
ISSN 2538-6980

9  771648  848019

Nr. 45 (8554)
2021 11 11 / ketvirtadienis
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

Antspaudų gamyba 
pagal užsakymą

Seinų g. 12, Lazdijai. 
Tel. (8 318) 53085. 

Antspaudų gamyba 
pagal užsakymą

Nukelta į 7 psl. » 

„Ledinės anties“ krikštamotė E. Kubilienė: 
„Kai kas galvoja, kad verslas nukrenta iš dangaus“

Š
ią vasarą Lazdijų 
verslo žemėlapyje 
atsirado naujas pre-
kinis ženklas. Vei-
siejų jaunimo centro 
vadovės Eglės Kubi-

lienės iniciatyva buvo parengtas 
projektas, gauta parama ir pradė-
tas naujas verslas, kuris įtraukė 
jaunus Veisiejų miestelio žmones 
mokytis verslumo paslapčių, už-
sidirbti pinigų, turėti įdomesnį 
laisvalaikį, keliauti į renginius 
visoje šalyje, susipažinti su žmo-
nėmis, bendrauti, tokiu būdu ir 
populiarinti  Lazdijų rajoną. Šiuo 
projektu Veisiejų jaunimo centras 
siekia inovatyvių darbo metodų, 
išskirtinių iniciatyvų, kurios 
sprendžia socialines, kultūrines, 
užimtumo problemas, suteikia 
šviesos ir džiaugsmo mažo mies-
telio gyventojams.

Apie  projektą, su juo susijusius 
iššūkius, naudą kalbamės su jo 
iniciatore Egle Kubiliene. 

– Kaip kilo mintis steigti vers-
lą? 

– Prieš kelerius metus teko lan-
kytis Suomijoje. Ten lankėmės 
jaunimo centre, turizmo bazėje 
ir stebėjome, kaip jaunimas ten  „Turime du batutus — vieną mažesnį, kitą didelį, burbulų, putų mašinas, cukraus vatos gamybos aparatą, ledų, kavos, spragėsių gamybos įrangą, vaflių 

keptuvę ir krovininį automobilį įrangai pervežti“, — pasakojo Eglė Kubilienė.
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SavaitėS komentaraS  
Dramatiška situacija Lenkijos pasienyje gąsdina ir Lietuvą

Algimantas Mikelionis
Ūsuotojo šėtono A. Lukašenkos 
režimas jau seniai peržengė visas 
įmanomas beprotybės ribas, bet 
kaip bebūtų keista, to jam dar 
nebeužtenka. Iš pradžių nedide-
li būreliai, norintys prasibrauti 
per Baltarusijos–Lietuvos sieną, 
buvo labai jau kuklūs ir mūsų 
pasieniečiai gana lengvai juos 
išgaudydavo, tik vienetai ar 
kelios dešimtys, peržengę mi-
nimą sieną, likdavo laikinose 

arba pastoviose stovyklose mūsų 
šalyje.

Tuomet Lazdijų rajonas, pri-
ėmęs nemažą būrį pabėgėlių, 
tinkamai jais pasirūpino laiki-
noje stovykloje Kapčiamiestyje. 
Jeigu iš pradžių šio jaukaus ir 
mielo miestelio gyventojai at-
ėjūnus pasitiko priešiškai, tai 
vėliau, pamatę, kad pabėgėliai 
jokio didelio pavojaus nekelia, 
nurimo, ir gyvenimas grįžo į 
savo vėžes. Kapčiamiestis net 
tapo pavyzdžiu, kaip tinkamai 
tvarkytis su pabėgėlių srautu, 
su juo nekonfrontuoti ir gražiai 
sugyventi. Net aukšti mūsų res-
publikos pareigūnai turėjo pripa-
žinti sėkmingus mūsų rajono va-
dovų ir Kapčiamiesčio seniūno 
bei jo komandos veiksmus.

Bet nuo pat šios savaitės pir-
madienio situacija Baltarusijos 

ir Lenkijos pasienyje pradėjo 
ne juokais kaisti. Nusikalstamo 
Baltarusijos režimo pareigūnai 
į pasienį automobiliais ir auto-
busiukais pradėjo gabenti šimtus 
pabėgėlių, tad po kurio laiko į 
Lenkiją ketino prasibrauti jau 
keli tūkstančiai pabėgėlių. Pa-
dėtis pasidarė labai sudėtinga 
ir rimta, tad kitas žingsnis būtų 
jau karas. Lenkijos pasieniečiai 
ir kariuomenė sėkmingai atrėmė 
į riaušes virtusį veržimąsi per 
savo valstybės sieną. Migrantai 
šiuo atveju atsidūrė tarp dviejų 
ugnių – Lenkijos pareigūnų ir 
Baltarusijos režimo ginkluotųjų 
pajėgų. Atgal į pastarąją valstybę 
grįžti jiems nebėra jokių šansų, 
nes baltarusių jėgos struktūrų 
atstovai, tikri galvažudžiai, davė 
jiems nedviprasmiškai suprasti, 
kuo tai gali jiems baigtis.

Dabar Baltarusijos pusėje, prie 
pat Lenkijos sienos, migrantai 
įsikūrė laikiną stovyklą, kurioje 
ne tik suaugę vyrai, bet ir vaikai, 
ir moterys. Baltarusijos režimas 
tik ir laukia, kad, migrantams 
veržiantis per sieną, būtų sužeisti 
ar nukauti maži vaikai. Tuomet 
A. Lukašenka, suplėšęs baltinius 
ant krūtinės, šauktų visam pa-
sauliui, kad štai kokios Europos 
Sąjungos ir NATO vertybės, po-
nai ir ponios! Galima net neabe-
joti, kad jeigu migrantai, išvydę, 
kad niekaip nepateks į Lenkijos 
teritoriją,  ir pasuks atgal, nei 
vienam Baltarusijos pareigūnui 
galvažudžiui nė ranka nesudre-
bės juo nušaunant. Po to būtų 
kaltinami, galite neabejoti, lenkų 
pareigūnai. Jeigu po suklastotų 
prezidento rinkimų Baltarusijoje 
režimo galvažudžiai net neabe-

jodami daužė, kankino, kišo į 
kalėjimus, žudė savo tautiečius, 
tai ar nors kiek jie sudrebės žu-
dydami migrantus? Klausimas 
retorinis.

Antradienio pavakarę Lenki-
jos žvalgyba pranešė, kad didelis 
baltarusių pareigūnų padalinys 
artėja prie migrantų stovyklos 
prie pat Lenkijos sienos. O ką 
baltarusių valdžia atsako į Len-
kijos klausimus? O ji lyg niekur 
nieko kaltina Lenkijos valdžią 
migrantų krizės kurstymu!!! 
Melas, melas ir dar kartą me-
las – nieko daugiau neišgirsi iš 
bepročio A. Lukašenkos ir jo 
režimo pakalikų. Bet šio dikta-
toriaus dienos anksčiau ar vė-
liau baigsis, nes dar nebuvo nei 
vienos diktatūros, pastatytos ant 
nekaltų žmonių kančių ir aukų, 
kuri nežlugtų.•

Šeštokų mokyklos vaikai mėgaujasi ramybės oaze

Šeštokų mokyklos direktorė A. Burbaitė: „Pagrindinė šio kambario funkcija 
— nuimti stresą vaikams, ypač turintiems specialiųjų poreikių, buvimas šiame 
kambaryje padeda sumažinti įtampą, sudaro sąlygas pailsėti ir atsipalaiduoti.“

Ugdymo įstaigose įrengti 
relaksacijos kambariai Eu-
ropoje nėra naujovė. Prieš 
kelerius metus tokių senso-
rinių kambarių, kuriuose 
moksleiviai galėtų atsipa-
laiduoti, įrengimas buvo 
pradėtas ir Lietuvoje. Jie 
veikia didžiuosiuose šalies 
miestuose, taip pat pas mūsų 
kaimynus Druskininkuose.

Spalio mėnesį tokio kambario 
atidarymas įvyko ir Šeštokų mo-
kykloje. 

Mokyklos direktorė Alma Bur-
baitė pripažino, jog šio kambario 
įrengimas buvo ilgametės sva-

jonės išsipildymas. Pagrindinė 
šio kambario funkcija – nuimti 
stresą vaikams, ypač turintiems 
specialiųjų poreikių, buvimas šia-
me kambaryje padeda sumažinti 
įtampą, sudaro sąlygas pailsėti ir 
atsipalaiduoti. 

Pasidomėjus, kaip kilo mintis 
įrengti tokį kambarį, A. Burbaitė 
sakė, jog mokykloje yra daug hi-
peraktyvių vaikų, todėl reikia kar-
tais ir nusiraminimo kambario. 

„Reikia ramybės oazės, kur 
skamba švelni muzika, girdėti 
vandens čiurlenimas, tai, kas vai-
ką ramina. Šį kambarį rekomen-
davo įrengti su vaikais dirbanti 
psichologė, taip pat ir moksleiviai 

jo labai norėjo“, – sakė mokyklos 
direktorė.

Anot pašnekovės, tokie senso-
riniai kambariai jau yra įrengti 
ne vienoje mokykloje,  yra pa-
gaminta nemažai jiems būtinos 
įrangos. 

„Matėme daug tokių kambarių 
ir internete,  ir kituose miestuose, 
Lazdijų švietimo centras tokį turi. 
Toks kambarys buvo mūsų sva-
jonė, seniai apie tai galvojome, 
bet tam reikėjo ir psichologiškai 
subręsti, ir finansiškai pasirengti“, 
– sakė A. Burbaitė.

Sensorinio kambario įrengimas 
buvo finansuojamas iš savivaldy-
bės biudžeto ir mokymo lėšų. 

Direktorės teigimu, tą kamba-
rį daugiausia lanko jaunesniųjų 
klasių moksleiviai, taip pat nau-
jai į mokyklą atvykę mokslei-
viai. A. Burbaitė teigė, jog šis 
kambarys puikiai pasitarnavo 
individualioms psichologinėms 
konsultacijoms. 

Vienu metu kambaryje gali būti 
iki 10 vaikų, kuo mažiau vaikų, 
tuo didesnė ramybė. Vaikai daž-
niausiai ten renkasi po pamokų, 
o  darželio vaikai ar pradinukai 
ten nueina per tam tikras pamo-
kas. Jei vaikui kyla psichologinių 
problemų, jį galima nuvesti nusi-
raminti į šį kambarį. 

„Sensorinis kambarys tik spa-

lio mėnesį pradėjo veiklą, mes 
dar tik įsivažiuojame, po daug 
vaikų vienu metu į kambarį ne-
leidžiame dėl pandeminės situa-
cijos, po kiekvieno apsilankymo 
kambarys yra dezinfekuojamas. 
Vaikai labai nori eiti į šį kambarį, 
nes ten šiltos, minkštos grindys, 
galima atsipalaiduoti. Labai pa-
tinka vaikams eiti į šį kambarį 
su bibliotekininke ir ten skaityti 
pasakas. Labai džiaugiuosi, kad 
išsipildė mūsų svajonė – turime 
puikią ramybės oazę“, – sakė di-
rektorė A. Burbaitė. 

Šeštokų mokykloje šiuo metu 
mokosi 181 moksleivis.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Vienu metu kambaryje gali būti iki 10 vaikų, kuo mažiau vaikų, tuo didesnė ramybė. Vaikai dažniausiai ten renkasi 
po pamokų, o darželio vaikai ar pradinukai ten nueina per tam tikras pamokas. Jei vaikui kyla psichologinių 
problemų, jį galima nuvesti nusiraminti į šį kambarį.
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Virtuvinius vienkartinius rankšluostukus, servetėles mes vadiname 
popieriniais, bet į popieriaus konteinerį mesti jų negalima! Meskite juos į 

maisto atliekų konteinerį. Jei jo neturite — į mišrių atliekų konteinerį.
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro inf.

Automatiniai jungikliai – 
į ką atkreipti dėmesį?    

Automatiniai jungikliai, paprastai vadinami automatukais, atlieka 
labai svarbią funkciją – saugo elektros grandinę nuo perkrovos ir 
trumpojo jungimo, taip pat reguliuoja kintamos elektros srovės 
grandinių įjungimą ir išjungimą. 

Elektros prekių parduotuvėje „Elverta“ galima įsigyti lietuvių 
ir ukrainiečių gamintojo „Promfactor“ automatinių jungiklių. Iš 
praktikos galime pasakyti, kad tai patikimi ir kokybiški, populia-
rūs gyvenamosios, komercinės ar ūkinės paskirties pastatuose 
automatiniai jungikliai. 

Renkantis automatinį jungiklį reikėtų atsižvelgti į elektros įvadą, 
tai vienfazis (1P) ar trifazis (3P), paklotų kabelių skerspjūvį bei 
elektrinius prietaisus, kurie bus jungiami. Automatai montuojami 
ant DIN bėgelio, dažniausiai elektros paskirstymo skyduose. 

Buityje naudojami automatiniai jungikliai skiriasi vardinėmis 
srovėmis (nuo 1A iki 125A) ir atjungimo (laiko ir srovės) charakte-
ristika, kuri žymima raide B, C, D. Būna ir K, Z tipo automatų, bet 
apie juos kitą kartą. 

B tipo automatai naudojami nedidelių trumpojo jungimo srovių 
grandinėms, dažniausiai gyvenamųjų, komercinių patalpų kištu-
kiniams lizdams ir apšvietimui pajungti. Kištukiniams lizdams tiks 
automatai B16, skirti 16A srovei. Priklausomai nuo galingumo, švies-
tuvams galima naudoti automatinius jungiklius nuo B6 iki B10. 

Automatai su C charakteristika naudojami įprastinės apkrovos 
grandinėms, suveikia, kuomet trumpojo jungimo srovė viršija 
automato vardinę srovę nuo 5 iki 10 kartų. Juos rekomenduojama 
rinktis orkaitei, kaitlentei.

D tipo automatai naudojami grandinėms su didelėmis paleidimo 
srovėmis. Daugiau apie automatinius jungiklius sužinosite apsilankę 
elektros prekių parduotuvėje „Elverta“, Santaikos g. 10, Alytuje. 

Svarbu! Automatinius jungiklius, kaip ir visus planuojamus elektri-
nius prietaisus, rekomenduojama pasirinkti projektavimo stadijoje, 
kad vėliau nekiltų nesusipratimų, jog kažko negalima prijungti. 

Pasienio ruože  su  Baltarusija  įvedus
nepaprastąją padėtį, didelis dėmesys 
Lazdijų  rajono  gyventojų saugumui

Nuo lapkričio 10 d. Lie-
tuvos pasienio ruože su 
Baltarusija įvesta nepa-
prastoji padėtis. Tokį 
nutarimą vakar  priėmė 
Lietuvos Respublikos 
Seimas.

Nepaprastoji padėtis  įveda-
ma vienam mėnesiui ir galios 
visame 5 km pločio pasienio 
ruože prie Lietuvos sienos su 
Baltarusija, taip pat dar 5 kilo-
metrus į valstybės gilumą nuo 
jo, t. y. 10 km nuo valstybės 
sienos linijos į Lietuvos Res-
publikos teritoriją. Tai apims 
Kapčiamiesčio seniūnijai pri-
klausančius Varviškės, Bugie-
dos, Sventijansko, Simoniškės, 
Sirguškės, Macevičių, Volskų, 
Menciškės, Žmirklės, Pertako, 
Stalų, Kuodžų, Gryckavo kai-
mus, kurie yra pasienio ruože. 
Nepaprastoji padėtis taip pat 
galios Kapčiamiestyje, Vainiū-
nuose, Valentuose, Ivoškuose, 
Kalviuose, Subačiuose, Kau-
knoryje, Gerveliuose, Burbuo-
se, Palačionyse, Purviniuose, 
Kareivonyse, Nasūtuose bei 
dalyje Dumbliauskų kaimo.

Šis sprendimas priimtas ste-
bint situaciją Lenkijos–Balta-
rusijos pasienyje, kai nelegalūs 
migrantai iš Baltarusijos bando į 
Lenkiją patekti naudodami jėgą, 
ir siekiant užtikrinti pasienio 
ruože gyvenančių lietuvių sau-
gumą.

Buvusiose socialinės globos 
centro „Židinys“ patalpose įsi-

kūrė Lietuvos kariuomenės ka-
riškiai, kurie, būdami arti sienos, 
operatyviai reaguos į situaciją ir 
galimus incidentus pasienyje.

„Tikiuosi, kad prie Lenkijos–
Baltarusijos pasienio susitelkę 
nelegalūs migrantai nepasuks 
Lietuvos link, bet man ramiau ži-
nant, kad atsakingos institucijos 
vertina galimą riziką ir siunčia 
kariškių pagalbą tam, kad mūsų 
rajono žmonės jaustųsi saugiau. 
Nepaprastoji padėtis labiausiai 
palies Kapčiamiesčio seniūni-
jos gyventojus, tad labai prašau 
susitelkimo ir supratingumo“, 
– kalbėjo savivaldybės merė 
Ausma Miškinienė. 

Nepaprastosios padėties ribo-
jimai, galiojantys visame 5 km 
pločio pasienio ruože prie Lie-
tuvos sienos su Baltarusija, taip 
pat dar 5 kilometrus į valstybės 
gilumą nuo jo, t. y. 10 km nuo 
valstybės sienos linijos į Lietu-
vos Respublikos teritoriją:

įvažiuoti gali tik gyventojai, 
kurie čia yra deklaravę gyvena-
mąją vietą ar turi nekilnojamojo 
turto. Tikrinantiems dokumentus 
kariškiams, Valstybės sienos ap-
saugos tarnybos ar policijos pa-
reigūnams reikia pateikti asmens 
tapatybę įrodančius dokumentus 
ar Registrų centro pažymas apie 
turimą nekilnojamąjį turtą;

vykstant pas gydytojus, į lai-
dotuves ar kitais svarbiais reika-
lais į pasienio ruožą,  tikrinan-
tiems pareigūnams privaloma 
pateikti vykimo tikslą įrodantį 
dokumentą;

pasienio ruože nepaprastosios 
padėties galiojimo laikotarpiu 
draudžiami bet kokie masiniai 
susibūrimai – šventės, susirin-
kimai ir kt.;

pasienio ruožo teritorijoje 
negalima naujai deklaruoti gy-
venamosios vietos;

ūkinė, darbo ar mokslo veikla 
neribojama. Vykstant darbo ar 
mokslo reikalais, tikrinantiems 
pareigūnams privaloma pateik-
ti tai įrodančius dokumentus – 
darbo vietą įrodantį dokumentą, 
važtaraštį, moksleivio pažymė-
jimą ar pan.;

vietos gyventojams leidimų 
nereikės, tačiau privaloma su 
savimi turėti asmens tapatybę 
įrodantį dokumentą ir gyvena-
mosios vietos deklaracijos pa-
žymėjimą ar nekilnojamo turto 
nuosavybės dokumentus;

KITAIS individualiais vyki-
mo tikslais leidimą gali suteik-
ti VSAT. Dėl leidimo patekti į 
Kapčiamiesčio pasienio užkar-
dos veikimo teritoriją kreiptis 
tel. 8 698 52513, į Druskininkų 
pasienio užkardos veikimo teri-
toriją – tel. 8 686 16445.

Kadangi nepaprastoji padė-
tis Lietuvoje įvedama pirmą 
kartą per visą valstybės gyva-
vimo laikotarpį ir yra didelis 
iššūkis, gyventojai prašomi su-
pratingumo, atsakomybės ir 
rimties. Apie situaciją pasienio 
ruože ar papildomus ribojimus 
informuosime nedelsdami.•
Lazdijų rajono savivaldybės informacija
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Kas bjauroja  mūsų rajono gražų vEiDą? 

Dzūkijos miestelio žmones sukrėtė 
tragiškas keistuolio likimas: suklaidino ožkos
Loreta Juodzevičienė
Šventežerio gyventojai 
pasakojo, jog atokiau nuo 
kaimynų gyvenęs vienišius 
buvo keisto ir agresyvoko 
būdo, todėl ir pats mažai 
su kuo bendravo, ir aplin-
kiniai pas jį nesilankyda-
vo.

„Prieš kurį laiką jis į savo sodybą 
buvo prisivedęs šunų. Jie ėmė 
puldinėti kaimynus, sulaukėme 
skundų. Tą kartą pavyko gra-
žiuoju susitarti, kad vyras šunis 
atiduotų. Palikome vieną, bet pa-
prašėme: „Būk geras, prisirišk“. 
Rugpjūčio pabaigoje matydavo-

me, kaip jis po kalnus vaikščio-
davo su šunimi. Gerokai prieš 
Vėlines man dingtelėjo mintis, 
jog senokai bemačiau tą vyrą.

Jis negirtaudavo, sveikata ir 
apskritai niekuo nesiskųsdavo. 
Kolūkių laikais dirbo jis vairuoto-
ju, o vėliau liko be darbo. Manau, 
palauksiu švenčių, – gal artimieji 
pas jį atvažiuos? Vyras turi kita-
me rajone gyvenančią seserį, du 
sūnus iš dviejų santuokų. Kelias 
dienas man buvo neramu. Skam-
binau į parduotuvę, klausiau, ar 
lankosi, kada jį matė? Pardavėjos 
irgi nusistebėjo, jog vyras senokai 
bebuvo atėjęs. Mus suklaidino jo 
ožkos. Gal penkias laikė. Maty-

davome, jog tvarto durys atviros. 
Ožkos rytais išeina į ganyklą, o 
vakarop sugrįžta. Manėme, jog 
šeimininkas namuose. Tik vėliau 
supratome, kad ožkos pačios iš-
eidavo ir grįždavo. Nusprendžiau 
paprašyti pagalbos, iškviečiau 
ugniagesius, kad duris atidary-
tų, medikus bei policijos parei-
gūnus“, – pasakojo Šventežerio 
seniūnijos seniūnė A. Burbienė.

Sodybos šeimininkui nebepri-
reikė medikų pagalbos.

Į vidų patekę pareigūnai rado 
fotelyje sėdinčio žmogaus palai-
kus.

„Tie, kas matė, sakė, jog vaiz-
das buvo baisus“, – sakė A. Bur-

bienė.
Sprendžiant pagal policijos 

suvestinėse įregistruotą šį įvykį, 
galimas daiktas, jog sodybos šei-
mininką mirtis ištiko prieš kelias 
savaites.

Kūnas buvo taip suiręs, jog 
buvo nebeįmanoma nustatyti ne 
tik tapatybės, bet ir lyties.

„Seną žmogų dažniau aplan-
kome. Šitam vyrui buvo tik 64 
m., niekuo nesiskundė, todėl iš 
pradžių nebuvo minčių, jog jį ga-
lėjo ištikti mirtis“, – sakė seniūnė 
A. Burbienė.

Pastaruoju metu, kai siaučiant 
COVID-19 virusui žmonės ma-
žiau lankosi vieni pas kitus, be-

veik kasdien ugniagesių ir polici-
jos užfiksuotų įvykių suvestinėse 
yra pranešimų apie artimųjų ar 
kaimynų prašymus padėti patekti 
į pagyvenusių žmonių būstus, nes 
šie neatidaro durų, nebeatsiliepia 
telefonu.

Butų savininkai dažniausiai 
būna randami negyvi.

Daugumos nelaimėlių pasigen-
dama gan greitai.

Tačiau pasitaiko, jog apie mi-
rusį žmogų sužinoma tik tada, 
kai laiptinės kaimynai pajaučia 
iš vienišiaus buto sklindantį irs-
tančio kūno kvapą.•
lrytas.lt

ReDAkcijos „Dzūkų žiNios“

ŽviLGSniS

Daugelis kitų Lietuvos 
savivaldybių pavydi Lazdi-
jams išskirtinės geografi-
nės lokacijos – tai rajonas, 
nuo kurio prasideda iš Va-
karų Europos atvykstančių 
svečių pažintis su mūsų 
valstybe, tai puiki vieta 
bent trumpam užlaikyti 
svečius ir supažindinti juos 
su mūsų rajono įžymybė-
mis, sudaryti sąlygas jiems 
išleisti šiek tiek pinigų ir 
susikurti teigiamą pirmąjį 
įspūdį apie Lietuvą. 

Ši lokacija iš vienos pusės su-
teikia daug galimybių, o iš kitos 
– didelę atsakomybę, kaip bus 
sugebėta tomis galimybėmis pa-
sinaudoti. 

Neseniai socialiniuose tinkluo-
se pasirodė Merkinės gyventojo, 
archeologijos magistro įspūdžiai 
apie tai, koks liūdnas vaizdelis 
pasitinka svečius iš Vakarų, kir-
tus Lenkijos–Lietuvos sieną ir 
įvažiavus į Lazdijų rajono terito-
riją. Pastabų autorius teigia, kad, 
įvažiavus į Lietuvą, svečius pasi-
tinka tamsa, neapšviestas kelias, 
o Lazdijų rajono valdų vaizdelis 
irgi nieko gražaus nežada. 

Ko gero daugelis, grįžtančiųjų 
iš Lenkijos, pastebėjo, jog Laz-

dijų rajonas mus pasitinka labai 
neišraiškingai – sena degalinė, 
prieš daug metų pastatyta, ir šalia 
Lazdijų turizmo centro apleista  
bakūžė. Jokių išradingų plakatų, 
pastatų, užeigų. Tik nuobodus 
kaimo peizažas. 

Jei palyginsime analogišką 
vaizdelį įvažiavus iš Lietuvos į 
Lenkiją, tai pastebėsime ne vie-
ną kavinę, elegantišką restoraną 
su vaizdu į ežerą, nuotaikingas 
reklamas. 

Ar užsienio svečiai, panorę nors 
trumpam pasižvalgyti po Lazdijų 
rajoną, pamatys sutvarkytus ke-
lius, prižiūrėtus turistinius objek-
tus? Dėl to kyla abejonių. 

Žinomas Lazdijų gidas Jonas 
Malinauskas papasakojo apie 
nemalonią situaciją, į kurią jis 
pateko Visų Šventųjų ir Vėlinių 
dienomis. 

„Prieš šventes su manimi 
susisiekė žmonės iš Izraelio ir 
paprašė, kad juos palydėčiau į 
šalia Lazdijų esančias žydų ka-
pines. Buvo didelė gėda, kai su 
svečiais į kapines teko važiuoti 
tragiškai duobėtu, nesutvarkytu 
keliu, o kapines radome visiškai 
apleistas. Svečiai iš Izraelio buvo 
pašiurpę. Bandžiau atsiprašinėti 
dėl tokios situacijos, jie suprato, 
jog tai, ką jie patyrė mūsų rajo-
ne, – ne mano kaltė. Ar rajono 
valdžia supranta, jog toks neū-
kiškumas ir abejingumas labai 
kenkia mūsų rajono ir tuo pačiu 
visos Lietuvos įvaizdžiui“, – re-
toriškai klausė žinomas mūsų 
krašto gidas. 

Prieš savaitę „Dzūkų žinios“ 
rašė apie tai, kad turistai negali 

aplankyti garsaus Paveisininkų 
piliakalnio, nes prie jo neįmano-
ma privažiuoti autobusu ir len-
gvuoju automobiliu, o laiptai į 
piliakalnį yra avarinės būklės, jais 
lipti yra labai pavojinga. Rajono 
valdžia teisinasi, jog šiemet ne-

turi pinigų šio svarbaus turizmo 
objekto sutvarkymui.  

Šis piliakalnis pirmu numeriu 
įtrauktas į projekto „Dzūkijos 
piliakalnių kelias“ sąrašą, kuris 
reklamuojamas penkiose šalies 
savivaldybėse. 

Žinoma, kai Lazdijų rajono sa-
vivaldybėje didžiausias nedar-
bas šalyje, tai atrodo, kad rajono  
įvaizdis nėra savivaldybės veiklos 
dominantė.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Tel. 8 670 38882.

BeNDRAUKIMe

dzukuzinios@gmail.com

Komentaras paimtas iš autoriaus FB paskyros.
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Į nepaprastosios padėties veikimo zoną  
patenka ir kai kurie Kapčiamiesčio seniūnijos kaimai

Seimui pritarus, pasienyje 
su Baltarusija nuo trečia-
dienio įvesta nepaprastoji 
padėtis. Seimas antradienį 
nusprendė nuo vidurnak-
čio įvesti nepaprastąją pa-
dėtį Lietuvos pasienyje su 
Baltarusija. Į šios priemo-
nės galiojimo zoną paten-
ka ir dalis Lazdijų rajono 
gyvenviečių.  

StabDyS miGrantų 
komunikaciją
Nepaprastoji padėtis įvedama mė-
nesiui nuo lapkričio 10 dienos 
pasienio ruože ir penki kilometrai 
į šalies gilumą nuo jo, taip pat 
migrantų apgyvendinimo vietose 
Kybartuose, Medininkuose, Pa-
bradėje, Rukloje ir Vilniuje. 

„Nepaprastosios padėties įvedi-
mas yra reikalingas, jis įsigalioja 
lapkričio 10 dieną ir bus taikomas 
mėnesį tik pasienyje su Baltaru-
sija ir penkis kilometrus nuo jo 
bei užsieniečių apgyvendinimo 
vietose“, – pristatydama projektą, 
sakė Seimo Pirmininkė Viktorija 
Čmilytė-Nielsen.

Seime pradėjus svarstyti ne-
paprastosios padėties įvedimo 

pasienyje su Baltarusija klausi-
mą, premjerė Ingrida Šimony-
tė paaiškino, kokie konkretūs 
ribojimai būtų taikomi nelega-
liems migrantams ir vietiniams 
gyventojams. Ministrės Pirmi-
ninkės teigimu, svarbiausias ap-
gyvendinimo centruose įkurdin-
tiems nelegaliems migrantams 
taikomas ribojimas – draudimas 
naudotis ryšio priemonėmis. „Di-
džiausias apribojimas yra susijęs 
su galimybėmis naudotis ryšio ir 
interneto priemonėmis, kuriomis 
pateikiama, mes matome, tikrai 
nemažai žalingos informacijos 
ir tam tikrų koordinavimo veiks-
mų, kurie tikrai apsunkina mūsų 
pareigūnų darbą“, – atsakydama 
į parlamentarų klausimus, kalbėjo 
I. Šimonytė.

vietoS GyventojamS — 
neDauG SuvarŽymų
Tuo metu Lietuvos gyventojams, 
pasak Ministrės Pirmininkės, 
būtų taikomas reikalavimas turėti 
leidimą atvykti į pasienio ruožą. 
„Jeigu mes kalbėsime apie Lie-
tuvos Respublikos piliečius, tai 
iš esmės tokios yra dvi grupės. 
Pirma grupė – judėjimas į terito-

riją, kur yra taikoma nepaprastoji 
padėtis. Bet čia griežtesni reikala-
vimai taikomi judėjimui į pasie-
nio ruožą, kas ir šiaip gyvenime 
yra įprasta, kad pasienio ruože 
yra taikomi didesni reikalavimai, 
negu kad visur kitur. Šiuo atveju 
būtų reikalinga turėti leidimą, o 
žmonės, kurie gyvena ten, turi 
nekilnojamojo turto, jiems jokie 
draudimai ir apribojimai nebūtų 
taikomi“, – tvirtino ji. 

 Nepaprastoji padėtis galios pa-
sienio ruože ir penkis kilometrus 
į šalies gilumą nuo jo, taip pat 
migrantų apgyvendinimo vieto-
se Kybartuose, Medininkuose, 
Pabradėje, Rukloje ir Vilniuje. 
Vyriausybės vadovė patikslino, 
kad šiuo laikotarpiu taip pat ne-
būtų leidžiama persikelti nuolatos 
gyventi į teritoriją, kurioje įvesta 
nepaprastoji padėtis. „Būtų taip 
pat draudžiama šiuo laikotarpiu 
persikelti gyventi į pasienio ruo-
žą, nes tokia situacija reikalauja, 
kad tokie sprendimai galbūt būtų 
atidedami ramesniems laikams“, 
– sakė premjerė. 

Nepaprastosios padėties įve-
dimo tikslas – naudojant šiame 
Seimo nutarime nustatytas nepa-

prastąsias priemones, pašalinti dėl 
masinio užsieniečių antplūdžio 
susidariusią grėsmę visuomenės 
rimčiai. 

renka DuomeniS 
Kapčiamiesčio seniūnijos se-
niūnas Virginijus Golikas teigė 
aktyviai sekantis informaciją dėl 
nepaprastosios padėties įvedimo, 
kuri palies ir Kapčiamiesčio se-
niūniją. 

„Dabar tiksliname koordinates, 
bet jau aišku, jog į tą zoną pateks 
Bugieda, Sirguškė. Jei bus pridė-
ti dar 5 kilometrai, tai pateks ir 
Kapčiamiestis. Dabar ruošiame 
gyventojų sąrašus, kurie gyvena 
5 kilometrų atstumu nuo Baltaru-
sijos–Lietuvos sienos, tiksliname 
duomenis. Nebus tų gyventojų 
labai daug, nežinau, ar į tą zoną 
pateks dar ir kiti kaimai. Važinėja 

seniūnaitė ir kalbasi su žmonė-
mis“, – sakė seniūnas. 

Antradienį buvusiose socialinės 
globos centro „Židinys“ patalpose 
įsikūrė Lietuvos kariuomenės ka-
riškiai, kurie, būdami arti sienos, 
operatyviai reaguos į situaciją ne-
legaliems migrantams bandant 
patekti į Lietuvos valstybės teri-
toriją ar kitus galimus incidentus 
pasienyje.

Antradienį po pietų Vidaus 
reikalų ministerija surengė sku-
bų VRM komandos ir pasienio 
savivaldybių vadovų nuotolinį 
susitikimą, kuriame dalyvavo ir 
mūsų rajono savivaldybės merė 
Ausma Miškinienė. Jame aptarta 
komunikacija ir situacijos koordi-
navimas nepaprastosios padėties 
metu.•
„Dzūkų žinių“ informacija

nepapraStoSioS paDėtieS paSienio ruoŽe  
(5 km) nuo vaLStybėS SienoS ribojimai:

• Įvažiuoti gali tik gyventojai, kurie čia yra deklaravę gyvenamą-
ją vietą ar turi nekilnojamojo turto. Tikrinantiems dokumentus 
kariškiams, Valstybės sienos apsaugos tarnybos ar policijos 
pareigūnams reikia pateikti asmens tapatybę įrodančius doku-
mentus ar Registrų centro pažymas apie turimą nekilnojamąjį 
turtą.
• Vykstant pas gydytojus, į laidotuves ar kitais svarbiais reika-
lais į pasienio ruožą, reikės tikrinantiems pareigūnams pateikti 
vykimo tikslą įrodantį dokumentą.
• Pasienio ruože nepaprastosios padėties galiojimo laikotarpiu 
draudžiami bet kokie masiniai susibūrimai – šventės, susirin-
kimai ir kt.
• Pasienio ruožo teritorijoje nebus galima naujai deklaruoti 
gyvenamosios vietos.
• Ūkinė veikla nebus ribojama. Vykstant darbo reikalais, reikės 
tikrinantiems pareigūnams pateikti tai įrodančius dokumentus 
– darbo vietą įrodantį dokumentą, važtaraštį ar pan.
Kapčiamiesčio seniūnijos seniūnas Virginijus Golikas teigė 
aktyviai sekantis informaciją dėl nepaprastosios padėties įve-
dimo, kuri palies ir Kapčiamiesčio seniūniją. 
„Dabar tikslimane koordinates, bet jau aišku, jog į tą zoną 
pateks Bugieda, Sirguškė. Jei bus pridėti dar 5 kilometrai, tai 
pateks ir Kapčiamiestis. Dabar ruošiame gyventojų sąrašus, 
kurie gyvena 5 kilometrų atstumu nuo Baltarusijos–Lietuvos 
sienos, tiksliname duomenis. Nebus tų gyventojų labai daug, 
nežinau, ar į tą zoną pateks dar ir kiti kaimai. Važinėja seniūnaitė 
ir kalbasi su žmonėmis“, – sakė seniūnas. 

Kariai stovi rikiuotėje premjerės Ingridos Šimonytės vizito Kapčiamiesčio užkardoje metu. (V. Balkūno, 15min nuotr.)

Trečiadienį Lazdijų rajone pastebėta nuolat judanti karinė technika. Karinės technikos transportas užfiksuotas 
Lazdijų Circle K degalinėje.

Kapčiamiesčio seniūnas V. Golikas teigė aktyviai sekantis informaciją dėl 
nepaprastosios padėties įvedimo, kuri palies ir Kapčiamiesčio seniūniją. 

dzukuzinios@gmail.com
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Pagalba prieinama — svarbu išdrįsti kreiptis 
Dėl pandemijos sukeltų 

išbandymų daugeliui dabar 
sunkiau nei įprastai, todėl 
svarbu žinoti, jog kreipima-
sis pagalbos į specialistus – 
ne gėdingas, o pagirtinas 
žingsnis. 

Respublikinės Vilniaus 
psichiatrijos ligoninės spe-
cialistės – psichologė Sona-
ta Marčėnienė ir medicinos 
psichologė Kristina Engesser 
– pažymi, kokias nemoka-
mas psichologinės pagalbos 
ir emocinės paramos gali-
mybes šalyje turi kiekvienas 
pilietis.

pirmojo kreipimoSi baimė — 
natūraLi 

Anot S. Marčėnienės, nere-
tai vizitą pas bet kurį gydytoją, 
ypač pirmąjį, žmonės atidė-
lioja, tikisi, jog problema su-
sitvarkys savaime, pirmiausia 
ieško informacijos internete, 
pokalbių forumuose, „googli-
na“ simptomus, tikėdamiesi 
kažkokių universalių, stebu-
klingų sprendimų. „Lygiai 
taip pat nutinka ir prieš krei-
piantis į psichikos sveikatos 
specialistus. Galbūt netgi dar 
dažniau atidėliojame, jeigu tai 
yra pirmas kreipimasis ir jeigu 
anksčiau nesame to darę“, – 
teigia psichologė.

Pirmojo kreipimosi bai-
mė – natūrali ir suprantama, 
nes kiekviena nauja situacija 
mums kelia tam tikrą nerimą, 
būgštavimus, diskomfortą, 
įtampą. 

„Iš dalies tai susiję su vis 
dar egzistuojančiais mitais, 
jog psichikos specialistai 
gelbsti tik akivaizdžių psi-
chikos sutrikimų turinčius 
žmones, jog po kreipimo-
si būsi tarsi kažkokiu būdu 

„pažymėtas“ ar tai gali turėti 
kažkokių neigiamų pasekmių 
ateityje. Matyt, šis požiūris ir 
šie mitai vis dar kaip raibuliai 
sklinda iš senesnių laikų“, – vi-
suomenėje vis dar egzistuojan-
čią psichikos sutrikimų turinčių 
žmonių stigmatizaciją pažymi 
S. Marčėnienė.

po truputį maŽėja 
Stereotipų

Kita vertus, psichologė S. 
Marčėnienė tvirtina, kad vyksta 
tam tikri teigiami poslinkiai, 
daugėja informacijos viešojoje 
erdvėje, kinta žmonių požiūris, 
ypač jaunesnių, kurių dauguma 
jau drąsiai kreipiasi į specia-
listus. Taip pat pastebima, kad 
drąsėja ir vyrai, kurie anksčiau 
to privengdavo. Visa tai leidžia 
manyti, kad visuomenėje ma-
žėja stereotipų, susijusių su 
psichikos sveikata. 

Taigi, jei turite abejonių dėl 

nas gali gauti nemokamai iki 
penkių psichologo konsulta-
cijų savivaldybių visuomenės 
sveikatos biuruose. Patiriant 
psichikos sveikatos sunkumų, 
nemokama psichologinė pagal-
ba teikiama psichikos sveikatos 
centruose ir tam nereikia gydy-
tojo siuntimo. Jeigu reikalinga 
pagalba dėl psichikos ir elgesio 
sutrikimų atpažinimo ar gydy-
mo, galima kreiptis į psichiatrą 
psichikos sveikatos centre.

Patiriantiems artimo žmogaus 
smurtą nemokamą ir konfidenci-
alią pagalbą siūlo specializuotos 
kompleksinės pagalbos centrai 
(SKPC) (www.specializuotos-
pagalboscentras.lt/kontaktai/).

Išgyvenantiems krizę ar esant 
ūmiai būklei, kai gresia pavo-
jus sveikatai ar gyvybei, reikėtų 
skambinti 112. Tokiais atvejais 
būtinoji pagalba nedelsiant tei-
kiama priėmimo-skubios pagal-
bos ar krizių skyriuose.

Būtina paminėti, kad kie-
kvienas gali geriau rūpintis 
savo psichikos, kaip ir fizine, 
sveikata pasitelkdamas pa-
tikimus interneto puslapius, 
tokius kaip www.pagalbasau.
lt, ar naudodamasis interneti-
nėmis programėlėmis, tokio-
mis kaip „Ramu“, „Pauzė“, 
„Mindletic“. Jos skirtos sa-
vipagalbos įgūdžiams, sąmo-
ningumui ugdyti, taip pat gali 
padėti panikos atakos metu. 

koDėL nereikėtų atiDėLioti 
ir DeLSti?

Perspėjama, kad kai kurios 
psichologinės būsenos be spe-
cialistų pagalbos gali gilėti, 
įsisenėti, vis labiau trikdyti 
žmogaus adaptaciją, apimti vis 
platesnes žmogaus funkcio-
navimo sritis. Neretai galio-
ja taisyklė: kuo ilgiau tęsiasi 
sutrikimas, kentėjimas, tuo 
ilgesnis gali būti atsistatymo, 
resursų atkūrimo procesas, 
gali prireikti netgi stacionari-
nės pagalbos ligoninėje.

Svarbu atminti, kad net ir 
vienas pokalbis tinkamu laiku 
gali padėti pasijusti geriau, o 
suteikta patikima informacija, 
problemų ir jausmų įvardiji-
mas gali sužadinti pasitikė-
jimą, viltį, paskatinti spręsti 
problemas.

„Jau vien nusiteikimas, pasi-
ryžimas kreiptis pagalbos gali 
padėti jaustis drąsiau ir kitose 
gyvenimo  srityse, paskatinti 
jausmą „aš galiu“, išeičių ieš-
kojimą“, – pažymi psichologė 
S. Marčėnienė.

Užs. Nr. 33

kreipimosi, patariama pokalbį 
su specialistu pradėti būtent nuo 
to, kaip sunku ir neramu buvo 
užsiregistruoti konsultacijai. 
„Nuostata, kad atėjau tiesiog 
pasikalbėti apie savo sunkumus, 
kad galiu ne tik laukti klausi-
mų, bet ir pats ar pati klausti, 
išsakyti savo būgštavimus, gali 
padėti jaustis ramiau, labiau pa-
sitikėti specialistu“, – pastebi 
pašnekovė. 

nemokamoS paGaLboS 
GaLimybėS — įvairioS

Dažnai pokalbis su psicho-
loginės pagalbos ar emocinės 
paramos telefonu linijų konsul-
tantais gali suteikti padrąsinimą 
ir padėti įveikti pirmojo kreipi-
mosi baimę. Todėl, išgyvenant 
emocinius sunkumus, medici-
nos psichologė K. Engesser re-
komenduoja kreiptis į pagalbos 
linijas, kurių visą sąrašą galima 
rasti nacionalinės platformos 
„Pagalba sau“ interneto svetai-
nėje www.pagalbasau.lt/pagal-
bos-linijos/. 

„Kai kurios pagalbos linijos 
yra bendrinės, skirtos visiems, 
kitos – orientuotos į skirtingas 
gyventojų grupes, pavyzdžiui, 
moteris, vaikus, jaunimą, tėvus, 
vyresnio amžiaus ar savižudy-
bės krizę patiriančius asmenis. 
Taip pat yra pagalbos linijos, 
kur pagalba teikiama rusų kal-
ba“, – pabrėžia K. Engesser, 
pridurdama, kad tokie pokalbiai 
yra anonimiški, o psichologinę 
pagalbą ar emocinę paramą daž-
niausiai teikia apmokyti sava-
noriai, psichologai, psichotera-
peutai, kiti psichikos sveikatos 
specialistai. 

Patyrus sunkius išgyvenimus 
– darbo netekimą, skyrybas – ar 
kitus netikėtus, psichologiškai 
sudėtingus pokyčius, kiekvie-

Anot psichologės Sonatos 
Marčėnienės, pirmojo kreipimosi 
baimė — natūrali ir suprantama. 
(Nuotr. iš asmeninio archyvo)

Medicinos psichologė Kristina 
Engesser nurodo, kad visą 
pagalbos linijų sąrašą galima rasti 
nacionalinėje platformoje „Pagalba 
sau“. (Nuotr. iš asmeninio archyvo)

Popieriniai laiškai su sąskaitomis kainuos brangiau. verta jų atsisakyti!
Vietinės rinkliavos mokėji-
mo pranešimus gauti elek-
troniniu paštu yra pigiau ir 
paprasčiau, o netrukus tai 
gali tapti būtinybe.  

Popierinių pranešimų siun-
timo svarstoma atsisakyti dėl 
drastiškai augančios šios paslau-
gos kainos. Norintiems toliau 
gauti atspausdintus pranešimus, 
už tai gali tekti papildomai mo-
kėti – jų spausdinimo ir prista-
tymo kaina būtų įskaičiuota į 
mokėjimo pranešimą. 

Alytaus regiono atliekų tvar-
kymo centrui kasmet tenka iš-
siųsti daugiau kaip 90 tūkstančių 
mokėjimo pranešimų, patikslin-
tų pranešimų bei įspėjimų apie 
susidariusias skolas. 

Lazdijų rajono savivaldybėje 
iš daugiau kaip 11, 5 tūkstančio 

rinkliavos mokėtojų šiuo metu 
elektroninius pranešimus yra už-
sisakę 634 fiziniai ir juridiniai 
asmenys.  

Spausdintų pranešimų siunti-
mas – brangi paslauga. ARATC 
kasmet už ją sumoka daugiau 
kaip 70 tūkst. eurų. O „Lietuvos 
paštas“ jau pranešė, kad nuo šių 
metų gruodžio 1 dienos laiškų 
siuntimas dar labiau pabrangs.

Todėl svarstoma nuo 2023 
metų visiškai atsisakyti po-
pierinių mokėjimo pranešimų 
siuntimo arba į mokėjimo pra-
nešimus įtraukti spausdinimo ir  
pristatymo kainą, taip skatinant 
rinkliavos mokėtojus atsisakyti 
popierinių mokėjimo praneši-
mų. 

Perėjimas prie elektroninių 
pranešimų būtų laipsniškas ir 
nuoseklus. Priminimai apie tai 

gyventojams bus išsiųsti kartu 
su ateinančių metų mokėjimo 
pranešimais. Įmonės priminimus 
taip pat gaus kartu su praneši-
mais. 

Tačiau turinčius galimybę 
raginame jau dabar atsisakyti 
spausdintų mokėjimo praneši-
mų ir rinktis pigesnį, patogesnį 
ir ekologiškesnį jų pristatymo 
būdą – siuntimą elektroniniu 
paštu.  

Tą padaryti galima prisijun-
gus prie Alytaus regiono atlie-
kų tvarkymo centro savitarnos 
svetainės https://www.aratc.lt/
vietine-rinkliava/e-paslaugos-
e-vietine-rinkliava/. 

Labai svarbu nurodyti teisingą 
ir naudojamą elektroninio paš-
to adresą. Adresui pasikeitus, 
būtina atnaujinti duomenis sa-
vitarnos sistemoje. 

Negautas mokėjimo praneši-
mas neatleidžia nuo rinkliavos 
mokėjimo. Laiku nesumokėjus 
rinkliavos, kaupiasi skola, skai-

čiuojami delspinigiai. 

Alytaus regiono atliekų tvarkymo 
centro inf.
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NeįtikėtiNa plaNeta

italija.

„Ledinės anties“ krikštamotė E. Kubilienė: 
„Kai kas galvoja, kad verslas nukrenta iš dangaus“
»Atkelta iš 1 psl. 
ir dirbo, ir savanoriavo. Man 
tai pasirodė įdomu. Kalbėjausi 
su centro direktore, tai ji sakė, 
jog tai kitokia veiklos forma – 
jaunimas ir mokosi, ir dirba, ir 
savanoriauja, ir užsidirba. Pagal-
vojau, jog ir pas mus būtų galima 
ką nors panašaus padaryti. Kai 
paskelbė programos šaukimą, 
nusprendėme, jog reiktų  imtis 
projekto panašia forma kaip Suo-
mijoje. Sugalvojome, kad reikia 
įsigyti batutų, putų šou, ledų ir 
kitų skanėstų gamybos aparatų.  
Kadangi mūsų rajono gyventojų 
perkamoji galia nėra didelė, tai 
norėjau, kad būtų galima keliauti, 
kad paslaugos būtų mobilios, juk  
negalima jauno žmogaus uždaryti 
į patalpą, gerai būtų išvažiuoti ir 
ką nors nauja pamatyti. 

– Kokia verslo idėja?  
– Pagrindinė verslo idėja – ledų 

gamyba bei pardavimas rengi-
niuose ir šeimų šventėse. Ledai 
pasirinkti dėl ypatingo pritaikymo 
įvairaus amžiaus žmonėms. Juk 
šį saldumyną mėgsta ir maži, ir 
dideli! Šalia ledų gaminami pie-
no-ledų kokteiliai, cukraus vata, 
spragėsiai, įvairių skonių šerbetai 
ir kiti skanumynai. Keliaujanti 
cukrainė teikia ir kompleksines 
paslaugas, nes kartu vežami pri-
pučiami batutai, organizuojami 
putų šou, sniego ir muilo burbulų 
programos. Noriu, kad jaunimas 
dirbtų ir užsidirbtų. 

– Kiek laiko praėjo nuo idėjos 
iki jos įgyvendinimo? 

– 2019 metais parengiau pa-
raišką, 2020-aisiais viską nusi-
pirkome, o 2021 metų vasarą 
pradėjome veiklą. Turime du 
batutus – vieną mažesnį, kitą 
didelį, burbulų, putų mašinas, 

cukraus vatos gamybos aparatą, 
ledų, kavos, spragėsių gamybos 
įrangą, vaflių keptuvę ir krovininį 
automobilį įrangai pervežti.  

– Kokia buvo verslo pra-
džia? 

– Šią vasarą viską pradėjome. 
Mokėmės ledus gaminti, o su 
batutais ir putų šou tai jau daug 
kur pabuvojome, visą vasarą ke-
liavome ne tik po Lazdijų rajoną, 
bet ir po gretimas savivaldybes,  
buvome Merkinėje, Alytuje, Ma-
rijampolėje, Kalvarijoje. Pradžia 
buvo nebloga.  

– Kas aptarnauja tuos įren-
ginius?

– Mes patys, mano vyras pade-
da.  Mano svajonė – kad viską iš-
moktų daryti jaunimas, kad dirbtų 
savarankiškai. Jei atvirai,  tai su 
tuo projektu buvo daug pirmų 
kartų ir man, ir Veisiejų jaunimui, 
dalyvaujančiam šiame projekte.  
Yra sukurtos dvi darbo vietos, 
tačiau mūsų veikloje dalyvauja 
ir daugiau Veisiejų jaunimo. 

– Kaip atsirado prekinis žen-
klas „Ledinė antis“? 

– „Ledinė antis“ simbolizuoja 
„ledinę“ paslaugą, pagrindinę 
veiklą – ledus ir, žinoma, vietą – 
Veisiejus – anties miestą (miesto 
herbe 3 antys). Verslo logotipe 
matyti, kaip kūrybiškai iš ledų 
kūgelių sudėtas anties siluetas.

– Ar sudėtinga pradėti tokį 
verslą? 

– Man verslas nėra naujiena, 
dirbame kaimo turizmo sodyboje, 
baidares nuomojame, turiu mažą 
grožio studiją, aš versle ne naujo-
kė. Mėgstu viską išbandyti, turiu 
visokių veiklų,  buvo įdomu ir 
tai išbandyti. Padeda šeima, vy-

ras, Lazdijų VVG, savivaldybė. 
Gaunamų pajamų užtenka darbo 
vietoms išlaikyti. Aptarnaujame 
šventes, vykstame ir į privačius 
vaikų gimtadienius rajono kaimo 
turizmo sodybose ir kitose er-
dvėse –  pamatome naujų, gražių 
vietų ir sodybų, iš naujo atradome 
savo rajoną. 

– Kaip prognozuojate šio vers-
lo perspektyvą? 

– Pagal šios  vasaros veiklą 
sunku prognozuoti, nes vasaros 
pradžioje dar buvo karantino 

ribojimų, o rugpjūtį daug lijo, 
tai ši vasara buvo kaip ir verslo 
pasibandymas. Akivaizdu, jog 
batutai yra geras pasirinkimas, 
kitas paslaugas dar teks geriau 
išbandyti.  Dabar sunku vertinti, 
bet tikiu, kad viskas bus gerai. 
Mūsų merginos jau viską gerai 
išmoko. Jaunimas nori dirbti, į 
šventę nuvažiuoja, pamato naujų 
žmonių, pabendrauja, tai plečia 
akiratį, skatina jaunimo verslu-
mą. Tai gera verslumo mokykla 
ir puiki galimybė išmokti sava-
rankiškai dirbti.

Jauniems žmonėms kartais 
atrodo, kad viskas iš dangaus 
nukrenta, tačiau gyvenimas pri-
verčia mokytis ir suvokti, kaip su 
verslu yra iš tikro – ne viskas taip 
paprasta. Manau, kad tie žmonės, 
kurie dalyvauja šiame projekte, 
šio to išmoks. Rudenį ir žiemą 
planuojame mažiau dirbti, ruo-
šimės kitai vasarai. 

– Ačiū už pokalbį. „Ledinei 
ančiai“ – sėkmingo ir saldaus 
plaukiojimo!•
„Dzūkų žinių“ informacija

Su batutais „Ledinė antis“ jau daug kur pabuvojo, visą vasarą keliavo ne tik po Lazdijų rajoną, bet ir po gretimas 
savivaldybes, buvo Merkinėje, Alytuje, Marijampolėje, Kalvarijoje.

Su putų šou aptarnauja šventes, vyksta ir į privačius vaikų gimtadienius rajono kaimo turizmo sodybose ir kitose 
erdvėse.
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DiDelis Biuro 
popieriaus pasirinkimas!

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

auksiNės miNtys

Laikui namuose — išskirtiniai pasiūlymai su „Tele2 Laisvu internetu“
Šaltąjį metų sezoną na-
muose leiskite kokybiškai 
– pasirūpinkite sparčiu 
internetu bei būtiniausia 
įranga. Dabar pats metas 
operatoriaus salonuose ir 
internetinėje parduotuvėje 
www.tele2.lt pasinaudoti 
patraukliais pasiūlymais.

„Spartus internetas – neatsieja-
ma laisvalaikio ir darbo dalis. 
Suvartojamų interneto duomenų 
kiekis auga kiekvieną ketvirtį, 
todėl stengiamės klientams pasiū-
lyti patrauklias sąlygas interneto 
planams ir būtiniausiai įrangai 
įsigyti“, – sakė Petras Masiulis, 
„Tele2“ generalinis direktorius.

nemokamaS interneto 
pLanaS
Išskirtinis pasiūlymas „Tele2“ 
klientams. Užsakykite 200 GB 
„Laisvo interneto“ planą ir pir-
mus metus naudokitės visiškai 
nemokamai. Antrus metus plano 
kaina 15,90 Eur/mėn.

„Tele2 Laisvas internetas“ 
dengia 99 % Lietuvos teritorijos, 
įdiegimui nereikia jokių laidų – 
pakanka tik elektros lizdo.

Pasiūlymas galioja užsakant 

200 GB „Laisvo interneto“ planą 
(15,90 Eur/mėn.) bei pasirašant 
24 mėn. paslaugų teikimo sutartį. 
Modemo kaina į pasiūlymą neį-
skaičiuota ir prasideda nuo 2,50 
Eur/mėn. 

robotaS SiurbLyS nuo 4 eur/
mėn.
Užsisakius bet kurį www.tele2.
lt  skelbiamą „Tele2 Laisvo in-
terneto“ planą, sudarant 24 mėn. 
sutartį ir mokant už įrangą dali-
mis per 36 mėn., robotas siurblys 
„Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 
Essential“ – vos nuo 4 Eur/mėn. 
su 1 Eur pradine įmoka. 

Galėsite pamiršti kasdienį tvar-
kymąsi, nes talpi roboto siurblio 
ličio jonų baterija užtikrins net 1,5 
valandos nenutrūkstantį prietaiso 
veikimą. Be to, trijų lygių vandens 
srauto padavimo technologija su-
kurta taip, kad prisitaikytų prie 
skirtingų grindų tipų, parinkdama 
joms geriausiai tinkantį valymo 
būdą.

Modemo kaina į pasiūlymą 
neįskaičiuota ir prasideda nuo 
2,50 Eur/mėn. Minėto roboto si-
urblio kaina perkant be sutarties 
ir mokant visą sumą iš karto – 
145 Eur. 

išmaniąją teLeviziją 
išbanDykite nemokamai
Tam, kad rudens vakarai namie 
būtų dar smagesni, siūlome išban-
dyti „Tele2“ išmaniąją televiziją. 
Paketų kaina prasideda vos nuo 
2,99 Eur/mėn. Čia rasite vieną di-
džiausių filmų ir serialų biblioteką, 
o populiarius „TV3“ televizijos 
serialus (pavyzdžiui, „Moterys 
meluoja geriau“) galėsite žiūrėti 
net dviem savaitėm anksčiau. 

Išmaniąją „Tele2“ televiziją ga-
lite išbandyti ir nemokamai. Vieno 
mėnesio nemokamo laikotarpio 

pasiūlymas (paslaugai be priedė-
lio) galioja „Tele2“ paslaugomis 
besinaudojantiems klientams, pir-
mą kartą užsisakiusiems „Go3“ 
paslaugą, vartotojų pamėgtą „Te-
levizija + Filmai“ paketą. 

Pasibaigus nemokamam laiko-
tarpiui, paslaugų paketai kainuos 
atitinkamai svetainėje nurodyto-
mis kainomis. Paketo bet kada 
galite atsisakyti „Tele2“ savitar-
nos svetainėje arba paskambinę 
telefonu 117. Išsirinkite jums 
tinkamą išmaniosios televizijos 
paketą www.tele2.lt/tv.

Norintiems sumaniai sutaupyti 
– užsakant „Laisvo interneto“ 50 
GB planą su bent 12 mėn. sutarti-
mi bei „Go3“ televizijos „Starto“ 
paketą be įsipareigojimo, interne-
tas ir televizija kainuos tik nuo 
9,89 Eur/mėn. Modemo kaina į 
pasiūlymą neįskaičiuota ir pra-
sideda nuo 2,50 Eur/mėn.

Daugiau informacijos apie 
visus pasiūlymus – svetainėje 
www.tele2.lt, „Tele2“ salonuose 
arba paskambinus telefonu 117. 
Pasiūlymų laikas ir įrenginių kie-
kis – ribotas.•

MOKYMAI ŪKININKAMS IR MAŽOMS DARŽOVIŲ, 
VAISIŲ, UOGŲ IR KT. PERDIRBIMO ĮMONĖMS

Š. m. lapkričio 11 d. nuo 13.30 iki 17.30 val.  
Statybininkų g. 73, Alytus 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Alytaus departamentas
Nemokamas praktinis-informacinis seminaras 

„FERMENTUOTŲ PRODUKTŲ SAUGA IR INOVACIJOS“
Apie fermentuotų produktų saugą ir inovatyvias, biologiniais metodais 

pagrįstas technologijas, įgalinančias užtikrinti tradicinių ir inovatyvių fermen-
tuotų daržovių produktų saugą bei kokybę, Kauno technologijos universiteto 
Maisto  institutui įgyvendinant projektą „Biologinių metodų taikymas ūkiuose 
ir mažose įmonėse gaminamų fermentuotų produktų saugai ir kokybei užti-
krinti” Nr. 14PA-KK-19-1-08764-PR001 (trukmė 4 ak. val.). 

Bus išduotas kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas.
Smulkesnė informacija: tel. 8 685 06169, el. p. mindaugas.tulevicius@gmail.com.
Pastaba. Seminare gali dalyvauti asmenys, turintys galimybių pasą ir yra:  

pasiskiepiję nuo COVID-19, persirgę COVID-19, turintys neigiamą COVID-
19 PGR tyrimo rezultatą, turintys neigiamą serologinio tyrimo rezultatą. 
Seminaro metu privalu dėvėti kaukes.

Žurnalistui R. Lapaičiui — 
Azerbaidžano Draugystės ordinas

Renginio akimirkos. (Alkas.lt, A. Sartanavičiaus nuotr.)

Azerbaidžano Respublikos 
prezidentas Ilhamas Alije-
vas Lietuvos karo žurnalis-
tą Ričardą Lapaitį apdova-
nojo Draugystės ordinu. 
Apdovanojimo iškilmės 
vyko Vilniaus rotušėje.

R. Lapaitis – vienintelis tokį 
aukštą apdovanojimą gavęs žur-
nalistas ne tik Lietuvoje, bet ir 
visame Pabaltijyje.

Apie tris dešimtmečius R. La-
paitis išsamiai nušvietė įvykius 
karo alinamame Kalnų Karaba-

che. Yra parašęs daugybę straips-
nių, sukaupęs karo žiaurumus at-
skleidžiančių nuotraukų archyvą, 
buvo pagrindinis Aleksandro Bro-
ko dokumentinio filmo „Begalinis 
koridorius“ herojus.•
www.alkas.lt
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Šeštos knygos autorė Laimužė: „Šią knygą renka kaip uogas“
Dineta Babarskienė
Laimužė-Laima Stanke-
vičienė džiaugiasi pati, 
sveikina ją jos kūrybos 
gerbėjai. Ir nors jos naujai 
išleista šeštoji knyga „Ne-
sakyk – rytoj“ dar oficialiai 
nepristatyta, tačiau apie ją 
vos išgirdę draugai, pažįs-
tami, jos kūrybos gerbėjai 
ir mylėtojai noriai ją įsigy-
ja, užsisako, dalijasi. Šįkart 
duoklė atiduota – poezijai. 

koDėL knyGą pirmieji 
išvyS ne mūSų rajono 
Skaitytojai?
Priežastis tam yra. „Šią savo kny-
gą skyriau savo gerai draugei, 
kurią sese vadinu, – Audronei 
Granskienei“, – paaiškina kny-
gos autorė Laimužė. Tikina, kad 
ši moteris – to verta. 

Pakalbinti pažįstantieji ponią 
Audronę, kaip susitarę tvirtino, 
kad jeigu ne ji, tai jie nieko ne-
matytų, o ir nieko kaime nevyk-
tų. Vyresni kaimo gyventojai, 
jau garbaus amžiaus sulaukę, 
ponios Audronės dėka  jaučiasi 
reikalingi, jų buvimas kartu – 
svarbus. „Renginiai, projektai 
– viskas ant jos pečių“, – tikino 
Kumečių gyventojai. Pasako-
ja, kad ji buria ne tik vietinius, 
čia atvažiuoja net miestiečiai: 
įsitraukia į jos organizuojamas 
veiklas. „Visa šeima iš Alytaus 
atvažiuoja: ir mama, ir tėtis, ir 
15 metų sūnus būgnais muša. 
Jauniausi 15 metų, vyriausi per 
80 – mano vadovaujamoje ka-
peloje“, – paklausta patvirtina 
pati Audronė. Sako, kad daug 
keliauja po visą Lietuvą, kon-
certuoja. Prisipažįsta, išmaišę ir 
kone visą Lazdijų rajoną: jai šis 
kraštas gerai pažįstamas. 

Ponia Audronė septyniolika 
metų vadovauja Kumečių kai-
mo bendruomenei, yra subūrusi 
Kumečių bendruomenės kapelą 
„Kaimynai“, kuriai jau 13 metų 
vadovauja, taip pat moterų trio. 
„Daug metų savanoriškai kultū-
rinį darbą dirbau“, – prisipažįsta 
ji ir priduria, kad jos širdžiai tai 
itin miela veikla. Ar nepavargote? 
„Na, kartais imu ir pagalvoju, kad 
jau gal gana, bet vėl kažkas pa-
vyksta, kokį projektą sėkmingai 

įgyvendiname ir vėl noras, vėl 
ūpas pakyla. Žmonės dėkavoja 
ir vėl norisi dirbti, eiti, daryti. 
Pagalvoju, kad tiek darbo, širdies 
atiduota, savęs daug paaukota, 
o ir su žmonėmis susigyvenusi, 
kažkaip gaila būtų mesti, palik-
ti“, – nuoširdžiai prisipažįsta ji. 
Vis tik šiemet ji jau siūlė perimti 
bendruomenės vairą kitam, tačiau 
buvo pasakyta, jei ji nevadovaus, 
tada bendruomenė pabyra, visi 
išeina – tad ji ir vėl sutiko. 

Paklausta, ar numanė, o gal 
žinojo, kad jai dedikuota knyga 
bus išleista, ponia Audronė pri-
sipažįsta, kad tai jai buvusi di-
delė staigmena, kai sužinojo, kad 
Laimužė savo knygą paskyrė jai. 
„Širdžiai miela ir gera, ir dar nuo 

tokio nuoširdaus žmogaus. Suve-
dė mus pats likimas. Mes gal pa-
našios kažkuo. Labai džiaugiuosi, 
kad tapome geromis draugėmis, 
priima mane kaip šeimos narį ir 
net skyrė knygą. Taip sulipome 
mes abi kaip Siamo dvynės. Ben-
draujame ir šeimomis. Ji dažna 
viešnia mūsų renginiuose“, – 
papasakoja A. Granskienė. „Aš 
ten jaučiuosi kaip sava, mane 
ten gerbia, kviečia, o aš niekada 
neatsisakau. Puikūs žmonės ten 

gyvena, pagarbūs vieni kitiems, 
pas juos visada miela paviešėti“, 
– patikina Laimužė. 

Audronei nepaprastai smagu, 
kad išleista poezijos knyga ir dar 
jai dedikuota, mat ji – meno žmo-
gus, visai neseniai dar dirbo Aly-

taus rajono savivaldybės kultūros 
centro Miroslavo skyriaus rengi-
nių organizatore, tačiau, kaip pati 
prisipažįsta, jau ir amžius daro 
savo, per sunku visur suspėti, tad 
dabar jau atsidės tik bendruome-
nės reikalams. Poeziją, prisipažįs-
ta, mėgsta, skaito, o ir vesdama 
renginius dažnai renkasi skaityti 
būtent Laimužės eiles. 

Kol kas rankose knygos Audro-
nė neturėjo, paims lapkričio 13-
ąją, mat tada knyga bus pristatyta 

Kumečiuose. „Knygos pristatymo 
renginyje sudainuosime jos eilė-
raščių. Tik kad niekas čia mums 
kojos nepakištų. Norime pagerb-
ti Laimužę. Labai šiltas, geras 
žmogus ji. Dabar tokių žmonių 
reta“, – sako ji. 

tai jau šeštoji, bet Dar ne 
paSkutinė 
„Esu išleidusi jau šešias knygas. 
Apie 2000 egzempliorių mano 
knygų išleista. Buvo netgi pakar-
totinių leidimų. Ir nepatikėsite: aš 
neturiu jų nė vienos, net kai labai 
norisi kažkam padovanoti. Tad 
šią, šeštąją, leidau, tai važinėda-
ma po kaimo bendruomenes, po 
bibliotekas, dalyvaudama įvai-
riuose susitikimuose, šventėse, 
vėl turėsiu ką padovanoti, turėsiu 
ką nuvežti“, – prisipažįsta pati 
kūrėja Laimužė-Laima  Stankevi-
čienė. Neslepia, kad tokia jau jos 
mada – dovanoti savo knygas. 

Šįkart knygos tiražas nedidelis 
– 200 egzempliorių. Išleista Puns-
ko „Aušros“ leidykloje. Paaiški-
na, kad dabar platinimas sunkus, 
Krosnoje pašto skyriaus nėra, o 
ir išleisti knygą finansinių resur-
sų reikia nemenkų: spausdinimo 
paslaugos ženkliai pabrango. 
Laimužė rėmėjų neieško: knygas 
leidžia iš savo asmeninių lėšų. 
„Galų gale, nenoriu, kad lenty-
nose mano knygos gulėtų. Skai-
tytojai išperka, išdovanoju, daug 
mano knygų yra ir Lazdijų rajono 
bibliotekose“, –kalba ji.

Paklausta, ar ilgai truko išleisti 
šią knygą, sako, kad ji darbuojasi 
nuolat po trupučiuką: kuria, reda-
guoja, atrenka, kurie eilėraščiai 
jai pačiai labiausia patinka, pati 
ir maketuoja. „Viską praktiškai 
pati padarau“, – tikina ji. 

Pasidžiaugia, kad jos eilės vis 
dažniau virsta dainomis. „Jau ir 
iš naujos knygos yra eilėraščių, 
kuriuos dainuoja. Mano eiles jau 
dainuoja ir „Daumantų muzikan-
tai“, – prasitaria ji. 

Sako, kad eilių, o ir dar nepapa-
sakotų, netgi neužrašytų istorijų 
Laimužė dar turi. „Gula eilės. Jų 
turiu dar penkioms knygoms – ir 
ne tik suaugusiems, bet ir vai-
kams. Dar neužrašytas istorijas 
kol kas tik vyras girdėjęs“, – pri-
sipažįsta ji. Tiesa, pavasarį žada 
išleisti ir septintąją knygą. 

Bet pirmiausia, neužbėgant įvy-
kiams už akių, šeštosios knygos 
„Nesakyk – rytoj“ pristatymas 
Kumečiuose. „Pirmiausia su nau-
ja knyga pas Audronę, pirmiausia 
pas ją“, – nekantraudama sako 
knygos autorė.•

Laimužė-Laima Stankevičienė (dešinėje) išleido  šeštąją knygą „Nesakyk — rytoj“:  „Šią savo knygą skyriau savo 
gerai draugei, kurią sese vadinu, — Audronei Granskienei“.
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LRT TV
2021. 11.11 
 6.02 Labas rytas, Lietuva.
 8.55 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.40 „komisaras Reksas“.
 10.30 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 kas ir kodėl?
 12.00 Pasaulio puodai.
 13.00 (Ne)emigrantai.
 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 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. 

Visiška automati-
zacija. išmaniųjų 
namų privalumai ir 
trūkumai“.

 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 „išlikimo žaidimas“.
 0.20 „juodasis sąrašas“.
 1.20 „Nso“.
 3.05 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.40 Alchemija. 
 5.10 ReTRosPekTYVA. 

TV3
 6.15 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.40 „Didvyrių draugu-
žiai“.

 7.05 „kung fu panda. 
Meistrų paslaptys“.

 7.35 Gero vakaro šou.
 8.35 „Meilės sūkuryje“.
 9.45 „Meilės nenusi-

pirksi“.
 11.45 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 12.40 „kenoloto“.
 12.42 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 14.00 „Gyvenimo 

išdaigos“.
 14.30 „Šeimų karai“.
 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 „Gaujų karai. karve-

liai“.
 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.30 „Vaikštant tarp 

antkapių“.
 22.45 „jėga“ ir „kenoloto“.
 22.48 „Vaikštant tarp 

antkapių“.
 0.55 „Franklinas ir Bešas“.
 1.55 „Havajai 5.0“.
 3.55 juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

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

BTV
 6.00 „csi. Majamis“.
 6.55 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.05 „Teisingumo 

agentai“.
 9.05 „Pėdsakas“.
 10.20 „Apuokas“.
 11.20 „jūrų pėstininkai“.
 12.15 „csi. Majamis“.
 13.10 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.50 „Teisingumo 

agentai“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 info diena.
 17.30 „jūrų pėstininkai“.
 18.30 „Apuokas“.
 19.30 „Greitojo reagavimo 

būrys“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Rokis 3“.
 23.05 „Mirtinos žaizdos“.
 1.15 „Būk ekstremalas“.
 2.15 „Greitojo reagavimo 

būrys“.

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 „Maistas: tiesa ar 

pramanas? Daktaro 
užrašai“.

 8.15 „Pasakojimai iš 
japonijos. „Mogami 
Beni“ – paslaptinga 
spalva“.

 8.25 kultūringai su 
Nomeda.

 9.25 Labas rytas, Lietuva.
 11.50 Trembita.
 12.20 Gyvenk kaip galima 

švariau.
 12.50 kultūringai su 

Nomeda.
 13.45 skambantys 

pasauliai su 
Nomeda kazlaus. 
svečias tarptautinio 
lygio muzikos 
vadybininkė, LNF 
generalinė direktorė 
Rūta Prusevičienė 
(Lietuva). 

 14.40 „Riteris ir freilina. 
Portretas Lietuvos 
fone“. 

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

daiktai“.
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.10 „seselė Beti“.
 19.00 Atranka į 2022 

m. FiFA pasaulio 
futbolo čempionatą.

 19.30 Premjera. 
„Priklausomi nuo 
analgetikų? opiatų 
krizė Britanijoje“.

 20.30 Panorama.
 21.30 3 minutės iki kino. 
 21.33 Premjera. „žmogus, 

kuris nužudė 
Hitlerį, o tada sniego 
žmogų“.

 23.10 Čia – kinas.
 23.40 „Maistas: tiesa ar 

pramanas? Daktaro 
užrašai“.

 24.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 žagarės vyšnių fes-

tivalis 2016 „Viskas 
yra gerai“. 

 1.40 Duokim garo!
 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 melo-

dramos“.
 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 melo-

dramos“.

 17.50 „Akloji“.
 18.55 PReMjeRA. 

„Heldtas. Flirtas su 
teisingumu“.

 19.55 „stebuklas“.
 21.00 PReMjeRA. „sebas-

tjanas Bergmanas. 
Mirties pėdsakai. 
Mirtis vienuolyne“.

 22.55 „svajoklė“.
 23.55 „Paskolinta meilė“.
 1.55 „komisarė Nora 

Vais. Tiesa turi daug 
veidų“.

TV6
 6.05 „Bibliotekininkai“.
 6.55 „csi. Niujorkas“.
 7.45 „kobra 11“.
 8.50 Praeities žvalgas.
 9.20 „Virtuvė. karas dėl 

viešbučio“.
 10.20 „simpsonai“.
 11.20 „Goldbergai“.
 12.25 „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 europos moterų 

krepšinio čempi-
onato atrankos 
rungtynės. Lietuva–
suomija.

 21.00 „žmogus-voras“.
 23.25 „Gelbėtojai“.
 0.20 „Naktinė pamaina“.
 1.20 „skorpionas“.
 2.15 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 4.05 „Mažieji genijai“.

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. Valuja-
vičiumi.

 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. Pere-

dniu.
 20.00 2800 km Dunojumi 

baidare su A. Valuja-
vičiumi.

 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: 

blogiausiu pasaulyje 
automobiliu per 
Balkanus.
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LRT TV
2021. 11.13
 6.02 Vartotojų kontrolė.
 7.00 „kelionių atvirukai. 

Petropolis – 
Brazilijos valdovų 
miestas“.

 7.15 Premjera. „Mano 
cirkas“.

 9.00 Labas rytas, 
Lietuva.

 12.00 Premjera. „Gyvūnai 
operatoriai“.

 12.50 „Didžiosios 
pasaulio upės. 
Misisipė“.

 13.45 „kelionių atvirukai. 
kipras – Lawrence’o 
Durrello meilės 
sala“.

 14.00 „Hadsonas ir 
Reksas“.

 15.30 žinios. orai.
 15.45 sveikinimų kon-

certas.
 17.30 klauskite daktaro. 
 18.30 žinios. 
 19.00 Langas į valdžią.
 19.30 stilius.
 20.30 Panorama.
 21.00 Šok su žvaigžde.
 23.10 „Viskas dėl Alis“.
 0.50 „Gladiatorius“.
 3.20 „kelionių atvirukai. 

kipras – Lawrence’o 
Durrello meilės 
sala“.

 3.35 „Didžiosios 
pasaulio upės. 
Misisipė“.

 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 „Pirmyn į kos-

mosą“.
 11.45 „Policijos akade-

mija 2. Pirmoji 
užduotis“.

 13.35 „Monte karlas“.
 15.50 „Įsimylėti per dvi 

savaites“.
 17.55 Gyvūnų pasaulis. 
 18.30 žinios.
 19.30 „zoologijos sodo 

prižiūrėtojas“.
 21.35 PReMjeRA. „Džiul-

jeta. Atvirai“.
 23.30 „Įbroliai“.
 1.40 „Ritmo grupė“.

TV3
 6.35 „Madagaskaro 

pingvinai“.
 7.00 „Bakuganas. Šarvų 

sąjunga“.
 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 „Laukinė Brazilija. 

Pavojingas 

pasaulis“.
 12.30 „Letenėlės. Privatūs 

sekliai“.
 12.40 „kenoloto“.
 12.42 „Letenėlės. Privatūs 

sekliai“.
 14.15 „Šuns dienos“.
 16.45 ekstrasensai. 

stipriausių mūšis.
 17.20 „kenoloto“.
 17.22 ekstrasensai. 

stipriausių mūšis.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 galvok.
 19.40 eurojackpot.
 19.45 galvok.
 21.30 „slaptasis agentas“.
 22.45 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 22.48 „slaptasis agentas“.
 0.05 „Mačetė žudo“.
 2.15 „Vaikštant tarp 

antkapių“.
 4.35 „Moderni šeima“.

BTV
 6.10 info komentarai su 

Arnu Mazėčiu.
 6.40 „Lenktynės aplink 

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

televitrina.
 10.05 „Aštuonkojis mano 

namuose“.
 11.15 „Lenktynės aplink 

pasaulį“.
 12.25 „spec. būrys. 

išlieka stipriausi. 
Australija“.

 13.30 „ekstrasensų 
mūšis“.

 16.00 „Pragaro viešbutis“.
 17.00 Betsafe–LkL 

čempionatas. 
„Rytas“–jonavos 
„cBet“. 

 19.30 Protas ir jėga. 
 21.30 „Muilodrama“.
 22.00 „Raudonojo spalio 

medžioklė“.
 0.50 „Nepalaužiama 

drąsa“.
 3.15 „snaiperis 3“.

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.
 16.30 Lietuvos dvarai. 
 17.00 Švyturių žmonės.
 17.30 Vantos lapas. 
 18.00 žinios.
 18.30 Bušido ringas. 
 19.00 „Gyvenimo linija“.
 20.00 žinios.
 20.30 „kelias į turtus“.
 22.30 žinios.
 23.00 „Teisingumo 

agentai“.
 1.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 2.50 „Gyvenimo linija“.
 3.35 Lietuvos dvarai. 
 4.00 Švyturių žmonės.
 04.20 „zoologijos sodas“.
 5.10 Švarūs miestai. 

 5.35 Vantos lapas. 
 6.00 „žiedas su rubinu“.

LRT+
 6.05 Auksinis protas.
 7.15 „kelionių atvirukai. 

oscaro Niemeyerio 
Rio de žaneiras“.

 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. 

omano vadės“.
 14.15 „Mano cirkas“.
 16.00 „Atėnė“.
 17.00 Veranda.
 17.30 Legendos. Šiandien 

ir visados.
 18.30 skambantys 

pasauliai su 
Nomeda kazlaus. 
svečias pasaulinio 
garso menininkas, 
dizaineris cleto 
Munari (italija).

 19.25 Vizionieriai. Pakui 
Hardware.

 19.30 „Nuostabios 
mintys. Šiuolaikinio 
meno kūrėjas 
simon Denny“.

 20.00 Čia – kinas.
 20.30 Panorama.
 21.00 „Rusteris kog-

burnas“.
 22.50 LRT oPUs ore. 

Grupė „sisters on 
Wire“. 

 23.45 Pasivaikščiojimai.
 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 Panorama.
 1.10 „Nepagaunamasis 

Čarlis Verikas“.
 2.55 „kelionių atvirukai. 

oscaro Niemeyerio 
Rio de žaneiras“.

 3.10 euromaxx.
 3.40 skambantys 

pasauliai su 
Nomeda kazlaus. 
svečias pasaulinio 
garso menininkas, 
dizaineris cleto 
Munari (italija).

 4.35 Legendos. Šiandien 
ir visados.

 5.30 Pusryčiai pas 
kaimyną.

TV1
 6.20 „100 metų propa-

gandos“.
 6.50 „Praeities kartų 

liudytojai“.
 7.20 „Akloji“.
 8.55 „Rozenheimo 

policija“.
 9.55 „Danė Lovinski“.
 11.00 „saros Šarat 

virtuvė“.
 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. Darkvoteris“.
 22.55  „srovių karas“.
 1.00 „Fargo“.
 4.05 „Brokenvudo 

paslaptys. Garota 
ir Vinkelbrauno 
paveikslas“.

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“.
 12.45 „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 „Mano didelės 

storos graikiškos 
vestuvės 2“.

 23.55 „operacija „Hunter 
killer“.

 2.10 „Veidai minioje“.
 4.00 Nuogi ir įbauginti.

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 dienoraštis.
 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 12 d. Saulė teka 7.41, leidžiasi 16.24, dienos ilgumas 
8.43. Priešpilnis. Vardadieniai: juozapotas, Teodoras, Ašmantas, Alvilė, kristina, Renata, kristinas.

LRT TV
2021. 11.12 
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 8.55 „Įstatymas ir 

tvarka“. 
 9.40 „komisaras 

Reksas“.
 10.30 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 kas ir kodėl?
 12.00 stilius.
 13.00 Laisvės banga. 
 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 Beatos virtuvė.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 eurolygos krepšinio 

turnyras. Madrido 
„Real“–kauno 
„žalgiris“. 

 24.00 „Gladiatorius“.
 2.30 „Nepagaunamasis 

Čarlis Verikas“.
 4.20 išpažinimai.
 4.45 Šventadienio 

mintys.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.00 „Balta – meilės 

spalva“.
 7.00 kk2.
 7.30 „Monikai reikia 

meilės“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.05 „Rimti reikalai 3“.
 11.10 „keičiu žmoną“.
 12.10 „Būrėja“.
 13.20 „Turtuolė  

varguolė“.
 14.30 „Uždraustas 

vaisius“.
 15.30 PReMjeRA. „Rau-

donas kambarys“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 žinios.
 19.20 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 kk2 penktadienis. 
 21.00 PReMjeRA. „Ritmo 

grupė“.
 23.15 „Nuo sutemų iki 

aušros. kruvini 
Teksaso pinigai“.

 1.05 „išlikimo  
žaidimas“.

 2.55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

TV3
 6.15 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.40 „Didvyrių draugu-
žiai“.

 7.05 „kung fu panda. 
Meistrų paslaptys“.

 7.35 Farai.
 8.35 „Meilės sūkuryje“.
 9.45 „žydroji sala“.
 11.45 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 12.40 „kenoloto“.
 12.42 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 14.00 „Šeimų  

karai“.
 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 3“.
 21.20 „Beždžionių 

planetos aušra“.
 22.45 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 22.48 „Beždžionių 

planetos aušra“.
 0.00 „Penkiasdešimt 

juodų atspalvių“.
 1.50 „Paskutinį kartą 

Vegase“.
 4.00 „Havajai 5.0“.
 5.00 „Moderni šeima“.

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

geriausia“.
 8.35 „Teisingumo 

agentai“.
 9.40 „Pėdsakas“.
 10.35 „Apuokas“.
 11.35 „jūrų pėstininkai“.
 12.35 „csi. Majamis“.
 13.30 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.50 „Teisingumo 

agentai“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 info diena.
 17.30 „jūrų pėstininkai“.
 18.30 „Apuokas“.
 19.30 „Amerikietiškos 

imtynės“.
 21.30 „snaiperis 3“.
 23.20 „Rokis 3“.
 1.25 „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 „Maistas: tiesa ar 

pramanas? kas 
desertui?“.

 8.15 „Pasakojimai iš 
japonijos. oma-
kasė – pasitikėjimo 
menas“.

 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 „Priklausomi nuo 

analgetikų? opiatų 
krizė Britanijoje“.

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

daiktai“.
 17.10 „Tarnauti ir  

ginti“.
 18.10 „seselė Beti“.
 19.00 Pasivaikščiojimai.
 19.30 Fokusas.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 Pasaulio futbolo 

čempionato at-
rankos rungtynės. 
Šiaurės Airija–Lie-
tuva.

 23.45 „kelionių atvirukai. 
kipras – Lawrence’o 
Durrello meilės 
sala“.

 24.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 „žmogus, kuris nu-

žudė Hitlerį, o tada 
sniego žmogų“.

 2.15 Veranda.
 2.45 „kelionių atvirukai. 

kipras – Lawrence’o 
Durrello meilės 
sala“.

 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 „Mokytojas“.
 8.20 „Tūkstantis ir viena 

naktis“.
 10.05 „Akloji“.
 11.10 „Alpių  

gelbėtojai“.
 12.15 „Du gyvenimai“.
 13.30 „Heldtas. Flirtas su 

teisingumu“.
 14.35 „Nina“.

 15.45 „Naujokai“.
 16.45 „Šeimyninės 

melodramos“.
 17.50 „Akloji“.
 18.55 PReMjeRA. 

„Heldtas. Flirtas su 
teisingumu“.

 19.55 PReMjeRA. 
Verpetai.

 21.00 PReMjeRA. 
„Brokenvudo 
paslaptys. Garota 
ir Vinkelbrauno 
paveikslas“.

 23.05 „Fargo“.
 2.25 „sebastjanas 

Bergmanas. Mirties 
pėdsakai. Mirtis 
vienuolyne“.

TV6
 6.05 „Bibliotekininkai“.
 6.55 „csi. Niujorkas“.
 7.45 „kobra 11“.
 8.50 statybų gidas.
 9.20 „Virtuvė. karas dėl 

viešbučio“.
 10.25 „simpsonai“.
 11.20 „Goldbergai“.
 12.20 „Mikė“.
 12.50 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
 13.55 „kobra 11“.
 15.55 Gero vakaro  

šou.
 16.55 „Univeras“.
 18.00 „saša ir Tania“.
 19.00 „Goldbergai“.
 20.00 Farai.
 21.00 žinios.
 21.50 sportas.
 21.55 orai.
 22.00 „operacija „Hunter 

killer“.
 0.25 „žmogus-voras“.
 2.50 „Aukštis“.

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.
 19.00 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.
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LRT TV
2021. 11.15
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 8.55 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.40 „komisaras 

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

račio žiniomis“.
 13.30 Langas į valdžią.
 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 Daiktų istorijos.
 20.30 Panorama.
 21.30 LRT forumas.
 22.30 Dviračio žinios.
 23.00 Premjera. „Virš 

vandens“.
 23.45 „komisaras 

Reksas“.
 0.30 „Nepaprastas 

žmonių ir gyvūnų 
ryšys. Laukinės 
gamtos apsauga 
indijoje“.

 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Daiktų istorijos.
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 LRT forumas.
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 kas ir kodėl?
 3.35 Dviračio žinios.
 4.05 savaitė.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 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 „Raudonas kam-

barys“.
 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 „Lapkričio 

žmogus“.
 0.40 „juodasis sąrašas“.
 1.40 „kunigas“.
 3.30 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.15 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.40 „Didvyrių draugu-
žiai“.

 7.05 „kung fu panda. 
Meistrų paslaptys“.

 7.35 svajonių sodai.
 8.35 „Meilės sūkuryje“.
 9.45 „slaptas  

ingredientas“.
 11.45 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 12.40 „kenoloto“.
 12.42 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 14.00 „Šeimų karai“.
 15.00 „simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 karštai su tv3.lt.
 20.30 „Gaujų karai. 

karveliai“.
 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.30 „Auklė Tulė“.
 22.45 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 22.48 „Auklė Tulė“.
 0.20 „Franklinas ir 

Bešas“.
 1.25 „Havajai 5.0“.
 3.25 juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

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

BTV
 6.20 „csi. Majamis“.
 7.15 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.35 „Teisingumo 

agentai“.
 9.40 „Pėdsakas“.
 10.35 „Naminių gyvulių 

gyvenimo ypa-
tumai“.

 11.35 „jūrų pėstininkai“.
 12.35 „csi. Majamis“.
 13.30 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.50 „Teisingumo 

agentai“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 info diena.
 17.30 „jūrų pėstininkai“.
 18.30 Betsafe–LkL 

čempionatas. 
Utenos „Uniclub 
casino–juventus“–
Pasvalio „Pieno 
žvaigždės“.

 21.00 „krydas. Gimęs 
kovoti“.

 23.45 „Mirtinas ginklas“.
 0.45 „kondoras“.
 1.50 „Narkotikų prekei-

viai“.
 2.50 „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 „Maistas: tiesa 

ar pramanas? 
Parodykit pasus!“.

 8.15 „Pasakojimai iš 
japonijos. Pramogų 
ateitis. Dirbtinis in-
telektas sugrąžino 
mangos dievą“.

 8.25 skambantys 
pasauliai su 
Nomeda kazlaus. 
svečias pasaulinio 
garso menininkas, 
dizaineris cleto 
Munari (italija).

 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 Talaka. katerina 

Šmacina.
 18.45 Tarptautinės 

draugiškos futbolo 
rungtynės. Lietuva–
kuveitas. 

 21.00 „Greičiau, aukščiau, 
stipriau. Rytdienos 
technologijos. jūrų 
didvyriai“.

 21.30 „žmogiškas 
mastelis. Premjera. 
žemdirbys“.

 23.00 „Šviesuliai“.
 23.50 Muzikinis intarpas.
 24.00 DW naujienos rusų 

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

ar pramanas? 
Parodykit pasus!“.

 3.00 Fokusas.
 3.55 Vizionieriai. Pakui 

Hardware.
 4.05 krikščionio žodis. 
 4.35 LRT forumas.
 5.30 smalsumo genas.

TV1
 6.15 „Rozenheimo 

policija“.
 7.15 „Mokytojas“.
 8.20 „Tūkstantis ir viena 

naktis“.
 10.05 „Akloji“.
 11.10 „Alpių gelbėtojai“.
 12.15 „Du gyvenimai“.
 13.30 „Heldtas. Flirtas su 

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

melodramos“.
 17.50 „Akloji“.
 18.55 „Heldtas. Flirtas su 

teisingumu“.
 19.55 „Verpetai“.
 21.00 „Mirtys prie ežero. 

ketvirta moteris“.
 22.55 „svajoklė“.
 23.55 „Paskolinta meilė“.
 1.55 „Prancūziška 

žmogžudystė. 
Dėlionė“.

TV6
 6.05 „Bibliotekininkai“.
 6.50 „kobra 11“.
 8.50 Gazas dugnas.
 9.20 „saša ir Tania“.
 10.20 „simpsonai“.
 11.20 „Goldbergai“.
 12.20 „kietuoliai“.
 12.45 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
 13.55 „kobra 11“.
 14.55 „csi. Niujorkas“.
 15.55 Gero vakaro šou.
 16.55 „Univeras“.
 18.00 „saša ir Tania“.
 19.00 „Goldbergai“.
 20.00 Nuogi ir įbauginti.
 22.00 „Plėšikai“.
 0.00 „Grėsmingas“.
 2.15 „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 dviračiu 

aplink skandinaviją.
 11.30 Šaro Barsa.
 12.00 Delfi rytas.
 13.30 Šiandien kimba.
 14.30 išpakuota.
 15.00 žinios.
 15.35 Piniginiai reikalai.
 16.00 žinios.
 16.30 Dienos interviu.
 17.00 žinios.
 17.30 Piniginiai reikalai.
 18.00 žinios.
 18.30 Dienos interviu.
 19.00 iš esmės su V. Bru-

veriu ir D. žeimyte-
Biliene.

 20.00 Ateities karta.
 21.00 kasdienybės 

herojai.
 22.00 jos vardas MAMA.
 22.30 Radikalus smal-

sumas.
 23.00 orijaus kelionės.
 23.30 Šaro Barsa.
 0.00 Delfi diena.
 5.00 orijaus kelionių 

archyvai.
 5.30 Yugo broliai: blo-

giausiu pasaulyje 
automobiliu per 
Balkanus.

SekmaDieniS, lapkričio 14 d. Saulė teka 7.45, leidžiasi 16.21, dienos ilgumas 
8.36. Priešpilnis. Vardadieniai: Gotfridas, Ramantas, saulenė, emilis, judita.

 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. 
salos valstybės“.

 12.55 Premjera. „sakar-
tvelas iš paukščio 
skrydžio“.

 13.50 „Puaro“.
 15.30 žinios. orai.
 15.45 istorijos detektyvai.
 16.30 Duokim garo!
 18.00 savaitė su „Dvi-

račio žiniomis“.
 18.30 žinios. 
 19.00 keliai. Mašinos. 

žmonės.
 19.30 savaitė.
 20.30 Panorama.
 21.00 „Pasikėsinimas 

solsberyje“.
 21.50 3 minutės iki kino. 
 21.53 Premjera. „istorija 

apie žmones, žvėris 
ir daiktus“. 

 23.05 „Rusteris kog-
burnas“.

 0.55 „Viskas dėl Alis“.
 2.35 „Įspūdingiausios 

pasaulio salos. 
salos valstybės“.

 3.25 „sakartvelas iš 
paukščio skrydžio“.

 4.20 „Puaro“.

LNK
 6.35 „zigis ir Ryklys“.
 6.55 „Šaunusis skū-

bis-Dū“.
 7.25 „Moko nuotykiai“.
 7.55 „kikumba. kovos 

dėl karūnos“.
 8.25 „Tomas ir Džeris“.
 8.55 „Beprotiškos 

melodijos“.
 9.25 „ogis ir tarakonai“.
 9.35 „Anastasija. 

kelionė į ateitį“.
 11.25 „Nauja diena“.
 13.30 „Geras vyrukas“.
 15.25 „Mano super 

buvusioji“.
 17.20 Teleloto. 
 18.30 žinios.
 19.30 kaukės. 
 22.10 PReMjeRA. 

„kunigas“.
 0.05 „išmokyk mane 

mylėti“.
 2.25 „Džiuljeta. Atvirai“.

TV3
 6.35 „kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
 7.00 „Bakuganas. Šarvų 

sąjunga“.
 7.30 „keista šeimynėlė“.
 8.00 „kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
 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 „Šnipų vaikučiai 
4. Viso pasaulio 
laikas“.

 14.55 „Prancūziškas 
bučinys“.

 17.15 starkus stato.
 17.20 „kenoloto“.
 17.22 starkus stato.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 X Faktorius.
 22.30 „Šeima“.
 22.45 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 22.48 „Šeima“.
 0.55 „Prarasta dukra“.
 2.50 „Beždžionių 

planetos aušra“.

BTV
 6.00 info komentarai su 

Arnu Mazėčiu.
 7.00 Galiūnų Pasaulio 

komandinė taurė 
2021. 

 8.00 Miško atspalviai. 
 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 Lietuvos galiūnų 

čempionato i 
etapas. 

 10.00 „Naminių gyvulių 
gyvenimo ypa-
tumai“.

 11.10 „Lenktynės aplink 
pasaulį“.

 12.25 „spec. būrys. 
išlieka stipriausi. 
Australija“.

 13.30 „ekstrasensų 
mūšis“.

 16.00 „Pragaro viešbutis“.
 17.00 Betsafe–LkL 

čempionatas. 
„Šiauliai-7bet“–
„Nevėžis–optibet“.

 19.30 „Mirtinas ginklas“.
 20.30 „Atsarginis prezi-

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

viai“.
 0.40 „Raudonojo spalio 

medžioklė“.
 3.20 „Nepalaužiama 

drąsa“.

Lryto
 7.00 „žiedas su rubinu“.
 8.00 Švarūs miestai. 
 8.30 kaimo akademija. 
 9.00 „zoologijos sodas“.
 10.00 krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 10.30 Negaliu tylėti. 
 11.00 Atliekų kultūra.
 11.30 Bušido ringas. 
 12.00 „Teisingumo 

agentai“.
 14.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 16.00 žinios.
 16.30 „24/7“. 
 17.30 Alfa taškas. 
 18.00 žinios.
 18.30 krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 19.00 „Gyvenimo linija“.
 20.00 žinios.
 20.30 Lietuvos dvarai. 

 21.00 Negaliu tylėti. 
 21.30 „24/7“. 
 22.30 žinios.
 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 „justino staugaičio 

155-osioms gimimo 
metinėms. Pirmasis 
Telšių vyskupijos 
vyskupas justinas 
staugaitis“.

 11.00 Aušros Vartų 
atlaidai.

 12.30 išpažinimai.
 13.00 Praeitis ateičiai.
 14.00 „Dainų dainelės“ 

akimirkos.
 14.10 „Mumija Dumis ir 

Achnetuto kapas“.
 15.30 svajoja vaikai.
 16.00 Muzikos talentų 

lyga 2021.
 17.00 Talaka. katerina 

Šmacina.
 17.30 kultūringai su 

Nomeda.
 18.30 stambiu planu.
 19.30 3 minutės iki kino. 
 19.33 Premjera. „Lau-

kais“.
 19.50 Premjera. „knibž-

dėlynas“.
 20.05 Premjera. „Bro-

lystė“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Rudens šokiai. 
 21.03 „crystal Pite ir 

jonathono Youngo 
„Betroffenheit“.

 22.50 „Meilė“.
 0.20 Panorama.
 0.50 „istorija apie 

žmones, žvėris ir 
daiktus“. 

 2.00 „kelionių atvirukai. 
omano vadės“.

 2.15 Vizionieriai. Pakui 
Hardware.

 2.20 kultūringai su 
Nomeda.

 3.15 stambiu planu.
 4.10 „Mumija Dumis ir 

Achnetuto kapas“.
 5.30 Pradėk nuo savęs.

TV1
 6.20 „100 metų propa-

gandos“.
 6.50 „Praeities kartų 

liudytojai“.
 7.20 „Akloji“.
 8.55 „Rozenheimo 

policija“.
 9.55 „Danė Lovinski“.
 11.00 „Gordono, Džino ir 

Fredo kulinarinės 
kelionės“.

 12.00 Vaikystės langas.
 12.30 sveikinimai.
 15.45 „Moteris“.
 17.45 „Šeimyninės 

melodramos“.

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

žmogžudystė. 
Dėlionė“.

 23.05 „Gidas vienišiams“.
 1.20 „Vera. Darkvoteris“.
 3.15 „srovių karas“.

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 „Pelkių liūtai“.
 12.40 „Laukinė gamta 

gyvai“.
 13.55 išlikimas.
 15.00 Pragaro kelias.
 16.00 jukono auksas.
 17.00 sandėlių karai.
 17.30 europos moterų 

krepšinio čempi-
onato atrankos 
rungtynės. Prancū-
zija–Lietuva.

 19.30 krovinių karai.
 20.00 „Vienas“.
 21.00 žinios.
 22.00 sandėlių karai.
 22.30 sportas. NBA 

Action.
 23.00 NBA rungtynės 

san Antonijo 
„spurs“–Los 
Andželo „Lakers“.

 1.30 „Mano didelės 
storos graikiškos 
vestuvės 2“.

 3.05 „Univeras. Naujas 
bendrikas“.

Delfi
 6.00 Mano pramogos 

veidai.
 7.30 13 731 km dviračiu 

aplink skandinaviją.
 8.30 Šiandien kimba.
 9.30 Meistro dieno-

raštis.
 10.00 Alfas vienas 

namuose.
 11.00 Receptų receptai.
 11.30 išpakuota.
 12.00 sekmadienio Šv. 

Mišių transliacija.
 13.15 sveikatos receptas.
 14.00 Ateities karta.
 15.00 13 731 km dviračiu 

aplink skandinaviją.
 16.00 orijaus kelionių 

archyvai.
 17.00 Automobilis už 0 

eur.
 17.30 Retro automobilių 

dirbtuvės.
 18.00 kieno didesni?
 19.00 Ugnikalnių takais.
 20.30 Šaro Barsa.
 21.00 kasdienybės 

herojai.
 22.00 kitokie pasikalbė-

jimai 2021.
 0.00 13 731 km dviračiu 

aplink skandinaviją.
 1.00 Mano pramogos 

veidai.
 2.30 kitokie pasikalbė-

jimai 2021.
 4.30 kasdienybės 

herojai.
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trečiaDieniS, lapkričio 17 d. Saulė teka 7.50, leidžiasi 16.16, dienos ilgumas 
8.26. Priešpilnis. Vardadieniai: Dionyzas, elžbieta, Grigalius, Getautas, Gilvilė, Viktorija.  

LRT TV
2021. 11.17
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 8.55 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.40 „komisaras 

Reksas“.
 10.30 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 kas ir kodėl?
 12.00 Nacionalinė ekspe-

dicija.
 13.00 Daiktų istorijos.
 14.00 žinios. orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 „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 „Virš vandens“.
 23.50 „komisaras 

Reksas“.
 0.35 „Nepaprastas 

žmonių ir gyvūnų 
ryšys. Per lėti šiam 
pasauliui. Tinginių 
gyvenimas kosta 
Rikoje“.

 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 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 „Raudonas kam-

barys“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 žinios.
 19.30 kk2. 
 20.00 Šeškinės 20. 
 21.00 „Monikai reikia 

meilės“.
 21.30 žinios.
 22.30 „Mergina voratin-

klyje“.
 0.50 „juodasis sąrašas“.
 1.50 „Mergina su dra-

kono tatuiruote“.
 4.25 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.15 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.40 „Didvyrių draugu-
žiai“.

 7.05 „kung fu panda. 
Meistrų paslaptys“.

 7.35 Prieš srovę.
 8.35 „Meilės sūkuryje“.
 9.45 „Meilė regioni-

niame parke“.
 11.45 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 12.40 „kenoloto“.
 12.42 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 14.00 „Šeimų karai“.
 15.00 „simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 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 „Nešdintis visu 

greičiu“.
 22.45 Vikinglotto.
 22.50 „Nešdintis visu 

greičiu“.
 23.15 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 23.18 „Nešdintis visu 

greičiu“.
 0.25 „Franklinas ir 

Bešas“.
 1.30 „Havajai 5.0“.
 3.30 juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

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

BTV
 6.20 „csi. Majamis“.
 7.15 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.35 „Teisingumo 

agentai“.
 9.40 „Pėdsakas“.
 10.35 „Apuokas“.
 11.35 „sekliai“.
 12.35 „csi. Majamis“.
 13.30 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.50 „Teisingumo 

agentai“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 info diena.
 17.30 „sekliai“.
 18.30 „Apuokas“.
 19.30 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „skolos kaina“.
 23.05 „Romeo turi mirti“.
 1.25 „Būk ekstremalas“.
 2.25 „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. 
 16.30 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 „Maistas: tiesa ar 

pramanas? išalkę 
meilės“.

 8.15 „Pasakojimai iš 
japonijos. stilinga 
ir patogi apsauga. 
japoniškos 
kaukės“.

 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 „eigeris“.
 15.35 Muzikinis intarpas.
 15.45 „Bitelės Uogelės“.
 16.00 „Peliukas Lukas“.
 16.15 „Džiunglių knyga“.
 16.40 Mūsų gyvūnai.
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.10 „seselė Beti“.
 19.00 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija.
 19.30 Premjera. „Airijos 

revoliucija. Gyve-
nome svajonėmis“.

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.25 krepšinis. 

europos taurė. A 
grupė. Belgrado 
„Partizan“–Pane-
vėžio „Lietkabelis“. 

 23.30 Pradėk nuo savęs.
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 Tarptautinis džiazo 

festivalis „Vilnius 
Mama jazz 2020“.

 1.15 Mūšio laukas. 
 1.45 Auksinis protas.
 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 3.50 sportas. orai.
 4.05 išpažinimai.
 4.35 Lietuva kalba.
 5.30 euromaxx.

TV1
 6.15 „Rozenheimo 

policija“.
 7.15 „Mokytojas“.
 8.20 „Tūkstantis ir viena 

naktis“.

 10.05 „Akloji“.
 11.10 „Alpių gelbėtojai“.
 12.15 „Du gyvenimai“.
 13.30 „Heldtas. Flirtas su 

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

melodramos“.
 17.50 „Akloji“.
 18.55 „Heldtas. Flirtas su 

teisingumu“.
 19.55 „Verpetai“.
 21.00 „komisarė Nora 

Vais. Tylėti am-
žinai“.

 22.55 „svajoklė“.
 23.55 „Paskolinta meilė“.
 2.05 „komisarė Nora 

Vais. istorija 
nesibaigia“.

TV6
 6.05 „Bibliotekininkai“.
 6.55 „csi. Niujorkas“.
 7.50 „kobra 11“.
 8.50 Vienam gale 

kablys.
 9.20 „saša ir Tania“.
 10.20 „simpsonai“.
 11.20 „Goldbergai“.
 12.20 „kietuoliai“.
 12.50 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
 13.55 „kobra 11“.
 14.55 „csi. Niujorkas“.
 15.55 Gero vakaro šou.
 16.55 „Univeras“.
 18.00 „saša ir Tania“.
 19.00 „Goldbergai“.
 20.00 Nuogi ir įbauginti.
 22.00 „Trys dienos 

nužudyti“.
 0.15 „Naktinė pamaina“.
 1.20 „skorpionas“.
 2.15 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 4.05 „Antinų dinastija“.

Delfi
 6.00 Mano pramogos 

veidai.
 7.30 Ateities karta.
 8.30 Lietuviškos atos-

togos.
 9.00 Delfi rytas.
 10.30 13 731 km dviračiu 

aplink skandinaviją.
 11.30 Verslo požiūris.
 12.00 Delfi rytas.
 13.30 Čepas veža.
 14.00 kieno didesni?
 15.00 žinios.
 15.35 Dienos tema.
 16.00 žinios.
 16.30 Dienos interviu.
 17.00 žinios.
 17.30 Dienos tema.
 18.00 žinios.
 18.30 Dienos interviu.
 19.00 iš esmės su D. žei-

myte-Biliene.
 20.00 13 731 km dviračiu 

aplink skandinaviją.
 21.00 kaip pas žmones.
 21.30 Gimę ne Lietuvoje.
 22.00 kasdienybės 

herojai.
 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 16 d. Saulė teka 7.49, leidžiasi 16.17, dienos ilgumas 
8.28. Priešpilnis. Vardadieniai: edmundas, Gertrūda, Margarita, Vaišvydas, Gerdvilė.

LRT TV
2021. 11.16
 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.
 21.30 Nacionalinė ekspe-

dicija.
 22.30 Dviračio žinios.
 23.00 „Virš vandens“.
 23.50 „komisaras 

Reksas“.
 0.35 „Nepaprastas 

žmonių ir gyvūnų 
ryšys. Meilė dėmė-
tiesiems žirgams“.

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

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

zita kelmickaite.
 4.30 keliai. Mašinos. 

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

LNK
 6.00 „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 „Raudonas kam-

barys“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 žinios.
 19.30 kk2. 
 20.00 Bus visko. 
 21.00 „Monikai reikia 

meilės“.
 21.30 žinios.
 22.30 „Mergina su dra-

kono tatuiruote“.
 1.35 „Lapkričio 

žmogus“.
 3.40 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.15 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.40 „Didvyrių draugu-
žiai“.

 7.05 „kung fu panda. 
Meistrų paslaptys“.

 7.35 karštai su tv3.lt.
 8.35 „Meilės sūkuryje“.
 9.45 „Vestuvės kiekvieną 

savaitgalį“.
 11.45 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 12.40 „kenoloto“.
 12.42 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 14.00 „Šeimų karai“.
 15.00 „simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.25 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 Prieš srovę.
 20.30 „Gaujų karai. 

karveliai“.
 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.20 TV3 sportas.
 22.27 TV3 orai.
 22.30 „Nudegęs“.
 22.45 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 22.48 „Nudegęs“.
 0.35 „Franklinas ir 

Bešas“.
 1.35 „Havajai 5.0“.
 3.35 juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 4.10 „Tai – mes“.
 5.05 „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 „sekliai“.
 18.30 „Apuokas“.
 19.30 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Romeo turi mirti“.
 23.20 „krydas. Gimęs 

kovoti“.
 2.05 „Būk ekstremalas“.
 3.05 „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. 
 18.25 „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 „Maistas: tiesa ar 

pramanas? karo 
skonis“.

 8.15 „Pasakojimai iš 
japonijos. Be 
galo naudingi 
tenugujai“.

 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 „Pirmasis Telšių 

vyskupijos 
vyskupas justinas 
staugaitis“.

 14.15 euromaxx.
 14.45 „Šviesuliai“.
 15.35 Muzikinis intarpas.
 15.45 „Bitelės Uogelės“.
 16.00 „44 katės“. 
 16.15 „Džiunglių knyga“.
 16.40 Gustavo enciklope-

dija.
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.10 „seselė Beti“.
 19.00 Gyvenk kaip galima 

švariau.
 19.30 eurolyga per LRT.
 19.45 eurolygos krepšinio 

turnyras. kauno 
„žalgiris“–Atėnų 
„Panathinaikos“. 
Pertraukoje – 
eurolyga per LRT.

 22.00 choro „jauna 
muzika“ koncertas 
„Tau bet kokios 
sutemos šviesios“. 

 23.00 stilius.
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 Tarptautinis džiazo 

festivalis „Vilnius 
Mama jazz 2020“. 

 1.15 crystal Pite ir 
jonathono Youngo 
„Betroffenheit“.

 3.05 Širdyje lietuvis.
 4.05 kelias. 
 4.35 Nacionalinė ekspe-

dicija.
 5.30 Pasivaikščiojimai.

TV1
 6.15 „Rozenheimo 

policija“.
 7.15 „Mokytojas“.
 8.20 „Tūkstantis ir viena 

naktis“.

 10.05 „Akloji“.
 11.10 „Alpių gelbėtojai“.
 12.15 „Du gyvenimai“.
 13.30 „Heldtas. Flirtas su 

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

melodramos“.
 17.50 „Akloji“.
 18.55 „Heldtas. Flirtas su 

teisingumu“.
 19.55 „Verpetai“.
 21.00 „komisarė Nora 

Vais. istorija 
nesibaigia“.

 22.55 „svajoklė“.
 0.00 „Paskolinta meilė“.
 2.00 „Mirtys prie ežero. 

ketvirta moteris“.

TV6
 6.05 „Bibliotekininkai“.
 6.55 „csi. Niujorkas“.
 7.45 „kobra 11“.
 8.50 iššūkis.
 9.20 „saša ir Tania“.
 10.20 „simpsonai“.
 11.20 „Goldbergai“.
 12.15 „kietuoliai“.
 12.45 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
 13.55 „kobra 11“.
 14.55 „csi. Niujorkas“.
 15.55 Gero vakaro šou.
 16.55 „Univeras“.
 18.00 „saša ir Tania“.
 19.00 „Goldbergai“.
 20.00 Nuogi ir įbauginti.
 22.00 „Tamsos baikeris. 

keršto demonas“.
 23.50 „Naktinė pamaina“.
 0.50 „skorpionas“.
 1.45 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 3.40 „Antinų dinastija“.

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 
eurų.

 23.30 Retro automobilių 
dirbtuvės.

 0.00 Delfi diena.
 5.00 orijaus kelionių 

archyvai.
 5.30 Yugo broliai: blo-

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

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

TRANSPORTO PRiEMONĖS

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

GYvULiAi

Ėringas avis.   •Tel. 8 642 07624.

AUGALAi

Maistines ,,Vineta“ veislės  •bulves. Pristatome į namus.  
Tel. 8 614 56206.

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

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

Rugius, kaina sutartinė.   •Tel. 8 67175083.

KiTi

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

Kiaulienos skerdieną  •puselėmis: lietuviška, svilinta 
– kaina 2,65 Eur už kg, puselė 
sveria apie 50–60 kg; lenkiška 
– kaina 2,40 Eur už kg.  
Tel. 8 607 12690.

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

Pigiai – kioską.   •Tel. 8 698 78040. 

Siuvimo mašiną ,,Čaika“.   •Tel. 8 657 74624.

Kineskopinį televizorių  •SAMSUNG (51 cm įstr., 
plokščias ekranas) už 13 
eurų, TV priedėlius TV STAR 
nuo 15 eurų, televizoriaus 
sieninį laikiklį už 4 eurus, 
šaldytuvą GORENJE dalimis, 
aštuoniakampį kavos staliuką 
(keramikinių plytelių pavir-
šius, plotis 100 cm, aukštis 
55 cm) už 25 eurus ir vaikišką 
maniežą už 30 eurų. Druski-
ninkai.  
Tel. +370 686 43600.

TV priedėlius DIGIT MPA4-T  •ir ENTELLBOX ETR-400FTA 
PVR (užlenkiamas), kaina nuo 
15 eurų, televizorių ŠILELIS (16 
cm įstr., j/b) už 12 eurų, TV PA-
NASONIC ir PHILIPS distancinio 
valdymo pultelius, kaina nuo 2 
eurų, seno modelio NOKIA įkro-
viklius ir ausinukes po 2 eurus ir 
pakabinamus šviestuvus butui 
ar sodybai, kaina nuo 5 eurų. 
Druskininkai.  
Tel. +370 654 87148.

LCD televizorių PANASO- •NIC TX-26LX1F už 35 eurus, 
TV priedėlį TV STAR T7100 už 
15 eurų, šaldytuvą GORENJE 
dalimis, aštuoniakampį kavos 
staliuką (keramikinių plytelių 
paviršius, plotis 100 cm, aukštis 
55 cm), kaina 25 eurai, vaikišką 
maniežą už 30 eurų. Druski-
ninkai.  
Tel. 8 686 43600.

Apynauję sofą-lovą,  pigiai  •4 kv. m naujo linoleumo atrai-
žą.  
Tel. 8 682 24447.

Komplektą naudotų glazū- •ruotų koklių, stiklo blokelius, 
kaina sutartinė.  
Tel. 8 684 12694.

Nebraingiai – naudotą ne- •blogos būklės rašomąjį stalą. 
Tel. 8 610 13577

PARDUODA
NEKiLNOJAMASiS TURTAS

Gyvenamąjį namą 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, ūki-
nis pastatas, svirnas, du garažai, 
galima papildomai pirkti 10 ha 
žemės). Tel. 8 614 04094.

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

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

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

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.

Rekreacinės paskirties žemės  •sklypą šalia ežero (iki vandens 
apie 50 m, patogus privažiavi-
mas, galima statyba), kaina 12 
000 Eur. Tel. 8 686 70841.

KlasifiKuoti
sKelbimai

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

SavaitėS horoSkopaS 
(lapkričio 15—21 d.)

avinas (03.21–04.20)
Jausite jėgų trūkumą, todėl jums 
bus sunku imtis įprastos veiklos. 
Pasvarstykite, kas jums padėtų 
įgauti daugiau entuziazmo: galbūt 
kasdienė veikla bus kur kas malo-
nesnė, jei žinosite, kad savaitgalį 
laukia tikrai smagūs nuotykiai? Jėgų 
trūkumas gali būti susijęs ir su tam 
tikrais sveikatos sutrikimais, todėl 
vertėtų išsiaiškinti to priežastį. Šiuo 
laikotarpiu būsite labiau pažeidžia-
mi, todėl vertėtų saugotis traumų ir 
infekcinių ligų.

jautis (04.21–05.21)
Kūrybiškas metas. Tikėtina, kad jūsų 
kūrybinė energija padės išspręsti net 
ir pačias sudėtingiausias situacijas, 
ir už tai sulauksite tinkamos padė-
kos. Šiuo laikotarpiu gali prireikti 
ne tik patiems suktis iš padėties, 
bet taip pat pagelbėti kolegoms ar 
savo artimiesiems. Galimybė padėti 
kitiems jus tikrai džiugins: jausitės 
reikalingi ir galintys pasitarnauti 
kitų labui.

Dvyniai (05.22–06.21)
Jūsų laukia daugybė įvairios vei-
klos, todėl turėsite ieškoti būdų, 
kaip galėtumėte viską suspėti. Nors 
įtempta dienotvarkė gali kelti šiokį 
tokį stresą, tačiau įžvelgsite ir tei-
giamą to pusę: didesnis darbų kiekis 
užtikrins kur kas geresnę finansinę 
situaciją. Džiugins ir tai, kad šiuo 
laikotarpiu nestokosite energijos 
bei entuziazmo: į kiekvieną naują 
užduotį žvelgsite ne kaip į pareigą, 
bet kaip į atsivėrusią galimybę.

vėžys (06.22–07.22)
Šiuo laikotarpiu galite tikėtis nau-
jovių, kurios jums atvers dar pla-
tesnius vandenis. Dabar ne viskas 
klostysis būtent taip, kaip jūs esate 
numatę, tačiau netikėtumai taip 
pat gali sukurti kai ką naudingo. Jei 
esate pratę veikti pagal iš anksto 
numatytą planą, šiuo laikotarpiu 
gali tekti patirti šiek tiek streso. Į 
įvairius netikėtumus žvelkite kaip į 
visai naują galimybę: kas žino, gal-
būt būtent tai atvers jums duris į 
platųjį pasaulį.

Liūtas (07.23–08.23)
Turėsite galimybę daugiau laiko skir-
ti bendravimui ir akiračio plėtimui. 
Įvairios veiklos šiuo metu tikrai ne-
trūks, ir tai jus džiugins. Būsite smal-
sūs ir energingi, todėl per trumpą 
laikotarpį galėsite nuveikti iš tiesų 
nemažai. Žvaigždės pataria daugiau 
dėmesio skirti savo sveikatos būklės 
stebėjimui: jei pajusite net ir pačius 
nekalčiausius ligos simptomus, ver-
tėtų pasirodyti gydytojui.

mergelė (08.24–09.23)
Būsite atsipalaidavę ir nusiteikę 
jūsų laukiantiems nuotykiams. Jei 
būsite atviri naujovėms, tikėtina, 
kad šiuo laikotarpiu galėsite atras-
ti kažką tikrai ypatingo. Dabar bus 
itin palanki proga atskleisti turimus 
talentus ir sužibėti įvairiose srityse. 
Jei vis pasvarstote apie galimybę 
keisti profesinę kryptį, dabar tam 
bus tikrai palankus metas, todėl 
pasinaudokite likimo siunčiamomis 
galimybėmis.

Svarstyklės (09.24–10.23)
Būsite veiklūs ir energingi. Turėsite 
galimybę parodyti, ko esate verti, 
ir tai tikrai sulauks tinkamo įver-
tinimo. Ypač didelės sėkmės gali 

tikėtis kopiantys karjeros laiptais: 
šiuo laikotarpiu viskas eisis be di-
delių pastangų, todėl labai greitai 
galėsite džiaugtis puikiais rezulta-
tais. Šiuo laikotarpiu vertėtų būti 
atsargesniems bendraujant su kitais 
žmonėmis: dėl neapdairiai ištartų 
žodžių vėliau galite sulaukti neigia-
mų pasekmių...

Skorpionas (10.24–11.22)
Jūsų apsukrumas ir aštrus protas 
padės greitai ir efektyviai atlikti 
įvairias užduotis. Jausitės tinkamai 
įvertinti ir reikalingi, todėl tai taps 
pagrindine pakilios nuotaikos prie-
žastimi. Šiuo laikotarpiu be didelių 
pastangų galėsite užbaigti ilgai vil-
kintus darbus ar net rasti sudėtingų 
problemų sprendimų. Jei artimiems 
žmonėms prireiktų jūsų pagalbos, 
neatsisakykite jiems padėti: kas 
žino, galbūt jau labai greitai pagal-
bos prireiks ir jums patiems.

šaulys (11.23–12.21)
Plauksite pasroviui. Šiuo laikotarpiu 
galėsite pasimėgauti ramybe, ir tai 
tikrai džiugins. Kurį laiką teko kaip 
reikiant paplušėti, ir tai kėlė nemažą 
įtampą, tačiau dabar viskas stos į 
savas vėžes, ir jūs pagaliau galėsite 
atsikvėpti. Žvaigždės pataria nevar-
žyti savęs ir šiek tiek pasilepinti: jūs 
tikrai to nusipelnėte. Pailsėję ir vėl 
galėsite kibti į įprastus darbus – ne-
tolimoje ateityje jų tikrai netrūks.

ožiaragis (12.22–01.20)
Įvairių rūpesčių bus tikrai nemažai, 
tačiau jūs rasite būdų, kaip suderinti 
darbą ir laisvalaikį. Nors gali kilti 
pagundų įgyvendinti dar vieną ar 
kelis projektus, tačiau turėtumėte 
gerai pagalvoti, ar tikrai pajėgsite 
susidoroti su visomis užduotimis. 
Atminkite, kad visų pasaulio pinigų 
tikrai nepavyks uždirbti, taigi, ne-
pamirškite pakankamai laiko skirti 
ir poilsiui.

vandenis (01.21–02.19)
Būsite smalsūs ir žingeidūs: degsite 
nekantrumu sužinoti ar pamatyti 
kažką naujo. Dabar jūsų norams 
bus lemta išsipildyti: šiuo laikotar-
piu tikrai netrūks įvairios įdomios 
veiklos, kurios metu galėsite įgyti 
naujų žinių. Žvaigždės pataria savo 
laisvalaikį skirti kultūrinei veiklai: 
knygų skaitymui, lankymuisi teatre 
ar muziejuje ir t. t., nes būtent tai 
gali tapti pagrindiniu jūsų įkvėpimo 
šaltiniu.

Žuvys (02.20–03.20)
Viskas klostysis beveik taip pat, 
kaip ir esate įpratę. Šiuo laikotarpiu 
didesnių netikėtumų nenusimato, 
todėl dabar bus itin palankus me-
tas planuoti atostogas. Nesvarbu, ar 
svarstote vykti į kelionę, ar planuo-
jate ramų poilsį namuose, žvaigždės 
žada, kad atokvėpis jums bus tikrai 
į naudą, ir tai padės pasisemti dau-
giau energijos. Taip pat šiuo laikotar-
piu vertėtų daugiau laiko skirti savo 
artimiesiems: kurį laiką buvote labai 
užsiėmę, todėl jie jau spėjo pasigesti 
jūsų dėmesio.

Prekiaujame 
           chrizantemomis 
                           ir viržiais
 telefonas pasiteirauti

8 626 02129.
staidarų g. 8, staidarų k., 

Lazdijų r. sav.
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Gaminu lauko baldus,  •statinius, kt. gaminius, taip pat 
gaminu vidaus baldus. Dirbu 
tiek su savo, tiek su kliento 
mediena.  
Tel. 8 602 47734. 

kasame tvenkinius.   •tel. 8 678 80555. 

NUOMA
SiŪLO

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

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

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

Antspaudų gamyba 
pagal užsakymą

Seinų g. 12, Lazdijai. 
Tel. (8 318) 53085. 

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. 

GYvULiAi

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

Įmonė tiesiogiai – galvijus  •aukščiausiomis žŪkB „kreke-
navos mėsa“ kainomis. moka 
iš karto. tel. 8 613 79515. 

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

KiTi

Naudotą pianiną.   •Tel. 8 659 60507.

Metalo laužo supirkimas:  •juodojo metalo laužas – 280–
300 Eur/t, skarda – 240–260 
Eur/t. Didesnį kiekį pasiimame 
patys. Ežero g. 39, Lazdijai. 
Svėrimo paslaugos iki 60 t. 
Darbo laikas I–V – 8.00–16.00 
val., VI – 8.00–12.00 val.  
Tel. 8 698 30902. 

PERKA
NEKiLNOJAMASiS TURTAS

žemę.   •tel. 8 688 80688.

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

Ūkio paskirties žemę  •alytaus r. sav. Gali būti 
apleista.  
tel. 8 678 80555.

ŽEMĖS ŪKiO TECHNiKA

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

MTZ  ar T 40 traktorinę  •priekabą.  
Tel. +370 609 51361.

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. 

Superkame auksą, sidabrą,  •gintarą, gintarinius karolius, 
medalius, ženkliukus, laikro-
džius, monetas ir kitus įvairius 
antikvarinius daiktus. Dirbame 
visoje Lietuvoje.  
Tel.: 8 670 59488, 8 626 
68561.

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

kaimas.  
Tel. 8 638 98886. 

IEŠKO DARBO
Galiu prižiūrėti senelius  •Veisiejų seniūnijoje arba 

aplink.  
Tel. 8 675 00731. 

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

PASLAUGOS
Taisome automatines  •skalbimo mašinas. Atvykstame 

į namus.  
Tel. 8 615 73404. 

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

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

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

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

Nuomoju betono maišyklę.   •Tel. 8 614 56206.

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.

PERKAME 
SODyBą 

Gali būti be remonto
 ar apleista. 

Privalumas šalia ežero 
ar miško. 

Skambinti telefonu 
8 673 88543.

Skambinti telefonu 
8 673 88543.

PERKAME 
SODyBą 

Gali būti be remonto
 ar apleista. 

Privalumas šalia ežero 
ar miško. 

Valome 
žemės ūkio paskirties 

sklypus (nuo 1 ha), 
apaugusius medžiais 

ir krūmais. Už didelius 
ir tankiai apaugusius – 

mokame pinigus.
Tel. 8 603 30577.

PERKA žemę. 
Tel. 8 688 80688.

Laukiame Jūsų!
Lazdijų „KNYGYNĖLIS“

(Seinų g. 12, Lazdijai)

Jus aptarnauja 
kiekvieną darbo 

dieną!
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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.


