Be jų čia – 
nė iš vietos. Vaikinams tai buvo 
nauja patirtis, pirmas kartas. 
Teko klausyti lizdo „architekto“ 
Ramūno  nurodymų, kaip vis-
kas turėtų atrodyti, kad gandrui 
tiktų ir patiktų, kad jis pasirinktų 
šį lizdą. „Aš dabar turiu mąstyti 
kaip gandras“, – juokavo vienas iš 
arboristų, „tupėdamas“ ąžuole. 

O darbelio, patikėkit, čia buvo! 
Bet pamažu besidarbuojant buvo 
sukonstruotas lizdas, gal teisin-
giau būtų sakyti, pagrindas lizdui. 
„Ir šakelių reikia pakamšyti tarp 
storų šakų, lyg kašiką pintum, 
kad viskas būtų kuo natūraliau, 
kad gandrui atrodytų, jog čia jau 
gyventa“, – aiškino Ramūnas.

Dabar, kai jau padarė darbą, 
labai tikisi, kad lizde apsigyvens 
juodasis gandras. „Man atrodo, 
kad jam čia patiks“, – tikino 
„namo“ statytojas – vienas iš ar-
boristų. Tiesa, vaikinukai norėjo 
likti nežinomi. Sakė, jei lizde ti-
krai apsigyvens juodasis gražuo-
lis, tada jau bus rezultatas, bus ir 
apie ką pasikalbėti. 

Jiedu būtinai prašė pranešti, 
jeigu pavasarį lizde įsikurs juo-
dasis gandras. Ramūnas sako, kad 
lizdas tinkamas ne tik juodajam 
gandrui, visai tikėtina, kad jį gali 
pasirinkti ir jūrinis erelis ar ma-
žasis erelis rėksnys. „Tikiu, kad 
juodieji gandrai naujai iškeltą liz-
dą tikrai susiras. Tai greičiausiai 
padaro jaunikliai. Tikėtina, kad 
jie čia ir apsigyvens. Išskridę iš 
Lietuvos, peržiemos, sugrįš, apsi-
žiūrės teritoriją, susiras sau  porą 
ir, tikėtina, įsikurs šiame lizde“, 
– tikina jis.  Į Lietuvą šie paukš-
čiai parskrenda kovo mėnesio 
pabaigoje–balandžio pirmojoje 
pusėje, būna, kad ir šiek tiek vė-
lėliau – gegužės pradžioje.

„Namas juodajam gandrui per 
6 valandas nuo A iki Z“, – pa-
skaičiavo dirbusieji. Sakė, kad 
tikėjosi, jog užtruks apie trejetą 
valandų, tačiau pasirodė, kad ne 
viskas taip paprasta. Tikimasi, 
kad tvirtas pagrindas patiks gan-
drams, jų perėjimas bus saugus. 
Anot Ramūno, gandrai viską daro 

Lizdas įrengtas maždaug 20 metrų aukštyje.

Alytus pasipildė dar viena labai reikalinga įstaiga — duris atvėrė Vaikų 
multisensorinė klinika, teiksianti psichosocialines reabilitacijos paslaugas

Rita Krušinskaitė
Vaikų multisensorinė 
klinika, skirta  psicho-
loginių ar psichiatrinių 
sutrikimų bei mišrių rai-
dos sutrikimų turintiems 
vaikams, įsikūrė Daugų 
gatvėje 5A. 

Idėja įsteigti multisensorinę 
kliniką, galė siančią padėti vai-
kams grįžti į visavertį gyvenimą 
ar bent pagerinti jų sveikatos 
būklę, kilo veiklioms Alytaus 
LIONS moterų klubo narėms.

Anot Alytaus LIONS moterų 
klubo prezidentės Sigitos Sta-

siukynienės, ji savanoriaudama 
Santaros klinikose matė, koks 
poreikis yra vaikų reabilitacijai, 
kurios laukti eilėse tenka mėne-
siais, kad neretai tėvams tenka 
rinkti lėšas per įvairias akcijas, 
kreiptis į labdaros fondus, jog 
galėtų vaikams suteikti reabili-

taciją užsienyje. „Klinika įkur-
ta Alytuje, nes ir regionas gali 
pritraukti žmones iš didžiųjų 
miestų gydytis čia“, – neabejoja 
S. Stasiukynienė.

Kad tokia klinika labai reika-
linga, pritarė ir vaikų ir paauglių 
gydytoja psichiatrė Vida Niem-
cienė: „Vaikų ir paauglių psichi-
kos dienos stacionaro sąrašuose 
yra per šimtas ikimokyklinio ir 
pradinio mokyklinio amžiaus 
vaikų su autizmo spektro, miš-
riais raidos ir emociniais sutriki-
mais. Ir tokių sutrikimų turinčių 
vaikų vis daugėja.“

„Kai turi svajonę ar tikslą, 
jo sieki, o kai turi didelį tikslą, 
dirbi labai daug, bet jį taip pat 
pasieki. Šiandien mūsų buvimas 
čia dar kartą įrodo, kad visos 
svajonės gali išsipildyti ir visi 
tikslai gali būti pasiekti. Džiugu 
šiandien šiame renginyje matyti 
tiek daug gražių, jaunų, veiklių 
moterų, ant kurių stiprių ir kar-
tu gležnų pečių šis projektas ir 
buvo įgyvendintas“, – dėkodama 
už bendrą indėlį ir sveikindama 
klinikos kolektyvą atidarymo 
proga sakė Alytaus miesto sa-
vivaldybės mero pavaduotoja 
Jurgita Šukevičienė.

Poliklinikos direktorius Ma-
rius Jasaitis tikisi, kad žinia apie 
Alytuje atidarytą Vaikų multi-
sensorinę kliniką greitai pasklis 
po Pietų Lietuvos regioną ir ši 
įstaiga sulauks daugybės lanky-

tojų. Klinikos paslaugomis galės 
naudotis ne tik Alytaus miesto, 
bet ir viso Pietų Lietuvos regi-
ono vaikai.

Keturiuose klinikos kamba-
riuose – minkštajame žaidimų, 
tamsiajame ultravioleto, žaidi-
mų ir edukaciniame – sukurta 
aplinka stimuliuos jausmus ir 
emocijas, gerins suvokimą bei 
dėmesio koncentraciją, atmin-
tį, pažinimą bei lavins kalbą, 
mažins agresiją ir baimes, išsi-
blaškymą, gerins psichosociali-
nę adaptaciją.

Iš ligonių kasų finansuojamas 
paslaugas bus galima gauti su 
šeimos gydytojo siuntimu, jos 
bus teikiamos įvertinus svei-
katos būklę ir sudarius indivi-
dualų gydymo planą. Klinikoje 
pacientai bus priimami 15–19 
valandomis, reabilitacijos se-
ansas truks pusvalandį. Teikiant 
paslaugas, pagal poreikį galės 
dalyvauti ir tėvai. Atsižvelgiant 
į indikacijas, reabilitacija galės 
būti teikiama ir kelių vaikų gru-
pei vienu metu.

Vaikų multisensorinės klini-
kos įrangos vertė – 75 tūkst. 
eurų, projektą įgyvendino ir prie 
jo prisidėjo Alytaus LIONS mo-
terų klubas, Alytaus Dzūkijos 
LIONS klubas, Velizy-Vilaku-
blė (Prancūzija) LIONS klubas, 
Alytaus miesto savivaldybė, 
Alytaus poliklinika, rėmėjai ir 
geros valios alytiškiai.•

Vaikų multisensorinė klinika jau laukia pacientų. (Alytaus miesto sav. nuotr.)



10 Dzūkų žinios Nr. 43 / 2021 10 28 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt

ETERIS
Išskirtiniai „Tele2“ pasiūlymai „Samsung 
Galaxy“, „iPhone 12“ ir „Fonos M1“ telefonams

Gyvenimas be išmaniojo telefono 
jau neįsivaizduojamas. Norin-
tiems atsinaujinti savo įrenginį 
dabar pats metas operatoriaus 
salonuose ir internetinėje par-
duotuvėje www.tele2.lt pasinau-
doti sumaniais pasiūlymais ir 
išmaniuosius įsigyti pigiau. 

„Siekiame, kad kasdien naudojamus 
išmaniuosius vartotojai galėtų įsigyti 
patraukliomis kainomis. Populiariausių 
gamintojų modelius dabar galima įsigyti 
pigiau ir su dovanomis“, – sakė Petras 
Masiulis, „Tele2“ generalinis direkto-
rius.

„SAMSUNg“ TELEFONAI NET IKI 32 
PROc. PIgIAU
„Samsung“ gerbėjams – auksinis ruduo. 
Šiuo metu populiariems telefonų mo-
deliams – „Samsung Galaxy A52s 5G“ 
(128 GB), „Samsung Galaxy S20 FE“ 
(128 GB) – taikomos nuolaidos net iki 
32 proc. 

Pavyzdžiui, minėtą „Samsung Galaxy 
A52s 5G“ (128 GB) dabar galite įsigyti 
vos už 399 Eur, mokant visą sumą iškart. 
Su planu „Neriboti GB“ ir pasirašant 
24 mėn. sutartį, įrenginio kaina tik 199 
Eur. Modelis turi galingą „Qualcomm“ 
procesorių, ištvermingą 4500 mAh tal-
pos bateriją, ryškų 6,5 colių įstrižainės 
„Super Amoled“ ekraną ir keturgubą 64 
MP raiškos pagrindinę kamerą. 

Telefonus galite įsigyti mokėdami visą 
sumą iš karto arba nurodytomis įmokomis 
su bet kuriuo www.tele2.lt pasirinktu 
planu ir 24 mėn. sutartimi bei pradine 
įmoka, atitinkamai pagal modelius, nuo 
1 Eur arba nuo 70 Eur. Įrenginiams pa-
pildomai taikomas vienkartinis 5,25 Eur 
laikmenos mokestis.

bELAIDėS AUSINėS DOVANų – 
PERKANTIEMS „SAMSUNg gALAxy S21 
5g“ SERIJOS TELEFONą
Kitas vertingas „Samsung“ pasiūlymas 
– galimybė gauti dovanų „Samsung Ga-
laxy Buds2“ belaides ausines. Jos dova-
nojamos visiems, perkantiems vieną iš 
„Samsung S21 5G“ serijos telefonų. 

Telefonus galite įsigyti su bet kuriuo 
www.tele2.lt pasirinktu planu ir 24 mėn. 
sutartimi bei pradine įmoka nuo 1 Eur. 
Dovanos vertė 149 Eur. Įrenginiams pa-
pildomai taikomas vienkartinis 5,25 Eur 
laikmenos mokestis. Dovana už 0,01 Eur 
prie užsakymo bus pridėta skambučio su 
konsultantu metu.

ĮSIgIJUSIEMS „gALAxy z FLIP3 
5g“ ARbA „gALAxy z FOLD3 5g“ – 
IšMANUSIS LAIKRODIS DOVANų
„Galaxy Z Flip3 5G“ (128 GB) pirkėjai 
dovanų gaus išmanųjį laikrodį „Samsung 

Galaxy Watch4 LTE (40 / 44 mm)“. Do-
vanos vertė, atitinkamai pagal laikrodžio 
modelį, yra 319 Eur arba 349 Eur. 

Tuo tarpu perkant „Galaxy Z Fold3 
5G“ (256 GB ir 512 GB), dovanojamas 
išmanusis laikrodis „Samsung Galaxy 
Watch4 Classic LTE (42 / 46 mm)“. Do-
vanos vertė, atitinkamai pagal laikrodžio 
modelį, yra 419 Eur  arba 449 Eur. 

Telefonus galite įsigyti su bet kuriuo 
www.tele2.lt pasirinktu planu ir 24 mėn. 
sutartimi bei pradine įmoka nuo 1 Eur. 
Įrenginiams papildomai taikomas vien-
kartinis, valstybės nustatytas, 5,25 Eur 
laikmenos mokestis. Dovana už 0,01 Eur 
prie užsakymo bus pridėta skambučio su 
konsultantu metu.

PASIūLyMAS „IPHONE“ gERbėJAMS
Už patrauklią kainą šiuo metu galite įsi-
gyti populiariuosius „iPhone 12“ (64 GB) 
ir „iPhone 12 Pro“ (128 GB ir 256 GB). 
Modeliai pasižymi geriausiu savo klasėje 
„A14 Bionic“ procesoriumi, filmavimo 
unikaliu „Dolby Vision“ formatu, 6,1 
colio įstrižainės „Super Retina XDR 
OLED“ ekranu ir dviguba 12MP kamera 
bei dukart vaizdą artinančia kamera su 
teleobjektyvu „Pro“ modelyje. 

Telefonus galite įsigyti mokėdami visą 
sumą iš karto – atitinkamai pagal mo-
delius – 789 Eur, 1059 Eur ir 1179 Eur 
arba nurodytomis įmokomis su bet kuriuo 
www.tele2.lt pasirinktu planu ir 24 mėn. 
sutartimi bei pradine įmoka nuo 118 Eur 
(„iPhone 12“) arba nuo 159 Eur („iPhone 
12 Pro“). 

KOKybIšKAS IšMANUSIS „FONOS M1“ – 
yPAč PATRAUKLIA KAINA
Ieškantiems patikimo telefono už gerą 
kainą puikiai tiks ketvirtasis Lietuvo-
je kurtas „Fonos“ išmaniųjų įrenginių 
linijos modelis „Fonos M1“ (64 GB), 
tęsiantis visiems prieinamų išmaniųjų 
tradicijas. 

Kompaktiškame korpuse tilpo 6,3 colio 
įstrižainės FHD+ raiškos LCD ekranas, 
padengtas tvirtu „Gorilla Glass“ stiklu. 
Telefonas taip pat turi didžiulę 4150 mAh 
talpos bateriją, keturgubą galinę kamerą 
su 32 MP pagrindiniu jutikliu. Komplekte 
rasite ir papildomą apsaugos dėkliuką. 

Telefoną galite įsigyti mokėdami visą 
189 Eur sumą iš karto arba nurodyto-
mis įmokomis su bet kuriuo www.tele2.
lt pasirinktu planu ir 24 mėn. sutartimi 
bei pradine įmoka nuo 1 Eur. Įrenginiui 
papildomai taikomas vienkartinis, vals-
tybės nustatytas, 5,25 Eur laikmenos 
mokestis.

Daugiau informacijos apie visus pasiū-
lymus – svetainėje www.tele2.lt, „Tele2“ 
salonuose arba paskambinus telefonu 
117. Pasiūlymų laikas, telefonų ir dovanų 
kiekis ribotas.•

KETVIRTADIENIS, spalio 28 d. Saulė teka 8.11, leidžiasi 17.54, dienos ilgumas 
9.43. Delčia. Vardadieniai: Judas, Tadas, Simonas, Almantė, Gaudrimas, Simas.

LRT TV
2021. 10.28
 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 Pasaulio puodai.
 13.00 (Ne)emigrantai.
 14.00 Žinios. Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 „Kalnų daktaras“.
 17.15 „Ponių rojus“.
 18.00 Kas ir kodėl?
 18.30 Svarbi valanda.
 19.30 Vartotojų kontrolė.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Gimę tą pačią 

dieną.
 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“.
 10.05 „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 Bučiuoju. Rūta. 
 21.00 „Monikai reikia 

meilės“.
 21.30 Žinios.
 22.30 „Pinigų monstras“.
 0.25 „Juodasis sąrašas“.
 1.25 „Gundytoja“.
 3.35 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.35 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 „Sukeisti gyvenimai 

ir tikra 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.
 19.30 Farai.
 20.30 „Moterys meluoja 

geriau“.
 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.30 „Žudymo gran-

dinė“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Žudymo gran-

dinė“.
 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 „Apuokas“.
 11.35 „Jūrų pėstininkai“.
 12.35 „CSI. Majamis“.
 13.30 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.50 „Teisingumo 

agentai“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Jūrų pėstininkai“.
 18.30 „Apuokas“.
 19.30 „Snaiperis“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Rokis“.
 23.30 „Požemių ugnis“.
 1.40 „Ekstremalūs 

išbandymai“.
 2.40 „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 Pasaulio puodai.
 7.00 „Džiunglių knyga“.
 7.25 „Bitelės Uogelės“.
 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 smuiki-
ninkas, baroko 
muzikos orkestro 
„Les Accents“ 
meno vadovas 
Thibault Noally 
(Prancūzija).

 14.45 „Elbės filharmonija 
– naujasis Ham-
burgo simbolis“.

 15.45 „Bitelės Uogelės“.
 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. „7,7 

milijardo žmonių ir 
daugyn“.

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

gimtadieniu!“.
 23.15 Čia – kinas.
 23.45 „Kelionių atvirukai“.
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 Žagarės vyšnių 

festivalis 2016 
„Viskas yra gerai“.

 1.40 Duokim garo!
 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 3.50 Sportas. Orai.
 4.05 Šventadienio 

mintys.
 4.35 Gimę tą pačią 

dieną.
 5.30 Mūšio laukas.

TV1
 6.15 „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 PREMJERA. 

„Sebastjanas 
Bergmanas. Mirties 
pėdsakai. Moterys, 
kurias jis pažinojo“.

 22.55 „Svajoklė“.
 0.00 „Paskolinta meilė“.
 2.05 „Detektyvai Mak-

donald ir Dodsas II. 
Žmogus, kurio ten 
nebuvo“.

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. Penkių 

armijų mūšis“.
 23.50 „Naktinė pamaina“.
 0.50 „Naša Raša“.
 1.15 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 3.05 „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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šEšTADIENIS, spalio 30 d. Saulė teka 8.15, leidžiasi 17.50, dienos ilgumas 9.35. 
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LRT TV
2021. 10.30
 6.02 Vartotojų kontrolė.
 6.55 Svajoja vaikai.
 7.25 „Riubecalio lobis“.
 9.00 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 Pasaulio 

dokumentika. 
Premjera. „Komodo 
vandens pasaulis. 
Paslaptinga ola ir 
nuskendęs laivas“.

 12.50 Pasaulio dokumen-
tika. „Didžiosios 
pasaulio upės. 
Amazonė“.

 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 „Visko teorija“.
 1.10 „Robinas Hudas“.
 3.25 „Kelionių atvirukai“.
 3.40 Lietuvos šimtmečio 

dainų šventė 
„Vardan tos…“. 

 4.30 „Hadsonas ir 
Reksas“.

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

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

dėl karūnos“.
 8.30 Sveikas!
 9.00 Mes pačios. 
 10.00 „Alvinas ir burun-

dukai“.
 11.50 „Tavo, mano ir 

mūsų“.
 13.40 „Jaunavedžiai“.
 15.30 „Indiana Džounsas 

ir krištolo kaukolės 
karalystė“.

 17.55 Gyvūnų pasaulis. 
 18.30 Žinios.
 19.30 PREMJERA. 

„Šiurpuliukai 2. Pra-
keiktas Helovinas“.

 21.20 „Kaip diena ir 
naktis“.

 23.35 „Afigiena moky-
toja“.

 1.25 „Slaptas keleivis“.

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 „Laukinis Tai-

landas“.
 12.30 „Barbė. Princesės 

nuotykis“.
 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 „Barbė. Princesės 

nuotykis“.
 14.00 „Greitis 2. laivo 

užgrobimas“.
 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 „Skandalas“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Skandalas“.
 23.45 „Megė“.
 1.35 „Tūnąs tamsoje. 

Trečia dalis“.
 3.25 „Žudymo gran-

dinė“.
 4.15 „Moderni šeima“.
 5.30 „Laukinis Tai-

landas“.

BTV
 6.10 Info komentarai su 

Arnu Mazėčiu.
 6.40 „Lenktynės aplink 

pasaulį“.
 8.00 „Pričiupom!“.
 9.00 Sveikatos kodas. 
 9.30 Sveikatos kodas 

televitrina.
 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 
čempionatas. 
„Lietkabelis“–
„Pieno žvaigždės“.

 19.30 Protas ir jėga. 
 21.30 „Muilodrama“.
 22.00 „Šioje šalyje nėra 

vietos senukams“.
 0.25 „Kaip žaibo 

trenksmas“.
 2.45 „Jūrų pėstininkas 6. 

Atkakli kova“.

Lryto
 7.00 „Žiedas su rubinu“
 8.00 Nematomos gijos. 
 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 „Rysas Darbis 

Japonijoje“.
 22.30 Žinios.
 22.58 Orai.
 23.00 „Teisingumo 

agentai“.
 1.00 „Vieno nusikaltimo 

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

LRT+
 6.05 Auksinis protas.
 7.20 Dailininkas Antanas 

Žmuidzinavičius. 
Velnių muziejus.

 7.30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.

 8.00 Pusryčiai pas 
kaimyną.

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

švariau.
 10.00 Kas geresnio, 

kaimyne?
 10.30 Vilniaus sąsiuvinis.
 11.00 Trembita.
 11.30 Rusų gatvė.
 12.00 Smalsumo genas.
 12.30 Pasivaikščiojimai.
 13.00 Mūšio laukas.
 13.30 Euromaxx.
 14.00 Mūsų gyvūnai.
 14.30 „Riubecalio lobis“.
 16.00 „Atėnė“.
 17.00 Veranda.
 17.30 Legendos. Šiandien 

ir visados.
 18.30 Skambantys pa-

sauliai su Nomeda 
Kazlaus. Svečias 
tarptautinio lygio 
muzikos vadybi-
ninkė, LNF gene-
ralinė direktorė 
Rūta Prusevičienė 
(Lietuva).

 19.25 Vizionieriai. Vaiva 
Grainytė.

 19.30 „Nuostabios 
mintys. Šiuolaikinio 
meno kūrėja 
Kimsooja“.

 20.00 Čia – kinas.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 „Ak, jau tie tėvai“.
 23.05 LRT OPUS ore. 
 0.05 Dizaino dokumen-

tika. Lietuviško 
dizaino identitetas.

 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 Panorama.
 1.02 Sportas. Orai.
 1.10 „Užgrobimas 

Šiaurės jūroje“.
 2.45 Čia – kinas.
 3.15 Euromaxx.
 3.40 Lietuvos šimtmečio 

dainų šventė 
„Vardan tos…“. 

 4.30 Legendos. Šiandien 
ir visados.

 5.30 Pusryčiai pas 
kaimyną.

TV1
 6.20 Pasirinkę Lietuvą. 
 6.50 Informacinių mitų 

griovėjai.
 7.20 „Akloji“.
 8.50 „Rozenheimo 

policija“.
 9.50 „Žingsnis iki 

dangaus“.
 11.15 „Kai norisi 

žalumos“.
 12.00 „Šviežias maistas. 

Anos Olson 

receptai“.
 13.00 „Mylėk savo sodą“.
 14.00 „Akloji“.
 15.45 „Moteris“.
 17.45 „Šeimyninės 

melodramos“.
 18.45 „Akloji“.
 19.50 „Būrėja“.
 21.00 „Vera. Plikledis“.
 22.55 „Kaponė“.
 1.05 „Fargo“.
 4.10 „Nebylus liudi-

jimas“.

TV6
 6.10 „Vienas“.
 7.00 Pragaro kelias.
 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“.
 12.45 „Įspūdingiausi 

gyvūnų šokiai“.
 13.55 Išlikimas.
 15.30 Krovinių karai.
 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 „Belvilio polici-

ninkas“.
 0.20 „Spąstai“.
 1.55 „Zoro kaukė“.

Delfi
 6.00 Mano pramogos 

veidai.
 7.30 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 8.30 Marketingas 360.
 9.00 Šaro Barsa.
 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 Kitokie pasikalbė-
jimai 2021.

 0.00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.

 1.00 Mano pramogos 
veidai.

 2.30 Kitokie pasikalbė-
jimai 2021.

 4.30 Kasdienybės 
herojai.

PENKTADIENIS, spalio 29 d. Saulė teka 8.13, leidžiasi 17.52, dienos ilgumas 9.39. 
Delčia. Vardadieniai: Ermelinda, Gelgaudas, Tolvydė, Violeta, Narcizas.

LRT TV
2021. 10.29
 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. 

Atviros istorijos 
pamokos.

 14.00 Žinios. Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 „Kalnų daktaras“.
 17.15 „Ponių rojus“.
 18.00 Kas ir kodėl?
 18.30 Svarbi valanda.
 19.30 Beatos virtuvė.
 20.15 Eurolygos krepšinio 

turnyras. Stambulo 
„Anadolu Efes“–
Kauno „Žalgiris“. 

 22.30 Auksinis protas.
 23.55 „Robinas Hudas“.
 2.10 „Užgrobimas 

Šiaurės jūroje“.
 3.50 Kas ir kodėl?
 4.20 Išpažinimai.
 4.45 Šventadienio 

mintys.
 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 penktadienis. 
 21.00 „Slaptas keleivis“.
 23.10 „Vienveidis“.
 0.55 „Pinigų monstras“.
 2.50 „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 „Patvirtinta 

bučiniu“.
 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 „Ledynmetis“.
 21.10 „Žemė – nauja 

pradžia“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Žemė – nauja 

pradžia“.
 23.10 „Vienas šūvis. Dvi 

kulkos“.
 1.35 „Sekluma“.
 3.15 „Žmogžudystė 

Rytų eksprese“.
 5.25 „Moderni šeima“.

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

geriausia“.
 8.15 „Teisingumo 

agentai“.
 9.20 „Pėdsakas“.
 10.15 „Apuokas“.
 11.15 „Jūrų pėstininkai“.
 12.10 „CSI. Majamis“.
 13.10 „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 „Jūrų pėstininkas 6. 

Atkakli kova“.
 23.10 „Rokis“.
 1.35 „Būk ekstremalas“.

Lryto
 5.15 Nauja diena. 
 6.15 TV parduotuvė.
 6.30 Negaliu tylėti. 
 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 „Bitelės Uogelės“.
 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 „7,7 milijardo 

žmonių ir daugyn“.
 15.45 „Bitelės Uogelės“.
 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 „Sąžiningas 

žaidimas“.
 23.15 „Chopin Jazz Inn“ 

su Evelina Sašenko.
 0.30 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.45 Dabar pasaulyje.
 1.10 „Su gimtadieniu!“.
 2.50 Dizaino dokumen-

tika. Lietuviško 
dizaino identitetas.

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

Paveldo kolekcija.
 4.35 Kultūros diena.
 5.30 Mokslo sriuba.

TV1
 6.15 „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 „Nebylus liudi-

jimas“.
 23.10 „Fargo“.
 2.35 „Sebastjanas 

Bergmanas. Mirties 

pėdsakai. Moterys, 
kurias jis pažinojo“.

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 Optibet A lygos 

rungtynės Vilniaus 
„Žalgiris“–Kauno 
rajono „Hegelmann 
Litauen“.

 20.00 Farai.
 21.00 Žinios.
 21.50 Sportas.
 21.55 Orai.
 22.00 „Spąstai“.
 23.50 „Hobitas. Penkių 

armijų mūšis“.
 2.25 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.

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 Ateities karta.
 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.

„Ledynmetis“, 19.30, TV3
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ETERIS
PIRMADIENIS, lapkričio 1 d. Saulė teka 8.19, leidžiasi 17.45, dienos ilgumas 
9.26. Delčia. Vardadieniai: Žygaudas, Milvydė, Andrius.

LRT TV
2021. 11.01
 6.02 Istorijos detektyvai.
 6.50 „Komodo 

vandens pasaulis. 
Paslaptinga ola ir 
nuskendęs laivas“.

 7.35 „Didžiosios 
pasaulio upės. 
Amazonė“.

 8.30 „Bitė Maja. Filmas“.
 10.00 „Simarono žirgas“.
 11.25 „Nepaprasta Remio 

kelionė“.
 13.15 „Paryžiaus 

Dievo Motinos 
katedra. Statytojų 
paslaptys“.

 15.00 Visų Šventųjų 
diena. Šv. Mišių 
tiesioginė translia-
cija iš Antakalnio 
kapinių.

 16.10 Mano tėviškė. 
Maironis.

 16.30 „Kalnų daktaras“.
 17.15 „Ponių rojus“.
 18.00 Kas ir kodėl?
 18.30 Žinios.
 19.00 Visų šventųjų 

diena. Ir šventieji 
vaikščiojo žeme. 

 19.30 Daiktų istorijos. 
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Auksinis protas.
 22.15 Dviračio žinios.
 22.45 Premjera. „Geri 

metai“.
 23.35 Ir šventieji vaikš-

čiojo žeme. 
 0.05 „Paryžiaus 

Dievo Motinos 
katedra. Statytojų 
paslaptys“.

 1.00 Daiktų istorijos. 
 1.55 Auksinis protas.
 3.05 Kas ir kodėl?
 3.35 Dviračio žinios.
 4.05 Savaitė. Visuo-

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

LNK
 6.20 „Lego Ninjago 

filmas“.
 8.25 „Meškiukas 

Padingtonas“.
 10.15 „Selma ir užburtas 

miestas“.
 12.00 PREMJERA. 

„Monstrų me-
džioklė“.

 14.20 „Hačiko. Šuns 
istorija“.

 16.15 PREMJERA. „Gyve-
nimo kelionė“.

 18.30 Žinios.
 19.30 PREMJERA. 

„Adamsų šeimy-
nėlė“.

 21.15 PREMJERA. „Ad 
Astra“.

 23.40 „Anabelė 2“.
 2.00 „Džekas Ryčeris“.

TV3
 5.30 „Gyvenimo 

išdaigos“.
 6.00 „Transformeriai. Ki-

bernetinė Visata“.
 6.25 „Didvyrių draugu-

žiai“.
 6.50 „Madagaskaro 

pingvinai“.
 7.20 „Princesė gulbė. 

Karališkosios 
šeimos pasaka“.

 8.55 „Ledynmetis“.
 10.35 „Asteriksas. Ste-

buklingojo gėrimo 
paslaptis“.

 12.20 „Pabėgę monstrai“.
 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 „Pabėgę monstrai“.
 14.15 „Vakaro pasako-

jimai“.
 16.15 „Pito drakonas“.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 „Pito drakonas“.
 18.30 TV3 žinios.
 19.20 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 „Koko“.
 21.45 „Tarp pilkų debesų“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Tarp pilkų debesų“.
 23.50 „Kol dar neatėjo 

audra“.
 1.40 „Havajai 5.0“.
 3.40 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 4.10 „Tai – mes“.
 5.10 „Moderni šeima“.

BTV
 6.05 „Gordonas Ramzis. 

Nepažintos terito-
rijos“.

 7.10 „Lenktynės aplink 
pasaulį“.

 8.30 „Tropinės Žemės 
salos“.

 9.40 „Miesto paslaptys“.
 10.55 40-asis Pasaulinis 

rytojaus cirkas.
 12.50 „Provincialai 

Niujorke“.
 14.40 „Aeroplanas 2. 

Tęsinys“.
 16.25 „Girtas meistras 2“.
 18.35 „Tutsi“.
 21.00 „Diunkerkas“.
 23.10 „Mirtinas ginklas“.
 0.10 „Kondoras“.
 1.15 „Narkotikų prekei-

viai“.
 2.15 „Atsarginis prezi-

dentas“.

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 „Paprastas prezi-

dentas“. 
 11.10 V. Noreikos 

koncertas „Ačiū už 
meilę“.

 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.
 16.30 Laisvės TV valanda. 
 18.00 Reporteris. 
 18.20 Sportas.
 18.30 „Tūkstantmečio 

Žinios“.
 20.00 Reporteris. 
 20.20 Sportas.
 20.30 „A. Lukašenka 

Auksinis dugnas“. 
 22.30 Reporteris. 

 22.50 Sportas.
 22.58 Orai.
 23.00 „Tūkstantmečio 

Žinios“. 
 0.30 „Pėdsakas“.
 1.30 „A. Lukašenka 

Auksinis dugnas“. 
 3.00 Nauja diena. 
 3.40 Mokslo ritmu. 
 3.55 „24/7“. 
 4.35 „Reali mistika“.

LRT+
 6.05 Beatos virtuvė. 
 6.50 „Dainų dainelės“ 

akimirkos.
 7.00 „Džiunglių knyga“.
 7.25 „Bitelės Uogelės“.
 7.40 „44 katės“. 
 7.55 „Ieškok manęs 

Paryžiuje“.
 8.25 Skambantys pa-

sauliai su Nomeda 
Kazlaus. Svečias 
tarptautinio lygio 
muzikos vadybi-
ninkė, LNF gene-
ralinė direktorė 
Rūta Prusevičienė 
(Lietuva). 

 9.20 Premjera. „Kurti, 
kad gyventum“. 

 10.15 Premjera. „Tuo 
keliu“.

 11.30 „Rudens šauklių 
valdose“.

 12.30 Pusryčiai pas 
kaimyną.

 13.00 Kultūros diena.
 14.00 Vienos filharmo-

nijos orkestro 
koncertas Barse-
lonos „La Sagrada 
Familia“ katedroje. 

 15.30 „Kelionių atvirukai. 
Kilimandžaras. 
Hemingway'aus 
safaris“.

 15.45 „Bitelės Uogelės“.
 16.00 „44 katės“.
 16.15 „Džiunglių knyga“.
 16.40 Svajoja vaikai.
 17.15 Talaka. Darija 

Loban. 
 17.50 „Žvilgsnis. Char-

lotte Rampling“.
 19.30 „Vytautas Šerėnas. 

Tikrovė ir sapnai“.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 „Žmogiškas 

mastelis. Premjera. 
Jurgis. Jurgio 
Mačiūno ir „Fluxus“ 
istorija“.

 23.15 Premjera. „Anti-
gonė. Kaip mes 
drįstame!“.

 0.45 DW naujienos rusų 
kalba.

 1.00 Dabar pasaulyje.
 1.25 Šok su žvaigžde.
 3.30 Panorama.
 3.52 Sportas. Orai.
 4.05 Krikščionio žodis.
 4.35 „Vytautas Šerėnas. 

Tikrovė ir sapnai“.
 5.30 Smalsumo genas.

TV1
 6.05 „Rozenheimo 

policija“.
 7.05 „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“.
 18.55 „Meilė Džaipure“.
 21.00 „Mirtys prie ežero. 

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

žmogžudystė. 
Žmogžudystės Bel 
Ilyje“.

TV6
 6.05 Kulinarijos meis-

tras.
 6.55 „CSI. Niujorkas“.
 7.45 „Kobra 11“.
 8.50 Gazas dugnas.
 9.20 Sandėlių karai.
 10.20 „Simpsonai“.
 11.20 „Vieniši tėvai“.
 12.20 „Mikė“.
 12.50 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
 13.50 „Kobra 11“.
 14.55 „CSI. Niujorkas“.
 15.55 Gero vakaro šou.
 16.55 „Univeras“.
 18.00 Viešbutis.
 18.30 „Virtuvė. Karas dėl 

viešbučio“.
 19.00 „Goldbergai“.
 20.00 Nuogi ir įbauginti.
 21.00 „Pirmas nužu-

dymas“.
 23.10 „Pjūklas 6“.
 0.55 „Skorpionas“.
 1.50 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 3.45 „Ką mes veikiame 

šešėliuose“.

Delfi
 6.00 Mano pramogos 

veidai.
 7.30 Retro automobilių 

dirbtuvės.
 8.00 Geltonas karutis.
 8.30 Jūs rimtai?
 9.00 100 akimirkų 

gamtoje.
 10.00 100 akimirkų 

gamtoje.
 10.30 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 11.30 Šaro Barsa.
 12.00 Lietuviškos atos-

togos.
 13.30 Šiandien kimba.
 14.30 Išpakuota.
 15.00 Scanorama vai-

kams. Nepaprasta 
Maronos kelionė.

 17.00 Nežvairuok filmas.
 17.45 Kasdienybės 

herojai.
 18.30 Radikalus smal-

sumas.
 19.00 Orijaus kelionės.
 19.30 Gimę ne Lietuvoje.
 20.00 Ateities karta.
 21.00 Kasdienybės 

herojai.
 21.45 Jos vardas MAMA.
 22.15 Scanoramos 

geriausieji.
 1.00 Kieno didesni.
 5.00 Orijaus kelionių 

archyvai.
 5.30 Yugo broliai: blo-

giausiu pasaulyje 
automobiliu per 
Balkanus.

SEKMADIENIS, spalio 31 d. Saulė teka 8.17, leidžiasi 17.48, dienos ilgumas 
9.31. Delčia. Vardadieniai: Benignas, Mąstvilas, Tanvilė, Liucilė.

 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. Salų 
lankai“.

 12.55 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. 
„Okavangas – sva-
jonių upė. Dieviška 
kelionė“.

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

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

Žmonės.
 19.30 Savaitė.
 20.30 Panorama.
 21.00 „Pasikėsinimas 

Solsberyje“.
 21.50 Premjera. „Sielų 

pūga“.
 23.55 „Ak, jau tie tėvai“.
 1.55 „Visko teorija“.
 3.55 Euromaxx.
 4.25 „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“.
 9.40 „Leo da Vinčis. 

Misija Mona Liza“.
 11.25 „Pokštas arba 

saldainis“.
 13.15 „Mis Slaptoji 

agentė“.
 15.30 „Keistuolis Deivas“.
 17.20 Teleloto. 
 18.30 Žinios.
 19.30 Kaukės. 
 22.10 „Džekas Ryčeris“.
 0.50 „Pabėgimas iš Los 

Andželo“.
 2.55 „Kaip diena ir 

naktis“.

TV3
 6.35 „Madagaskaro 

pingvinai“.
 7.00 „Žmogus voras“.
 7.30 Keista šeimynėlė.
 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 „Laukinis Tai-
landas“.

 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 „Laukinis Tai-

landas“.
 13.10 „Nevykėlio dieno-

raštis. Ilga kelionė“.
 15.00 „Narnijos kronikos. 

Aušros užkariau-
tojo kelionė“.

 17.15 „Kobra 11“.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 „Kobra 11“.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 X Faktorius.
 22.00 „Kol dar neatėjo 

audra“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Kol dar neatėjo 

audra“.
 0.00 „Audrų karas“.
 1.50 „Žemė – nauja 

pradžia“.
 3.50 „Žmogus be 

praeities“.

BTV
 6.00 Info komentarai su 

Arnu Mazėčiu.
 7.00 Tarptautinis galiūnų 

turnyras „Pasaulio 
taurė 2021“.

 8.00 Miško atspalviai. 
 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 Lietuvos galiūnų 

komandinis čempi-
onatas. 

 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 
čempionatas. 
„Neptūnas“–Šiau-
liai-„7bet“.

 19.30 „Mirtinas ginklas“.
 20.30 „Atsarginis prezi-

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

viai“.
 0.35 „Šioje šalyje nėra 

vietos senukams“.
 3.00 „Kaip žaibo 

trenksmas“.

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 Bušido ringas. 
 12.00 „Teisingumo 

agentai“.
 14.00 „Vieno nusikaltimo 

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

su V. Mačiuliu. 
 19.00 „Gyvenimo linija“.
 20.00 Žinios.
 20.28 Orai.
 20.30 Lietuvos dvarai. 

 21.00 „Kauno rajonas – 
Žaliasis Pakaunės 
smaragdas“. 

 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 Vil-

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

 13.40 Išpažinimai.
 14.10 „Mumija Dumis 

ir auksinis skara-
bėjus“.

 15.30 Svajoja vaikai.
 16.00 „Drakonų princas“.
 17.00 Talaka. Darija 

Loban.
 17.30 Kultūringai su 

Nomeda.
 18.30 Stambiu planu.
 19.30 3 minutės iki kino.
 19.33 Premjera. „Vaira-

vimo pamokos“.
 19.45 Premjera. „Dabar 

Dafnė“.
 20.05 Premjera. „Vienas 

gyvenimas“.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Rudens šokiai. 
 21.03 Premjera. „Naha-

rino virusas“.
 22.10 „Neįmanomas 

projektas“.
 23.45 Panorama.
 0.07 Sportas. Orai.
 0.15 „Sielų pūga“.
 2.20 Kultūringai su 

Nomeda.
 3.15 Stambiu planu.
 4.10 „Mumija Dumis 

ir auksinis skara-
bėjus“.

 5.30 Pradėk nuo savęs.

TV1
 6.20 100 metų propa-

gandos. 
 6.50 Informacinių mitų 

griovėjai.
 7.20 „Akloji“.
 8.50 „Rozenheimo 

policija“.
 9.50 „Danė Lovinski“.
 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 Bel 
Ilyje“.

 23.05 „Juokdarių vaka-
rienė“.

 1.25 „Vera. Plikledis“.
 3.15 „Kaponė“.

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 „Pandų mažyliai“.
 12.45 „Įspūdingiausi 

gyvūnų šokiai“.
 13.55 Išlikimas.
 15.00 Pragaro kelias.
 16.00 Jukono vyrai.
 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 Krovinių karai.
 19.00 „Žaidimų žaidimas 

su Ellen“.
 20.00 „Vienas“.
 21.00 Sportas. NBA 

Action.
 21.30 NBA rungtynės 

Sakramento 
„Kings“–Dalaso 
„Mavericks“.

 0.00 Žinios.
 0.50 Sportas.
 0.55 Orai.
 1.00 „Belvilio polici-

ninkas“.
 3.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“. 

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 Ateities karta.
 15.00 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 16.00 Orijaus kelionių 

archyvai.
 17.00 Automobilis už 0 

Eur.
 17.30 Retro automobilių 

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

herojai.
 21.45 Delfi pulsas.
 22.00 Kitokie pasikalbė-

jimai 2021.
 0.00 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 1.00 Mano pramogos 

veidai.
 2.30 Kitokie pasikalbė-

jimai 2021.
 4.30 Kasdienybės 

herojai.
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TREčIADIENIS, lapkričio 3 d. Saulė teka 8.23, leidžiasi 17.41, dienos ilgumas 9.18. 
Delčia. Vardadieniai: Hubertas, Martynas, Silvija, Vydmantas, Norvainė.  

LRT TV
2021. 11.03
 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 ekspe-

dicija.
 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 „Geri metai“.
 23.45 „Komisaras 

Reksas“.
 0.35 „Erdvės menas. 

Organiškų formų 
meistras Antiis 
Lovagas“.

 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 Kūrybingumo 

mokykla. 
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.00 „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.
 19.20 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 „Pražūtingos 

gelmės“.
 0.45 „Juodasis sąrašas“.
 1.45 „Rocketman“.
 4.00 „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 „Pavogta širdis“.

 11.45 „Midsomerio 
žmogžudystės“.

 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 14.00 „Gyvenimo 

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

geriau“.
 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.20 TV3 sportas.
 22.27 TV3 orai.
 22.30 „Muštinė trauma“.
 22.45 Vikinglotto.
 22.50 „Muštinė trauma“.
 23.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 23.18 „Muštinė trauma“.
 0.25 „Palaidūnas“.
 1.30 „Havajai 5.0“.
 3.30 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

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

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

geriausia“.
 8.35 „Teisingumo 

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

geriausia“.
 14.50 „Teisingumo 

agentai“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Jūrų pėstininkai“.
 18.30 „Apuokas“.
 19.30 „Snaiperis“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Grėsminga žemė“.
 23.10 „Gelbstint eilinį 

Rajaną“.
 2.30 „Būk ekstremalas“.
 3.30 „Snaiperis“.

Lryto
 5.15 Nauja diena. 
 6.15 TV parduotuvė.
 6.30 Nematomos gijos. 
 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 TV parduotuvė.
 2.45 „Juvelyrų klanas“.
 3.35 Alfa taškas. 
 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. Pre-
kyba ir civilizacijų 
konfliktas“.

 15.45 „Bitelės Uogelės“.
 16.00 „44 katės“.
 16.15 „Džiunglių knyga“.
 16.40 Mūsų gyvūnai.
 17.05 „Kaip atsiranda 

daiktai“.
 17.30 Europos plaukimo 

čempionatas 
trumpajame 25 m 
baseine. Pusfinaliai 
ir finalai. 

 19.30 Premjera. „Zalc-
burgo festivaliui 
– 100“.

 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“.

 1.40 Auksinis protas.
 2.50 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. 
Rožės karas“.

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

donald ir Dodsas 
II. Pakalbėkim apie 
Doriną“.

TV6
 6.05 Kulinarijos meis-

tras.
 6.55 „CSI. Niujorkas“.
 7.50 „Kobra 11“.
 8.50 Vienam gale 

kablys.
 9.20 „Virtuvė. Karas dėl 

viešbučio“.
 10.20 „Simpsonai“.
 11.20 „Goldbergai“.
 12.20 „Mikė“.
 12.50 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
 13.55 „Kobra 11“.
 14.55 „CSI. Niujorkas“.
 15.55 Gero vakaro šou.
 16.55 „Univeras“.
 18.00 Optibet A lygos 

rungtynės 
Marijampolės 
„Sūduva“–Vilniaus 
„Žalgiris“.

 20.00 Nuogi ir įbauginti.
 21.00 „Paliktieji“.
 23.30 „Gelbėtojai“.
 0.25 „Naktinė pamaina“.
 1.25 „Skorpionas“.
 2.25 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 4.15 „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 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, lapkričio 2 d. Saulė teka 8.21, leidžiasi 17.43, dienos ilgumas 
9.22. Delčia. Vardadieniai: Gedartas, Gedilė, Valentas, Valys.

LRT TV
2021. 11.02
 6.02 Ir šventieji vaikš-

čiojo žeme. 
 6.30 Vytautas Mačernis. 

Būtis.
 6.40 „Įspūdingiausios 

pasaulio salos. Salų 
lankai“.

 7.30 „Okavangas – 
svajonių upė“.

 8.30 „Bitė Maja. Medaus 
žaidynės“.

 10.00 „Egipto princas“.
 11.40 „Viena nuostabi 

Žemės diena“.
 13.15 „Dainuojančių 

mėsininkų klubas“.
 16.15 „Kelionių atvirukai. 

Brazilija. Berna-
nosas“.

 16.30 „Kalnų daktaras“.
 17.15 „Ponių rojus“.
 18.00 Kas ir kodėl?
 18.30 Žinios.
 19.00 Visų mirusiųjų 

diena. Kaip prisi-
jaukinti mirtį? 

 19.30 (Ne)emigrantai.
 20.30 Panorama.
 21.00 Nacionalinė ekspe-

dicija.
 22.00 Dviračio žinios.
 22.30 „Geri metai“.
 23.15 Kaip prisijaukinti 

mirtį? 
 23.45 „Paryžiaus 

Dievo Motinos 
katedra. Statytojų 
paslaptys“.

 0.35 „Erdvės menas. 
Architekto Otto 
Wagnerio estetika 
ir funkcionalumas“.

 1.05 (Ne)emigrantai.
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Nacionalinė ekspe-

dicija.
 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 Šoka Lietuva.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.25 „Lego Betmenas. 

Filmas“.
 8.35 „Smurfai. Smurfyno 

legenda“.
 9.05 PREMJERA. „Ogis ir 

tarakonai. Filmas“.
 10.50 PREMJERA. „Ma-

žasis vampyras“.
 12.35 „Užburtoji Ela“.
 14.30 PREMJERA. 

„Rojaus kalvos“.
 16.25 „Užslėptas grožis“.
 18.30 Žinios.
 19.30 PREMJERA. „Alfa“.
 21.25 „Rocketman“.
 23.50 „Ad Astra“.
 2.15 „Anabelė 2“.

TV3
 6.10 „Transformeriai. Ki-

bernetinė Visata“.
 6.35 „Didvyrių draugu-

žiai“.
 7.00 „Madagaskaro 

pingvinai“.
 7.30 „Simpsonai“.
 8.30 „Koko“.
 10.40 „Magijos  

akademija“.
 12.20 „Šuo vampyras“.
 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 „Šuo vampyras“.
 14.15 „Aukštyn“.
 16.10 „Namo su laikro-

džiais paslaptis“.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 „Namo su laikro-

džiais paslaptis“.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 „Vaiduoklių 

medžiotojai“.
 22.00 „Egzodas. Dievai ir 

karaliai“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Egzodas. Dievai ir 

karaliai“.
 1.05 „Palaidūnas“.
 2.00 „Havajai 5.0“.
 4.00 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 4.30 „Tai – mes“.
 5.20 „Moderni šeima“.

BTV
 6.35 „Gordonas Ramzis. 

Nepažintos terito-
rijos“.

 7.40 „Tropinės Žemės 
salos“.

 8.50 „Miesto paslaptys“.
 10.05 40-asis Tarptau-

tinis Monte Karlo 
cirko festivalis.

 12.35 „Staiga trisdešim-
ties“.

 14.40 „Keista porelė 2“.
 16.35 „Drakonai dvyniai“.
 18.50 „Tango ir Kešas“.
 21.00 „Gelbstint eilinį 

Rajaną“.
 0.30 „Diunkerkas“.
 2.40 „Būk ekstremalas“.

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 „Putino rūmai. 

Didžiausio kyšio 
istorija“.

 12.15 TV parduotuvė.
 12.30 Filmas apie Kazi-

mierą Motieką. 
 13.00 Nauja diena. 
 14.00 „Pėdsakas“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.20 Sportas.
 16.28 Orai.
 16.30 „Nemarusis 

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

 17.30 „Zoologijos sodas“.
 18.00 Reporteris. 
 18.25 „Europa – tai aš“.
 18.30 „Tūkstantmečio 

Žinios“. 
 20.00 Reporteris. 
 20.30 „Brolių legionas“.
 22.30 Reporteris. 
 22.55 „Europa – tai aš“.
 23.00 „Tūkstantmečio 

Žinios“. 
 0.30 „Pėdsakas“.
 1.30 „Brolių legionas“.
 3.00 Nauja diena. 
 3.40 Mokslo ritmu.
 3.55 „Nemarusis 

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

 4.35 „Reali mistika“.

LRT+
 6.05 Daiktų istorijos. 
 7.00 „Džiunglių knyga“.
 7.25 „Bitelės Uogelės“.
 7.40 „44 katės“.
 7.55 „Ieškok manęs 

Paryžiuje“.
 8.25 Animacinio kino 

kūrėjo Algirdo 
Selenio 65 metų 
jubiliejaus proga. 
Animacinių filmų 
programa. 

 9.10 „Kelionių atvirukai. 
Puikioji portugališ-
koji Goa“.

 9.30 „Eigeris“.
 10.20 Premjera. „Nuo šal-

tinio iki gręžinio“.
 11.10 Premjera. „Riteris 

ir freilina. Portretas 
Lietuvos fone“.

 12.15 Legendos. Šiandien 
ir visados.

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

 14.20 Rita Mačiliūnaitė ir 
Itzik Galili. LNOBT 
opera-baletas 
„Amžinybė ir viena 
diena“. 

 15.45 „Bitelės Uogelės“.
 16.00 „44 katės“.
 16.15 „Džiunglių knyga“.
 16.40 Gustavo enciklope-

dija.
 17.05 „Kaip atsiranda 

daiktai“.
 17.30 Europos plaukimo 

čempionatas 
trumpajame 25 m 
baseine. Pusfinaliai 
ir finalai. 

 19.30 „Didžiosios Afrikos 
civilizacijos. Pre-
kyba ir civilizacijų 
konfliktas“.

 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 20.55 Krepšinis. Europos 

taurė. A grupė. 
Trento „Dolomiti 
Energia“–Pane-
vėžio „Lietkabelis“. 

 23.00 Stilius.
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 Žagarės vyšnių 

festivalis 2016 
„Viskas yra gerai“. 

 1.35 „Naharino virusas“.
 2.40 Gyvenk kaip galima 

švariau.
 3.00 Panorama.
 3.22 Sportas. Orai.
 3.35 7 Kauno dienos.
 4.05 Kelias. 
 4.35 Nacionalinė ekspe-

dicija.
 5.30 Pasivaikščiojimai.

TV1
 6.15 „Rozenheimo 

policija“.
 7.15 „Danė Lovinski“.
 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 „Meilė Bora 

Boroje“.
 21.00 „Detektyvai Mak-

donald ir Dodsas 
II. Pakalbėkim apie 
Doriną“.

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

Bedugnė“.

TV6
 6.05 Kulinarijos meis-

tras.
 6.55 „CSI. Niujorkas“.
 7.45 „Kobra 11“.
 8.50 Iššūkis.
 9.20 Viešbutis.
 9.50 „Virtuvė. Karas dėl 

viešbučio“.
 10.20 „Simpsonai“.
 11.20 „Goldbergai“.
 12.20 „Mikė“.
 12.45 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
 13.55 „Kobra 11“.
 14.55 „CSI. Niujorkas“.
 15.55 Gero vakaro šou.
 16.55 „Univeras“.
 18.00 „Virtuvė. Karas dėl 

viešbučio“.
 19.00 „Goldbergai“.
 20.00 Nuogi ir įbauginti.
 21.00 „Bebaimė hiena“.
 23.10 „Gelbėtojai“.
 23.55 „Naktinė pamaina“.
 0.55 „Skorpionas“.
 1.50 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 3.35 „Ką mes veikiame 

šešėliuose“.

Delfi
 6.00 Ugnikalnių takais.
 7.30 Radikalus smal-

sumas.
 8.00 Išpakuota.
 8.30 Gimę ne Lietuvoje.
 9.00 Šiandien kimba.
 10.00 100 akimirkų 

gamtoje.
 10.30 Alfo didysis šou.
 11.30 Receptų receptai.
 12.00 Orijaus kelionės.
 13.30 Kasdienybės 

herojai.
 14.30 Jos vardas  

MAMA.
 15.30 Gimę ne Lietuvoje.
 17.00 Kasdienybės 

herojai.
 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 Kieno didesni?
 4.00 Kriminalinė 

Lietuvos zona su 
D. Dargiu.

 5.00 Orijaus kelionių 
archyvai.

 5.30 Yugo broliai: blo-
giausiu pasaulyje 
automobiliu per 
Balkanus.
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Rekreacinės paskirties žemės  •sklypą šalia ežero (iki vandens 
apie 50 m, patogus privažia-
vimas, galima statyba), kaina 
12 000 Eur. Tel. 8 686 70841.

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

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

Du dviejų kambarių butus  •Veisiejų mieste, Ateities g. 
Vienas suremontuotas, kitam 
reikalingas remontas. Daugiau 
informacijos telefonu  
8 606 76700. 

TRANSPORTO PRIEMONĖS

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

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

Pigiai – pjaustytas labrado- •rito akmens plokštes Lazdi-
juose.  
Tel. 8 686 70841. 

Pigiai – kioską.   •Tel. 8 698 78040. 

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

Kineskopinį televizorių  •SAMSUNG (51 cm įstr., plokš-
čias ekranas) už 13 eurų, TV 
priedėlį TV STAR T7100 už 20 
eurų, televizoriaus sieninį lai-
kiklį už 4 eurus, pakabinamus 
šviestuvus (rudas ir baltas) 
butui ar sodui po 5 eurus. 
Druskininkai.  
Tel. 8 654 87148.

TV priedėlį TV STAR T900  •už 15 eurų, SCART laidus po 2 
eurus, seno modelio NOKIA 
įkroviklius, ausinukus po 2 
eurus ir TV PANASONIC dis-
tancinio valdymo pultelius nuo 
2 eurų. Druskininkai.  
Tel. 8 654 87148.

LCD televizorių PANASO- •NIC TX-26LX1F už 35 eurus, 
TV priedelį TV STAR T7100 už 
15 eurų, šaldytuvą GORENJE 
dalimis, aštuonkampį kavos 
staliuką (keramikinių plyte-
lių paviršius, plotis 100 cm, 
aukštis 55 cm), kaina 25 eurų, 
vaikišką maniežą už 30 eurų. 
Druskininkai.  
Tel. 8 686 43600.

PERKA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

Žemę.   •Tel. 8 688 80688. 

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

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

PARDUODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KlasifiKuoti
sKelbimai

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

SAVAITėS HOROSKOPAS 
(spalio 25—31 d.)

Avinas (03.21–04.20)
jūsų laukia gana chaotiškas metas. 
Nors šiuo metu norėsite ramybės, 
tačiau kol kas jos dar teks palaukti. 
Žvaigždės pataria šiuo laikotarpiu 
nieko neplanuoti, nes net ir kruopščiai 
parengtas planas gali netikėtai su-
žlugti. jei plauksite pasroviui, įveikti 
įvairius iššūkius galėsite gerokai 
paprasčiau, taigi, nieko nesitikėkite 
ir neplanuokite – tegu viskas būna 
taip, kaip ir turi būti.

Jautis (04.21–05.21)
Norėsite nuveikti ką nors neįprasto ar 
net rizikingo, tačiau žvaigždės įspėja, 
kad šiuo laikotarpiu galite susidurti su 
tikrai nemenkais pavojais. Vis dėlto, 
jei norite atitrūkti nuo kasdienybės, 
galite pradėti planuoti būsimas atos-
togas – visai nesvarbu, kada turėsite 
keletą laisvų dienų, jau dabar galite 
pradėti ruoštis kelionei. Tikėtina, kad 
būtent tai padės praskaidrinti nuotai-
ką ir leis paprasčiau įveikti kasdienius 
sunkumus.

Dvyniai (05.22–06.21)
ieškosite būdų, kaip įsiteikti įta-
kingam asmeniui, tačiau žvaigždės 
pataria nepersistengti ir nesiimti 
neteisėtų veiksmų. savo vertę įro-
dykite konkrečiais darbais: jums ti-
krai nereikia juodinti kitų žmonių, kad 
galėtumėte iškilti į aukštumas. Šiuo 
laikotarpiu gali tekti patirti nemažai 
streso, todėl vertėtų paieškoti būdų, 
kurie jums padėtų atgauti dvasinę 
pusiausvyrą.

Vėžys (06.22–07.22)
jūsų laukia nauji išbandymai. Nors 
norėsite tiesiog plaukti pasroviui ir 
užsiimti įprasta veikla, tačiau šiuo 
laikotarpiu žvaigždės jums yra pa-
ruošusios netikėtumų. Nors iš pirmo 
žvilgsnio visa tai gali atrodyti perne-
lyg bauginančiai, tačiau nepamirški-
te, kad sunkumai mus tik dar labiau 
užgrūdina ar net padidina galimybių 
ribas. Kartokite sau, kad esate stiprūs 
ir gebantys įveikti kliūtis: nė nepaste-
bėsite, kai tai taps realybe.

Liūtas (07.23–08.23)
Turėtumėte būti atidesni atlikdami 
kasdienius darbus, nes padarytas 
klaidas gali būti labai sunku atitaisyti. 
Nors šiuo metu jūsų mintys klaidžios 
visai kitur, tačiau turėtumėte suimti 
save į rankas ir pasistengti sugrįžti 
į realybę. Šiuo laikotarpiu turėsite 
progų savo jėgomis įrodyti, ko esate 
verti, todėl tikrai verta šiek tiek pa-
sitempti ir į jums patikėtas užduotis 
pažiūrėti kur kas rimčiau.

Mergelė (08.24–09.23)
ieškosite įkvėpimo šaltinių. Šiuo lai-
kotarpiu jums bus sunku susikaupti 
ir atlikti įprastas užduotis, todėl 
ieškosite būdų, kaip įgauti daugiau 
motyvacijos. Tą padaryti tikrai nebus 
labai sudėtinga, jei šiek tiek daugiau 
laiko skirsite profesiniam tobulėjimui. 
Turėsite progų sudalyvauti įvairiuose 
mokymuose ar seminaruose, todėl 
pasistenkite nepraleisti pasitaikiusių 
galimybių.

Svarstyklės (09.24–10.23)
jūsų laukia gana sudėtingas metas. 
atrodys, kad šiuo laikotarpiu viskas 
vyksta ne pagal jūsų parengtą planą, 
ir tai gali išmušti iš vėžių. Vis dėlto 
neverta sielotis, jei šiek tiek teks nu-
klysti nuo pasirinkto kelio: tikėtina, 
kad ir čia galėsite rasti tikrai įdomių 
dalykų. leiskite įvykiams tekėti įpras-

ta vaga ir jau labai greitai pastebė-
site, kad visi darbai einasi gerokai 
sklandžiau. Kad ir kokie būtumėte 
užsiėmę, nepamirškite pakankamai 
laiko skirti ir savo artimiausiems 
žmonėms, nes labai greitai jie gali 
imti skųstis dėmesio stygiumi.

Skorpionas (10.24–11.22)
jūsų kelyje gali pasitaikyti pagun-
dų, kurioms atsispirti tikrai nebus 
paprasta. Žvaigždės pataria tinka-
mai susidėlioti savo prioritetus ir 
pasistengti, kad jūsų pasirinkimai 
neįskaudintų kitų žmonių. Nors 
profesinė veikla šiuo laikotarpiu liks 
antrame plane, tačiau tai gali turėti 
skaudžias pasekmes. Nepamirškite 
savo pareigų ir pasistenkite visas 
jums patikėtas užduotis atlikti kiek 
įmanoma kokybiškiau.

šaulys (11.23–12.21)
Būsite nusiteikę eksperimentuoti 
ir išbandyti naujoves. Tikėtina, kad 
būtent tai taps jūsų pagrindiniu mo-
tyvacijos šaltiniu, todėl nereikėtų 
savęs riboti. Kas žino, galbūt jūsų 
eksperimentai tikrai pasiteisins ir 
greitai galėsite džiaugtis saldžiais 
darbo vaisiais? Nebijokite priimti kiek 
nestandartiškų sprendimų: tikėtina, 
kad jūsų pastangos ir kitų žmonių 
palaikymas leis pasiekti tikrai puikių 
rezultatų.

Ožiaragis (12.22–01.20)
Norėsite daugiau laiko praleisti su 
brangiausiais žmonėmis, tačiau jūsų 
norų išsipildymui gali sutrukdyti pa-
sikeitusios aplinkybės. Nesigraužkite, 
jei ne viskas klostysis būtent taip, 
kaip esate numatę, nes iš to taip 
pat galėsite išpešti realios naudos. 
Šiuo laikotarpiu galite sulaukti tikrai 
patrauklių darbo pasiūlymų, tačiau 
prieš juos priimdami turėtumėte 
gerai įvertinti galimą riziką.

Vandenis (01.21–02.19)
laukia naujos pažintys, kurios į jūsų 
gyvenimą gali įnešti tikrai nemažai 
sumaišties. Nors bendravimas su ki-
tais žmonėmis šiuo laikotarpiu jums 
tikrai bus į naudą, tačiau turėtumėte 
būti atsargesni priimdami nepažįsta-
mųjų pasiūlymus. jei šiuo laikotarpiu 
tektų pasirašyti svarbias sutartis ar 
ieškoti naujų verslo partnerių, tu-
rėtumėte būti įtaresni nei bet kada 
anksčiau. Nesielkite pernelyg len-
gvabūdiškai, nes tai gali lemti tikrai 
rimtas pasekmes.

žuvys (02.20–03.20)
Norėsite mėgautis žemiškais malo-
numais ir tam negailėsite nei laiko, 
nei pinigų. Nors galimybė šiek tiek 
pasilepinti jums bus tikrai į naudą, 
tačiau su savo finansais turėtumėte 
elgtis kiek atsargiau. jei ketinate 
keisti savo profesinę sritį ar svars-
tote apie galimybę įsidarbinti kitoje 
darbovietėje, šiuo laikotarpiu nerei-
kėtų priimti skubotų sprendimų. jei 
stačia galva pasinersite į naujoves, 
tikėtina, kad labai greitai teks dėl to 
pasigailėti, todėl kol kas geriausia 
plaukti pasroviui.

Trys mergytės iEško 
naujų mylinčių šeimininkų. 
bus vidutinio ūgio. Galime 
atvežti. Tel. 8 600 93283.

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 5950/0001:97), 
esančio Lazdijų r. sav. Veisiejų sen. Varnėnų k. v., sav. A. Ū. turto 
paveldėtojus, kad UAB „Tikslinta“ matininkas  Tomas Klenauskas  
(kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1244) 2021-11-09 9 val. 
pakartotinai  vykdys žemės sklypo Nr. 1185M, esančio Lazdijų r. 
sav. Veisiejų sen. Varnėnų k. v., ribų ženklinimo darbus. Prireikus 
išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB „Tikslinta“ 
adresu: R. Kalantos g. 34-208, Kaunas, el. p. klenauskas @gmail.
com arba  telefonu 8 602 98971.
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NUOMA
SIŪLO

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

Nuomoju betono maišyklę.   •Tel. 8 614 56206.

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

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

IEŠKO
Brangiai išsinuomočiau  •žemės ūkio paskirties žemės. 

Gali būti apleista.  
Tel. 8 614 80988.

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

AUGALAI

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

GYVULIAI

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

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

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

KITI

Naudotą pianiną.   •Tel. 8 659 60507.

Metalo laužo supirkimas:  •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, sidabrą,  •gintarą, gintarinius karolius, 
medalius, ženkliukus, laikro-
džius, monetas ir kitus  įvairus 
antikvarinius daiktus. Dirbame 
visoje Lietuvoje.  
Tel.: 8 670 59488,  
8 626 68561. 

PERKA
ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

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

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

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

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

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

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

kaimas.  
Tel. 8 638 98886.

IEŠKO DARBO
Galiu prižiūrėti senelius  •Veisiejų seniūnijoje arba 

aplink.  
Tel. 8 675 00731.

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

PASLAUGOS
Taisome automatines  •skalbimo mašinas. Atvykstame 

į namus.  
Tel. 8 615 73404. 

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

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

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

Profesionalus pastatų  •apšiltinimas  ekologiška 
termoizoliacine ekovata. Oro 
tarpų, uždarų ertmių, per-
dangų apšiltinimas specialia 
įranga.  
Tel. 8 637 08726.

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

Dėl Nijolės LEPEŠKIENėS mirties nuoširdžiai užjaučiame 
vyrą Vladą, vaikus su šeimomis bei artimuosius.

Lina ir Artūras  Margeliai

Dėl ilgametės Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narės bei Sąjū-
džio veikėjos Nijolės LEPEŠKIENėS mirties nuoširdžiai užjaučiame 
vyrą Vladą, sūnus Alių ir Dainių, dukrą Nijolę ir jų šeimas.

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos frakcija „PIRMYN!“

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.

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

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

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. 

Valome 
žemės ūkio paskirties 

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

ir tankiai apaugusius – 
mokome pinigus.

Tel. 8 603 30577.PERKA žemę. 
Tel. 8 688 80688.

Lazdijų 
„KNYGYNĖLIS“
(Seinų g. 12, Lazdijai)
Jus aptarnauja 
kiekvieną darbo 
dieną!

Laukiame Jūsų!
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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 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.

Tel. 8 684 95050.  

Veršelių 
supirkimas. 

VERŠELIŲ 
SUPIRKIMAS.

Tel. 8 684 95050.

GALVIJŲ 
SUPIRKIMAS.
Tel.: 8 682 49384, 

8 686 98223.


