
ISSN 2538-6980

9  771648  848019

Nr. 44 (8554)
2021 11 05 / penktadienis
Leidžiamas ketvirtadieniais
Kaina 0,35 Eur

N e p r i k l a u s o m a s  l a z d i j ų  r a j o N o  l a i k r a š t i s  www.dzukuzinios.lt

Nukelta į 7 psl. » 

Aušrinė Mocejūnienė tarptautiniame turnyre „Grand Prix PEPA“: 2 vieta moterų „FitModel“ kategorijoje ir  3 
vieta veteranių bikinio kategorijoje. Treneris Marius Blaževičius. „Grand Prix PEPA“ Čekijoje dalyvavau dviejose 
kategorijose ir abiejose užėmiau prizines vietas... Man tai pirmasis sezonas, prisipažinsiu — tokių rezultatų 
nesitikėjau. Sportuoju 6—7 metai. Seniai svajojau užlipti ant scenos... Dar kai brolis dalyvavo varžybose... Pagaliau 
svajonė tapo realybe tik didelių pastangų, valios ir griežtos disciplinos dėka. Žinoma, trenerio pagalba“, — savo 
patirtimi dalijasi sportininkė Aušrinė Mocejūnienė. (VS-FOTO.LT ir asmeninio archyvo nuotraukos)

Lazdijietė tobulu kūnu sužavėjo Europą

Š
i jauna, žavi mote-
ris per dvi savaites 
padarė stulbinančią 
sportininkės karje-
rą. Iš Lazdijų kraš-
to kilusi, dirbanti 

ne tik mūsų rajono Šventežerio 
mokykloje, bet ir vienoje iš Aly-
taus mokyklų lietuvių kalbą ir 
literatūrą dėstanti Aušrinė Mo-
cejūnienė sugebėjo tapti fitneso 
(kūno rengybos) IFBB Lietuvos 
taurės ir tarptautinio IFBB kultū-
rizmo ir fitneso turnyro „Grand 
Prix PePA“ Čekijoje prizininke. 
Tai jai pavyko pasiekti kasdien 
sunkiai dirbant, atsisakant dau-
gelio gyvenimiškų malonumų ir 
pagundų, padedant savo treneriui, 
taip pat iš mūsų krašto kilusiam 
sportininkės broliui Mariui Bla-
ževičiui. 

Apie mažai mums žinomą spor-
to šaką – fitnesą, sportininkams 
keliamus reikalavimus, moky-
tojos darbo derinimą su sportu, 
erotikos ir sporto santykį, žmo-
giškus malonumus po varžybų 
kalbamės su prieš keturias dienas 
iš Čekijos su trofėjais sugrįžusia 
A. Mocejūniene.  

– Esate fitneso, kūno rengybos 
sporto atstovė. Kada susidomė-
jote šiuo sportu? 

– Daug metų sportuoju, o šiuo 
sportu susidomėjau prieš šešerius 
metus. Gražūs kūnai moterį žavi. 

Brolis tuo užsiiminėjo, su žmona 
kartu dalyvavo varžybose. Pa-
galvojau, jog gal ir aš kada nors 
dalyvausiu tokiose varžybose. Di-
džiausią įtaką mano pasirinkimui 
padarė brolio, kuris ir tapo mano 
treneriu, pavyzdys. 

– Ar daug teko pakeisti savo 
kūne, kad galėtumėte užsiimti 
šiuo sportu? 

– Visada pakankamai gerai, 
sportiškai atrodžiau, todėl man 
nebuvo sudėtinga imtis šio spor-
to. Brolis tapo mano treneriu ir 
vertino mano kūno galimybes. 
Nuolat pati klausdavau, ar dar 
neatėjo laikas lipti ant scenos. 
Pamažu treniruotės tapo mano 
gyvenimo dalimi, pradžioje jos 
vykdavo tris kartus per savaitę, 
paskui ir keturis, penkis. Nebu-
vo sudėtinga. Sudėtingiau buvo 
suderinti treniruotes ir darbą, nes 
dirbu mokykloje. Žinoma, stipriai 
reikėjo keisti mitybos įpročius, 
ypač prieš varžybas. Nors ir šiaip 
visada stengiausi nepiktnaudžiau-
ti maistu. 

– O mitybos kontrolė dėl svorio 
ar dėl raumenyno? 

– Dėl ryškumo, dėl kūno formų 
pokyčių. Tai nėra badavimas, tai 
sveikas maitinimasis, kai į raci-
oną įvedama daug daržovių, žu-
vies produktų, reikia vitaminų, 
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SavaitėS komentaraS  
Populiarumo reitingų sensacija — antra prezidento G. Nausėdos vieta

Algimantas Mikelionis
Praėjusio šeštadienio „Lietuvos 
ryto“ laikraštyje paskelbti poli-
tikų, politinių partijų ir valstybės 
institucijų populiarumo reitingai. 
Tai bendrovės „Vilmorus“ spalio 
mėnesio 15–22 dienomis atlikta 
reprezentatyvi apklausa. Res-
pondentams buvo užduoti keli 
klausimai. Į pirmą iš jų, „kurie 
Lietuvos visuomenės veikėjai, 
jūsų nuomone, geriausiai atsto-
vauja jūsų interesams?“ iki šiol, 
per visą G. Nausėdos preziden-
tavimo laiką, dar nepasitaikė 
atvejo, kad dauguma apklaustų-
jų neatsakytų, kad tai preziden-
tas. Bent taip buvo iki pat spalio 
mėnesį atliktos apklausos. Tik šį 
kartą įvyko tikra sensacija, nes 

pirmoje vietoje atsidūrė ne pre-
zidentas G. Nausėda, o socdemų 
pirmininkė V. Blinkevičiūtė, savo 
partijai vadovaujanti iš europos 
Parlamento. Ši politikė surinko 
9,9 procento apklaustųjų balsų 
ir iš antros vietos, kurioje buvo 
atsidūrusi po šių metų rugsėjo 
9–16 dienomis atliktos apklausos, 
pakilo į pirmą vietą. Prezidentas 
G. Nausėda iš pirmos vietos rug-
sėjo mėnesį, kai už jį pasisakė 9,5 
procento respondentų, smuktelėjo 
į antrą vietą ir gavo 8,7 procento 
apklaustųjų balsų.

Kada paskutinį kartą preziden-
tas buvo vertinamas taip prastai, 
turbūt galvą pasukti turėtų ir pi-
liečiai, besidomintys Lietuvos 
politiniu gyvenimu. Tai buvo 
šio amžiaus pradžioje (2004 
metais), kai prezidentas buvo 
R. Paksas ir jo populiarumo rei-
tingai buvo pasiekę nematytas 
mažumas, nes jam grėsė apkalta. 
Kai prezidentavo V. Adamkus 
ar D. Grybauskaitė, jie niekuo-
met neužleido pirmos vietos, 
kai respondentams reikėdavo 
atsakyti į klausimą, „kurie Lie-

tuvos visuomenės veikėjai, jūsų 
nuomone, geriausiai atstovauja 
jūsų interesams?“.

Kodėl nepraėjus nei pusei 
prezidento G. Nausėdos kaden-
cijos jis atsidūrė antroje reitingų 
vietoje? Turbūt šiuo atveju nėra 
vieno tikslaus atsakymo. Bet  la-
biausiai pastebimas prezidento 
blaškymasis, kai reikia pasisa-
kyti svarbiausiais visuomenei 
klausimais ir atlikti konkrečius 
sprendimus. Dabar aktualiausios 
Lietuvos ne tik politinės padan-
gės temos yra siaučianti korona-
viruso pandemija, vakcinacija 
ir emigrantų krizė. Šiuo metu 
esančiai dešiniųjų Vyriausybei 
tenka labai sudėtingas uždavinys 
tvarkantis su aukščiau minėto-
mis problemomis. Prezidentūra 
ir pats prezidentas G. Nausėda 
labai mėtosi ir dėl savo palai-
komų ryšių su Vyriausybe, ir 
dėl atstovavimo visos tautos 
ar jos grupių interesams. Kai 
palaikai ir pritari vienos pusės 
veiksmams, pasigirsta kritikos 
balsai, kad prezidentas yra ša-
liškas. Ne ką geriau būna, kai 
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prezidentas bando įtikti visiems 
ir būti visiems vienodai geras. 
Tuomet vis tiek kuri nors pusė 
lieka nepatenkinta. Kai iš visų 
pusių skamba kritika prezidentui 
G. Nausėdai, piliečiai nori neno-
ri atkreipia į tai dėmesį ir tuomet 
visai nenuostabu, kad jo reitingai 
mažėja. Bet bus dar blogiau, jei-
gu prezidentūra ir pats preziden-
tas pradės skaudžiai reaguoti į tai 
ir imsis kokių nors populistinių 
žingsnių tam ištaisyti.

Šalyje liepsnojant keliems 
įtampos židiniams ir preziden-
tui iš pirmos vietos nukritus į 
antrą, jam pačiam liūdniausia 
turėtų būti ne dėl to, kad smu-
ko jo populiarumo reitingas, o 
tai, jog pirmoje vietoje atsidūrė 
niekuo per daug neišsiskirianti 
europarlamentarė V. Blinke-
vičiūtė, kuri socdemams va-
dovauja iš Briuselio. Žinoma, 
kai nesi Lietuvos vykdomojoje 
valdžioje, labai lengva kritikuoti 
dešiniuosius, kurie susidūrė su 
tikrai nelengvomis problemomis 
ir turi jas spręsti. Tas pats liečia 
ir socialdemokratų partiją, kuri 

atsidūrė politinių partijų reitingo 
pirmoje vietoje. Jeigu kritikuo-
jant dešiniųjų Vyriausybę tam 
randama tvirtų ir pagrįstų argu-
mentų, tai vertinant socdemų 
darbą opozicijoje, vargu, ar ką 
nors konkretaus galima apie šią 
politinę jėgą pasakyti. Tad gali-
ma teigti, kad Lietuvos politikoje 
šiuo metu geriausiai vertinami 
yra tie, kurie nieko neveikia arba 
stengiasi veiklą imituoti. 

Tad ponia Vilija tiesiog nieko 
per daug aštriai nepuldama ir 
net nekritikuodama pasinaudojo 
esama padėtimi ir bando kaž-
ką aptakiai pasakyti. Ji nieko 
per daug aiškaus nepasako, bet 
apsiriboja tokiomis bendromis 
frazėmis, kurios reiškia susirū-
pinimą esančia padėtimi, ragina 
spręsti problemas ar tiesiog gerai 
išdiskutuoti ir pasverti priima-
mus sprendimus. Keisčiausia, 
kad kai kuriems žmonėms to-
kios abstrakčios frazės patinka 
žymiai labiau nei šiuo metu itin 
reikalinga ryžtinga politika ir 
laiku priimami griežti sprendi-
mai.•

Garsus Paveisininkų piliakalnis paliktas 
likimo valiai. Ten gali nuvykti tik ekstremalai

Mėgstame didžiuotis tuo, 
jog Lazdijai turi daug ir 
įdomių lankytinų objek-
tų, kurie gali pritraukti 
į rajoną gausybę turistų. 
Tačiau ar žinome, kokios 
būklės yra šie objektai, ar 
nebus gėda juos parodyti 
rajono svečiams? Paveisi-
ninkų piliakalnis pirmuoju 
numeriu įrašytas į „Dzū-
kijos piliakalnių kelio“ 
sąrašą. Ar savivaldybė 
skiria deramą dėmesį šio 
ir kitų objektų priežiūrai, 
ar tiesiog teisinasi, jog tam 
nėra pinigų? 

„Dzūkų žinių“ redakcija gavo 
skaitytojų laišką ir nuotraukų 
apie vieno itin svarbaus kultūros 
paveldo objekto – Paveisininkų 
piliakalnio – tragišką būklę. 

Nuotraukose matyti, jog į pi-
liakalnį vedantys laiptai yra ka-
tastrofiškai sulūžę, jais lipti labai 
pavojinga, taip pat sulūžęs link 
piliakalnio vedantis tiltelis per 
pelkę. Nors šis objektas plačiai 
reklamuojamas, tačiau dabar jį 
aplankyti galėtų tik didžiausi 
ekstremalai. 

GarSuS viSoje Lietuvoje
Pažintines ekskursijas į šį pilia-

kalnį vedantis gidas Jonas Mali-
nauskas teigė, jog iš visų Lazdijų 
krašto lankytinų objektų žiauriau-
siai atrodo šis piliakalnis. 

„Iki piliakalnio galima priva-
žiuoti tik visureigiu, paprastu len-
gvuoju automobiliu to padaryti 
nepavyks. Autobusu iki ten tikrai 
neįmanoma atvažiuoti, todėl tu-
ristų grupes iki piliakalnio tenka 
vesti pėsčiomis. Ten jau dveji me-
tai tiltelis per pelkę ir užlipimas į 
piliakalnį yra ypatingos avarinės 
būklės. Kai sausa, dar galima lip-
ti, bet kai drėgna, tai daryti labai 
pavojinga. Jei atplauktum į pi-
liakalnį iš kitos ežero pusės, dar 

būtų galima prieiti, bet eiti sau-
suma – siaubo filmas. Šį objektą 
galėtume įtraukti į ekstremalių 
pasivaikščiojimų sąrašą“, – pa-
sakojo patyręs gidas. 

Jis teigė, jog dėl apgailėtinos 
piliakalnio būklės buvo nuvykęs 
pas merę Ausmą Miškinienę ir 
parodė savo paties padarytas pi-
liakalnio nuotraukas. 

„Merė pasakė, kad dabar pinigų 
nėra, taip ir liko atviras klausi-
mas“, – pasakojo J. Malinaus-
kas. 

Gido teigimu, šis Jotvingių 
piliakalnis, kuris įtrauktas į Lie-
tuvos kultūros paveldo objektų 

sąrašą, yra žymus visoje Lietu-
voje dėl savo dydžio, ypatingo 
teritorijos perimetro, taip pat dėl 
to, jog yra labai saugioje vietoje 
– iš vienos pusės supa ežeras, iš 
kitos – pelkė. 

„Šis piliakalnis buvo sutvarky-
tas už eS lėšas, tačiau tuo viskas 
ir pasibaigė. Mes, lietuviai, džiau-
giamės, kai užbaigiame kokį nors 
darbą, bet tuo viskas ir baigiasi“, 
– juokavo gidas. 

ieškoS projektinių Lėšų
Lazdijų turizmo informacijos 
centro (TIC) direktorius Mantas 

J. Malinauskas. Gido teigimu, šis Jotvingių piliakalnis, kuris įtrauktas į 
Lietuvos kultūros paveldo objektų sąrašą, yra žymus visoje Lietuvoje dėl 
savo dydžio, ypatingo teritorijos perimetro, taip pat dėl to, jog yra labai 
saugioje vietoje — iš vienos pusės supa ežeras, iš kitos — pelkė. „Užlipimo laiptai avarinės būklės“, — kalbėjo M. Sabaliauskas.
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Apie kabelio laikiklius   
Elektros kabelio ar laidų laikiklis ne mažiau svarbus nei ka-

belis. Laikiklis turi ilgą laiką patikimai laikyti pritvirtintą kabelį 
norimoje vietoje. Renkantis laikiklį, būtina atsižvelgti į kabelio 
ar laido skersmenį, tipą ir tvirtinimo vietą. Jeigu laikiklis bus per 
mažas arba per didelis, kabelio jis patikimai nepritvirtins. 

Specializuotoje elektros prekių parduotuvėje „Elverta“, San-
taikos g. 10, Alytuje, rasite įvairių kabelio laikiklių. 

Laikikliai su vinuku. Vokiškus Schneider Electric kabelio laiki-
klius, pagamintus iš kokybiškų medžiagų, dažnai renkasi elek-
trikai profesionalai. Laikiklį su vinuku rekomenduojama rinktis, 
jeigu kabelį reikia pritvirtinti prie tinko, medžio. 

Plastikiniai užtraukiami dirželiai. Tai universalūs laikikliai. 
Dirželis greitai ir lengvai fiksuojamas rankomis. Italų gamintojo 
Elematic užtraukiami dirželiai pagaminti iš jūros vandeniui, alie-
jams, riebalams atsparių medžiagų. Be halogenų. Priklausomai 
nuo dirželio dydžio, atlaikyti gali daugiau kaip 20 kg apkrovą. 

Įkišami plastikiniai laikikliai. Šio tipo kabelio laikikliai yra 
lankstesni už laikiklius su vinuku. Mark-Plast UW laikikliai at-
sparūs UV, aliejams, druskoms, šarmams. Nedegūs. Jais reko-
menduojama tvirtinti kabelius, laidus prie mūro, betono, t. y. 
kieto paviršiaus. 

Klijuojamas arba prisukamas laikiklis naudojamas kartu su 
universaliu plastikiniu užtraukiamu dirželiu. 

Klijuojamas laikiklis priklijuojamas prie švarių ir sausų me-
talinių, plastikinių, stiklinių, popierinių ir net dažytų paviršių. 
Klijai užtikrina stiprų sukibimą ir maksimalų laikymo stiprumą. 
Naudojant šiuos laikiklius, labai patogu susitvarkyti įvairius 
matomus laidus. 

Kabelio laikikliais galima pritvirtinti ir gofruotą techninį vamz-
dį. 

„Elvertos“ parduotuvėje rasite ne tik įvairių laikiklių, bet ir 
kabelių, laidų ir kitų elektros instaliacijos prekių – viską vienoje 
vietoje! Jūsų lauksime Santaikos g. 10, Alytuje. 

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.

Socialinė parama nepasiturintiems: 
sužinokite, naudokitės ir informuokite kitus 

Prasidėjo šildymo sezonas. Kaip 
žinia, atsižvelgiant į šilumos kainų 
augimą, jis bus gerokai brangesnis 
nei įprastai. Todėl gyventojams, kurie 
turi teisę į piniginę socialinę paramą, 
tokią kaip:

• socialinė pašalpa, 
• būsto šildymas,
• vandens išlaidų kompensacija,
norime priminti, kad ekstremalio-

sios situacijos ir karantino laikotar-
piu bei 6 mėnesius po jų atšaukimo, 
nustatant teisę į piniginę socialinę 
paramą, bendrai gyvenančių asme-
nų arba vienų gyvenančių asmenų 
nuosavybės teise turimas turtas 
nevertinamas. 

Taip pat informuojame, kad išsa-
mesnę informaciją apie visas mažas 
pajamas gaunantiems gyventojams 
priklausančias lengvatas galite su-
žinoti Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos interneto svetainėje, titu-
liniame puslapyje spustelėjus rekla-
minį skydelį, nukreipiantį asmenis į 
visuomenei prieinamą minėtą skiltį, 
bei šią nuorodą – www.kasmanpri-
klauso.lt. 

Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterija informaciją apie socialinę 
paramą yra paviešinusi lankstinuke, 
kurį netrukus seniūnijos, Užimtumo 
tarnyba bei SODRA dalins visiems 
rajono gyventojams. 

„Kviečiu visus rajono gyventojus 
dalintis šia žinia, informuojant apie 
galimas lengvatas savo pažįstamus, 

kaimynus, giminaičius, kuriems dėl 
įvairių priežasčių ji gali būti nepasie-
kiama. Bendromis visų mūsų pastan-
gomis mažinkime skurdą ir socialinę 

atskirtį“, – teigia rajono savivaldybės 
merė Ausma Miškinienė.•
Lazdijų r. sav. inf.

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

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

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

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

Lazdijų krašto naujienų savaitraštis
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„Baltos avies“ kooperatyvas: norint gerų rezultatų, 
reikia ne vien paramos, bet ir meilės

Parama padeda stiprų 
pamatą sėkmingai veiklai, 
o meilė tam, ką darai, nuver-
čia kalnus ir daro stebuklus. 
Tuo įsitikinęs Gintautas Mi-
gonis, kurio vadovaujamas 
„Baltos avies“ kooperatyvas 
2018 metais pasinaudojo pa-
rama pagal Lietuvos kaimo 
plėtros 2014–2020 metų pro-
gramos (KPP) priemonės 
„Investicijos į materialųjį 
turtą“ veiklos sritį „Parama 
investicijoms į žemės ūkio 
valdas“. 

Norintys taip pat sėkmin-
gai plėtoti bei modernizuoti 
savo ūkius ūkininkai nuo 
lapkričio 3 iki 30 d. kviečia-
mi kreiptis dėl paramos.

Žemiški StebukLai
Šiek tiek daugiau nei aštuo-

nerius metus skaičiuojantis 
kooperatyvas, įsikūręs elek-
trėnų savivaldybės Lunkiškių 
kaime, pasak direktoriaus 
G. Migonio, šiuo metu vienija 
daugiau nei 40 narių. „Baltos 
avies“ nariai veisia galvijus 
ir augina juos iki tol, kol ver-
šiukai atjunkomi nuo karvės 
žindenės (apie 6–8 mėnesius), 
tada jie perduodami koope-
ratyvui, kur penėjimo stotyje 
yra penimi iki reikiamo svo-
rio. Dalį galvijų kooperatyvas 
nusiperka iš šalies. Pasak pa-
šnekovo, dauguma jų penimų 
galvijų – angus veislės, nors 
yra ir šarolė, ir netgi pieninių 
holšteinų veislių augintinių. 
„Auginame, mokomės, ban-

„Baltos avies“ kooperatyve galvijai auginami specialiose 
apvaliose stoginėse. („Baltos avies“ kooperatyvo 
archyvo nuotr.)

dome, žiūrime mėsos kokybę“, 
– pasakojo direktorius.

Anot G. Migonio, jų penėjimo 
stotyje galvijai auginami gana 
ekstensyviai, t. y. nenaudojant 
daug koncentratų – didelio 
kiekio perdirbtų grūdų ir sojų, 
kurių nemėgsta ir dėl GMO 
rizikos. „Pastebėjome, kad jei 
sudarome idealias sąlygas gal-
vijui, nereikia nei antibiotikų, 
nei stebuklingų koncentratų, nei 
cheminių priedų, kuriuos dažnai 

perša įvairūs 
reklamuoto-
jai, – teigė 
vyras. – Įsiti-
kinome, kad, 
tik sutvarkius 
darbo kultūrą, 
tinkamai su-
dėliojus šėri-
mo grafikus 
ir, žinoma, 
mylint gyvu-
lius, juos ge-
rai prižiūrint, 
pasiekiami 
ne į t ikė t in i 
rezultatai. Bet 
mes nedaro-
me jokių ste-
buklų, tiesiog 
išnaudojame 
patį galvijo 
organizmo 
potencialą. 
Taip, mes juos 
labai mylime 
ir daug išlei-
džiame dar-
buotojų atly-
g in imams . 

Kiti optimizuoja ir 200 galvijų 
palieka vieną prižiūrėtoją, mes 
tokiam skaičiui paliekame du. 
Patys sau įrodėme, kad galvijai 
turi labai daug potencialo, te-
reikia mokėti juos auginti ir jie 
augs. Tą patį norime pasakyti ir 
kitiems.“

parama paDėjo tapti 
vieniemS GeriauSių

G. Migonis sakė, jog koope-
ratyvo penėjimo stotis pastaty-

ta naudojantis KPP priemonės 
„Investicijos į materialųjį turtą“ 
veiklos srities „Parama inves-
ticijoms į žemės ūkio valdas“ 
parama. „Vietoj paprastos in-
vesticijos, atliktos taupant ir sta-
tant kažką ekonomiško, pada-
ryta viena gražiausių penėjimo 
stočių Lietuvoje, – džiaugėsi 
pašnekovas. – Taip pat džiau-
giamės galimybe šioje stoty-
je atlikti įvairius mokslinius 
tyrimus – tai yra ji pritaikyta 
dažnam gyvūnų svėrimui, gerai 
jų priežiūrai.“ Kaip pasakojo 
direktorius, jų penimi gyvūnai 
visais metų laikais stovi lauke, 
specialiose apvaliose stoginėse 
be sienų. Į tai ir buvo daugiausia 
investuota gavus paramą.

paramai — naujoS taiSykLėS
Atkreipiame dėmesį, jog pa-

rama investicijoms į žemės ūkio 
valdas bus teikiama pagal naujas 
pereinamojo 2021–2022 metų 
laikotarpio taisykles.

Šiuo laikotarpiu paramos 
lėšos skiriamos atskirai šiems 
sektoriams:

• pieninei galvijininkystei – 
27 mln. eur;

• kiaulininkystei – 6,2 mln. 
eur;

• paukštininkystei, įskaitant 
kiaušinių gamybą, – 6,2 mln. 

eur;
• mėsinei gyvulininkystei, 

įskaitant mėsinę galvijininkys-
tę, avininkystę, ožkininkys-
tę, triušininkystę, – 3,1 mln. 
eur;

• sodininkystei, daržinin-
kystei, uogininkystei – 8 mln. 
eur.

Dėl paramos gali kreiptis 
fiziniai ir juridiniai asmenys, 
įregistravę valdą Lietuvos 
Respublikos žemės ūkio ir 
kaimo verslo registre (fizinis 
asmuo turi būti įregistravęs 
ir ūkininko ūkį) ir ne trum-
piau kaip 12 mėn. vykdantys 
žemės ūkio veiklą bei iš jos 
gaunantys pajamų. Pareiškėjo 
pajamos iš žemės ūkio vei-
klos per ataskaitinius metus iki 
paramos paraiškos pateikimo 
turi sudaryti ne mažiau kaip 50 
proc. visų pareiškėjo veiklos 
pajamų.

Paramos intensyvumas – 
50 proc., kai kuriais atvejais 
jis gali būti didinamas dar 20 
proc. punktų.

Didžiausia paramos suma 
projektui – 300 tūkst. eur, 
2014–2020 metų laikotarpiu, 
įskaitant pereinamąjį – 2021–
2022 m.,  – 900 tūkst. eur, 
susijusių įmonių, sutuoktinių 
didžiausia bendra gauta para-
mos suma 2014–2020 metų 
laikotarpiu, įskaitant pereina-
mąjį – 2021–2022 m., negali 
viršyti 1,3 mln. eur.

Užs. Nr. 32

Skelbia konkursą Lazdijų rajono savivaldybės administracijos:
• Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus savivaldybės gydytojo 

(vyriausiojo specialisto) (PA koeficientas 11,0),
• Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vyresniojo buhal-

terio (-ės) (PA koeficientas 6,50 ir 10 proc. kintamoji dalis),
• Informacinių technologijų skyriaus vyriausiojo specialisto (PA 

koeficientas – 7,1) pareigoms užimti. 
Kvalifikaciniai reikalavimai ir dokumentų, kuriuos turi pateikti preten-

dentai, sąrašas pateikti Lazdijų rajono savivaldybės interneto svetainėje 
www.lazdijai.lt, skiltyje „Darbo skelbimai“.

Lazdijų r. sav. inf.

Lazdijų rajono savivaldybėŠeštokų mokykloje įrengtas 
sensorinis relaksacijos kambarys 

Skaitykite 8 psl. » Sensoriniame kambaryje galima atsipalaiduoti, nusiraminti.



5Nr. 44 / 2021 11 05 / penktadienis www.dzukuzinios.lt Dzūkų žinios

NeįtikėtiNa plaNeta

lauterbruNNeN, Šveicarija.

A. Margelis: galėjome būti Žaliųjų savivaldybių reitingo prizininkai
Dabartinė rajono valdžia 
laikosi labai juokingos 
taktikos: jei Lazdijai ku-
rioje nors srityje atsiduria 
savivaldybių reitingų apa-
čioje, tai valdžia dėl tokios 
situacijos kaltina buvusius 
savivaldybės vadovus, o jei 
pavyksta pakilti į reitin-
gų viršų, visus nuopelnus 
prisiima sau, nors dažnai tai 
panašu į šildymąsi kitų su-
kurtos šlovės spinduliuose. 

Tokia situacija neseniai vėl pa-
sikartojo, kai Lazdijų pastangos 
kurti žalesnį ir tvaresnį rytojų 
buvo pastebėtos ir įvertintos. 
Aplenkęs 54 šalies savivaldybes, 
Lazdijų rajonas Žaliųjų savival-
dybių reitinge užėmė 6 vietą.

vertino paGaL aštuoniS 
kriterijuS
Merė Ausma Miškinienė savival-
dybės puslapyje labai džiaugėsi 
pasiektais rezultatais, tačiau pa-
našu, kad tai ne šios kadencijos 
rajono vadovų darbų rezultatas, 
bet iki jų buvusių merų ir savi-
valdybės administracijų darbo 
vaisiai. 

Šiame reitinge savivaldybės 
buvo vertinamos pagal aštuonis 
kriterijus: daugiabučių namų re-
novacijos rodiklis, biokuro dalis 
centriniame šildyme, tarša iš sta-
cionarių objektų, elektra varomų 
automobilių skaičius (elektromo-
biliai ir hibridai), elektromobilių 
įkrovos stotelių skaičius, dviračių 
takų ilgis, surūšiuojamų atliekų 
kiekis ir elektrą gaminančių var-
totojų skaičius savivaldybėse. 

Savivaldybės tarybos narys, 
buvęs meras Artūras Margelis 
įsitikinęs, jog dabartinė savival-
dybės vadovybė ne plėtojo, bet 
stabdė „žaliojo kurso“ kryptį. 

„Jei dabartinė valdžia būtų ak-
tyviai tęsusi prieš dešimtmečius 
pradėtus „žaliuosius“ darbus, tai 
Lazdijai šiuo metu reitinge galėtų 
užimti ne šeštą, bet trečią vietą“, 
– sakė A. Margelis. 

SuStojo namų renovacija 
Jo nuomone, toks rezultatas Ža-
liųjų savivaldybių reitinge – dau-
gelio metų aktyvaus darbo šioje 
srityje rezultatas. 

„Daugiabučių namų renova-
ciją mes labai aktyviai vykdėme 
ne vienerius metus, renovavome 
beveik pusę rajono daugiabučių. 
Mano žiniomis, per pustrečių šios 
kadencijos metų nebuvo reno-
vuotas nė vienas namas“, – sakė 
buvęs meras. 

Per praėjusias savivaldybės 
tarybos ir mero kadencijas taip 
pat buvo renovuoti ir apšiltinti 
visų savivaldybės įstaigų pasta-
tai, keliskart sumažintos energijos 
sąnaudos.  

Lazdijai vieni iš pirmųjų tarp 
periferijos savivaldybių prieš 5 
metus visas gatvių apšvietimo 
kaitrines lempas pakeitė į LeD 
lempas, taip sumažindami elek-
tros energijos sąnaudas iki 10 
kartų. 

atSiSakė eLektrinio 
autobuSo ir automobiLio
„Atrodo, kad dabartinė mūsų 
valdžia elgėsi priešingai, nei 
reikalavo Žaliųjų savivaldybių 
reitingo nuostatos. Rajonas gavo 
projektinių lėšų elektriniam auto-
busui pirkti, buvo planuojama, 
kad šis ekologiškas autobusas 
vežios mūsų rajono jaunuosius 
sportininkus į treniruotes sporto 
centre. Tačiau rajono valdžia, imi-
tavusi rajono gyventojų apklausą, 
nusprendė atsisakyti elektrinio 
autobuso ir jį perdavė Druskinin-
kams, kurie mielai tuo pasinaudo-
jo“, – kalbėjo A. Margelis. 

Taip pat buvo numatytas pirk-
ti elektrinis automobilis vaikų 
globos namams, tačiau dabarti-
nė rajono valdžia ir jo atsisakė. 
Tiesa, dabar yra pateikta paraiška 
trims elektriniams automobiliams 
įsigyti. 

A. Margelio vadovavimo ra-
jonui laikotarpiu buvo aktyviai 
kovojama už tai, kad Lazdijuose 

atsirastų elektrinių automobilių 
įkrovimo aikštelė. Pavyko pasiek-
ti, kad ją įrengė verslas už savo 
pinigus, savivaldybei tai nieko 
nekainavo. 

„Iš projektinių pinigų mes nu-
tiesėme daug dviračių takų – ir 
Lazdijuose, ir Veisiejuose, sujun-
gėme miestą su Baltajo ežeru. Ne-
žinau, ar per šią kadenciją buvo 
nutiestas bent vienas dviračių 
takas“, – svarstė buvęs meras. 

Biokuro panaudojimu šilumos 
gamyboje pasirūpino buvęs meras 
J. Matulevičius, kai buvo pertvar-
kyta „Lazdijų šilumos“ katilinė. 
O buvusioji rajono valdžia pasi-
rūpino, kad būtų pertvarkytos mo-
kyklų šildymo sistemos šildymui 
granuliniu kuru arba malkomis. 

„Smagu, kad Lazdijai buvo ge-
rai įvertinti Žaliųjų savivaldybių 
reitinge, tik gaila, kad dabartinė 
valdžia kukliai prisidėjo prie to-
kio rezultato“, – kalbėjo A. Mar-
gelis.•
„Dzūkų žinių“ informacija

„Daugiabučių namų renovaciją mes labai aktyviai vykdėme ne vienerius metus, renovavome beveik pusę rajono daugiabučių. Mano žiniomis, per pustrečių 
šios kadencijos metų nebuvo renovuotas nė vienas namas“, — sakė buvęs meras. Taip pat buvo renovuoti ir apšiltinti visų savivaldybės įstaigų pastatai, 
keliskart sumažintos energijos sąnaudos. Lazdijai vieni iš pirmųjų tarp periferijos savivaldybių prieš 5 metus visas gatvių apšvietimo kaitrines lempas 
pakeitė į LED lempas, taip sumažindami elektros energijos sąnaudas iki 10 kartų. 
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Pokyčiai: atliekų konteineriai statomi ir žiemą pasiekiamose vietose
Kai dangus vis dažniau 
praplyšta vėlyvo rudens 
lietumi, prasideda šlap-
driba ir pažliunga keliai, 
ne vienas atokios Lazdijų 
rajono sodybos gyventojas 
buvo įpratęs susitaikyti 
su mintimi, kad jau metas 
pradėti kaupti atliekas. 
Nes kas gi per purvyną, 
sunkiai išvažiuojamu keliu 
malsis jų išvežti? 

paSLauGa buvo teikiama ne 
viSiemS 
Daugelį metų niekas ir nevežė. Maž-
daug nuo gruodžio iki balandžio mė-
nesio vienkiemių gyventojai atliekas 
kaupdavo savo konteineriuose ir 
vežėjų paliktuose maišuose. Tik 
pavasarį, kai keliai pradžiūdavo, 
atliekų vežėjai viską išveždavo. 

Tokia situacija buvo iki šių 
metų pradžios, kai atliekas rajone 
surinkdavo ir veždavo bendrovė 
„ecoservice“. Nuo vasario maisto 
ir mišrių atliekų ji nebeveža – pa-
sibaigus sutarčiai pasiūlė gerokai  
didesnę kainą, o  paskui konkurso 
sąlygas apskundė teismui. 

Kol vyksta bylinėjimasis, laiki-
nai maisto ir mišrias atliekas veža 
Alytaus regiono atliekų tvarkymo 
centras. Jam pradėjus teikti pa-
slaugą paaiškėjo, kad anksčiau 
daliai rajono gyventojų žiemos 
mėnesiais ji nebuvo teikiama. Kai 
kurios nuošaliai esančios sodybos 
nuolat negyvenamos, o kai kurių 
savininkai patys prašydavo žie-
mą iki jų namų dėl konteinerių 
nevažiuoti, kad atliekų vežėjų 
automobiliai negadintų kelių. 

Ir Lazdijų rajono savivaldy-
bės tarybos patvirtintos Atliekų 
tvarkymo taisyklės numato, kad  
konteineriai turi būti ištraukti prie 
pravažiuojamo kelio, automobi-
liui nesukant į kiekvieną kiemą.  
Tačiau žiemą ištraukti konteinerį 
iš nuošalaus vienkiemio iki pra-
važiuojamo kelio irgi ne visada 
būna įmanoma. 

konteineriai iš kiemų 
patraukiami — buS prie keLių
„Pradėjome kalbėti su seniūnais, 

važiavome pas gyventojus – tar-
damiesi vieni su kitais, pradėjo-
me ieškoti išeities“, – pasakojo 
Tomas Balzeris, Alytaus regiono 
atliekų tvarkymo centro Atliekų 
tvarkymo paslaugų organizavimo 
ir kontrolės padalinio kokybės 
inspektorius. 

Ir išeitis buvo rasta. Iš nuto-
lusių sodybų, prie kurių žiemą 
sunkiasvoriu transportu neįma-
noma privažiuoti, konteineriai 
yra surenkami, o su gyventojais 
sutarta, kad jie naudosis prie 
pravažiuojamų kelių pastatytais 
bendro naudojimo konteineriais 
mišrioms, pakuočių ir stiklo atlie-
koms. Kai kurie gyventojai šalia 
jų laikys ir savo individualius 
konteinerius, kad išvežimo dieną 
nereiktų jų traukti nuo namų iki 
kelio.  

Kad naujai pastatyti konteine-
riai netaptų vietomis, kur atliekas 
meta ne tik aplinkinių sodybų gy-
ventojai, bet ir pravažiuojantys 
žmonės, konteineriai pastatyti ne 
prie pat kelių, o atokiau. Konkre-
čias jų vietas žino tik gyventojai, 
kurie jais naudojasi, ir atliekų ve-
žėjai. 

„Kiekvieną situaciją sprendžia-
me individualiai, įsiklausydami į 
gyventojų poreikius ir ieškodami 
kompromiso. esame labai dėkingi 
seniūnams, padedantiems mums 
ir nuoširdžiai besirūpinantiems, 
kad žmonės galėtų rūšiuoti atlie-
kas, kad jos būtų nuolat išveža-
mos“, – kalbėjo T. Balzeris. 

Seniūnai DŽiauGiaSi aratc 
paStanGomiS
Daugiausia pokyčių, surenkant 
mišrias atliekas, yra Seirijų, Vei-
siejų, Kapčiamiesčio, Noragėlių 
seniūnijose.  

„Padaryti taip, kad atliekų su-
rinkimo paslauga būtų visi pa-
tenkinti, yra sudėtinga. Bet labai 
džiugina Alytaus regiono atlie-
kų tvarkymo centro darbuotojų 
pastangos tvarkytis, rasti bendrą 
kalbą su gyventojais, geranoriškai 
spręsti problemas. O kai kalbama, 
bendraujama, tai ir sprendimai 
randami“, – sakė Veisiejų seniū-

Į rūšiavimo konteinerius atskirai reikia rinkti:
Plastiką: plastikinius butelius, indelius, pakuotes ir skardines nuo maisto 
bei gėrimų, indų ploviklio, kosmetikos, skalbimo priemonių, polietileno 
plėvelę, plastikinius rašiklius, putplastį, plastikinius kamštelius, dangte-
lius, aliuminio lėkštes, metalines kepimo skardas, puodus, stalo įrankius, 
metalinius dangtelius, foliją, kitas buityje susidarančias metalinės pakuotės 
atliekas. 
Stiklą: stiklinius butelius, indus, kvepalų buteliukus, stiklainius, įvairaus 
dydžio stiklo duženas.
Popierių: žurnalus, laikraščius, lankstinukus, pakavimo popierių, kar-
tonines dėžutes, gofruoto kartono dėžes,  rašomąjį popierių, knygas. 
Dideles, į konteinerius netelpančias dėžes reikia išlankstyti, sukarpyti 
taip, kad tilptų. 
Maisto atliekas: popierinius rankšluosčius, popierines servetėles, nau-
dojimui netinkamų maisto produktų, vaisių, daržovių likučius, lupenas, 
žieves, arbatos tirščius bei pakelius, kavos tirščius ir jų filtrus, riebalais ir 
kitais maisto produktais suteptą popierių, kambarinius augalus ir jų dalis, 
sodo ir daržo atliekas, piktžoles. 
Į mišrių atliekų konteinerį meskite tik tai, kas lieka po rūšiavimo: saus-
kelnes, higienos priemones, tualetinį popierių, sąšlavas, šaltus pelenus, 
dantų šepetėlius, naudotas virtuvės, dušo kempines, skutimosi peiliukus, 
lipnias juostas, naudoti netinkamą tekstilę, avalynę, porceliano, keramikos, 
veidrodžių duženas, naminių gyvūnų kraiką, užpildytus dulkių siurblių 
maišelius ir kitas po rūšiavimo likusias buities atliekas.
Didelių gabaritų atliekas, kurios netelpa į konteinerius, vežkite į 
rūšiavimo centrus: 
Liepų g. 1A, Miesto Kolonijos k., Seirijų sen., tel. 8 659 83 154, 
Gėlyno g. 12, Lazdijai, tel. 8 672 89 288, 
Vilties g. 31A Veisiejai, tel. 8 614 22 620. 

nas Zenonas Sabaliauskas. 
Jam antrino ir Seirijų seniūnė 

Rita Matusevičiūtė-Bražinskie-
nė, pridurdama, kad žmonėms 
prie naujovių reikia priprasti. 
Anksčiau žmonės buvo įpratę, 
kad visos atliekos buvo vežamos 
kartu, o dabar mišrias atliekas 
renka atliekų tvarkymo centras, 
pakuotes – kaip ir anksčiau, „eco-
service“. 

Seniūnė pastebėjo, kad atliekų 
rūšiavimas dar toli gražu ne vi-
siems yra tapęs įpročiu, ir išsivež-
ti namo tai, ką atsivežė į gamtą, 
dar ne visi susipranta. 

„Dar daug reikia su žmonė-
mis kalbėti ir jiems aiškinti, kad 
neužtenka atliekas tik surinkti ir 
išvežti, kad jas ir namuose rūšiuo-
ti reikia, ir paskui dar tvarkyti“, 
– kalbėjo Seirijų seniūnė. 

Turite pastabų, pasiūlymų dėl 
konteinerių pastatymo? Kreip-
kitės tel. 8 659 93703.•
Alytaus regiono atliekų tvarkymo 
centro inf.
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„Pati pačiausia komanda su pačiu pačiausiu treneriu priešaky Mariumi 
Blaževičiumi. Ačiū už pergales, palaikymą, buvimą kartu“, — rašo Aušrinė 
Mocejūnienė savo FB paskyroje.

Lazdijietė tobulu kūnu sužavėjo Europą
skaičiuojamas balansas. Tenka 
maistą susidėlioti gramais, negali 
nuklysti nuo trenerio nurodymų, 
griežta disciplina. Save įstatai į 
tam tikrą režimą. Į darbą tenka 
neštis maisto indelius, todėl mo-
kiniams kyla klausimų, ar mo-
kytoja spėja pavalgyti, nes per 
pertraukas vaikšto su indeliais, 
ne vienas praeidamas skanaus 
palinki.

– Kokie yra fitneso varžybų rei-
kalavimai? Kokie yra rodikliai, 
pagal kuriuos teisėjai sprendžia, 
kas yra geriausias? 

– Yra kūno proporcijos, kurias 
reikia deramai pateikti. Turi paro-
dyti pečius, nugarą, kojas, šonines 
pozas, reikia mokėti įtempti rau-
menis pagal tam tikrus reikalavi-
mus. Yra keturios pozos, kurias 
turi teisėjams parodyti. Jie žiūri, 
ar jos yra proporcingos. „Model“ 
kategorijoje yra daugiau eleganci-
jos ir grožio konkurso elementų, 
čia raumeningumo nereikalau-
jama, tą savo proporcingumą tu 
turi  elegantiškai pateikti. Yra 
dvi dalys – su ištisiniu bikiniu ir 
su vakarine suknele. Tada abiejų 
dalių balai sumuojami ir gauni 
galutinį įvertinimą. 

– Ar seniai dalyvaujate var-
žybose?

– Pirmą kartą varžybose da-
lyvavau šių metų spalio mėnesį, 
Kėdainiuose vyko Lietuvos taurės 
varžybos. Dalyvavau net trijose 
kategorijose. Tarp naujokių, ku-
rios už mane beveik dešimtme-
čiu jaunesnės, užėmiau 4 vietą. 
Varžybose su veteranėmis (nuo 
35-erių metų) užėmiau antrą vie-
tą, „Fitmodel“ kategorijoje taip 
pat laimėjau antrąją vietą. Kai 
sėkmingai startavau Lietuvoje, 
su treneriu nusprendėme važiuoti 
ir į užsienį. Spalio pabaigoje Če-
kijoje vykusiame tarptautiniame 
turnyre man gerai pasisekė, „Fi-
tmodel“ kategorijoje laimėjau 

antrą vietą, o moterų veteranių 
– 3-ąją vietą. 

– Jūsų formos kaip maneke-
nės? 

– Panašiai, nes kiekvieną rytą 
turiu įvertinti savo kūno būklę 
ir matuotis parametrus. Visą in-
formaciją perduodu treneriui, o 
jis stebi situaciją, ar sklandžiai 
vyksta riebalų deginimas. Mano 
gyvenimas labai intensyvus.

– Jūsų komandoje yra nema-
žai žmonių, kurie padeda rengtis 
varžyboms. 

– Taip,  yra ir įvaizdžio formuo-
tojos, kurios gali padėti pozuoti, 
spręsti moteriško grožio klausi-
mus. Treneris rekomenduoja spe-
cialistus, kurie galėtų padėti. Visur 
yra reikalavimai ir standartai: koks 
turi būti bikinis, koks apavas ir t. 
t. Merginos, kurios jau yra daly-
vavusios tokiose varžybose, labai 
draugiškos, pataria, kaip reikia 
pozuoti, kokio dizaino drabužį ge-
riau pasirinkti, net pasiūlo pasko-
linti ar išnuomoti savo drabužius. 
Savaitgalius leisdavau sostinėje 
ir Kaune: vykdavau į pamokas 
Vilniuje pas pozavimo trenerę, į 
Kauną pas brolį, kad šis įvertintų 
kūno linijas, bei toliau šlifavome 
pozavimą ir derinome maisto ra-
cioną. Tempas buvo didelis, bet 
rezultatai atpirko tą vargą.  

– Kur kasdien sportuojate?
– Kadangi kiekvieną dieną 

vykstu  į darbą Alytuje, Vidzgi-
rio progimnazijoje, šiame mieste 
nesunku surasti gerą sporto klubą. 
Kai nebuvo pandemijos ir nefor-
malios veiklos buvo leidžiamos, 
savo fizinę formą palaikydavau 
Lazdijų sporto centre, o per ka-
rantiną sportavau namie. 

– Kas Jus sieja su Lazdijais? 
– Mes kilę iš Lazdijų krašto, 

Šventežeryje gyvenome su tėvais. 
Čia su broliu baigėme mokyklą, 
kurioje ir pati dirbu nuo 2007-

ųjų. Brolis dar mokykloje pradėjo 
sportininko karjerą (užsiiminėjo 
dziudo veikla), o vėliau pradėjo 
ir trenerio karjerą. Brolis yra man 
pavyzdys – jis ir treneris, ir gydy-
tojas, žmogus, padedantis suvokti 
ir pažinti žmogaus kūną.

– Esate baigusi Vilniaus pe-
dagoginį universitetą, Mykolo 
Riomerio universitete studijavote 
ir viešąjį administravimą, mo-
kykloje dėstote lietuvių kalbą ir 
literatūrą. Kaip Jūsų sportavimą 
vertina Jūsų mokiniai? 

– Iš savo buvusių ir dabartinių 
auklėtinių sulaukiu daug palaiky-
mo, palankiai mano sportą verti-
na ir darbe. Dėl moksleivių tėvų 
nuostatų – nežinau, nors tėvelių 
komentarai viešumoje yra gražūs. 
Visada atsiras ir skeptikų, tai yra 
normalu. Manau, kad sportuojanti 
mokytoja moksleiviams yra mo-
tyvacija judėti į priekį. 

– Ar nebuvo kompleksų viešai 
rodytis, vilkint bikiniu, juk mo-
terys dėl to labai kompleksuoja? 
Ar nebuvo sudėtinga peržengti 
tą barjerą? 

– Man šiek tiek buvo neramu, 
kaip į mano šį sportą reaguos 
mokinių tėvų bendruomenė, juk 
nemaža dalis mūsų visuomenės 
nėra pakankamai modernūs ir 
liberalūs, vis dar gyvi tam tikri 
stereotipai. Nerimavau, kai mo-
kyklos direktorius pasidalino bro-
lio postais, kur buvau su bikiniu.  
Tačiau priekaištų nesulaukėme. 
Lipti į sceną su bikiniu nesidro-
vėjau, nes tai yra tam tikra sporto 
šaka. Juk nieko bloga nedarau, 
darbui tai netrukdo, tai mano as-
meninis hobis.  

– Ar fitnesas erotiška sporto 
šaka? 

– Kūnai visada turi tam tikros 
erotikos, bet tai sporto šaka. Kas 
nebuvo ant scenos, tas neįsivaiz-
duoja, kiek ten reikia atiduoti 
jėgų. Įtempti raumenis ir išbūti 
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tam tikrą laiką nėra lengvas dar-
bas. Man pozavimas buvo tikras 
iššūkis, maniau, kad niekada to 
nepadarysiu. Tai juodas darbas, 
o šypsena sunkiai išspaudžia-
ma. Mums, sportininkams, tai 
su erotika tikrai nesiasocijuoja. 
Mes, stebėdami savo kolegų vyrų 
pasirodymus, išgyvename, kad 
jie gerai išstatytų pozą, geriau-
siai parodančią raumenyną, kad 
tinkamai pozuotų, nevertiname 
jų kaip vyrų, bet žiūrime kaip į 
sportininkus. 

– Jūsų kūnas nepriekaištin-
gai sutvarkytas, puikios formos, 
idealių proporcijų. Ar vasarą, 
kai lengvesni ir atviresni dra-
bužiai, jaučiate varstančius vyrų 
žvilgsnius? 

– Jaučiu. Ne tik vyrų, bet ir 
moterų. Moterų gal net labiau, 
aš ir pati dažnai atkreipiu dėmesį, 
jeigu šalia matau sportišką, gražių 
kūno linijų moterį – tai verčia ir 
pačią pasitempti. Nepriekaištin-
gos kūno linijos kainuoja daug 
darbo. Gulėjimas prie televizo-
riaus ir bandelių valgymas, ką 
dauguma veikė per karantiną, 
neduos tokio rezultato. 

– Jei Jums pasakytų, kad dvi 
dienas galite nesilaikyti jokių 
dietų, ką darytumėte, kokius 
dalykus leistumėte sau? 

– Dabar, po varžybų, tris dienas 
valgiau, ką norėjau ir kiek norė-
jau. Visada po varžybų treneris 
sako: „Valgyk, ką nori“. Po var-
žybų grįžau sekmadienį, valgiau 
tai, ko labiausiai buvau pasiilgusi 
– saldumynų, jų nebuvo galima 
valgyti, nes per visą varžybinį 
pasiruošimą iš saldumynų galėjau 
valgyti tik šilauoges. O dabar – 
bandelės, šokoladas, cepelinai, 

žinoma, su saiku, negalima taip 
drastiškai keisti mitybos įpročių, 
dar teks kurį laiką palaikyti griež-
tesnį režimą. Po truputį sugrįšiu 
į įprastą gyvenimą. 

– Ką patartumėte toms mer-
ginoms ir moterims, kurios jau-
dinasi dėl netobulų savo kūno 
formų? 

– Nesiimti drastiškų dietų, jo-
kių badavimų, tai labai kenkia 
organizmui. Reikia po truputį 
keisti mitybą, daugiau įvesti fi-
zinio aktyvumo. Greito rezultato 
nebus, reikia kelerių metų darbo. 
Pirmiausia – mityba, matome, 
kaip atrodo nemaža dalis paauglių 
– neestetiškai ir nesveikai. Reikia 
vengti saldumynų ir traškučių. 
Ką mes įdedame į kūną, tokį jį 
ir turime. Po paros matai, ką su-
valgei prieš parą ir kaip pasikeitė 
tavo kūnas. Kūnas labai greitai 
parodo, ką tu darai ne taip. Šis 
sportas dar kartą įrodo, kiek daug 
mūsų gyvenimas priklauso nuo 
mitybos: mityba duoda 70 proc., 
o sportas 30 procentų laukiamo 
rezultato.  

– Ką Jums duoda šis spor-
tas? 

– Padeda augti kaip asmenybei, 
ugdo valią, pasitikėjimą savimi.

– O kas toliau? 
– Per žiemą varžybų nebus, lau-

kia įprastos treniruotės, sveika 
mityba, o pavasarį greičiausiai vėl 
planuosiu dalyvauti varžybose ir 
siekti dar geresnių rezultatų. Juk 
atkaklus tikslo siekimas visada 
veda į pergales.

– Ačiū už pokalbį.•
„Dzūkų žinių“ informacija

„Pirmą kartą varžybose dalyvavau šių metų spalio mėnesį, Kėdainiuose vyko Lietuvos taurės varžybos. Dalyvavau 
net trijose kategorijose. Tarp naujokių, kurios už mane beveik dešimtmečiu jaunesnės, užėmiau 4 vietą. Varžybose 
su veteranėmis (nuo 35-erių metų) užėmiau antrą vietąją, „FitModel“ kategorijoje taip pat laimėjau antrąją 
vietą. Kai sėkmingai startavau Lietuvoje, su treneriu nusprendėme važiuoti ir į užsienį. Spalio pabaigoje Čekijoje 
vykusiame tarptautiniame turnyre man gerai pasisekė, „FitModel“ kategorijoje laimėjau antrąją vietą, o moterų 
veteranių — 3-ąją vietą“, — pasiekimais dalijosi Aušrinė Mocejūnienė.
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Garsus Paveisininkų piliakalnis paliktas 
likimo valiai. Ten gali nuvykti tik ekstremalai

Sabaliauskas, paklaustas, ar žino 
apie sudėtingą Paveisininkų pi-
liakalnio būklę, atsakė, jog šio 
objekto problemos jam žinomos 
ir ieškoma sprendimų.  

„Savivaldybė planavo tą pilia-
kalnį šiemet sutvarkyti, net buvo 
skirtos lėšos seniūnijai, bet kai pa-
brango medžiagos, buvo nuspręs-
ta piliakalnio sutvarkymui ieškoti 
projektinių lėšų. Mes nuo TIC 
planuojame teikti paraišką Kul-
tūros tarybai ir bandyti gauti lėšų 
tvarkybos projekto parengimui, 
ieškoti lėšų pačios infrastruktūros 
atnaujinimui. Ten privažiavimo 
kelias yra, bet reikia sutvarkyti 
priėjimą prie piliakalnio. Tiltelis-
takas yra susidėvėjęs ir užlipimo 
laiptai avarinės būklės“, – kalbėjo 
M. Sabaliauskas.  

Jis teigė, jog prieš pusantrų 
metų savivaldybės iniciatyva iš-
pjauti prie piliakalnio augę krū-
mai, bet jie atžėlė. 

„Tai yra kultūros paveldo 
objektas, jo negali taip paprastai 
sutvarkyti, reikia parengti doku-
mentaciją, yra daug derinimų. 

Bendromis jėgomis su savival-
dybe bandysime jį sutvarkyti. 
Jei Kultūros taryba neskirs lėšų, 
ieškosime kitų programų, kad pi-
liakalnis būtų sutvarkytas“, – sakė 
M. Sabaliauskas.  

puikavoSi Sąrašo priekyje
Pernai buvo užbaigtas prieš be-
veik trejus metus Trakuose pra-
dėtas ir keturis Dzūkijos rajonus 
įtraukęs projektas „Dzūkijos pi-
liakalnių kelias“, prie kurio įgy-
vendinimo prisidėjo ir Lazdijų 
krašto iniciatyvūs žmonės. 

Šio projekto iniciatorė – Trakų 
krašto vietos veiklos grupės pir-
mininkė Alvyda Kazakevičiūtė-
Staniunaitienė teigė, jog 2018-ieji 
buvo Lietuvoje paskelbti Pilia-
kalnių metais, šia proga buvo 
surinkta daug medžiagos apie 
piliakalnius, tačiau dalis jos liko 
nepanaudota. Tada ir kilo mintis 
rengti projektą, kuris leistų tos 
medžiagos nepamiršti, plačiau 
panaudoti, tęsti pažintį su pilia-
kalniais. Buvo nuspręsta, jog tai 
bus ne tik Trakų krašto projektas, 
bet įtrauktos ir dar trys dzūkiškos 

savivaldybės – Lazdijų, Prienų, 
Alytaus rajono. Buvo atrinkta po 
keturis piliakalnius iš kiekvienos 
savivaldybės ir nutiestas tarp jų 
kelias, kad Lietuvos žmonės ir 
užsienio turistai pasigrožėtų pi-
liakalniais. 

„Mes norėjome į vieną vietą 
surinkti tokius piliakalnius, ku-
rie turėtų vienodą naudą. Kitaip 
tariant, norėjome įtraukti tuos 
piliakalnius, šalia kurių vyksta 
veiksmas: dirba amatininkai, tau-
todailininkai, galima paruošti ir 
keliautojams pasiūlyti kulinari-
nio paveldo patiekalus, kur šalia 
veikia aktyvios bendruomenės. 
Pasirinkome tokius piliakalnius, 
šalia kurių yra veiklų. Siekėme, 
kad mūsų pasirinkti piliakalniai 
turėtų savo globėjus“, – pasakojo 
projekto iniciatorė. 

Įdomu tai, kad „Dzūkijos pi-
liakalnių kelio“ sąraše pirmuoju 
numeriu buvo įrašytas būtent 
Paveisininkų piliakalnis, o šalia 
jo ir dar trys Lazdijų rajono pi-
liakalniai – Šlavantų, Rudaminos, 
Prelomciškės.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Mokykloje kuriame ugdymo 
aplinką, orientuotą į indivi-
dualius kiekvieno vaiko po-
reikius. Relaksacijos kam-
barys – erdvė, kurioje vaikai 
nusiramins, atsipalaiduos. 

Atsipalaidavimo pojūtį vaikai 
patiria stebėdami spalvų efektus, 
bėgančių burbulų vamzdžius. Kam-
bario sienos primena jūros dugną, 
grindys padengtos minkšta, švel-
nia danga, tai skatina tyrinėjimą ir 
motyvuoja vaikus pažinimui. Tai 
erdvė, kuri taps nusiraminimo, re-
laksacijos vieta spec. poreikių vai-
kams, mūsų mažiesiems. Kamba-
ryje emocinę pusiausvyrą atstatyti 
galės ir adaptaciją patiriantys moki-
niai: pirmokėliai, penktokai, naujai 
į mokyklą atvykę mokiniai.•
Lazdijų r. Šeštokų mokyklos informacija

Šeštokų mokykloje įrengtas sensorinis relaksacijos kambarys 

„Tiltelis yra susidėvėjęs“, — kalbėjo M. Sabaliauskas.

„Savivaldybė planavo tą piliakalnį šiemet sutvarkyti, net buvo skirtos lėšos seniūnijai, bet kai pabrango medžiagos, buvo nuspręsta piliakalnio sutvarkymui ieškoti projektinių lėšų. Mes nuo TIC
planuojame teikti paraišką Kultūros tarybai ir bandyti gauti lėšų tvarkybos projekto parengimui, ieškoti lėšų pačios infrastruktūros atnaujinimui“, — kalbėjo M. Sabaliauskas.

Atsipalaidavimo pojūtį vaikai patiria stebėdami spalvų efektus, bėgančių burbulų vamzdžius.
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naujienoS
DanieLiuS.net Profesionalus Krokialaukio batsiuvys 

Gediminas batus siuvo ir kino filmui

Gediminą Stasį Paplauską, geriau žinomą kaip Krokialaukio tapkininką, su žmona Dale galima sutikti mugėse, 
šventėse siuvantį ir pardavinėjantį tapkes.

„Nepataisomų batų nėra“, 
– įsitikinęs 68 metų Ge-
diminas Stasys Paplaus-
kas, geriau žinomas kaip 
Krokialaukio tapkininkas. 
Vyrą su žmona Dale galima 
sutikti mugėse, šventėse 
siuvantį ir pardavinėjantį 
tapkes. Užsukusiems į Kro-
kialaukį svečiams jis net 
dovanoja šlepetes. Vyriškis 
jau pasiuvęs 54 tūkst. porų 
tapkių ir šis skaičius dar 
ne galutinis. 

batSiuvyS iš pašaukimo
G. S. Paplauskas kilęs iš Mari-
jampolės rajono Bukuonių kaimo. 
Gediminas pasakoja, kad vyresnis 
pusbrolis dirbo batų fabrike „Li-
tuanica“. Su tėte dažnai lankėsi 
pas pusbrolį, stebėjo jo darbą. 
„Pusbrolis sakydavo, kad atsi-
traukčiau, nes man akinius išmuš. 
O aš buvau prilipęs prie jo, nes 
norėjau pamatyti, kaip dirba jo 
rankų pirštai, kaip plaktuką, vi-
nuką, peilį laiko“. Gediminas jau 
penktoje klasėje mokėjo šlepetes 

pasisiūti.
Baigęs Marijampolės Rimanto 

Stankevičiaus vidurinę mokyklą 
jaunuolis žinojo, ką studijuos 
toliau, žinoma, kad batsiuvystės 
amatą! Jis įstojo į Kauno 11 profe-
sinę mokyklą. „Dvejų metų kursą 
baigiau per metus laiko raudonu 
diplomu. Po mokslų grįžau į tė-
viškę“, – pasakojo Gediminas.

Vyras pradėjo dirbti tuometiniame 
Marijampolės buitiniame, batsiu-
vių dirbtuvėse. Vėliau jo darbovie-
tės keitėsi. Dirbo Kaune, Išlauže, 

Balbieriškyje – vis arčiau Alytaus 
rajono. Kol bendradarbė iš Išlau-
žo Gediminui pripiršo savo draugę 
Dalią iš Jurbarko rajono. Pora 1991 
metais apsivedė, apsigyveno Kro-
kialaukyje. Užaugino 4 dukras. Iš 
jų tik viena – bendra. Tačiau visos 
sutuoktinių buvo auklėjamos su 
pačia nuoširdžiausia meile. Dalia 
prisipažįsta, kad už vyro pasiauko-
jimą šeimai, būdama ir 43-ejų, jam 
atsidėkodama pagimdė dukrą.

„Man žmoną pripiršo, o aš Da-
liai pripiršau batsiuvystės amatą“, 
– šypsosi Gediminas. Pasak jo, 
žmona pagal specialybę kulinarė, 
bet stebėdama vyro darbą, pramo-
ko batsiuvystės amato.

iš tapkių nepraGyvena
Per dieną Gediminas pasiuva tris 
poras šlepečių, per metus – 1100. 
„Daugiausiai per dieną galėjau 15 
porų tapkių pasiūti. Toks buvo 
mano galingumas“, – linksmai 
kalba pašnekovas. Vyro šlepetės 
kokybiškos, patvarios, yra iške-
liavusios net į 18 pasaulio šalių.

Audinių atraižų šlepetėms siūti 
vyras gauna iš baldų gamybos 
įmonės „Sofa brands“. Kitas me-
džiagas – vidpadžius, klijus – per-
ka iš vienos Kauno įmonės.

„Jeigu aulai pasiūti, galiu pa-
daryti bet kokią avalynę“, – sako 
Gediminas. Vyras siuva batus 
pagal specialius užsakymus. Jis 
prisiminė, kaip teko statant kino 
filmą siūti batus rankomis (be 

mašininės siūlės ir metalinių vi-
nukų), kurie turėjo atitikti feodalų 
laikus.

Gediminas ne tik siuva tapkes, 
bet ir padeda kaimo žmonėms 
atlikti įvairius namų ūkio dar-
bus, taip prisiduria prie 260 eurų 
pensijos. Vyras pasakoja, kad 26 
metus kasė ir valė šulinius, da-
bar atlieka smulkius darbus, kur 
reikia vyriškos rankos pataisyti, 
paremontuoti. „Būna, eilė susida-
ro. Užsirašau, kad nepamirščiau“, 
– kalbėjo Gediminas.

Kaip ir visi beveik batsiuviai, 
taip ir Gediminas turi kokią nors 
negalią. Vaikystėje persirgus me-
ningitu, vėliau liekamieji ligos 
reiškiniai pasireiškė regos proble-
momis. Teko atidžiai įsiklausyti į 
gydytojo patarimus, kad jei nori 
matyti iki gilios senatvės, televi-
zorių gali žiūrėti tik vieną valan-
dą per savaitę. „Aš taip ir darau. 
Žiūriu sekmadieniais „Duokim 
garo“. Ir mano siela visai savai-
tei vėl būna pakrauta nuostabaus 
muzikinio grožio“, – džiaugėsi 
batsiuvys. 

Vyras su žmona puikiai sutaria. 
„Ginčų pas mus nebūna. Abu tu-
rime darbo ir veiklos. O kai svei-
katos yra, tai ir svajonių begalinių 
atsiranda“, – pasakojo jis. Pasak 
G. Paplausko, svarbu gerbti visus 
žmones, nes nuoširdūs santykiai 
tarp žmonių yra neįkainojama 
vertybė.•Danielius Jakubavičius

Rajono vadovai važinės beveik nauju limuzinu
Savivaldybė skundžiasi 
labai pasenusiu automo-
bilių parku ir negaili lėšų 
naujiems automobiliams 
įsigyti ir nuomotis. Nors 
savivaldybės vadovai teigė, 
jog visų pirma dėmesys 
skirtas arčiausiai žmonių 
esančių seniūnijų darbuo-
tojų transportui, tačiau, 
atnaujinant savivaldybės 
automobilių ūkį, pirmiausia 
buvo nuspręsta išsinuomoti 
limuzino klasės automobilį 
„VW Passat Lim. Business“, 
kuriuo važinės rajono vado-
vai. O seniūnijoms naujes-
nis transportas pažadėtas 
ateinantį pavasarį.

Apie naująjį automobilį, savival-
dybės tarnybinių automobilių par-
ko būklę kalbamės su Lazdijų ra-
jono savivaldybės administracijos 
direktore Ilona Šaparauskiene.

– Gerbiamoji direktore, kokiu 
tikslu buvo išnuomotas limuzino 
klasės automobilis „VW Passat 
Lim. Business“? Kokia nuomos 
kaina? Kas juo važinės? 

– Savivaldybės transporto at-
naujinimas yra neišvengiamas ir 
tai atliekame palaipsniui. Jūsų 
minimas automobilis buvo išnuo-
motas tam, kad į tolimesnes ko-
mandiruotes vykstantys darbuoto-

jai ir vadovai sėkmingai pasiektų 
kelionės tikslą. Buvę atvejų, kai, 
pakeliui sugedus automobiliui, 
tenka praleisti suplanuotus svar-
bius susitikimus ar renginius. Kad 
tai nepasikartotų, buvo išnuomo-
tas Jūsų minimas automobilis, 
kuriuo važinėja ir važinės tiek 
savivaldybės vadovai, tiek dar-
buotojai. Nuomos kaina mėnesiui 
su PVM sudaro 600 eurų, į šią 
kainą įskaičiuotos paslaugos, ku-
rias paprastai savivaldybė moka 
iš savo biudžeto. 

– Kokius tarnybinius automo-
bilius dar turi Lazdijų rajono 
savivaldybė? Kokio jie senumo? 
Kas jais važinėja? 

– Iš viso Lazdijų rajono savi-
valdybė turi 21 automobilį, iš 
kurių 2 šiuo metu likviduojami. 
Vidutinis automobilių amžius – 
20 metų. Jais darbo reikalais va-
žinėja savivaldybės darbuotojai 
bei vadovai. 

– Kiek vairuotojų dirba, ap-
tarnaudami tarnybinius auto-
mobilius? 

– Savivaldybėje dirba 4 vai-
ruotojai, tačiau noriu atkreipti 
dėmesį, kad jų darbas nėra tik ve-
žioti savivaldybės darbuotojus ir 
vadovus. Pandemijos laikotarpiu 
jie vyksta parvežti ligonių, testa-
vimui atveža rajono gyventojus, 

vyksta pasiimti vakcinų ir pan. 

– Ar savivaldybės vadovai turi 
tarnybinius automobilius? Kas 
juos vairuoja – patys vadovai ar 
vairuotojai? 

– Savivaldybės vadovai netu-
ri tarnybinių automobilių. Jie į 
komandiruotes vyksta tuo metu 
techniškai tvarkingu savivaldy-
bei priklausančiu automobiliu. 
Neretai į susitikimus ir šventes sa-
vaitgaliais rajono vadovai vyksta 
nuosavu transportu. Savivaldybei 
priklausantį transportą įprastai 
vairuoja vairuotojai, tačiau nere-

tai ir patys savivaldybės darbuo-
tojai ar vadovai.

– Kokiais tarnybiniais auto-
mobiliais važinėja seniūnijų 
darbuotojai? Ar visi jie turi tar-
nybinius automobilius? 

– Visoms seniūnijoms yra  
priskirtos transporto priemonės, 
tačiau dėl nuolatinių gedimų jų iš-
laikymas yra gana brangus. Kaip 
jau minėjau, visų pirma dėmesys 
skirtas arčiausiai žmonių esančių 
seniūnijų darbuotojų transpor-
tui. Nors ir užsitęsus, pagaliau 
sudaryta seniūnijoms skirtų au-

tomobilių nuomos sutartis. Jie 
seniūnijas turėtų pasiekti jau kitų 
metų pavasarį.

– Kokios yra savivaldybės 
išlaidos, skiriamos tarnybinių 
automobilių išlaikymui ir eks-
ploatavimui? 

– Per 2020 metus automobi-
liams išleista suma (kuras, remon-
tas, draudimas ir t. t.) buvo beveik 
32 tūkst. eurų. 

– Dėkojame už informaciją.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Automobilis, kuriuo važinėja ir važinės tiek savivaldybės vadovai, tiek darbuotojai. Nuomos kaina mėnesiui su PVM 
sudaro 600 eurų, į šią kainą įskaičiuotos paslaugos, kurias paprastai savivaldybė moka iš savo biudžeto. 
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LRT TV
2021. 11.04
 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.
 21.30 Gimę tą pačią 

dieną.
 22.30 Dviračio žinios.
 23.00 „Geri metai“.
 23.45 „Komisaras 

Reksas“.
 0.35 „Erdvės menas. 

Kūrybiškumas 
ir patogumas. 
Svajonių namai“.

 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 Šoka Lietuva.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.00 „Balta – meilės 

spalva“.
 7.00 KK2.
 7.30 „Monikai reikia 

meilės“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

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

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

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

meilės“.
 21.30 Žinios.
 22.30 „Ekvilibriumas. 

Pusiausvyra“.
 0.40 „Juodasis  

sąrašas“.
 1.40 „Pražūtingos 

gelmės“.
 3.55 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.50 Alchemija. 
 5.20 RETROSPEKTYVA. 

TV3
 6.15 „Transformeriai. Ki-

bernetinė Visata“.
 6.40 „Didvyrių draugu-

žiai“.
 7.05 „Madagaskaro 

pingvinai“.
 7.35 Gero vakaro šou.
 8.35 „Meilės sūkuryje“.
 9.45 „Meilės natos“.
 11.45 „Midsomerio 

žmogžudystės“.

 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 14.00 „Gyvenimo 

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

geriau“.
 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.30 „Jūrų pėstininkas 4. 

Judantis taikinys“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Jūrų pėstininkas 4. 

Judantis taikinys“.
 0.15 „Palaidūnas“.
 1.20 „Havajai 5.0“.
 3.20 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

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

BTV
 6.20 „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 2“.
 23.25 „Grėsminga žemė“.
 1.35 „Būk ekstremalas“.
 2.35 „Snaiperis“.

Lryto
 5.15 Nauja diena. 
 6.15 TV parduotuvė.
 6.30 Mano vieta. 
 7.00 „Rysas Darbis 

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

istorija“.
 2.30 TV parduotuvė.
 2.45 „Juvelyrų klanas“.
 3.35 Alfa taškas. 
 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 
tarptautinio lygio 
muzikos vadybi-
ninkė, LNF gene-
ralinė direktorė 
Rūta Prusevičienė 
(Lietuva). 

 14.45 „Zalcburgo festiva-
liui – 100“.

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

daiktai“.
 17.30 Europos plaukimo 

čempionatas 
trumpajame 25 m 
baseine. Pusfinaliai 
ir finalai. 

 19.30 Premjera. „Žings-
niai į 1961-uosius. 
Berlyno sienos 
iškilimas“.

 20.15 Smegenų 
paslaptys. Marselis 
Prustas.

 20.30 Panorama.
 21.30 3 minutės iki kino. 
 21.33 Premjera. „Česilo 

pakrantėje“.
 23.20 Čia – kinas.
 23.50 Vizionieriai. Vaiva 

Grainytė.
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 Žagarės vyšnių 

festivalis 2016 
„Viskas yra gerai“.

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

 3.00 Panorama.
 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 „Nina“.

 15.45 „Naujokai“.
 16.45 „Šeimyninės 

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

„Sebastjanas 
Bergmanas. Mirties 
pėdsakai. Mirtys 
sidabro kasykloje“.

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

donald ir Dodsas II. 
Rožės karas“.

TV6
 6.05 Kulinarijos meis-

tras.
 6.55 „CSI. Niujorkas“.
 7.45 „Kobra 11“.
 8.50 Praeities žvalgas.
 9.20 Krovinių karai.
 10.20 „Simpsonai“.
 11.20 „Vieniši tėvai“.
 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 „Virtuvė. Karas dėl 

viešbučio“.
 19.00 „Goldbergai“.
 20.00 Nuogi ir įbauginti.
 21.00 „Roboto vaikas“.
 23.20 „Gelbėtojai“.
 0.05 „Naktinė pamaina“.
 1.05 „Skorpionas“.
 2.05 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 4.00 „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 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.

Kalėdinė  paramos  akcija  „Gerumo 
žvaigždė“ šiais metais skirta Alytaus 
autizmo  asociacijai  „Lietaus vaikai“
Kalėdinė pa-
ramos akcija 
„Gerumo 
žvaigždė“ – tai 
jau penkiolik-
tą kartą, nuo 
2007 metų, 
organizuoja-
ma socialinė 
paramos ak-
cija, kuri šiais 
metais bus 
skirta Alytaus 
autizmo asoci-
acijai „Lietaus 
vaikai“. 

Šeimos, augi-
nančios autistiš-
kus vaikus, išgirsta 
daugybę spėlioji-
mų apie autizmo 
reiškinį ir jo pa-
plitimą, bet faktas, 
kad šis sutrikimas 
yra dažnesnis už 
tokias ligas kaip 
diabetas ar vėžys. 
Šiandien Lietuvoje 
yra apie 10 tūkst. 
autistiškų vaikų, 
Alytuje oficia-
liai jų fiksuojama 
apie 50, tačiau aki-
vaizdu, jog jų yra daug daugiau. Vien į 
Alytaus autizmo asociaciją „Lietaus vai-
kai“ kreipiasi pagalbos daugybė šeimų, 
kurios dar neturi ar sąmoningai vengia 
autizmo diagnozės, bet puikiai suvokia, 
kad kuo anksčiau bus dirbama su vaiku, 
tuo geresnių rezultatų bus galima tikėtis 
ateityje. Kad ir kokios milžiniškos tėvų 
pastangos bebūtų, deja, jų neužtenka, o 
švietimo, medicinos, socialinių paslaugų 
sistema per 30 metų mažai tepasistūmėjo 
spręsdama autizmo problemas.

Kita problema – visuomenės primetama 
stigma. Lietuvoje šeimos, auginančios 
neįgalius vaikus, patiria daug psicholo-
ginių, socialinių ir ekonominių sunku-
mų. Dažnai žemas sveikatos priežiūros, 
socialinių paslaugų ir ugdymo paslaugų 
prieinamumas sąlygoja tai, kad vienas 
iš tėvų turi prižiūrėti vaiką visą ar bent 
dalį dienos, dėl to netenkama darbo. Ne 
paslaptis, kad šeimos biudžetą tuština ir 
brangios privačios paslaugos, o kur dar 
lėtinis nuovargis, stresas.

Ir visgi, kad ir kokia sudėtinga, didelė, 
kompleksiška problema tai būtų, gerai 
yra tai, jog ankstyvosios terapijos turi 
teigiamą poveikį vaikų raidai. Judėjimas 
– pats natūraliausias ir mažiausiai kainuo-
jantis ugdymo, gydymo ir poilsio būdas, 
teikiantis teigiamas emocijas. Tinkamai 
parinktas fizinis aktyvumas gali padėti 
vaikams ugdyti įvairias kompetencijas. 
Jei fizinio aktyvumo metu vaikas jau-
čia pasitenkinimą, veikia susidomėjęs 
motyvuotai, tuomet gerėja ir psichinė 
jo sveikata.

Autistiški vaikai dažnai neturi gali-
mybės kartu su visais aktyviai užsiimti 
sportu. Tai yra didelis praradimas, nes 
reguliariai atliekant fizinę veiklą, vaikai 
atranda naujų judesių, kurie padeda su-
rasti tinkamų emocinės iškrovos būdų. 
Tiksliai parinkus priemones, galima ug-
dyti vaikų savireguliaciją, modeliuoti el-
gesį, skatinti aplinkos ir žmonių pažinimo 
procesą, kognityvinių funkcijų lavinimą, 

o visa tai padeda vaiką sėkmingai įtraukti 
į visuomenę. 

Fizinio aktyvumo reikšmė vaiko ugdy-
me yra neabejotinai viena efektyviausių  
priemonių ir tai gali patvirtinti šeimos, 
auginančios autistiškus vaikus. Tuo įsiti-
kino ir Alytaus autizmo asociacijos „Lie-
taus vaikai“ specialistai, įgyvendindami 
projektines veiklas, remiamas Alytaus 
miesto savivaldybės specialiosios sveika-
tos stiprinimo programos lėšomis. Buvo 
pasirinktas pažangus metodas – logotera-
piją papildyti aktyvia veikla, judesiu. To-
kie užsiėmimai pasirodė daug efektyvesni 
ir sėkmingesni, o vaikams įdomesni. Dėl 
šios patirties Alytaus „Lietaus vaikai“ 
išsikėlė tikslą stiprinti paslaugų spektrą 
ir kokybę fizinio aktyvumo srityje. Tam 
reikalinga ne tik specialistų komanda, bet 
ir įvairios priemonės. Sūpynės, laipynės, 
karstynės ir kiti įrenginiai, skatinantys ju-
drumą, yra ne mažiau svarbūs nei specia-
listų darbas, nes vaikai turi išmokti judėti 
ir sportuoti ne tik užsiėmimų metu, bet 
ir leisdami laisvalaikį dienos centre. Iš-
mokti užsiimti tikslinga, naudinga veikla 
yra vienas didžiausių tikslų ruošiant vaiką 
būti kuo savarankiškesniu ateityje. 

UAB „Lankava“ kolektyvas kviečia 
savo klientus prisidėti prie Alytaus autiz-
mo asociacijos „Lietaus vaikai“ ir padėti 
įsigyti kūno lavinimo įrenginius, ypač  
naudingus autistiškiems arba kitus sutri-
kimus turintiems vaikams ugdyti, kurie 
ne tik lavina kūno pajautimą erdvėje, bet 
ir veikia kaip atsipalaidavimo, nusirami-
nimo priemonės, o svarbiausia – skatina 
vidinę motyvaciją atlikti užduotis. Įsigyti 
minėtus įrenginius – didelė, bet bendro-
mis pastangomis pasiekiama svajonė. 
Pirkdami parduotuvėje „Lankava“ akci-
jos ženklu pažymėtas prekes, dalį pinigų 
skiriate paramos fondui. 

Kalėdinė paramos akcija vyksta nuo 
lapkričio 3 iki gruodžio 24 dienos.•

Dėkojame už Jūsų gerumą!
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LRT TV
2021. 11.06
 6.02 Vartotojų kontrolė.
 7.00 Svajoja vaikai.
 7.30 „Kelionių atvirukai. 

Puikioji portugališ-
koji Goa“.

 7.45 Premjera. „Opera-
cija „Islandija“.

 9.00 Labas rytas, 
Lietuva.

 12.00 Premjera. „Gyvūnai 
operatoriai“.

 12.50 „Didžiosios pa-
saulio upės. Nilas“.

 13.40 „Kelionių atvirukai. 
Zanzibaras, rojus, 
apie kurį pasa-
kojama suahelių 
kalba“.

 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 „Denas tikrame 

gyvenime“.
 0.45 „Paryžiaus impera-

torius“.
 2.40 „Agentės“.
 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 Sėkmė tavo 

rankose. 
 9.30 Mes pačios. 
 10.00 „Plojus“.
 11.45 „Policijos akade-

mija“.
 13.50 „Bukas ir bukesnis. 

Kai Haris sutiko 
Loidą“.

 15.40 PREMJERA. „Nepa-
likti pėdsakų“.

 17.55 Gyvūnų pasaulis. 
 18.30 Žinios.
 19.30 „Kaip Aladinas 

žmoną gelbėjo“.
 21.35 „Seni lapinai“.
 23.30 „Mano kaimynė – 

pornožvaigždė“.
 1.45 „Kapų plėšikė Lara 

Kroft“.

TV3
 6.35 „Madagaskaro 

pingvinai“.
 7.00 „Žmogus voras“.
 7.30 „Keista šeimynėlė“.
 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“.
 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 „Laukinis  

Tailandas“.
 12.45 „Barbė ir Čelsės 

pasiklydęs gimta-
dienis“.

 14.00 „Sachara“.
 16.45 Ekstrasensų mūšis.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 Ekstrasensų mūšis.
 18.30 TV3 žinios.
 19.20 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 galvOK.
 19.40 Eurojackpot.
 19.45 galvOK.
 21.30 „Žalioji knyga“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Žalioji knyga“.
 0.05 „Kodas 999“.
 2.25 „Muštinė trauma“.
 4.20 „Moderni šeima“.

BTV
 6.40 „Lenktynės aplink 

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

televitrina.
 10.05 „Geriausi šuns 

draugai“.
 10.35 „Susipažinkite – 

lokiai“.
 11.50 „Lenktynės aplink 

pasaulį“.
 13.15 „Ekstrasensų 

mūšis“.
 15.50 „Gordonas Ramzis. 

Nepažintos terito-
rijos“.

 17.00 Betsafe–LKL 
čempionatas. 
„Pieno žvaigždės“–
„Dzūkija“.

 19.30 Protas ir jėga. 
 21.30 „Muilodrama“.
 22.00 „Ties riba į rytojų“.
 0.15 „Vykdytojas“.
 2.20 „Įkaitų krizė“.

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.
 7.30 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
 8.00 Pusryčiai pas 

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

švariau.
 10.00 Kas geresnio, 

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

Zanzibaras, rojus, 
apie kurį pasa-
kojama suahelių 
kalba“.

 14.15 Mūsų gyvūnai.
 14.45 „Operacija „Islan-

dija“.
 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. Darius 
Žiūra.

 19.30 „Nuostabios 
mintys. Šiuolaikinio 
meno kūrėjas 
Wilhelm Sasnal“.

 20.00 Čia – kinas.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 „Penzanso piratai“.
 22.55 LRT OPUS ore. 
 24.00 „Kelionių atvirukai. 

Zanzibaras, rojus, 
apie kurį pasa-
kojama suahelių 
kalba“.

 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 Panorama.
 1.02 Sportas. Orai.
 1.10 „Prisikėlimas“.
 2.50 Čia – kinas.
 3.15 Euromaxx.
 3.40 Skambantys pa-

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

 4.35 Legendos. Šiandien 
ir visados.

 5.30 Pusryčiai pas 
kaimyną.

TV1
 6.25 100 metų propa-

gandos. 
 6.55 Informacinių mitų 

griovėjai.
 7.25 „Akloji“.
 9.10 „Rozenheimo 

policija“.
 10.10 „Danė Lovinski“.
 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. Namai“.
 22.55 „Paskutinis veidas“.
 1.30 „Fargo“.

TV6
 6.10 Jukono vyrai.
 7.00 Pragaro kelias.
 7.55 „Vienas“.
 9.00 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 9.30 Statybų gidas.
 10.00 Autopilotas.
 10.30 Gazas dugnas.
 11.00 Sandėlių karai.
 11.30 „Gyvūnų mažyliai“.
 12.40 „Laukinė gamta 

gyvai“.
 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 Žinios.
 21.50 Sportas.
 21.55 Orai.
 22.00 „Aferistės“.
 0.15 „Mumbajaus 

viešbutis“.
 2.35 „Paliktieji“.

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 neŽVAIRUOK.
 14.30 Gimę ne Lietuvoje.
 15.00 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 16.00 Orijaus kelionių 

archyvai.
 17.00 Pokalbiai prie jūros.
 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, lapkričio 5 d. Saulė teka 7.27, leidžiasi 16.37, dienos ilgumas 
9.10. Jaunatis. Vardadieniai: Elžbieta, Zacharijas, Audangas, Gedvydė, Florijonas, Elzė.

LRT TV
2021. 11.05
 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 Gyventi kaime 

gera.
 13.30 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
 14.00 Žinios. Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 „Kalnų daktaras“.
 17.15 „Ponių rojus“.
 18.00 Kas ir kodėl?
 18.30 Svarbi valanda.
 19.30 Eurolyga per LRT.
 19.45 Eurolygos krepšinio 

turnyras. Kauno 
„Žalgiris“–Berlyno 
„Alba“.

 21.45 Auksinis protas.
 23.10 „Paryžiaus impera-

torius“.
 1.10 „Prisikėlimas“.
 2.50 Vytautas Mačernis. 

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

mintys.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 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.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2 penktadienis. 
 21.00 „Kapų plėšikė Lara 

Kroft“.
 23.20 „Nuo sutemų iki 

aušros“.
 1.30 „Ekvilibriumas. 

Pusiausvyra“.
 3.35 „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 „Meilė, ruduo ir 

dalybos“.
 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.
 19.20 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 „Ledynmetis 2. 

Eros pabaiga“.
 21.20 „Beždžionių pla-

netos sukilimas“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Beždžionių pla-

netos sukilimas“.
 23.35 „Nepageidaujami 

genai“.
 1.40 „Egzodas. Dievai ir 

karaliai“.
 4.40 „Moderni šeima“.

BTV
 6.20 „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 „Amerikietiškos 

imtynės“.
 21.30 „Įkaitų krizė“.
 23.20 „Rokis 2“.
 1.45 „Būk ekstremalas“.

Lryto
 5.15 Nauja diena. 
 6.15 TV parduotuvė.
 6.30 Negaliu tylėti.
 7.00 „Rysas Darbis 

Japonijoje“.
 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 TV parduotuvė.
 2.45 „Juvelyrų klanas“.
 3.35 Alfa taškas. 
 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 „Žingsniai į 1961-

uosius. Berlyno 
sienos iškilimas“.

 15.30 Smegenų 
paslaptys. Marselis 
Prustas.

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

daiktai“.
 17.30 Europos plaukimo 

čempionatas 
trumpajame 25 m 
baseine. Pusfinaliai 
ir finalai. 

 19.30 Fokusas.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Agentės“.
 23.30 Veranda.
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 „Česilo pakrantėje“.
 2.30 Pasivaikščiojimai.
 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 3.50 Sportas. Orai.
 4.05 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija.
 4.35 Fokusas.
 5.30 Mokslo sriuba.

TV1
 6.15 „Rozenheimo 

policija“.
 7.15 „Šeimyninės 

melodramos“.
 8.15 „Tūkstantis ir viena 

naktis“.
 10.05 „Akloji“.
 11.10 „Alpių gelbėtojai“.
 12.15 „Du gyvenimai“.
 13.30 „Mokytojas“.
 14.35 „Nina“.
 15.45 „Naujokai“.
 16.45 „Šeimyninės 

melodramos“.
 17.50 „Akloji“.
 19.00 „Alpių gelbėtojai“.
 20.00 „Stebuklas“.

21.00  „Nebylus liudi-
jimas“.

 23.15 „Fargo“.
 2.45 „Sebastjanas 

Bergmanas. Mirties 
pėdsakai. Mirtys 
sidabro kasykloje“.

TV6
 6.05 Kulinarijos meis-

tras.
 6.55 „CSI. Niujorkas“.
 7.45 „Kobra 11“.
 8.50 Statybų gidas.
 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 Vilniaus 
„Riteriai“–
„Panevėžys“.

 20.00 Farai.
 21.00 Žinios.
 21.50 Sportas.
 21.55 Orai.
 22.00 „Mumbajaus 

viešbutis“.
 0.35 „Roboto vaikas“.
 2.45 „Pirmas nužu-

dymas“.

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 2. Eros pabaiga“, 19.30, TV3
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eteriS
pirmaDieniS, lapkričio 8 d. Saulė teka 7.33, leidžiasi 16.32, dienos ilgumas 
8.59. Jaunatis. Vardadieniai: Severijonas, Viktorinas, Svirbutas, Domantė, Gotfridas, Severinas.

LRT TV
2021. 11.08
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 8.55 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.40 „Komisaras 

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

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

Lietuva.
 16.30 „Kalnų daktaras“.
 17.15 „Ponių rojus“.
 18.00 Kas ir kodėl?
 18.30 Svarbi valanda.
 19.30 Daiktų istorijos.
 20.30 Panorama.
 21.30 LRT forumas.
 22.30 Dviračio žinios.
 23.00 „Geri metai“.
 23.45 „Komisaras 

Reksas“.
 0.35 „Erdvės menas. 

Tarp Europos ir JAV. 
Sekant architekto 
Ely Jacques Kahno 
pėdomis“.

 1.05 Daiktų istorijos.
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 LRT forumas.
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 Kas ir kodėl?
 3.35 Dviračio žinios.
 4.05 Savaitė.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 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.
 19.30 KK2. 
 20.00 Nuo... Iki...
 21.00 „Monikai reikia 

meilės“.
 21.30 Žinios.
 22.30 „Patriotų diena“.
 1.15 „Boso lygis“.
 3.15 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 0.15 „Transformeriai. Ki-

bernetinė Visata“.
 6.40 „Didvyrių draugu-

žiai“.
 7.05 „Madagaskaro 

pingvinai“.
 7.35 Svajonių sodai.
 8.35 „Meilės sūkuryje“.
 9.45 „Miestas, kaimas, 

bučinys“.
 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.
 19.20 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 Karštai su tv3.lt.
 20.30 „Moterys meluoja 

geriau“.
 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.20 TV3 sportas.
 22.27 TV3 orai.
 22.30 „Geležinkelio 

tigrai“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Geležinkelio 

tigrai“.
 1.10 „Franklinas ir 

Bešas“.
 2.10 „Havajai 5.0“.
 4.10 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 4.40 „Tai – mes“.
 5.35 „Moderni šeima“.

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

geriausia“.
 8.20 „Teisingumo 

agentai“.
 9.25 „Pėdsakas“.
 10.25 „Susipažinkite – 

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

geriausia“.
 14.50 „Teisingumo 

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

pionatas. Prienų 
„Labas Gas“–
„Šiauliai-7bet“. 

 21.00 „Menas vogti“.
 22.50 „Mirtinas ginklas“.
 23.50 „Kondoras“.
 0.50 „Narkotikų prekei-

viai“.
 2.00 „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 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.10 „Juvelyrų klanas“.
 12.15 TV parduotuvė.
 12.30 Kaimo akademija.
 13.00 Nauja diena. 
 14.00 „Pėdsakas“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.20 Sportas.
 16.28 Orai.
 16.30 Laisvės TV valanda. 
 18.00 Reporteris. 
 18.20 Sportas.
 18.28 Orai.
 18.30 Alfa taškas.
 19.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 20.00 Reporteris. 
 20.20 Sportas.
 20.28 Orai.
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „Juvelyrų klanas“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.
 22.58 Orai.
 23.00 Alfa taškas.
 23.30 „24/7“. 
 0.30 „Pėdsakas“.
 1.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 2.30 TV parduotuvė.
 2.45 „Juvelyrų klanas“.
 3.35 Alfa taškas. 
 3.55 „24/7“. 
 4.35 „Reali mistika“.

LRT+
 6.05 Beatos virtuvė.
 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).

 9.25 Labas rytas, 
Lietuva.

 11.50 Kas geresnio, 
kaimyne?

 12.20 Pusryčiai pas 
kaimyną.

 12.45 Fokusas.
 13.40 Duokim garo!
 15.00 Istorijos detektyvai.
 15.45 „Bitelės Uogelės“.
 16.00 „44 katės“. 
 16.15 „Džiunglių knyga“.
 16.40 Svajoja vaikai.
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.10 „Čikagos policija“
 19.00 Talaka. Anastasija 

Kostiugova.
 19.30 Premjera. „T. S. 

Eliotas. Laimės 
paieškos“.

 20.20 Dizaino doku-
mentika. Leidinio 
dizainas.

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

giškas mastelis. 
Meilė“.

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

 23.45 „Kelionių atvirukai. 
Petropolis – 
Brazilijos valdovų 
miestas“.

 24.00 DW naujienos rusų 
kalba.

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

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 „Nina“.
 15.45 „Naujokai“.
 16.45 „Šeimyninės 

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

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

žmogžudystė. Pro-
veno prakeiksmas“.

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“.
 12.55 „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 „Veidai minioje“.
 23.10 „Vinčesteris“.
 1.10 „Skorpionas“.
 2.05 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 4.05 „Mažieji genijai“.

Delfi
 6.00 Mano pramogos 

veidai.
 7.30 Retro automobilių 

dirbtuvės.
 8.00 nežVAIRUOK.
 8.30 Jūs rimtai?
 9.00 Delfi rytas.
 10.30 13 731 km aplink 

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

D. Žeimyte-Biliene 
ir V. Bruveriu.

 20.00 Ateities karta.
 21.00 Kasdienybės 

herojai.
 21.45 Jos vardas MAMA.
 22.15 Radikalus smal-

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

archyvai.
 5.30 Yugo broliai: blo-

giausiu pasaulyje 
automobiliu per 
Balkanus.

SekmaDieniS, lapkričio 7 d. Saulė teka 7.31, leidžiasi 16.33, dienos ilgumas 
9.02. Jaunatis. Vardadieniai: Ernestas, Rufas, Sirtautas, Gotautė, Karina.

 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 „Įspūdingiausios 

pasaulio salos. 
Vulkaninės salos“.

 12.55 Premjera. „Portu-
galijos pietvakariai 
– gandrų pakrantė“.

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

račio žiniomis“.
 18.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 19.00 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
 19.30 Savaitė.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 „Pasikėsinimas 

Solsberyje“.
 21.50 3 minutės iki kino. 
 21.53 Premjera. „Pilis“.
 23.25 „Penzanso piratai“.
 1.15 „Denas tikrame 

gyvenime“.
 2.50 „Įspūdingiausios 

pasaulio salos“.
 3.40 Istorijos detektyvai.
 4.25 „Puaro“.

LNK
 6.45 „Zigis ir Ryklys“.
 7.05 „Šaunusis Skū-

bis-Dū“.
 7.35 „Moko nuotykiai“.
 8.05 „Kikumba. Kovos 

dėl karūnos“.
 8.35 „Tomas ir Džeris“.
 9.05 „Beprotiškos 

melodijos“.
 9.20 PREMJERA. „Boru-

žėlės nuotykiai“.
 10.55 PREMJERA. „Užsi-

spyrusi raitelė“.
 12.45 „Mes – viena 

komanda“.
 15.30 „Šėtoniškas 

sandėris“.
 17.20 Teleloto.
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 Kaukės. 
 22.10 PREMJERA. „Boso 

lygis“.
 0.15 „Snaiperis. Atgi-

mimas“.
 2.05 „Džiuljeta. Atvirai“.

TV3
 6.05 „Gyvenimo 

išdaigos“.
 6.35 „Madagaskaro 

pingvinai“.
 7.00 „Bakuganas. Šarvų 

sąjunga“.
 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 „Laukinė Brazilija. 

Pavojingas 
pasaulis“.

 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 „Laukinė Brazilija. 

Pavojingas 
pasaulis“.

 13.10 „Mėnesių val-
dovai“.

 15.15 „Šuns kailyje“.
 17.15 Starkus stato.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 Starkus stato.
 18.30 TV3 žinios.
 19.20 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 X Faktorius.
 22.30 „Nužudyti airį“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Nužudyti airį“.
 0.45 „Kita nuomonė“.
 2.45 „Beždžionių pla-

netos sukilimas“.
 4.50 „Moderni šeima“.

BTV
 6.00 Info komentarai su 

Arnu Mazėčiu.
 7.00 Lietuvos galiūnų 

komandinis čempi-
onatas. 

 8.00 Miško atspalviai. 
 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 Galiūnų Pasaulio 

komandinė taurė 
2021. 

 10.05 „Geriausi šuns 
draugai“.

 10.35 „Susipažinkite – 
supervoverės“.

 11.50 „Lenktynės aplink 
pasaulį“.

 13.15 „Ekstrasensų 
mūšis“.

 15.50 „Gordonas Ramzis. 
Nepažintos terito-
rijos“.

 17.00 Betsafe–LKL 
čempionatas. 
„Žalgiris“–„Rytas“.

 19.30 „Mirtinas ginklas“.
 20.30 „Atsarginis prezi-

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

viai“.
 0.40 „Ties riba į rytojų“.
 2.50 „Vykdytojas“.

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.
 16.28 Orai.
 16.30 „24/7“. 
 17.30 Alfa taškas. 
 18.00 Žinios.
 18.28 Orai.

 18.30 Krepšinio pasaulyje 
su V. Mačiuliu. 

 19.00 „Gyvenimo linija“.
 20.00 Žinios.
 20.28 Orai.
 20.30 Lietuvos dvarai. 
 21.00 Negaliu tylėti. 
 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 

Šakabos sfinksas“.
 15.30 Svajoja vaikai.
 16.00 „Drakonų princas“.
 17.00 Talaka. Anastasija 

Kostiugova. 
 17.30 Kultūringai su 

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

kazas“.
 19.45 „Rašyta/Nerašyta“.
 20.05 Premjera. „Kalėdų 

dovana“.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Rudens šokiai. 
 21.03 „Alain Platel.  

C(H)OEURS: chorai 
ir širdys“.

 22.50 „Jurgis. Jurgio 
Mačiūno ir „Fluxus“ 
istorija“.

 1.05 Panorama.
 1.27 Sportas. Orai.
 1.35 „Pilis“.
 3.05 Muzikinis intarpas.
 3.15 Stambiu planu.
 4.10 „Mumija Dumis ir 

Šakabos sfinksas“.
 5.30 Pradėk nuo  

savęs.

TV1
 6.20 100 metų propa-

gandos. 
 6.50 Praeities kartų 

liudytojai. 
 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. Pro-
veno prakeiksmas“.

 22.55 „Didžioji skola“.
 1.30 „Vera. Namai“.
 3.25 „Paskutinis veidas“.

TV6
 6.10 Jukono vyrai.
 7.00 Pragaro kelias.
 7.55 „Vienas“.
 9.00 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 9.30 Vienam gale 
kablys.

 10.00 Praeities žvalgas.
 10.30 Iššūkis.
 11.00 Sandėlių karai.
 11.30 „Gyvūnų mažyliai“.
 12.40 „Laukinė gamta 

gyvai“.
 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 Žinios.
 21.50 Sportas.
 21.55 Orai.
 22.00 Sportas. NBA 

Action.
 22.30 NBA rungtynės 

Bruklino „Nets“–To-
ronto „Raptors“.

 1.00 „Aferistės“.
 3.00 „Priemiesčio 

nakviša“.

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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LRT TV
2021. 11.10
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 8.55 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.40 „Komisaras 

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

ekspedicija. Lietuva 
Europoje.

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

Lietuva.
 16.30 „Pagalbos 

šauksmas“.
 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. 

Naujas požiūris 
į nuostabiąją 
tradicinę medieną“.

 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 PREMJERA. „NSO“.
 0.15 „Juodasis sąrašas“.
 1.15 „Audros sūkuryje“.
 3.05 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.15 „Transformeriai. Ki-

bernetinė Visata“.
 6.40 „Didvyrių draugu-

žiai“.
 7.05 „Madagaskaro 

pingvinai“.
 7.35 Prieš srovę.
 8.35 „Meilės sūkuryje“.
 9.45 „Meilė Romoje“.

 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.
 19.20 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 Gero vakaro šou.
 20.30 „Gaujų karai. 

Karveliai“.
 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.20 TV3 sportas.
 22.27 TV3 orai.
 22.30 „Paskutinį kartą 

Vegase“.
 22.45 „Vikinglotto“.
 22.50 „Paskutinį kartą 

Vegase“.
 23.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 23.18 „Paskutinį kartą 

Vegase“.
 0.50 „Franklinas ir 

Bešas“.
 1.50 „Havajai 5.0“.
 3.45 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

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

BTV
 6.20 „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“.
 15.50 „Pėdsakas“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Jūrų pėstininkai“.
 18.30 „Apuokas“.
 19.30 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Mirtinos žaizdos“.
 23.10 „Ekstremalus 

greitis“.
 0.55 „Būk ekstremalas“.
 1.55 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.

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 „Rudens šauklių 

valdose“. 
 15.45 „Bitelės Uogelės“.
 16.00 „44 katės“. 
 16.15 „Džiunglių knyga“.
 16.40 Mūsų gyvūnai.
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.10 „Čikagos policija“.
 18.55 Krepšinis. Europos 

taurė. A grupė. 
Panevėžio 
„Lietkabelis“–Ham-
burgo „Towers“. 

 21.00 Atspindžiai. 
Paveldo kolekcija.

 21.30 Praeitis ateičiai.
 22.30 Mūšio laukas.
 23.00 Į sveikatą!
 23.30 Pradėk nuo savęs.
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 Žagarės vyšnių 

festivalis 2016 
„Viskas yra gerai“.

 1.30 Auksinis protas.
 2.30 Gyvenk kaip galima 

švariau.
 3.00 Širdyje lietuvis.
 3.55 Muzikinis intarpas.
 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 „Nina“.

 15.45 „Naujokai“.
 16.45 „Šeimyninės 

melodramos“.
 17.50 „Akloji“.
 19.00 „Alpių gelbėtojai“.
 20.00 „Stebuklas“.
 21.00 „Komisarė Nora 

Vais. Tiesa turi 
daug veidų“.

 22.55 „Svajoklė“.
 23.55 „Paskolinta meilė“.
 1.55 „Komisarė Nora 

Vais. Dingusi 
mergaitė“.

TV6
 6.05 Kulinarijos meis-

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

kablys.
 9.20 „Virtuvė. Karas dėl 

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

ginos“.
 13.50 „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 „Aukštis“.
 22.55 „Gelbėtojai“.
 23.45 „Naktinė  

pamaina“.
 0.35 „Skorpionas“.
 1.35 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 3.30 „Mažieji genijai“.

Delfi
 6.00 Mano pramogos 

veidai.
 7.30 Ateities karta.
 8.30 Lietuviškos atos-

togos.
 9.00 Delfi rytas.
 10.30 13 731 km aplink 

Skandinaviją.
 11.30 Verslo požiūris.
 12.00 Delfi rytas.
 13.30 Čepas veža. 

A. Bumblauską.
 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 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 9 d. Saulė teka 7.35, leidžiasi 16.30, dienos ilgumas 
8.55. Jaunatis. Vardadieniai: Aurelijus, Paulina, Dargintas, Skirtautė, Teodoras, Estela.

LRT TV
2021. 11.09
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 8.55 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.40 „Komisaras 

Reksas“.
 10.30 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 Kas ir kodėl?
 12.00 Šok su žvaigžde.
 14.00 Žinios. Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 „Pagalbos 

šauksmas“.
 17.15 „Ponių rojus“.
 18.00 Kas ir kodėl?
 18.30 Svarbi valanda.
 19.30 (Ne)emigrantai.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Nacionalinė 

ekspedicija. Lietuva 
Europoje.

 22.30 Dviračio žinios.
 23.00 „Geri metai“.
 23.45 „Komisaras 

Reksas“.
 0.35 „Erdvės menas. 

Kambarys su 
vaizdu. Bokštų 
žavesys“.

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

ekspedicija. Lietuva 
Europoje.

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

Zita Kelmickaite.
 4.30 Keliai. Mašinos. 

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

LNK
 6.00 „Balta – meilės 

spalva“.
 7.00 KK2.
 7.30 „Monikai reikia 

meilės“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

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

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

Lietuva. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 Nacionaliniai 

technikos apdova-
nojimai „Techtop 
2021“.

 21.30 Žinios.
 22.20 Sportas.
 22.27 Orai.
 22.30 „Audros sūkuryje“.
 0.20 „Juodasis sąrašas“.
 1.20 „Patriotų diena“.
 3.55 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.15 „Transformeriai. Ki-

bernetinė Visata“.
 6.40 „Didvyrių draugu-

žiai“.

 7.05 „Madagaskaro 
pingvinai“.

 7.35 Karštai su tv3.lt.
 8.35 „Meilės sūkuryje“.
 9.45 „Kitos moters 

vaikas“.
 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.
 19.20 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 Prieš srovę.
 20.30 „Moterys meluoja 

geriau“.
 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.20 TV3 sportas.
 22.27 TV3 orai.
 22.30 „Pro stiklą“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Pro stiklą“.
 0.35 „Franklinas ir 

Bešas“.
 1.40 „Havajai 5.0“.
 3.40 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

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

BTV
 6.20 „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 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Ekstremalus 

greitis“.
 22.45 „Menas vogti“.
 0.35 „Būk ekstremalas“.
 1.35 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.

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

agentai“.
 10.05 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.10 „Juvelyrų klanas“.
 12.15 TV parduotuvė.
 12.30 Alfa taškas. 
 13.00 Nauja diena.
 14.00 „Pėdsakas“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.20 Sportas.
 16.28 Orai.

 16.30 #NeSpaudai.
 17.30 „Zoologijos sodas“.
 18.00 Reporteris. 
 18.20 Sportas.
 18.24 Orai.
 18.25 „Europa – tai aš“.
 18.30 Alfa taškas. 
 19.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 20.00 Reporteris. 
 20.20 Sportas.
 20.28 Orai.
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „Juvelyrų klanas“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.
 22.54 Orai.
 22.55 „Europa – tai aš“.
 23.00 Alfa taškas.
 23.30 #NeSpaudai.
 0.30 „Pėdsakas“.
 1.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 2.30 TV parduotuvė.
 2.45 „Juvelyrų klanas“.
 3.35 Alfa taškas. 
 3.55 #NeSpaudai.
 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 Legendos. Šiandien 

ir visados.
 9.25 Labas rytas, 

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

ir visados.
 13.45 7 Kauno dienos.
 14.15 Mokslo sriuba.
 14.45 „T. S. Eliotas. 

Laimės paieškos“.
 15.35 Dizaino doku-

mentika. Leidinio 
dizainas.

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

dija.
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.10 „Čikagos policija“.
 19.00 Koncertas „BIX – 

Berlin '89“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Senekos diena“.
 23.15 Stilius.
 0.10 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.25 Dabar pasaulyje.
 0.50 Lengvai ir linksmai! 

Šoka „Žuvėdra“.
 1.10 „Alain Platel.  

C(H)OEURS: chorai 
ir širdys“.

 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 3.50 Sportas. Orai.
 4.05 Kelias.
 4.35 Nacionalinė 

ekspedicija. Lietuva 
Europoje.

 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 „Nina“.
 15.45 „Naujokai“.
 16.45 „Šeimyninės 

melodramos“.
 17.50 „Akloji“.
 19.00 „Alpių gelbėtojai“.
 20.00 „Stebuklas“.
 21.00 „Komisarė Nora 

Vais. Dingusi 
mergaitė“.

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

TV6
 6.05 Kulinarijos meis-

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

viešbučio“.
 10.20 „Simpsonai“.
 11.20 „Goldbergai“.
 12.25 „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 2“.
 23.10 „Gelbėtojai“.
 23.55 „Naktinė pamaina“.
 0.55 „Skorpionas“.
 1.55 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 3.50 „Mažieji genijai“.

Delfi
 6.00 Ugnikalnių takais.
 7.30 Radikalus smal-

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

herojai.
 14.30 Jos vardas  

MAMA.
 15.00 Žinios.
 15.35 Dienos tema.
 16.00 Žinios.
 16.30 Dienos interviu.
 17.00 Žinios.
 17.30 Dienos tema.
 18.00 Žinios.
 18.30 Dienos interviu.
 19.00 Iš esmės su 

A. Peredniu.
 20.00 Verslo požiūris. 
 20.30 Šaro Barsa.
 21.00 Kieno didesni?
 22.00 Kriminalinė 

Lietuvos zona su 
D. Dargiu.

 23.00 Automobilis už 0 
Eur.

 23.30 Retro automobilių 
dirbtuvės.

 0.00 Delfi diena.
 5.00 Orijaus kelionių 

archyvai.
 5.30 Yugo broliai: blo-

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

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

GYVULIAI

Ėringas avis.   •Tel. 8 642 07624.

AUGALAI

Avižų ir žirnių mišinį, kvie- •čius, kvietrugius. Galiu sumalti 
ir atvežti. Tel. 8 645 49627.

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

Televizorių „Samsung“ (51  •cm įstr., kineskopinis, plokš-
čias ekranas), kaina 13 Eur. 
TV priedėlius „TV Star“, kaina 
nuo 15 Eur. Sieninį TV laikiklį, 
kaina 4 Eur. Šaldytuvą „Go-
renje“ dalimis. Kavos staliuką 
(aštuoniakampis, keraminių 
plytelių paviršius, plotis 100 
cm, aukštis 55 cm), kaina 25 
Eur. Vaikišką maniežą, kaina 
30 Eur. Druskininkai.  
Tel. 8 686 43600.

TV priedėlį „TV Star T  •7100“, kaina 20 Eur. SCART 
laidus, kaina po 2 Eur. Televizo-
riaus „Panasonic“ distancinio 
valdymo pultelius, kaina nuo 
2 Eur. Seno modelio „Nokia“ 
įkroviklius, ausinukus, kaina po 
2 Eur. Pakabinamus šviestuvus 
butui ar sodui, kaina nuo 5 Eur. 
Druskininkai. Tel. 8 654 87148.

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 Lazdijuo-
se. Tel. 8 686 70841.

Pigiai – kioską.   •Tel. 8 698 78040. 

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

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

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.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

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

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

PARDUODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

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.

Gyvenamąjį namą (buv.  •valgyklą) Vainiūnų k., Seirijų 
sen., Lazdijų r. sav. (privati 
namų valda 0,338 ha, atlikti 
geodeziniai matavimai, trifazis 
elektros 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 
(lapkričio 8—14 d.)

avinas (03.21–04.20)
Gali atrodyti, kad kažkas vis bando 
jums pakenkti, tačiau žvaigždės pa-
taria nebūti tokiems įtariems: tikėti-
na, kad kiti žmonės nuoširdžiai sten-
giasi jums padėti. Šiuo laikotarpiu 
kaip niekada anksčiau gali prireikti 
artimųjų ar draugų pagalbos, todėl 
nebijokite to paprašyti. Atminkite, 
kad dvi galvos visada yra geriau nei 
viena, taigi, kartu galėsite atrasti 
pačius palankiausius sprendimus.

jautis (04.21–05.21)
Artimas žmogus stebins malonio-
mis staigmenomis, todėl kasdienybė 
atrodys kur kas labiau džiuginanti. 
Profesinėje srityje taip pat galimi 
netikėtumai, kurie ir nustebins, ir 
nudžiugins. Atrodys, kad viskas ei-
nasi būtent taip, kaip visuomet sva-
jojote, todėl pasimėgaukite šiomis 
akimirkomis. Jūs tikrai nusipelnėte 
šiek tiek pasilepinti ir pasimėgauti 
gyvenimo teikiamais malonumais, 
todėl priimkite šias likimo dovanas 
ir neklauskite, už ką jums tokia sė-
kmė.

Dvyniai (05.22–06.21)
Profesinėje veikloje galimi tam tikri 
nesusipratimai, kurie jus išmuš iš 
vėžių. Vis dėlto, tikrai neverta dėl to 
sielotis: labai greitai paaiškės, kad 
tai tebuvo nereikšmingos smulkme-
nos, dėl kurių neverta kvaršinti sau 
galvos. Jei atrodys, kad atėjo laikas 
šiek tiek atsipūsti, leiskite sau pa-
simėgauti mėgstama veikla, ir labai 
greitai viskas grįš į savas vėžes.

vėžys (06.22–07.22)
Aplinkinius stebinsite savo užsi-
degimu ir neišsenkančia energija. 
Tikėtina, kad nuspręsite imtis naujų 
projektų įgyvendinimo: būtent tai 
gali jums atnešti nemažą pasise-
kimą. Nors gali tekti susidurti su 
pavydžių žmonių apkalbomis, tačiau 
žvaigždės pataria į tai nereaguoti: 
jei kalba jums už nugaros, tai tik dar 
kartą įrodo, kad jūs esate priekyje. 
Nenustokite judėti į priekį – jūsų 
žvaigždžių valanda jau visai arti.

Liūtas (07.23–08.23)
Žvaigždės pataria nepersistengti. 
Nors būsite kupini entuziazmo ir 
nusiteikę imtis naujos veiklos, ta-
čiau svarbius sprendimus priimkite 
tik tada, kai pasversite visus „už“ ir 
„prieš“. Pasistenkite išlaikyti šaltą 
protą ir nesivadovaukite vien tik 
savo jausmais: tik tada, jei įjungsite 
loginį mąstymą, galite tikėtis, kad 
dėl savo sprendimų tikrai neteks 
gailėtis. Jei kils dvejonių dėl savo 
pasirinkimo, pasitarkite su tuo as-
meniu, kurį laikote autoritetu.

mergelė (08.24–09.23)
Šlovės valanda jau visai arti. Ilgą 
laiką dėjote dideles pastangas, ir pa-
galiau jūsų įdirbis duos apčiuopiamų 
rezultatų. Profesinėje veikloje galite 
tikėtis paaukštinimo ar galimybės 
užimti visiškai naujas pareigas: nors 
iš pirmo žvilgsnio tai gali atrodyti 
tarsi visiškas absurdas, tačiau galite 
net neabejoti, kad su šiuo iššūkiu ne-
sunkiai susidorosite. Taigi, aukščiau 
galvą ir ryžtingai ženkite į priekį!

Svarstyklės (09.24–10.23)
Galite sulaukti netikėtos naujienos, 
kuri jus tiesiog išmuš iš vėžių. Nors 
gauta žinia nebus pati maloniau-
sia, tačiau tai gali priversti į tam 
tikrus dalykus pažvelgti visai kitomis 

akimis. Nors jums neduos ramybės 
vienas ir tas pats klausimas, tačiau 
galite pastebėti, kad kitose srityse 
viskas einasi gerokai sklandžiau nei 
bet kada anksčiau.

Skorpionas (10.24–11.22)
Jūsų praeities klaidos gali išlįsti į 
viešumą, ir tai jums neduos ramy-
bės. Nors kai kurie žmonės gali jus 
pasmerkti, tačiau tai bus puiki proga 
atskirti pelus nuo grūdų: gali paaiš-
kėti, kas yra jūsų tikrieji draugai ir 
kas tik apsimeta tokie esantys. Ne-
sisielokite: visi mes darome klaidų, 
tačiau svarbiausia yra tai, ko mes iš 
jų pasimokome.

šaulys (11.23–12.21)
Jūsų pozityvumas bus tiesiog ste-
binantis. Nors kasdienybėje didelių 
pokyčių nenusimato, tačiau jūsų po-
žiūris net ir pačius nemaloniausius 
dalykus pavers kur kas labiau džiu-
ginančiais. Jūsų pakili nuotaika bus 
užkrečianti: galite pastebėti, kad 
ir jūsų šeimos nariai ėmė kur kas 
rečiau skųstis, ir kasdienybėje vis 
dažniau įžvelgia gražius dalykus.

ožiaragis (12.22–01.20)
Nors stokosite motyvacijos imtis 
naujų darbų, tačiau žvaigždės pa-
taria nelaukti geresnių laikų ir tam 
tikrų veiksmų imtis jau dabar. Jei 
būsite darbštūs ir atviri naujovėms, 
labai greitai galite sulaukti netikėtų 
žvaigždžių dovanų. Pasitikėkite savo 
jėgomis ir imkitės naujų sumany-
mų įgyvendinimo: nauja veikla gali 
tapti tiesiog įkvepiančiu pavyzdžiu. 
Taip pat žvaigždės ragina galvoti ne 
vien tik apie save, bet ir apie savo 
mylimą žmogų: jei rasite progų pa-
daryti malonią staigmeną, tarpu-
savio santykiai gali tapti dar labiau 
džiuginantys.

vandenis (01.21–02.19)
Jausitės nesaugūs ir norėsite nuo 
visko atsiriboti. Nors viskas klostysis 
įprasta vaga, tačiau jus gali kankinti 
nuojauta, kad kažkas yra ne taip. 
Šiuo laikotarpiu jūsų šeštasis jaus-
mas bus kaip niekad stiprus, todėl 
pasitikėkite savo nuojauta ir nepri-
imkite pernelyg rizikingų sprendimų. 
Taip pat vertėtų labiau susirūpinti 
savo sveikata: šiuo laikotarpiu išaugs 
nelaimingų atsitikimų tikimybė.

Žuvys (02.20–03.20)
Savaitės pradžioje gali būti sunku 
sutarti su mylimu žmogumi. Abu 
pajusite, kad nepavyksta suprasti 
vienas kito, o tai tikrai nepakels 
nuotaikos. Kiek vėliau šią savaitę 
ieškosite naujų būdų įsisenėjusioms 
sveikatos bėdoms spręsti. Jei nori-
te išties gero rezultato, pasitelkite 
visą įmanomą pagalbą: kalbėkitės 
su reikalą išmanančiais specialistais, 
pasidomėkite, kokie atsiliepimai vy-
rauja internete, keiskitės informacija 
su draugais.
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Metalo laužo supirkimas:  •juodojo metalo laužas – 280–
300 Eur/t, skarda – 240–260 
Eur/t. Didesnį kiekį pasiimame 
patys.  
Ežero g. 39, Lazdijai. Svėrimo 
paslaugos iki 60 t. Darbo lai-
kas 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.

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

Tel. 8 638 98886.

IEŠKO DARBO
Galiu prižiūrėti senelius  •Veisiejų seniūnijoje arba 

aplink.  
Tel. 8 675 00731.

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.

PERKA
TRANSPORTO PRIEMONĖS

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

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

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

AUGALAI

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

GYVULIAI

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

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

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

KITI

Naudotą pianiną.   •Tel. 8 659 60507.

Turite naujieną, 
nuotrauką – 

siųskite 
dzukuzinios@gmail.com

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

Profesionalus pastatų ap- •šiltinimas ekologiška termoi-
zoliacine ekovata. Oro tarpo, 
uždarų ertmių, perdangų ap-
šiltinimas naudojant specialią 
įrangą. Tel. 8 637 08726.

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. 

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

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

KlasifiKuoti
sKelbimai

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

Norgaudas Pilvinis atlieka 
geodezinius (kadastrinius) 

matavimus
Tel. 8 680 83000.

Turite naujieną, 
nuotrauką – siųskite 
dzukuzinios@gmail.com

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

DiDelis 
Biuro 

popieriaus 
pasirinkimas!

PreKIaujaMe 
           chrIzanTeMoMIS 
                           ir virŽiaiS
 Telefonas pasiteirauti

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

Lazdijų r. sav.

PERKAME 
SODyBą 

Gali būti be remonto
 ar apleista. 

Privalumas šalia ežero 
ar miško. 

Skambinti telefonu 
8 673 88543.

Skambinti telefonu 
8 673 88543.

PERKAME 
SODyBą 

Gali būti be remonto
 ar apleista. 

Privalumas šalia ežero 
ar miško. 

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

Valome 
žemės ūkio paskirties 

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

ir tankiai apaugusius – 
mokome pinigus.

Tel. 8 603 30577.

PERKA žemę. 
Tel. 8 688 80688.

2021 m. spalio 25 d. Seirijų miestelio kapinėse Amžinojo 
Poilsio atgulė Leokadija Vaitkevičienė (g. 1925).

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie užjautė ir padėjo sunkiomis, 
skaudžiomis valandomis: gydytojai Nijolei Jurčiukonienei, Seirijų 
seniūnei Ritai Matusevičiūtei-Bražinskienei, gydytojai Virginijai 
Naudžiūnaitei, socialinei darbuotojai Danutei Padegimienei, Seirijų 
parapijos klebonui Vytautui Prajarai, Druskininkų medicinos centro 
Greitosios pagalbos 0502 komandai, mūsų giminėms,  dabartiniams 
ir buvusiems kaimynams, draugams ir pažįstamiems. 

Dukterys Aldona ir Irena

Dėkojame paDėjusiems ir užjautusiems 

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 5938/0007:59), 
esančio Lazdijų r., Seirijų sen., Rusonių k., savininkų A. Ž. ir 
e. K. turto paveldėtojus, kad UAB „Tikslinta“ matininkas Tomas 
Klenauskas (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1244) 2021-11-
16 pakartotinai vykdys miško sklypo, Nr. 1366M, esančio Lazdijų 
r., Seirijų  sen., Rusonių k., 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.

SKELBIMAS APIE NUMATOMĄ ŽEMĖS SKLYPO 
RIBŲ ŽENKLINIMĄ

Informuojame žemės sklypo, kadastro Nr. 5945/0005:0281, 
esančio Mikyčių k., Šventežerio sen., Lazdijų r. sav., savininkės A. 
K. turtinių teisių paveldėtojus, kad matininkas Norgaudas Pilvinis 
(kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2008) 2021-11-19 9.30 val. 
vykdys žemės sklypo, projektinis Nr. 1213N, esančio Mikyčių k., 
Šventežerio sen., Lazdijų r. sav., ribų ženklinimo darbus. Prašome 
dalyvauti matavime. 

Informuojame žemės sklypo, kadastro Nr. 5950/0005:0266, 
esančio Varnėnų k., Veisiejų sen., Lazdijų r. sav., savininkės D. 
G. turtinių teisių paveldėtojus, kad matininkas Norgaudas Pilvinis 
(kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2008) 2021-11-19 11.00 
val. vykdys  žemės sklypo, projektinis Nr. 1299N, esančio Varnėnų 
k., Veisiejų sen., Lazdijų r. sav., ribų ženklinimo darbus. Prašome 
dalyvauti matavime. 

Prireikus išsamesnės informacijos, kreiptis į matininką Norgaudą 
Pilvinį adresu: Pievų g. 12, Lazdijai, el. paštu geo.lazdijai@gmail.
com arba telefonu 8 680 83000.

Informuojame žemės sklypo, esančio Laukų g. 14, Lazdijai, 
naudotoją Ritą S., kad 2021-11-15 10 val. bus pakartotinai vyk-
domas žemės sklypo, esančio Laukų g. 14, Lazdijai, ribų ženkli-
nimas. Darbus vykdys matininkė e. Saladinskienė (kvalifikacijos 
pažymėjimo Nr. 2M-M-1135). Prireikus išsamesnės informacijos, 
prašome kreiptis į UAB „Hanis“ adresu: Seinų g. 3, Lazdijai, el. 
paštu geraltauskaite@gmail.com arba telefonu 8 610 88554.

SKELBIMAS APIE NUMATOMĄ ŽEMĖS SKLYPO 
RIBŲ ŽENKLINIMĄ

Informuojame žemės sklypo, kadastro Nr. 5905/0005:0160, 
esančio Lazdijų r. sav., Lazdijų sen., Tarnaukos k., savininką 
V. P. ir savininko J. S. turtinių teisių paveldėtojus, kad matinin-
kas Norgaudas Pilvinis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-
2008) 2021-11-26 9.30 val. vykdys  žemės sklypo, kadastro Nr. 
5905/0005:0164, esančio Lazdijų r. sav., Lazdijų sen., Tarnaukos 
k., ribų ženklinimo darbus. Prašome dalyvauti matavime. Prireikus 
išsamesnės informacijos, kreiptis į matininką Norgaudą Pilvinį 
adresu: Pievų g. 12, Lazdijai, el. paštu geo.lazdijai@gmail.com 
arba telefonu 8 680 83000.
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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.


