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Lazdijų hipodromas pasiekė liūdną finišą?
Nutraukiama hipodromo nuomos sutartis, žirgų tako nebus

P

Kaltino įsipareigojimų
nevykdymu
Lazdijų rajono savivaldybė 2019
m. liepos 9 dieną kreipėsi į VšĮ
Lazdijų hipodromą dėl tinkamos
išnuomoto turto priežiūros. Rašte
buvo nurodyta iki 2019 m. liepos
12 dienos (per tris dienas) sutvarkyti hipodromo teritoriją ir inventorių bei apie atliktus darbus informuoti Lazdijų rajono savivaldybės
administraciją.
Liepos 16 dieną rajono savivaldybė raštu kreipėsi į Lietuvos verslo paramos agentūrą. Rašte buvo
pranešta apie ketinimus nutraukti
nuomos sutartį su VšĮ Lazdijų hipodromu ir laikinai perduoti hipodromo administravimą Lazdijų
sporto centrui.
Apie siūlymus nutraukti hipodromo nuomos sutartį su VšĮ Lazdijų
hipodromu savivaldybė pranešė
tik 2019 m. rugpjūčio 14 dieną, iškart po to, kai gavo Lietuvos verslo
paramos agentūros atsakymą, kad
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ustrečių metų
puoselėtos viltys
atgaivinti Lazdijų hipodromą
rekonstruojant jo
taką, kad šiame
objekte galėtų vykti tarptautinės
varžybos, žlugo. Jau rytoj bus nutraukta Lazdijų rajono savivaldybės
ir VšĮ Lazdijų hipodromo nuomos
sutartis, ir šį svarbų objektą ketinę
atgaivinti žirginio sporto entuziastai palieka Lazdijus. Tolesnis hipodromo likimas priklausys nuo
savivaldybės pastangų ir sugebėjimų surasti pinigų ar investuotojų,
nes kitu atveju brangiai kainavęs
objektas tiesiog užžels ganyklos
žole.
Apie tai, jog savivaldybės netenkina nuomininko, VšĮ Lazdijų
hipodromo, veiklą ir apie siūlymus
nutraukti nuomos sutartį buvo pradėta kalbėti šią vasarą.
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Apie VšĮ Lazdijų hipodromo veiklą ir apie siūlymus nutraukti nuomos sutartį buvo pradėta kalbėti šią vasarą.
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Savaitės komentaras

Kas laimės Seimo rinkimus kitų metų rudenį?

Algimantas Mikelionis
Iki kitų metų Seimo rinkimų liko kiek mažiau nei metai, bet jau dabar galima bandyti
prognozuoti, kas juos laimės. Prieš bandant
atsakyti į šį klausimą galima įvardinti ir
didžiausią kitų Seimo rinkimų pralaimėtoją. Kadangi 2016 metais Seimo rinkimus
laimėjo Valstiečių ir žaliųjų sąjunga ir su
koalicijos partneriais sudarė valdančiąją
daugumą, galima drąsiai teigti, kad būtent
valstiečiai ir bus kitų metų Seimo rinkimų
didžiausi pralaimėtojai. Tai galima teigti
ne žiūrint į dangų, ugnį ar kavos tirščius,
o vadovaujantis įvairiomis visuomenės
nuomonės apklausomis, kurios valstiečiams nežada nieko gero.
Spalio 19 dieną dienraštyje „Lietuvos
rytas“ buvo paskelbti šio mėnesio 4–13
dienomis bendrovės „Vilmorus“ atliktos
apklausos rezultatai. Juose atsispindi politikų, politinių partijų ir institucijų populiarumo reitingai. Bendrovė „Vilmorus“ uždavė klausimą, už kurią partiją
balsuotumėte rinkimuose į Seimą, jeigu
rinkimai vyktų kitą sekmadienį? Nors už
Valstiečių ir žaliųjų sąjungą pasisakė 11,1
procento respondentų, bet tai prasčiausias
šios politinės jėgos rezultatas per trejus
buvimo valdžioje metus. Nesimato jokių
priežasčių, kad per likusį laiką iki kitų
Seimo rinkimų valstiečių populiarumas
sugrįžtų į 2016 metų lygį arba bent kiek
realiau pagerėtų.
Tad turėtų įvykti labai didelis stebuklas,
jeigu kitų metų rudenį nugalėtojų laurai
neatitektų Tėvynės sąjungai–Lietuvos
krikščionims demokratams. Konservatoriai dabar užima pirmą vietą politinių
partijų populiarumo reitingų lentelėje su
15,6 procento balsų. Tai lemia jų darbas
opozicijoje, tinkama valstiečių kritika ir
pačių valstiečių krečiamos eibės. Konservatoriams net nereikia labai stengtis, nes

valstiečiai yra patys didžiausi savo priešai, ir vieną po kito Seime rengia absurdo
spektaklius ir patiria vieną nesėkmę po
kitos. Viso šito cirko klounu yra valstiečių
vadas R. Karbauskis, kuris patiria vieną
pralaimėjimą po kito ir virto tikra savo
karikatūra. Turėdami tokį vadą valstiečiai
greitai ir užtikrintai ritasi į politikos nebūtį.
Vienintelis būdas išlikti politikoje nors daliai šios sąjungos yra palikti R. Karbauskio
vadovaujamas gretas ir bėgti nuo jo kuo
greičiau tolyn neatsigręžiant.
Žinoma, konservatoriams reikia dar nuveikti kuo daugiau darbų norint, kad kitų
metų Seimo rinkimuose už juos balsuotų
kuo daugiau rinkėjų. Šiai politinei jėgai
reikėtų stengtis vienyti rinkėjus, o ne juos
skaldyti. Deja, dažnai tarp šios partijos narių dar gajus teisuoliškumas ir arogancija.
Neprideda šiai partijai pliusų ir siautėjančios „megztosios beretės“. Konservatorių
pirmininkas G. Landsbergis yra gabus jaunas žmogus, bet kai kurios būdo savybės
jam dažnai kiša koją. Dešiniesiems reikėtų
rimtai pagalvoti apie vienijančią asmenybę, kuri galėtų vesti konservatorių sąrašą
į rinkimus. Tai galėtų būti I. Šimonytė.
Kai kas kalba ir apie R. Masiulį, bet šis
žmogus nelabai tinkamas politikai, nes
nelabai sklandžiai ir rišliai kalba. Taip,
jis gabus ir talentingas, bet geriausiai save
atranda versle.
Konservatoriams jau dabar reikia gerai
pagalvoti, kas galėtų tapti jų koalicijos
partneriais po kitų metų Seimo rinkimų.
Kadangi opozicijoje jiems neblogai sekasi
bendradarbiauti su socialdemokratais, galimas variantas, kad tai būtų jų partneriai
valdžioje. Tik socdemams reikėtų labiau
pagerinti savo populiarumą. Spalio mėnesį
už juos savo balsą buvo pasiruošę atiduoti
tik 6,8 procento rinkėjų. Kiti galimi konservatorių partneriai valdžioje – Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis, už kurį
pasisakė 4,6 procento respondentų. Vis
dėlto net 24,3 procento apklaustųjų teigė
nežinantys, už ką balsuotų rinkimuose į
Seimą, jeigu jie vyktų kitą sekmadienį. Tai
labai didelis skaičius. Vėl yra galimybė
susikurti naujai gelbėtojų partijai. Nejaugi
žmonės vėl ja patikėtų?
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Adomo Žilinsko piešinys.

Lazdijų gimnazistai — Konstitucijos egzamino
nugalėtojai bei prizininkai
Vaidotas Morkūnas
Šauniai Konstitucijos egzamine pasirodė Lazdijų Motiejaus
Gustaičio gimnazijos gimnazistai
Paulius Čepulis ir Kamilė Pečiulytė. Paulius užėmė pirmą vietą, o
Kamilė 3 vietą 8–10 klasių tarpe.
Gimnazistai kartu su juos ruošusiomis
mokytojomis Salomėja Paškevičiene ir
Audrone Pileckiene bei savo tėvais, šio
egzamino koordinatore gimnazijos direktorės pavaduotoja Edita Pavasariene lankėsi
Prezidentūroje, kur juos apdovanojo Prezidentas Gitanas Nausėda. Taip pat Prezidentūroje šioje ceremonijoje dalyvavo ir
egzamine gerai pasirodęs Šeštokų mokyklos 2 klasės mokinys Vilius Burakovas ir
jo mokytoja Irena Bernatonienė.
Dar ilgai gimnazistai, mokytojai, tėveliai
prisimins šias akimirkas Prezidentūroje.
Istorijos mokytoja S. Paškevičienė, kurios mokinys P. Čepulis tapo Konstitucijos

egzamino nugalėtoju, teigė, kad vaikinas
yra itin gabus, santūrus ir pareigingas.
„Visas užduotis, namų darbus jis atlieka
kruopščiai ir iki galo. Yra mūsų gimnazijos dešimtukininkas. Ne veltui dėl savo
gabumų jau kelinti metai gauna „Maximos“ stipendiją. Galiu tik pastebėti, kad
Konstitucijos egzamino tiek pirmame, tiek
antrame etapuose savo amžiaus kategorijoje jis pasirodė nepriekaištingai, nes atsakė į
visus klausimus ir atliko užduotis be jokių
klaidų. Mums, mokytojams, nėra didesnio
paskatinimo dirbti, kai matai, kaip mokinys
nuolat tobulėja, siekia aukštumų, jis įveikia
vis sudėtingesnes užduotis. Ir pats Paulius
tuo džiaugiasi. Manau, kad po tokio pasirodymo jis dar labiau susidomės istorija,
tokie pasiekimai jį turėtų įkvėpti, nors,
kiek žinau, anksčiau jis istorijai neteikė
itin daug dėmesio“, – džiaugėsi gimnazisto
pasirodymais S. Paškevičienė.
Gimnazistės K. Pečiulytės mokytoja
Nukelta į 3 psl.
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Lazdijų gimnazistai — Konstitucijos egzamino nugalėtojai bei prizininkai
»Atkelta iš 2 psl.

Audronė Pileckienė sakė, jog Kamilė pirmą kartą dalyvavo Konstitucijos egzamine, bet mokytoja
jautusi, kad jos auklėtinė gali gerai
pasirodyti. Mergina gabi, turi gerą
atmintį, labai greitai orientuojasi
situacijoje, egzaminui buvo gerai pasiruošusi. Kamilė džiaugėsi
savo pasiekimais, tai jai bus stimulas dar labiau domėtis ir mokytis. „Mums, pedagogams, labai
svarbu surasti tokius mokinius,
pastebėti, paskatinti ir motyvuoti
juos, nes jiems dažnai reikia padrąsinimo ir palaikymo“, – teigė
A. Pileckienė. Minčiai, kad moralinis palaikymas labai padeda mo-

kiniams, pritarė ir A. Pileckienės
kolegė S. Paškevičienė.
Mokytojos neslėpė, kad joms
įsimintiną įspūdį padarė Konstitucijos egzamino nugalėtojų ir prizininkų pagerbimas Prezidentūroje.
„Labai įkvepia dirbti ir suteikia
pasitenkinimo, kai iš Prezidento
lūpų išgirsti žodžius apie Lazdijų
Motiejaus Gustaičio gimnaziją.
Tai pripažinimas ne tik mums,
šios gimnazijos pedagogams, bet
ir Lazdijams, rajonui, kad sugebame dirbti, auklėti jaunąją kartą.
Tokios akimirkos suteikia noro dar
daugiau dirbti, stengtis ir siekti vis
aukštesnių pasiekimų“, – kalbėjo
mokytojos.
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Prezidentas apdovanojo Konstitucijos egzamino nugalėtojus.

Lazdijų hipodromas pasiekė liūdną finišą?
Nutraukiama hipodromo nuomos sutartis, žirgų tako nebus
»Atkelta iš 1 psl.

ši neprieštarauja savivaldybės ir
VšĮ Lazdijų hipodromo sutarties
nutraukimui. Tame atsakyme buvo
nurodyta, jog Lazdijų rajono savivaldybė turi iki 2019 m. rugsėjo 30
d. paskelbti hipodromo investuotojo, operatoriaus, tiekėjo, nuomininko atranką, o atrankos sąlygas
suderinti su agentūra.

Nusprendė nutraukti sutartį
Dera pastebėti, jog VšĮ Lazdijų hipodromui iš Dzūkijos VVG pavyko
gauti projektinį finansavimą – 64
tūkst. eurų. Tačiau, anot Lazdijų rajono savivaldybės administracijos
direktorės Ilonos Šaparauskienės,
tų pinigų takui sutvarkyti nepakaktų, reikia apie 180 tūkst. eurų.
Trūkstamus pinigus buvo pažadėjusi pridėti buvusioji Lazdijų
valdžia, tačiau naujoji valdžia apie
prisidėjimą nekalba.
Rugsėjo 25 dieną VšĮ Lazdijų
hipodromo direktorius Vaclovas
Macijauskas kreipėsi į Lazdijų rajono savivaldybę prašydamas konkretaus atsakymo: ar savivaldybė
sutinka, ar atsisako prisidėti prie
hipodromo tako remonto.
Į šiuos klausimus direktorius
atsakymo nesulaukė, tačiau gavo
raštą, kuriame savivaldybė išvardijo sutarties nevykdymo punktus ir pasiūlė nutraukti nuomos
sutartį. Rašte buvo nurodyta, jog
VšĮ Lazdijų hipodromas neįvykdė sutarties punktų, susijusių su
renginių ir švenčių organizavimu,
išnuomoto turto apsauga ir turto
apdraudimu.
Savivaldybės ir VšĮ Lazdijų hipodromo susirašinėjimą užbaigė
įstaigos vadovo V. Macijausko
spalio 25 dieną savivaldybei išsiųstas raštas, kuriame juodu ant balto
buvo parašyta, jog VšĮ Lazdijų hipodromas nuo 2019 m. lapkričio 1
d. nutraukia nuomos sutartį.
Savivaldybė ieškos
investuotojų
Vicemero Audriaus Klėjaus nuomone, kad hipodromas normaliai
funkcionuotų, turi būti tinkamai
sutvarkyta jo infrastruktūra, tada

ieškoma nuomininko, kuris organizuotų veiklas, užsidirbtų lėšų hipodromo priežiūrai bei investuotų
į jo plėtrą.
„Savivaldybė ieško galimybės
per įvairias investicines programas gauti finansavimą europinius
standartus atitinkančiam takui hipodrome įrengti. Tai būtų vienas
iš pagrindinių veiksnių, lemiančių
hipodromo įveiklinimą ne tik per
žirginio sporto, bet ir įvairias rekreacines veiklas“, – „Dzūkų žinioms“
sakė vicemeras.

Nusibodo „su pliku pešiotis“
Prieš du mėnesius „Dzūkų žinių“
kalbintas V. Macijauskas buvo
sakęs, jog nesutiks su savivaldybės pasiūlymu nutraukti nuomos
sutartį, tačiau panašu, jog, susidūręs su savivaldybės pozicija, savo
ketinimus pakeitė.
Apie hipodromo situaciją kalbamės su VšĮ Lazdijų hipodromo
direktoriumi V. Macijausku.
– Kokia situacija šiuo metu yra
hipodrome?
– Šiuo metu hipodrome veikla
nevykdoma, nes iš karto atėjus
naujajai valdžiai rajone buvome
pradėti gąsdinti, kad nutrauks sutartį, ir vadinami berniukais, norinčiais pasipelnyti. Kurį laiką dar
vyko ugdymo užsiėmimai, buvo
suorganizuotos nedidelės konkūrų varžybos, savivaldybė atsisakė konkūrų ir ištvermės varžybų
„Pirmosios vagos“ šventės metu,
kuri jau eilę metų vyko hipodrome.
Galų gale nutraukė finansavimą ugdymo procesui, kaip teigė Lazdijų
sporto centro direktorius, jam liepė
taupyti ir nurodė „kelią“ kaip.
– Gavote savivaldybės siūlymą
nutraukti nuomos sutartį. Prieš du
mėnesius teigėte, jog neketinate
jos nutraukti, o papildomus pinigus tako rekonstrukcijai planavote
gauti iš kitų šaltinių. Jūsų nuomonė šiuo klausimu pasikeitė?
– Bandėme kalbėtis su keliais
investuotojais, bet visi pamatę
savivaldybės pastangas nutraukti
sutartį net nėjo į kalbas apie in-

vestavimą.
– Ar bendraujate su savivaldybe
hipodromo ateities klausimais?
Kokie paskutiniai susitarimai?
– Tris kartus oficialiai paklausėme, ar savivaldybė, kaip buvo
žadėta, prisidės prie VVG projekte
laimėtų lėšų savo indėliu. Atsakymo negavome, tik kaltinimus,
kad yra žolių hipodrome. Suprantama, kad nematant perspektyvos
išleisti lėšas hipodromo priežiūrai
būtų neracionalu. Todėl mes aptvarkome pagrindinius dalykus,
o samdyti žmones šienavimui ir
trinkelių priežiūrai tiesiog nematome reikalo. Šiandien paruošėme
savivaldybei raštą dėl sutarties nutraukimo, nes tikrai turime daugiau
ir rimtesnių reikalų nei pusę metu
„su pliku pešiotis“. Šio rašto kopiją
pridedame ir Jums.
– Ar gavote raštiškų pretenzijų
iš savivaldybės dėl neva neprižiūrimo hipodromo?
– Taip, tokie raštai buvo ir atsakėme jiems, buvo pripažinta, kad
trūkumai sutvarkyti, tik nešienauta
žolė. Kiekviename rašte savivaldybės vadovai gąsdina, kad nutrauks
sutartį, tačiau nenutraukia ir jau
daugiau kaip pusmetį niekas nejuda nei pirmyn, nei atgal.
– Ką darytumėte, jei hipodromas būtų Jūsų ar su žirgininkyste
susijusių organizacijų nuosavybė?
– Darytume tą patį, ką darėme
iki šiol: vykdytume jaunų raitelių
ugdymo procesą, augintume žirgus
ir ruoštume juos lenktynėms bei
pardavimui, priimtume treniruoti žirgus iš savininkų. Parašėme
tris projektus finansavimui, vieną iš jų laimėjome, todėl tęstume
finansavimo paiešką ir atgaivintume hipodromo taką. Tada, kaip
sakiau, per metus turime dalinį
finansavimą 22 renginiams, žirgų išbandymams – lenktynėms ir
jie, žinoma, sutvarkius taką, vyktų
Lazdijų hipodrome. Susitarėme su
Lietuvos konsulu Seinuose, ir tik
sutvarkę taką per konsulatą galė-

tume į renginius kviesti Lenkijos
žirgininkus. Latvijos ristūnų asociacija buvo pasižadėjusi dalyvauti
bent kas antrose lenktynėse. Planavome pritraukti ir Baltarusijos
žirgininkus, su kuriais turime ryšių.
Pradėti mažosios loterijos platinimą lenktynėse, statant už tikėtinai
laimėsiančius žirgus. Tai tik dalis
planų, tačiau ir tai jau būtų pakėlę
hipodromą ant kojų, jei būtų sutvarkytas takas. Be tako nei ristūnų, nei lygiųjų lenktynių vykdyti
tiesiog neįmanoma.

Neatliko namų darbų
Kaip buvo nurodžiusi Lietuvos
verslo paramos agentūra (LVPA),
ji sutinka, kad Lazdijų rajono savivaldybė nutrauktų sutartį su VšĮ
Lazdijų hipodromu tik tuo atveju,
jei Lazdijų rajono savivaldybė iki
rugsėjo 30 d. paskelbs konkursą
naujo investuotojo, operatoriaus
atrankai. Tačiau šios sąlygos Lazdijų savivaldybė neįvykdė, todėl
sutarties nutraukimui Lietuvos
verslo paramos agentūra negalės
pritarti.
Tai matyti iš „Dzūkų žinioms“

atsiųsto LVPA atstovės Indrės Radavičienės rašto:
„Informuojame, kad 2019-08-13
rašte Lazdijų rajono savivaldybės
administracijai LVPA neprieštaravo sutarties nutraukimui. Sutarties
nutraukimo atveju Lazdijų savivaldybė buvo įpareigota iki 2019 m.
rugsėjo 30 d. paskelbti konkursą
naujo investuotojo, operatoriaus,
tiekėjo, nuomininko atrankai. Sutartis dėl Lazdijų rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos
su VšĮ Lazdijų hipodromu nebuvo
nutraukta ir išlieka galiojanti. Atsižvelgiant į tai, konkursas naujo
investuotojo, operatoriaus, tiekėjo, nuomininko atrankai nebuvo
paskelbtas, todėl pritrauktos investicijos priklauso VšĮ Lazdijų
hipodromui. Projekto vykdytojas
bendradarbiauja ir teikia LVPA informaciją apie projekto eigą.“
Kitaip sakant, savivaldybė negalės disponuoti VšĮ Lazdijų hipodromo per projektą gautais 64
tūkst. eurų, nes neįvykdė LVPA
iškeltų sąlygų.

•

„Dzūkų žinių“ informacija

Barčiuose įgyvendintas
svarbus projektas
Gera žinia Barčių kaimo
gyventojams – beveik prieš
metus kilusi arseno problema išspręsta. Vandentiekis
iš Veisiejų vandenvietės
jau nutiestas, o iš vandens
maišytuvų bėga saugus
vartoti vanduo.

Kai Barčių vandenvietėje buvo
nustatytas padidėjęs arseno kiekis, tuometinė rajono valdžia
skubiai ėmė ieškoti problemos
sprendimų. Operatyviai buvo
nuspręsta švarų vandenį į Barčius tiekti nutiesus vandentiekį iš
Veisiejų. Tokį sprendimą priėmė

tuometinis meras Artūras Margelis ir administracijos direktorius
Gintautas Salatka.
Apie tokį sprendimą asmeniškai buvo informuoti visi Barčių
gyventojai.
Taryba priėmė sprendimą ir
šiam projektui paskyrė 130 tūkst.
eurų. Projektą ėmėsi administruoti bendrovė „Lazdijų vanduo“,
kuriai tuo metu vadovavo Justinas
Šmulkštys. Jie parinko rangovą ir
kontroliavo darbų eigą.
Džiugu, kad naujoji rajono valdžia netrukdė projekto įgyvendinimui, todėl dabar Barčių gyventojai gali gerti švarų vandenį.

•
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Žemės ūkio ministerija: ką reikia žinoti apie gaisro Alytuje padarinius?
„Nukentėjusiųjų dėl gaisro
Alytaus padangų perdirbimo
gamykloje nuostoliai bus
kompensuoti. Dėl kompensavimo tvarkos Vyriausybėje tarsimės pirmadienį,
lapkričio 4 d. Darome viską,
kas įmanoma, kad šio įvykio
pasekmės būtų kuo minimalesnės, taip pat kviečiu ir
Alytaus bei aplinkinių rajonų
žmones įsiklausyti į Valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos ir Visuomenės
sveikatos centro rekomendacijas“, – teigia žemės ūkio
ministras Andrius Palionis.
Valstybinė maisto ir veterinarijos
tarnyba (VMVT), atlikusi rizikos
vertinimą pagal Aplinkos ministerijos sudarytą teršalų sklidimo „vėjų
rožę“, išskyrė 25 gaisro Alytuje galimai paveiktus Alytaus rajono kaimus:
Butkūnų, Butrimiškių, Daugirdėlių,
Dubėnų, Dubių, Genių, Jasunskų, Jurgiškių, Kaniūkų, Karklynų, Kelmanonių, Kriaunių, Laburdiškių, Likiškėlių, Likiškių, Miklusėnų, Navickų,
Radžiūnų, Raudonikių, Rumbonių,
Talokių, Taukotiškių, Užubalių, Zaidų, Žaunieriškių.
VMVT parengė planą, pagal kurį
atrinkti ir toliau atrenkami maisto
produktų, geriamojo vandens, pašarų
mėginiai ir vykdomi laboratoriniai
tyrimai dėl kenksmingų medžiagų
nustatymo. Mėginių atrinkimo periodiškumas ir kiekis bus koreguojami pagal gaunamus laboratorinių
tyrimų rezultatus ir kitų institucijų
pateiktus jų atliktų tyrimų duomenis. Taip pat pagal informaciją apie
aplinkos užteršimą gaisro metu bei
pagal numatomus gauti dirvožemio
ir paviršinio vandens tyrimų rezultatus bus vykdoma ilgalaikė stebėsena
rizikingiausiuose produktuose.
Spalio 21 d. VMVT atrinko žaliavinio pieno, pieno produktų mėginius. Pagal gautus tyrimų rezultatus,
didesnis nei leistina dioksinų kiekis
nustatytas žaliavinio pieno mėginiuose, paimtuose iš kelių Alytaus
r. esančių ūkių. Dioksinai didžiausią
leistiną kiekį 8 kartus viršijo žaliavinio pieno mėginyje, atrinktame
Alytaus r. kaime esančiame pieno
ūkyje, kuriame gyvuliai buvo laikomi
lauke. Be to, 2,5 karto daugiau šios
sveikatai kenksmingos medžiagos
rasta ir pieno mėginyje, atrinktame
pieno supirkimo punkte, nuo gaisravietės nutolusiame apie 6 km.
Siekiant užtikrinti, kad užterštas
pienas nepatektų į rinką, pieno supirkėjams ir pieno perdirbimo įmonėms uždrausta supirkti pieną iš ūkių
teritorijose, kurios patenka į gaisro
paveiktą zoną.
Atkreiptinas dėmesys, kad teritorijų, kurioms taikomi apribojimai, sąrašas, esant būtinybei, gali
būti keičiamas.
Informacija pieno ūkių
savininkams
Leidimas atnaujinti žaliavinio pieno
tiekimą rinkai (t. y. pardavimą pieno supirkimo punktams ar tiesiogiai
vartotojams), naudojamą asmeninėms
reikmėms ar gyvūnams šerti, bus suteikiamas individualiai kiekvienam
ūkiui, įvertinus gautus pieno mėginių,
atrinktų iš konkretaus ūkio, laboratorinių tyrimų rezultatus ir gyvulių
girdymo, šėrimo ir laikymo ūkyje
sąlygas.
Informacija ūkinių gyvulių
laikytojams
Visi skerdžiami gyvuliai iš gaisro

Atkreiptinas dėmesys, kad teritorijų, kurioms taikomi apribojimai, sąrašas,
esant būtinybei, gali būti keičiamas.
paveiktos teritorijos į skerdyklas gali
būti vežami ar skerdžiami asmeninėms
reikmėms tik gavus atskirą VMVT
leidimą. Ūkinių gyvulių laikytojams,
patenkantiems į gaisro paveiktą zoną,
draudžiama parduoti tiesiogiai iš ūkių ir
kitose prekybos vietose mažais kiekiais
gaminamus gyvūninės kilmės maisto
produktus: kiaušinius, naminių paukščių ar gyvūnų mėsą ir jos produktus.
Rekomendacijos gyventojams
Rekomenduojama nevartoti maistui ir
neprekiauti natūraliuose ar dirbtiniuose
vandens telkiniuose sužvejota žuvimi,
sumedžiotų žvėrių mėsa, surinktais
grybais, miško uogomis, kol bus gauti taršos poveikio aplinkai vertinimo
tyrimų rezultatai.
Svarbu
Iš aplinkos su oru, vandeniu ar maistu
į žmogaus ar gyvūnų organizmą patenkantys dioksinai sukelia lėtinius apsinuodijimus, kurių poveikis juntamas
ilgą laiką. Jie tirpūs riebaluose ir šiek
tiek vandenyje, kaupiasi organizmo
riebaliniame audinyje. Net labai maži
dioksino kiekiai neigiamai veikia sveikatą ir kelia pavojų gyvybei.
VMVT ir Nacionalinis maisto ir
veterinarijos rizikos vertinimo institutas, reaguodami į Alytaus mieste
ir rajone susidariusią ekstremalią
situaciją dėl padangų degimo produktų sukeliamo poveikio maisto
saugai ir gyvūnų sveikatai, pateikė
rekomendacijas, skirtas tiriamų gaisro paveiktų teritorijų gyventojams
ir veikiančioms maisto tvarkymo
įmonėms.
Tarnyba ir aplinkinių teritorijų gyventojams rekomenduoja atsižvelgti į
šias rekomendacijas, jei jie jautė dėl
gaisro kilusios taršos poveikį (kvapą,
susikaupusius dūmų debesis ir kt.)
Dėl gaisro maisto saugai
kylantys pavojai
Pagrindiniai dėl gaisro maisto saugai
kylantys pavojai yra susiję su galima
tarša policikliniais aromatiniais angliavandeniliais (pvz., benz(a)pirenu),
dioksinais, polichlorintais bifenilais,
furanais, sunkiaisiais metalais (nikeliu,
švinu, arsenu, chromu, cinku ir kt.).
Degant padangoms susidarė cheminiai
junginiai, kurie gali užteršti paviršinius
vandenis, dirvą, pasėlius. Teršalų koncentracija būna didesnė augalų paviršiuje (žievelėje, išoriniuose lapuose),
todėl didžioji dalis teršalų gali būti

pašalinama plaunant, lupant daržoves, vaisius. Be to, lapinės daržovės
jautresnės švino taršai nei šakniavaisiai
ir gumbavaisiai. Paviršinė tarša gali
būti maksimaliai pašalinta daržoves
apdorojant.
Rekomendacijos gyventojams dėl
geriamojo vandens ir maisto produktų vartojimo ir laikymo:
● sandariai uždengti geriamojo vandens šulinius, kad į juos nepatektų ore
pasklidusios degimo metu išsiskyrusios
kietosios dalelės, kiti teršalai, lietaus
vanduo;
● nenaudoti atvirų šachtinių šulinių
vandens maistui ruošti. Kadangi šis
vanduo gali būti užterštas gaisro metu
ore pasklidusiais teršalais ir nesaugus
vartoti, gerti ir maistui gaminti naudoti vandentiekio ar fasuotą geriamąjį
vandenį;
● kūdikių, vaikų ir ligonių maistui
nenaudoti vaisių ir daržovių, užaugintų ar neapsaugotų nuo išorinės taršos
gaisro paveiktoje teritorijoje;
● nevartoti maisto produktų (pakuotų, nepakuotų) iš gaisravietės, kurie
tiesiogiai buvo paveikti vandeniu ar
specialiomis gaisrui gesinti skirtomis
cheminėmis medžiagomis;
● nevartoti dar nenuimtų gaisro
paveiktoje teritorijoje augančių lapinių daržovių (pvz., špinatų, salotų),
uogų;
● nerinkti, nevartoti ir neparduoti
gaisro paveiktoje teritorijoje augančių
grybų, miško uogų (pvz., spanguolių,
putinų, šermukšnių ir pan.);
● daržoves ir vaisius, išskyrus lapines
daržoves, surinktus iš gaisro paveiktoje
teritorijoje esančio atviro grunto, prieš
vartojimą būtina kruopščiai nuplauti
tekančiu geriamuoju vandeniu, nulupti,
nuimti viršutinius lapus;
● esant galimybei, gumbavaises daržoves (bulves, topinambus), šakniavaisines daržoves (salierus, burokėlius,
morkas, pastarnokus, ridikus, ropes),
auginamas atvirame grunte ir dar nenuimtas, nuimti iš laukų ir gerai nuvalytus
nugabenti į paruoštas saugyklas;
● dar nenuimtas kopūstines daržoves
(kopūstus, brokolius, žiedinius kopūstus) ir svogūnines daržoves (česnakus,
porus, svogūnus) maksimaliai apdoroti
pašalinant išorinius lapus;
● prieš vartojant, įvertinti visų vaisių
ir daržovių būklę ir kilus bent menkiausiam įtarimui (pvz., ant vaisių, daržovių

ar jų lapų pastebima neįprasta tarša
suodžiais ir pan.), juos išmesti;
● įvertinti vaisių ir daržovių sandėliavimo patalpų būklę, ar per atvirus
langus ir duris nepateko teršalų. Kilus
bent mažiausiam įtarimui, prieš sandėliuojant patalpas išvalyti;
● nesant galimybių laikyti gyvulius
tvartuose, ganyklose ganomų gyvulių
pieno ir iš jo pagamintų produktų nevartoti maistui ir neparduoti kitiems
iki atskiro pranešimo;
● nesant galimybių gyvulius šerti
pašarais, kurie nebuvo laikomi atviroje
vietovėje, iš gyvulių gautų gyvūninių
produktų (pieno, kiaušinių, mėsos)
nevartoti maistui;
● nevartoti maistui ir neparduoti iš
ūkių ir kitų prekybos vietų gyvūninės
kilmės maisto produktų (kiaušinių,
žuvies, sužvejotos natūraliuose ar
dirbtiniuose vandens telkiniuose, asmeninėms reikmėms paskerstų gyvūnų,
sumedžiotų žvėrių vidaus organų (plaučių, kepenų, inkstų), gautų iš gaisro
paveiktų teritorijų.
Rekomendacijos maisto tvarkymo
įmonėms dėl maisto produktų ir žaliavų sandėliavimo ir gamybos:
● auginantiems vaisius, daržoves,
uogas, javus aplink taršos šaltinio zoną
rekomenduojama įvertinti vykdomos
veiklos pobūdį, mastą ir ištirti dirvožemį dėl galimos taršos dioksinais;
● sandėliuojantiems vaisius ir daržoves įvertinti, ar per saugyklų atvirus
langus, duris, ventiliacijos angas nepateko teršalų. Kilus bent mažiausiam
įtarimui, prieš sandėliuojant patalpas
išvalyti;
● įmonėms, esančioms gaisro paveiktoje teritorijoje ir sandėliuojančioms daržoves, vaisius, grūdus, maisto
produktų gamybos įmonėms, būtina
sustiprinti savikontrolės procedūras atliekant maisto produktų laboratorinius
tyrimus dėl galimos cheminės taršos
(pvz., PAA, dioksinais, PCB, furanais,
sunkiaisiais metalais (nikeliu, švinu,
arsenu, chromu, cinku ir kt.);
● gaisro paveiktoje teritorijoje veikiančioms įmonėms arba įmonėms, kurios gauna žaliavas iš gaisro paveiktos
teritorijos, įvertinti jas ir atlikti reikiamus laboratorinius tyrimus;
● maisto produktų gamybos įmonėms, esančioms gaisro paveiktoje teritorijoje, įsivertinti veiklą, atkreipiant
dėmesį į gamybos proceso ypatumus
bei galimybę teršalams patekti į maisto
grandinę per žaliavas (superkant pieną
iš gaisro paveiktų teritorijų), ventiliacijos sistemas, vandenį, kilus įtarimų,
– atlikti produkcijos laboratorinius
tyrimus;
● imtis visų priemonių, kad į rinką
būtų tiekiami tik saugūs produktai.
Rekomendacijos, kaip apsaugoti
naminius gyvūnus.
Padangų degimo metu išsiskiria
aplinkos teršalai: kietosios dalelės, anglies monoksidas, sieros oksidai, azoto
oksidai ir lakieji organiniai junginiai,
taip pat labai pavojingi oro teršalai:
policikliniai aromatiniai angliavandeniliai, dioksinai, furanai, vandenilio
chloridas, benzenas, polichlorinti bifenilai bei sunkieji metalai: arsenas,
kadmis, nikelis, cinkas, gyvsidabris,
chromas ir vanadis. Šie teršalai, išsiskirdami iš atviros padangų gaisravietės, gali sukelti ūminį (trumpalaikį) ir lėtinį (ilgalaikį) pavojų gyvūnų
augintinių ir ūkinių gyvūnų sveikatai.
Atsižvelgiant į trukmę, laipsnį ir teršalų
koncentraciją, jie gali sudirginti odą,
akis ir gleivinę, paveikti kvėpavimo
takus, slopinti centrinę nervų sistemą,

vėliau gali pasireikšti kancerogeninis ar mutageninis poveikis. Todėl
būtina imtis priemonių naminiams
gyvūnams apsaugoti:
● neleisti naminių paukščių į lauką,
kai ore yra dūmų ar kietųjų dalelių.
Visus ūkinius gyvūnus, jei tai įmanoma, laikyti ūkiniuose pastatuose
(tvartuose, vištidėse ir t. t.);
● šėrimo vietose apsirūpinti pakankamu gėlo vandens kiekiu gyvuliams girdyti. Vanduo turėtų būti iš
neužterštų degimo produktais šaltinių
(artezinių šulinių, vandentiekio ir kt.).
Šulinių vanduo gali būti užterštas į
juos patekus atmosferos krituliams,
kurie yra užteršti degimo proceso
teršalais, todėl nenaudoti vandens iš
atvirų šulinių ar šaltinių;
● Alytaus ir aplinkiniuose rajonuose, per kuriuos teka Nemunas,
dėl galimo teršalų patekimo nenaudoti Nemuno ir kitų atvirų vandens
tekinių vandens gyvuliams girdyti
iki bus ištirtas galimas vandens užterštumas;
● šerti gyvulius mažai dulkių turinčiais pašarais. Dulkių poveikį galima
sumažinti apipurškus pašarus švariu
neužterštu vandeniu;
● nešerti gyvulių nenuimtais pašariniais runkeliais, kitais pašarais,
kurie avarijos metu buvo laikomi
atviroje vietoje, neuždengti, nesandariai supakuoti ir yra užteršti pelenais
ar kt. teršalais, ir jų neparduoti;
● lauke likusius pašarus (šieną,
šiaudus, cukrinius runkelius, silosavimui skirtus kukurūzus ir kt.) kiek
įmanoma apsaugoti nuo atmosferos
kritulių, pelenų ir dulkių bent iki tol,
kol normalizuosis oro taršos rodikliai;
● jei įmanoma, laikyti gyvūnus
patalpose ir šerti pašarais, kurie nebuvo laikomi atviroje vietovėje, bei
girdyti vandeniu iš uždarų vandens
šaltinių;
● neganyti, netransportuoti gyvulių
(nebent tai būtų būtinybė);
● nuolat stebėti gyvūnų sveikatos
būklę. Pastebėjus tokius simptomus,
kaip sunkus kvėpavimas, kosulys,
dusulys, ryškios, vyšnios raudonumo dantenos ir kitos gleivinės, akių
paraudimas ar vokų susiraukšlėjimas,
nedelsiant kreiptis į veterinarijos gydytoją.
Žemės ūkio ministerija, Valstybinė maisto ir veterinarijos taryba
yra pasirengusios teikti konsultacijas dėl žalos fiksavimo ar kitą
reikalingą metodinę pagalbą.
Kontaktinis asmuo Žemės ūkio
ministerijoje – Strateginių pokyčių
valdymo grupės patarėjas Edvardas
Makšeckas, tel. 8 523 91 083.
Žemdirbiai taip pat gali konsultuotis su VMVT atstovais: valstybiniu
veterinarijos inspektoriumi Romu
Černiumi, mob. tel. 8 687 40 010
arba su patarėju Jonu Vaikšnoru, mob.
tel. 8 612 11 500.
VMVT taip pat primena, kad, esant
įtarimų dėl geriamojo vandens, maisto saugos ir kokybės, gyvūnų gerovės
pažeidimų gyventojai gali kreiptis
nemokamu telefonu 8 800 40 403,
el. paštu skundai@vmvt.lt.
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Sostinės etikos sargus Lazdijai užvertė darbais Dzūkai

kalba, kad...

To dar nebuvo – Vyriausioji tarnybinės etikos komisija viename iš savo posėdžių
svarstys dviejų su Lazdijų
rajono savivaldybe siejamų valstybės tarnautojų
galimus įstatymų pažeidimus. Abu jie įtariami laiku
nepateikę viešų ir privačių
interesų deklaracijos.

Padėjėja suskubo išeiti
Viena iš į etikos sargų nemalonę
patekusiųjų – dabar jau buvusi
merės Ausmos Miškinienės padėjėja Eglė Stasiškienė, o kitas –
neseniai savivaldybės bendrovės
„Lazdijų vanduo“ direktoriumi
tapęs Eimantas Zaburas.
Vos du mėnesius merės padėjėja padirbusi vilnietė E. Stasiškienė iš darbo išėjo rugsėjo 5-ąją.
Paskutinę E. Stasiškienės darbo
Lazdijų rajono savivaldybėje dieną jos laukė rimtas nemalonumas.
Lazdijų rajono savivaldybė gavo
Vyriausiosios tarnybinės etikos
komisijos (VTEK) raštą, adresuotą merei A. Miškinienei. Rašte
buvo prašoma atlikti tyrimą dėl
galimo E. Stasiškienės viešųjų ir
privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje pažeidimo.
Komisija gavo skundą, jog
merės padėjėja E. Stasiškienė
galimai pažeidė įstatymą, nes
nedeklaravo savo viešųjų ir privačių interesų. Pagal įstatymą,
E. Stasiškienė tai turėjo padaryti
per 30 dienų nuo darbo Lazdijų
rajono savivaldybėje pradžios,
konkrečiai – iki liepos 20 dienos,
tačiau to nepadarė.
Sužinojusios apie E. Stasiškienės
prašymą išeiti iš darbo, „Dzūkų
žinios“ nusiuntė merės padėjėjai
klausimų: „Kas paskatino pasitraukti iš pareigų? Kodėl nedeklaravo viešų ir privačių interesų? Ar
patiko darbas Lazdijuose?“
Tačiau atsakymų iš E. Stasiškienės savaitraštis nesulaukė.
Nežiūrint į tai, kad E. Stasiškienė Lazdijų rajono savivaldybėje jau nebedirba, Vyriausioji
tarnybinės etikos komisija vis tiek
svarstys jos galimai padarytą įstatymo pažeidimą.
Į klausimus neatsakė
Naujasis „Lazdijų vandens“ direktorius E. Zaburas irgi sulaukė

UAB „Lazdijų vanduo“ direktorius Eimantas Zaburas.
analogiškų VTEK įtarimų. Jis,
vasarą tapęs įmonės direktoriumi, per 30 dienų turėjo pateikti
interesų deklaraciją, tačiau to
nepadarė.
E. Zaburui pateikėme su šiuo
įtarimu susijusių klausimų.
1. Kodėl laiku nedeklaravote
viešų ir privačių interesų?
2. Ar dabar, gavęs pranešimą
iš VTEK apie galimą įstatymo
pažeidimą, jau deklaravote viešus
ir privačius interesus?
3. Kaip elgsitės, jei VTEK pripažins Jus pažeidus įstatymą?
4. Ar Jūsų vadovaujamoje
bendrovėje dirba Jūsų giminių
ar artimųjų?
5. Ar kas nors iš Jūsų artimųjų
per paskutinius trejus metus buvo
baustas už aplinkosauginių reikalavimų pažeidimus? Jei buvo, tai
kas, kada ir už ką?
Tačiau redakcija atsakymų iš
gerbiamo „Lazdijų vandens“ direktoriaus taip ir nesulaukė, nors
Visuomenės informavimo įstatymas tokią prievolę numato (žr.
informaciją puslapio apačioje).

Bandė išvengti pokalbio
Panašu, jog savivaldybės įstaigos vadovas nelabai suvokia, kad
reikalavimai čia šiek tiek kitokie
nei vadovaujant privačiai bendrovei.
Apie tai, jog E. Zaburas ne-

6 straipsnis. Teisė gauti informaciją iš valstybės
ir savivaldybių institucijų bei įstaigų

1. Kiekvienas asmuo turi teisę gauti iš valstybės ir savivaldybių
institucijų bei įstaigų, kitų biudžetinių įstaigų viešąją informaciją
apie jų veiklą, oficialius jų dokumentus (kopijas), taip pat informaciją, kurią minėtos įstaigos turi apie jį patį.
2. Valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos turi informuoti
visuomenę apie savo veiklą.
3. Valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos privalo Teisės
gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymo bei
kitų įstatymų nustatyta tvarka teikti viešąją informaciją, taip pat
turimą privačią informaciją, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus,
kai privati informacija neteikiama.
4. Informacija, kurią rengiant nereikia kaupti papildomų duomenų,
viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams, žurnalistams
pateikiama ne vėliau kaip per vieną darbo dieną, o informacija,
kurią rengiant reikia kaupti papildomus duomenis, – ne vėliau
kaip per savaitę.
5. Valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos, kitos biudžetinės įstaigos, atsisakiusios teikti viešąją informaciją viešosios informacijos rengėjui, ne vėliau kaip kitą darbo dieną turi raštu pranešti
rengėjui apie atsisakymo suteikti informaciją priežastis.

labai suvokia, kokioje įstaigoje
dirba ir kokios tvarkos turi laikytis, iliustruoja vienos žurnalistės
pasakojimas. Ji buvo susitarusi su
E. Zaburu pasikalbėti apie vandens tiekimo problemas Lazdijų
rajone. Tačiau sutartu laiku atvykus žurnalistei į suderintą vietą,
E. Zaburas į pokalbį neatvyko.
Kaip paaiškėjo vėliau, jis, ko
gero, nematė reikalo kalbėtis su
žurnaliste ir sutartu laiku išvyko
iš Lazdijų į kitą miestą. Šią situaciją išgelbėjo vienas iš savivaldybės vadovų, kuris paskambino
E. Zaburui ir pareikalavo skubiai
sugrįžti į Lazdijus ir duoti interviu
žurnalistei.
Po paslapties šydu slepiasi
„Lazdijų vandens“ bendrovės vyriausiosios buhalterės įdarbinimo
klausimas. Redakcijos žiniomis,
ji buvo įdarbinta nepaskelbus
konkurso, su ja buvo pasirašyta
neterminuota darbo sutartis.
Bendrovę valdanti Lazdijų rajono savivaldybė turėtų pasidomėti,
ar be konkurso įdarbindamas vyr.
buhalterę E. Zaburas nepažeidė
normatyvinių dokumentų.

Nuotekomis teršė gamtą
Kita nemaloni istorija yra susijusi
su E. Zaburui artimų žmonių pažeidimais. Vienas artimas E. Zaburo giminaitis buvo pagautas
leidžiantis buitines nuotekas į
gamtą.
„Mes ilgai bandėme susekti
pažeidėją, bet vis nepavykdavo
pagauti nusikaltimo vietoje. Tačiau ilgas darbas nenuėjo veltui
– pričiupome. Pasirodo, jis nebuvo prisijungęs prie centralizuotos nuotekų sistemos ir leido
visą kanalizacijos turinį, įskaitant
ir išmatas, į gamtą. Perdavėme
aplinkosaugos specialistams, kurie jį nubaudė“, – pasakojo buvęs „Lazdijų vandens“ vadovas
J. Šmulkštys.
„Dzūkų žinioms“ pavyko susisiekti su aplinkosaugos specialistu Donatu Račkausku, kuris
ir nubaudė gamtos teršėją, E. Zaburo artimą giminaitį.
„Pats jį baudžiau. Daviau privalomą nurodymą prisijungti prie
nuotekų sistemos, nes kitaip už
nevykdymą būtų į teismą ėjęs“, –
sakė D. Račkauskas.
„Dzūkų žinių“ informacija
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g Kučiūnų kultūros namų
darbuotojus reikia siųsti į kultūros mokymus. Žmonės iš
renginio išėjo pasipiktinę, kad
nebuvo pristatyti du šventėje
buvę tarybos nariai.
g Kadangi merė jau nustojo važinėti į seniūnijas,
tai dabar pradės lankyti įstaigas. Ar nesubliūkš ir šis
kaip iš pasakos skambantis
pažadas?
g Žmonės vis labiau reiškia nepasitenkinimą dabartine valdžia. Nusivylę žmonės
rašo komentarus: „balsavau
už naujus vėjus, patikėjęs
jauno ir iš pažiūros nesugedusio žmogaus pažadais ir
ryžtu, prisipažinsiu – klydau“.
Turbūt žmonės suprato, kad
tai buvo tik pigūs rinkiminiai
triukai.
g PSPC tvyro įtampa, darbuotojai bijo lapkrityje numatomos pertvarkos. Nors
neaišku, ar jos reiks, kadangi
darbuotojai baigia išsilakstyti.
g Vienos įmonės direktorius atėjusiai naujai valdžiai

net knygas pradėjo skaityt,
kuriose žodis neapykanta. Ką
gali žinoti, gal jis taip raminasi nervus, kad nesukeltų kai
kam fizinio skausmo.
g Savivaldybės administracijos direktorei trūksta elementarios kultūros ir savo srities išmanymo. Darbuotojai iš
jos kabineto išeina pakraupę.
Dažniausiai ji pradeda rėkti
– kodėl tu išėjai į nedarbingumą, turėk gėdos. Ji turbūt
nesupranta, kad nedarbingumą skiria gydytojai.
g Vakar vykusiame posėdyje apie švietimo įstaigų
ateitį rajone paaiškėjo tiek,
kad tik merė lapkričio mėnesį
paaiškins, dėl ko daroma ši
reforma, ką ji duos blogo ar
gero.
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Šioje humoristinėje rubrikoje minimų įvykių ir asmenų sutapimai su tikrove yra
atsitiktiniai.
Žinutes galite siųsti el.
paštu dzukuzinios@gmail.
com, pranešti telefonais:
(8 318) 52260, 8 670 38882.

Auksinės mintys

Milijardierius Steve Jobs
„Aš pasiekiau sėkmės viršūnę verslo pasaulyje, tačiau išskyrus
darbą aš neturėjau jokio džiaugsmo.
Turtas man buvo tik faktas, prie kurio aš pripratau.
Gulėdamas ligoninės lovoje aš supratau, kad garbė ir turtai,
kuriuos aš užgyvenau, yra beprasmiai dalykai.
Jūs galite pasamdyti ką nors, kad vairuotų Jūsų mašiną, uždirbtų
Jums pinigus, bet Jūs nieko negalite pasamdyti, kad sirgtų už Jus
ir mylėtų Jūsų mylimąją.
Nusipirkti galite bet ką, bet poros svarbiausių dalykų Jūs niekur
nenupirksite – meilės ir gyvenimo.
Dabar aš supratau, kad laikrodis, kuris kainuoja 30 dolerių, ir
laikrodis, kuris kainuoja 300, rodo tą patį laiką.
Piniginė, kuri kainuoja 30 dolerių, ir piniginė, kainuojanti 300,
talpina vienodą pinigų sumą.
Automobilis, kainuojantis 15.000, ir mašina, kainuojanti 30.000
dolerių, važiuodama tuo pačiu keliu pasieks tą patį kelionės
tikslą.
Gyvendamas name, kurio plotas 300 kvadratų, ir name, kurio
dydis 3000 kvadratų, neturėdamas šalia mylimo žmogaus Tu
jausiesi vienodai vienišas.
Žmogaus laimė – ne materialiniuose dalykuose.
Skrisdami lėktuvu pirma klase ar ekonome klase Jūs kilsite,
leisitės ar krisite kartu su juo.
Tikiuosi, Jūs supratote, kad kai šalia turite artimą žmogų, tai ir
yra tikroji laimė.“
Tai buvo jo atsisveikinimo žodžiai, pasakyti prieš iškeliaujant
anapilin.
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Aidas Kelionis
Per mano kambario langą penktadienio ryto saulė švietė skaisčiai
ir ryškiai, bet nė velnio nešildė,
o tylūs radiatoriai atrodė dar šaltesni nei įprastai. Po pietų apsivilkęs savo seną bičiulį, nežinia,
kiek jau metų sulaukusį lietpaltį,
patraukiau į Veisiejų autobusų
stotį, kurią radau pilną mokinukų,
belaukiančių keleivinės. Į stotį
beveik vienu metu įriedėjo du
autobusai, vežantys iki Leipalingio. Sėdau ne į Lazdijų autobusų parko transporto priemonę,
nes norėjau ramiai pasigrožėti
per laukus keliaujančiu rudeniu.
Įsitaisiau sėdynėje kažkur apie
vidurį, kad galėčiau stebėti ir
keleivius. Kiek parymojęs vairuotojas pasuko raktelį, suurzgė
motoras, ir autobusas išriedėjo
iš stoties. Važiuojant per tiltą
žvilgtelėjau į saulės nutviekstą ežero paviršių. Nors atrodė,
kad palyginus dar visai neseniai
galėjome pasinėrę mėgautis jo
glamonėmis, o penktadienio ir
šeštadienio vakarais šalia parko
įvairiausiomis spalvomis švietė
ir pagal muziką šoko fontanas, į
vandenį sukritę pageltę lapai liudijo, kad maudynių laikas bus tik
kitą vasarą. Išsiveržęs iš miestelio
autobusas riedėjo labai smagiu
keliu link Leipalingio. Posūkiai,
įkalnės ir nuokalnės, šalia spindintys ežerėliai ir snaudžiančios
pelkutės ir be galo tylūs bei tušti
rudeniniai laukai. Ir, žinoma, geltoni, raudoni, auksiniai, variniai
ar net žalvariniai medžių lapai.
Nors man nepatinka rudens
vėsa ir žvarba, įžūliai mėginanti
įsiskverbti po mano rūbais, bet
lapų spalvų paletė bando mane
papirkti ir taip žiauriai nesigailėti prabėgusios vasaros. Kažkur
liko rugpjūčio kaitra ir kaktą bei
kūną pilantis riebus prakaitas,
per tamsius akinius bandantys
įsiskverbti ryškūs saulės spinduliai, glostantys plikas kūno vietas.
Kažkur liko šiltas, be galo švelnus ir maloniai gaivinantis ežero

vanduo. Kažkur dingo poilsiautojų būriai, užėmę poilsiavietę,
ir jų girti riksmai vasaros nakties tyloj. Kažkur liko vasaros
nerūpestingumas, šmaikštumas
ir tas begalinis būties ir buities
lengvumas, kai viskas būna taip
paprasta, aišku, nerūpestinga,
ir tuo metu atrodo, kad taip bus
amžinai, o tamsus, žvarbus ir
šlapias ruduo prisimenamas tik
kaip labai labai tolimas ir visiškai nerealus kažkieno nelemtas
išmislas...
Išlipu iš „Kautros“ autobuso
Leipalingyje ir belaukdamas
visuomeninio transporto priemonės, kuri mane nuveš iki
Druskininkų, sukinėjuosi ir lėtai
vaikštinėju nedidukėje autobusų
stotelėje žiūrėdamas į paminklą,
pastatytą žuvusiems už Lietuvos
laisvę 1928 m. Stalino laikais
nugriautas, o atgavus nepriklausomybę vėl atstatytas. Į stotelę
ateina ponia su mažyčiu, mėnesio
amžiaus šuneliu krepšyje, be galo
gailiai viauksinčiu, nes jį atskyrė
nuo mamos, kai kurių nepadoriai
vadinamos kale. Moteris mažylį
iš Dzūkijos autobusu ruošiasi išvežti į Suvalkiją. Iki Druskininkų
riedu sulaukęs autobuso, kuris į
stotį pasuko nauju tiltu, nes senas
vis dar remontuojamas. Malonus
vairuotojas mandagiai paprašytas
išleidžia mane ir dar dvi moteris
prie „Dainavos“ sanatorijos, kurioje kasmet ir vyksta Poetiniai
Druskininkų rudenys. Dar priešaky renginio vėliavos pakėlimas
ir PDR himno skambėjimas, be
galo įdomi diskusija „Baimė:
rašyti ar nerašyti“, svečių iš Latvijos, Estijos, JAV, Japonijos,
Didžiosios Britanijos, Kroatijos
ir Baltarusijos bei mūsų poetų
eilėraščių skaitymai „Aušrinės“
salėje ir jaunųjų poetų eilės,
beriamos sausakimšame „Bubile“ – kavinės „Širdelė“ dalyje,
baltarusių poeto kalba Nobelio
literatūros premijos įteikimo jo
tautietei proga, kuri nenusilenkia
A. Lukašenkos režimui. Dar priešaky pokalbiai prie vieno stalo
su daugiau kaip 190 cm ūgio,
galingo stoto ir švelnaus būdo
Mažyliu, kuris paskutinį kartą
barzdą kirpo 1993 m., o dabar
ją, jau įspūdingo ilgio, susirišęs
į elegantišką kaselę, mano šaržą
nupiešusiu Petru, druskininkiečiu
dailininku, pasipuošusiu varlyte,
Andrium ir Jo didenybe „Jacku
Danielsu“.
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VILNONĖS ANTKLODĖS
Š. m. lapkričio 5 d. (antradienį)..

9.00 val. – Krosnoje,
10.00 val. – Šventežeryje,
10.20 val. – Avižieniuose,
10.40 val. – Veisiejuose (turguje),
11.00 val. – Viktarine,

11.15 val. – Kapčiamiestyje,
11.45 val. – Lazdijuose
(centriniame turguje),
12.20 val. – Rudaminoje,
12.35 val. – Šeštokuose.

Gamintojų kainomis parduosime vilnones viengules (54 EUR), dvigules
(60 EUR), vaikiškas (35 EUR) antklodes, vilnonius čiužinius (paklotus,
įvairių išmatavimų, 47–61 EUR), vilnones pagalves (19 EUR), patalynės
komplektus (28–31 EUR), vilnonius suktus siūlus (19 EUR/kg).
Iš natūralios avių vilnos pagaminta patalynė yra labai higieniška. Ji
higroskopiška (gali sugerti ir išgarinti daug drėgmės), nesielektrina, lengva,
šilta, gerai praleidžia orą ir ultravioletinius spindulius, sunkiai dega, pasižymi
bakteriostatinėmis savybėmis, tinka naudoti tiek vasarą, tiek žiemą.
Priimami užsakymai telefonu po 20 val., pristatome nemokamai.
Tel. 8 698 71270.
Pakruojo rajono Lygumų vilnų verpykla

Krašto kūrėjų skaitymai Teizuose:
užkietėjęs dzūkas ir žemaitis

Tądien dzūkiškos šnektos Teizuose netrūkę, kaip ir dzūkiškų dainų.
Dineta Babarskienė
Šįkart Krašto kūrėjų
skaitymai nukeliavo į Teizų biblioteką. Literatūriniais pietumis sotintasi
Teizuose.
Pirmąkart gyvenime tik dzūkiškai
šnekėti mėgino Teizų bibliotekos
bibliotekininkė Daiva Karaliūnienė, prašėsi iš jos labai nesijuokti,
jei ką ne taip pasakysianti. Tačiau
Daivai baimintis tikrai nereikėjo,
mat pats cikrinis dzūkas Juozas
Žitkauskas ją pagyręs už gražią
dzūkišką šnektą. Tądien Juozas iš
paties Vilniaus į Teizus atkakęs ne
be reikalo. Kaip pats prisipažino,
Teizuose viešėjo pirmąkart ir net
nemanęs, kad Teizai, anot jo, taip
arti Šventežerio. „Kaip kokioj pasakoj: Šventežeris, o už akimirkos
ir Teizai“, – sakė jis. Kraštietis
Juozas Žitkauskas tądien Teizuose
pristatė eilėraščių knygą „Sakyciniai ir pilniavociniai“, taip su
varluke Anelkute supažindinęs ir
teiziškius, ir, žinoma, atsivežęs
„Dzūkų kalendorių 2020“. Dargi pažadėjęs, jog kitų metų, t. y.,
2021 metų kalendoriuje, tikėtina,
savo krašto nuotrauką ant kalendoriaus išvysią ir teiziškiai. „Kalendorininkai sudarydami kalendorių
tarsi „nugyvena“ tuos metus ir jau
galvoja apie kitus“, – prisipažino
Juozas, kad jau mintijęs apie 2021
metų Dzūkų kalendorių.
Labai stilingai į Krašto kūrėjų
skaitymus literatūriniuose pietuose įsiliejo ir dvi vietos gyventojos:
Albina Kraučelienė bei Aldona
Stučkienė. Joms buvo puiki proga
susitikti su savo žmonėmis – jiems
paskaityti savos kūrybos. Aldona
Stučkienė prisipažino, jog rašanti
tai, ką matanti. Jos kūryba itin
nuoširdi, ypač sudominti turėtų
vaikus, mat daug aprašymų apie
žvėrelius, mus supančią gamtą,
gamtos ryšį su žmogumi. Meile
gimtinei, savam kraštui, savai žemei alsuoja Albinos Kraučelienės
kūriniai. „Ir naktį gimsta eilės,
tik jas reikia skubiai užsirašyti.

Kraštietis Juozas Žitkauskas Teizuose pristatė eilėraščių knygą „Sakyciniai
ir pilniavociniai“ ir, žinoma, atsivežė „Dzūkų kalendorių 2020“.
Pabėgs mintis – nesugrąžinsi“,
– sakė ponia Albina. Mokytojas,
poetas Gintarius Vžesniauskas
– tikras žemaitis, patikinęs, jog
žemaičiai labai geri žmonės.
„Žemaitijos metais Žemaitijoje
dzūkui buvo įteikta L. Ivinskio
premija“, – sakė Juozas Žitkauskas paliudydamas, kokie žemaičiai geri žmonės. Gintarius prisipažino savo „popierius“ namie
palikęs, tad savo kūrybą skaitęs
iš išmaniojo telefono.
Tądien dzūkiškos šnektos Teizuose netrūkę, kaip ir dzūkiškų
dainų, kurias atliko Teizų lais-

valaikio salės ansamblis „Svaja“. „Sesulės“ dovanojo dzūkiškų
dainų pynę, o Teizų bibliotekos
bibliotekininkė Daiva Karaliūnienė dargi atmintį susirinkusiųjų
patikrino, tokią dainą parinkusi,
kad geros galvos reikėję.
Šįkart Krašto kūrėjų skaitymai
– dzūkų tarme, išimtis – žemaičiui. Gyvo žodžio popietėje su
varluke Anelkute metai Dzūkų
kalendoriuje skaičiuoti, sesulių
dainų klausyta ir vis dzūkiškai
rokuotasi... Ir gauta tądien visokeriopo sotumo: ragauta, skaityta,
klausyta, atrasta ir mėgautasi.
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Ugniagesys pratrūko: banke, pamatę mano pajamas, pradėjo juoktis
Romas Sadauskas-Kvietkevičius,
www.DELFI.lt
Šeštokų komandos ugniagesys Rolandas Čėpla kraunasi lagaminą ir išvyksta
į Švediją dirbti statybose.
Vyras neslepia, kad apsispręsti jam teko, kai
prireikė nedidelės paskolos namo stogui suremontuoti, o banko darbuotojos,
sužinojusios, kiek uždirba
pavojingą ir svarbų darbą
dirbantis ugniagesys, pradėjo juoktis.
„Kaip tik sukanka metai, kai pradėjau dirbti Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinės gelbėjimo
tarnybos ugniagesiu. Važiavau į
Telšius, baigiau ugniagesių kursus, o, pagal fizinio pasirengimo
normatyvus, atitikau aštuoniolikmečių kategoriją. Šnekėjo, kad
atlyginimai kils, o nuo liepos jie
kaip tik sumažėjo. Už viršvalandžius niekas nemoka“, – pasakojo
R. Čėpla.
Didžiausias gaisras, kurį jam
teko gesinti, – prie Simno miestelio, Alytaus rajone, liepsnoję ežero meldai. Tuomet 4 ugniagesių
mašinos dirbo 4 valandas.
Ugniagesys sakė, kad paskutinė jo alga, atskaičius mokesčius, buvo 395 eurai. Šeštokuose
iš viso dirba 9 ugniagesiai – 4
pamainos po 2 ir skyrininkas. Jei
kas išeina atostogų arba suserga,
pasak R. Čėplos, tenka budėti po
vieną, o, norint įsivaizduoti, kaip

galėtų gesinti gaisrą vienui vienas
ugniagesys, atvykęs tarnybiniu
KAMAZ‘u į gaisrą, reikia ypatingos fantazijos. Juk miestelių
ugniagesiai, būdami arčiausiai, į
gaisrus atvyksta pirmieji ir tik vėliau, jei situacija rimta, siunčiama
pagalba iš rajono centro.
„Vienas Šeštokų komandos
narys išeina į pensiją, aš palieku
darbą, tai vietoje mūsų dviejų
priims į darbą tik vieną žmogų.
O jau gaisrinės pastatas... Kito
ūkininko tvartas geresnis“, – kalbėjo ugniagesys.
Ugniagesiai patys priskaldo
malkų ir kūrena krosnį. Pasak
R. Čėplos, kol ji dega, bent būna
šilta. Šeštokų gaisrinės pastate
nėra nei tualeto, nei dušo, o vienintelis civilizacijos požymis –
šaltas vanduo, kuriuo vyrai, grįžę
iš gaisro, gali virš dubens veidą
nusiplauti, kad bent akys matytųsi. Bet dažniausiai tiesiog nusivalo drėgnomis servetėlėmis.
„Drabužiai seni, avalynė sena.
Koviniai batai buvo kiauri, tai trejus metus pirko. Šalmą baisu užsidėti, gal kokių 50 metų senumo,
specialių pirštinių nėra, kokias
nusipirkom, tokias ir naudojam.
Apranga tiek dešimtmečių skalbta, kad jos visos savybės pasibaigusios. Jos komplektas tik vienas,
jei išskalbsi, džius 3 paras. Kai
rodo reportažą iš Alytaus padangų
gaisro ir matau atvažiavusius vilniečius su naujomis uniformomis,
net gražu žiūrėt. O parodė lazdijokus – apdriskę, apiplyšę, šalmai

Šeštokų komandos ugniagesys Rolandas Čėpla. (Romo Sadausko-Kvietkevičiaus nuotr.)
kelių dešimtmečių senumo“, –
neslėpė apmaudo vyras.
Tačiau ugniagesio darbą R. Čėpla palieka ne dėl darbo sąlygų,
kurias, jo teigimu, budint kas trečią parą, dar įmanoma iškęsti. Už
400 eurų nesiekiančią algą net ir
provincijoje pragyventi neįmanoma, o Švedijoje per valandą
jis uždirbs 11 eurų. Darbas legalus, darbdavys – Marijampolės
įmonė. Grįš namo tik savo ūkio
laukus apsėti, nes atsisakyti ūkininkavimo neketina.

„Nuėjau į banką, nes prireikė
namo stogą remontuoti. Pažiūrėjo
į mano pajamas ir pradėjo juoktis.
Sako, tu nepyk, kad mes iš tavęs juokiamės, tokios pajamos ir
dar padidintos rizikos ugniagesio
darbas. Net papildomo sveikatos
draudimo nėra, dantis išsibelsi
– pats kaltas“, – pasakojo ugniagesys.
Pasak R. Čėplos, dauguma
miestelių ugniagesių yra priešpensinio amžiaus, nes jaunesni už
tokias algas dirbti nenori.

Vieną iš paskutinių savo darbo
dienų Šeštokų gaisrinėje parodęs,
kokiomis sąlygomis budi miestelio ugniagesiai, vyras neslepia,
kad net ir labai taupydamas, maistą, kaip ir daugelis lazdijiečių,
pirkdamas Lenkijoje, pragyventi
už algą per metus taip ir neišmoko, o rekordinis visuomenės
pasitikėjimas ugniagesiais šildo
tik morališkai, bet stogo užlopyti
nepadės.

•

delfi.lt

Paskutinis mėnesio šeštadienis suvienijo Kučiūnų bendruomenę
Paskutinį spalio šeštadienį Kučiūnuose įvyko jau
tradicinė „Padėkos gamtai“ šventė, kurios metu
buvo paskelbtas rudens
ir medžioklės sezono
atidarymas. Po šv. Mišių
Šv. Kazimiero bažnyčioje,
kuriose buvo dėkojama
Dievui ir gamtai už išaugintą derlių ir miško
gėrybes, susirinkusius
renginio dalyvius pasitiko
kaimo šeimininkai – Kučiūnų seniūnijos seniūnė
Lina Marcinkevičienė,
Kučiūnų laisvalaikio salės
vadovė Jolita Karaliūnienė
ir Kučiūnų kaimo bendruomenės komitetas.

Šventėje netrūko ir nuotaikingų
veiklų: Kučiūnų medžiotojų būrelio nariai atnaujino medžioklės
įžadus, tarp jų ir buvęs Lazdijų
rajono savivaldybės meras Artūras Margelis, o visus šventės
dalyvius vaišino gardžiuoju
žvėrienos rasalu. Pirmąkart po
renovacijos duris atvėrusioje
laisvalaikio salėje susirinkusieji mėgavosi Vilniaus pučiamųjų
medžioklinių ragų klubo ansamblio „Tauro ragai“ programa.
Šia proga Kučiūnų kaimo bendruomenės pirmininkė Vilma
Dobilienė visos bendruomenės
vardu pasveikino laisvalaikio salės vadovę Jolitą Karaliūnienę

Šeštadienį Kučiūnuose šurmuliavusioje šventėje netrūko skambių dainų ir bendruomenės žmonių šypsenų.
ir įteikė puokštę, kurią sukūrė
viena iš bendruomenės moterų Rima Gavinavičienė. Gerai

nusiteikusius ir gausiai susirinkusius gyventojus bei svečius
bendruomenės moterys nuste-

bino vaišindamos didžiuliu bei
skaniu tortu.
Šeštadienį Kučiūnuose šur-

muliavusioje šventėje netrūko
skambių dainų ir bendruomenės
žmonių šypsenų.

•
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Išskirtinis „Tele2“ planas: 16 GB už 8,90 Eur/mėn.
Mobiliojo ryšio bendrovė
„Tele2“ paruošė išskirtinį
pasiūlymą savo naujiems
ir esamiems klientams –
mokėjimo planą su neribotais pokalbiais ir SMS
bei 16 GB interneto duomenų už itin patrauklią
kainą. Pasiūlymu pasinaudoti galima internetinėje
svetainėje www.tele2.lt
arba bet kuriame „Tele2“
salone.

„Atvėsus orams, vis daugiau
laiko skiriame naršymui, vaizdo įrašų žiūrėjimui ir virtualiam
bendravimui. Todėl klientams
paruošėme išskirtinį, kasdien
neribotai bendrauti leidžiantį
mokėjimo planą“, – sakė Vaida
Burnickienė, „Tele2“ pardavimų
direktorė.

Neriboti pokalbiai, SMS ir 16
GB – tik 8,90 Eur/mėn.
Naujasis mokėjimo planas ypač
tiks tiems, kuriems vis pritrūksta
mobiliųjų interneto duomenų –
turėdami 16 GB dydžio mėnesinį
duomenų paketą galėsite naršyti
savęs nevaržydami.
Šis 8,90 Eur/mėn. pasiūlymas
mokėjimo planui galioja pasirašant terminuotą 18 mėn. sutartį
be telefono arba 24 mėn. sutartį,
įsigyjant telefoną ir mokant jo
kainą dalimis (kaina ne akcijos
metu – 14,90 Eur/mėn.).
Už nurodytą mėnesinį mokestį
suteikiamas neribotas minučių
kiekis pokalbiams ir neribotas
SMS kiekis į visus Lietuvos tinklus bei 16 GB duomenų. 2,9
GB šių duomenų galima išnaudoti keliaujant Europos Sąjungos
šalyse.

Pasibaigus 18 mėn. arba 24
mėn. sutarties terminui, nuolaida
mokėjimo planui nebebus taikoma. Akcijos laikas ribotas. Daugiau informacijos rasite www.
tele2.lt, „Tele2“ salonuose ar
paskambinus 117.

Papildomos dovanos
Ir tai dar ne viskas! Užsisakius šį
mokėjimo planą ir su juo sudarius terminuotą 18 arba 24 mėn.
sutartį, kartu gausite puikių išmaniųjų paslaugų – pusmetį nieko
nekainuosiantį mobilųjį parašą
ir galimybę mėnesį nemokamai
žiūrėti visą „TV Play Premium“
pramogų paketo turinį.
Pasiūlymai papildomoms nemokamoms paslaugoms galioja jas
užsisakius kartu su minėtu mokėjimo planu ir aktyvavus jas ne vėliau
kaip per 30 dienų nuo naujo plano

sutarties pasirašymo datos.
Akcijos laikas ribotas. Daugiau
informacijos rasite www.tele2.lt,
„Tele2“ salonuose ar paskambinus 117.

„Tele2“ – skaidriausias
operatorius Lietuvoje
Technologijų lyderė „Tele2“
šiemet antrą kartą iš eilės buvo

pripažinta skaidriausia telekomunikacijų bendrove Lietuvoje. Tai
atskleidė „Transparency International“ Lietuvos skyriaus atliktas
tyrimas, kurio metu „Tele2“ surinko 100 iš 100 galimų balų.
Ką tai reiškia jums? Pasirinkę
„Tele2“, jūs pasirenkate partnerį,
teikiantį sąžiningos kainodaros
paslaugas ir pasiūlymus.

•

Paslaptingas modelis, leidžiantis prisijaukinti svajonių paukštes
Jeigu sužinotume, kad
gyventi liko visai nedaug,
ką keistume? Tokį scenarijų matėme ne viename
filme. O kaip mes kuriame
savo gyvenimo scenarijų?
Kiek svajonių paslepiame
giliausiuose stalčiuose
už gyvenimo rutinos, nes
bloga valdžia, tinginys partneris, pavydūs kolegos?
Kodėl savo gyvenimo kūrimą atiduodame kažkam
kitam ar įsivaizduojamam
likimui? Vienas indų mitas
pasakoja, kad anksčiau visi
žmonės buvo dievai, tačiau
dėl blogo jų elgesio vyriausias dievas Brahma atėmė
dieviškumą ir nusprendė
paslėpti tokioje vietoje,
kur žmogus niekada nesuras – pačiame žmoguje.

Vien tik sužinota teorija, perskaityta knyga ar išgirsta paskaita
savo galių atrasti nepadės. „Jeigu elgdamiesi taip, kaip iki šiol
elgėmės, nesugebėjome pasiekti
savo tikslų, turime pradėti elgtis
kitaip“, – sako motyvacinių mokymų trenerė Reda Slavinskaitė
bei eneagramos modelio, mokančio suprasti savo elgesio motyvus,
ekspertė.

Eneagramos modelio
istorija
Žodis „eneagrama“ reiškia devynios figūros (iš graikų kalbos).
Tikima, kad eneagrama, kaip simbolis, atsirado prieš daugiau nei
4500 metų. Ilgą laiką šis modelis
buvo praktikuojamas vienuolynuose dvasinių praktikų. XX a.
pradžioje eneagrama susidomėjo
G. Gurdžijevas, kuris labai gilinosi į sąmoningumo ugdymą.

Bolivijos filosofas O. Ičazo, išnagrinėjęs eneagramą, atrado
ryšį tarp simbolio ir asmenybės
tipų. Vėliau vienas iš šio filosofo
mokinių, psichologas, psichoterapeutas, psichiatras K. Narancho,
modelį atsivežė į JAV, jį ištyrė ir
moksliškai pagrindė bei parengė
eneatipų psichologiją.

Schema atskleidžia elgesio
paslaptis
Eneagrama – tai tokia schema,
kuri parodo, kokius elgesio modelius mes naudojame gyvenime, patys nesuprasdami kodėl.
Eneagramos modelio testas gali
padėti atpažinti, į kurį iš devynių eneagramos tipų asmenybė
yra linkusi. Tačiau ši tipologija
nėra tokia paprasta, kaip iš pirmo
žvilgsnio gali pasirodyti. Mokymų trenerė pabrėžia, kad joks
testas nėra garantuotai teisingas,
nes yra daug subjektyvių dalykų:
kokios emocinės būklės žmogus
buvo tuo metu, kiek jis buvo
atviras, kiek užsiima saviugda.
Ir tai tik pradinis etapas gilesnei
analizei.
Kiekvieną asmenybės tipą
veikia šalia esantys tipai, ir priklausomai nuo to, kuriuo iš jų
žmogus labiau naudojasi gyvenime, formuojasi potipiai. Taip
pat kiekvieno žmogaus tipui turi
įtakos tai, kuria intelekto rūšimi
jis naudojasi: emociniu, mąstymo ar instinktyviu. Eneagramos
modelio schema leidžia suprasti,
kaip kiekvieno tipo žmogus elgiasi ir jaučiasi komforto būsenoje ir
kaip strese. Eneagramos išskirtinumas tas, kad ji ne konstatuoja,
kuriam tipui mes priklausome, o
paaiškina, ką su tuo daryti: kodėl
tam tikrose situacijose elgiamės
vienaip, o kitose – kitaip, bei

Antspaudų gamyba pagal užsakymą
Seinų g. 12, Lazdijai. Tel. (8 318) 53085.

nurodo kryptį, kuria mes galime
augti. Mūsų elgesys priklauso ne
tik nuo dominuojančio tipo, bet
ir nuo aplinkos, kurioje užaugome, emocinės būsenos, instinktų,
psichikos stabilumo ir panašiai,
todėl šis modelis toks daugiasluoksnis.  

Panagrinėkime vieną iš tipų
Reda Slavinskaitė, Re-Act.lt projekto autorė, vedanti eneagramos
praktiko kursus internetu, sutiko
trumpai apibūdinti vieną iš galimų asmenybių tipų. Paimkime
vieną iš devynių tipų, pavyzdžiui,
ketvirtą – dar vadinamą individualisto tipu.
Tai itin jautrus, kūrybingas,
išskirtinis žmogus, kuris gilinasi
į save, jaučiasi nesuprastas. Jis
dažnai melancholiškas, nuvertinantis save. Šio tipo žmogus visą
gyvenimą bando pažinti save ir
suvokti, ką jis veikia šiame pasaulyje. Aplinkiniai individualistą

ne visada supranta, dėl to šis išgyvena, nes jam reikia aplinkinių
dėmesio. Kritika turi labai skaudžias pasekmes individualisto
savivertei. Komforto būsenoje
individualisto sprendimai racionalesni, jis puikiai realizuoja
savo unikalumą tobulai įgyvendindamas kūrybingas užduotis.
Streso būsenoje šio tipo žmogus
stengiasi įtikti aplinkiniams ir
jiems pataikauja savo jausmų
sąskaita.
Tačiau kiekvieno tipo žmogaus
elgesiui turi įtakos šalia esantys
tipai. Vienas individualistas gali
būti labai ambicingas, perfekcionistas, o kitas – labiau susikoncentravęs į savo vidinį pasaulį.
Individualistas turi stiprų emocinį
intelektą, jie kenčia, kad yra ne
tokie kaip visi, bet būti kaip visi
jie nei už ką nesutiktų.  

Eneagramos pritaikymas
Anot Redos Slavinskaitės, enea-

grama – žodis gal ir keistas, bet
tai nuostabus įrankis, lengvai pritaikomas tiek asmeninėms, tiek
profesinėms reikmėms. Po eneagramos praktiko kursų pradedame
kitaip vertinti kiekvieną žmogų
ir kiekvieną situaciją, tarsi kas
nuo akių būtų nuėmęs šydą. Mes
suprantame, iš kur kyla mūsų baimės ir išmokstame jas įveikti, todėl atsiveria visi keliai, vedantys
į svajonių įgyvendinimą. Mums
tampa lengviau suprasti darbuotojus ir vadovus, paprasčiau priimti
artimuosius, toleruoti aplinkinių
elgesį. Vadovams nesudėtinga nustatyti, kuris darbuotojas kurioms
užduotims labiau tiks.
Amerikoje būsimi verslininkai Eneagramos modelio mokosi
net universitetuose. Jį sėkmingai
naudoja daug žinomų kompanijų. O žmonės, išmokę ir pritaikę
šį modelį savo gyvenime, sako,
kad tai pati tikriausia kelionė į
save.

•
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Atnaujintos Šeštokų bažnytėlės aplinką tvarkė neįtikėtinai
gausus būrys parapijiečių, o dirbusiųjų laukė picos

Šeštokų ir Krosnos parapijų klebonas Eugenijus Naujalis jau ne pirmi metai vis kviečia parapijiečius į talką tvarkyti Šeštokų bažnyčios bei parapijos namų aplinką.
Dineta Babarskienė
„Picos užsakytos! Šeštadienį laukiame visų,
didelių ir mažų, talkoje
Šeštokų parapijos šventoriuje. Artėja Vėlinių
šventė ir reikia sutvarkyti
šventorių“, – taip „Facebook“ paskyroje Šeštokų ir
Krosnos parapijų klebonas
Eugenijus Naujalis kvietė
Šeštokų parapijos gyventojus rudeninėn talkon.
Taip Šeštokų parapijoje
tęsiamos rudeninės talkos
tradicijos.
Tokia rudeninė talka Šeštokų
parapijoje organizuojama kasmet: Šeštokų ir Krosnos parapijų
klebonas Eugenijus Naujalis jau
ne pirmi metai vis kviečia para-

pijiečius į talką tvarkyti Šeštokų
bažnyčios bei parapijos namų
aplinką. „Pirmais metais atėjo
vos keletas, kitais jau daugiau.
O šiais metais nė nesitikėjau, kad
tiek ateis ir mažų, ir didelių, ir
jaunų, ir senjorų. Džiaugiuosi,
kad susirinkote, džiaugiuosi buvimu kartu“, – neatsidžiaugė Šeštokų ir Krosnos parapijų klebonas
Eugenijus Naujalis. Anot klebono, jis ne dėkoja dirbusiems, mat
tai, ką darė parapijiečiai, visiems
reikalinga. „Dėkoti nedėkosiu,
bet džiaugiuosi labai, kad susirinkote, kad dar kartą įrodėte,
kad galime susitelkti bendram
darbui. Mano širdis džiaugiasi jus
visus matydama kartu“, – sakė
jau po talkos darbų Šeštokų ir
Krosnos parapijų klebonas Eugenijus Naujalis parapijos namuose.

Pasak klebono, Šeštokuose jau
tapo tradicija susirinkus į talką
sutvarkyti bažnyčios aplinką.
„Krosnoje, matyt, kitos tradicijos.
Aš nė nežinau, kas ten sutvarko
bažnyčios aplinką, atvažiuoju,
viskas sutvarkyta: lapai sugrėbti, pašluota. Jie patys tvarkosi,
man nė nežinant“, – pasakoja
klebonas.
O tą šeštadienio rytą Šeštokų gatvelėmis traukė žmonės grėbliais
nešini, kas automobiliais iš tolėliau atvyko – visi talkon. Grėbti
lapai, pjauti krūmynai, skaldytos
malkos, išvalyti bažnyčios lietaus
latakai. Parapijiečiai džiaugėsi
savąjį ugniagesį turintys, tad užlipti aukštai nebuvo problemų.
„Šaunuolis Justas“, – gyrė jauną vaikiną jie. Beje, Justui Valasevičiui spausta ranka, dėkota,

mat Justas – ugniagesys, vienas
iš Lazdijų ugniagesių komandos,
gesinusių gaisrą Alytuje. „Ne taip
čia ir aukštai“, – tarstelėjo Justas, pasiekęs bažnyčios bokštus.
Du traktoriai su priekabomis vos
spėjo vežti šakas smulkinimui, o
kiek priekabų lapų išvežta, nieks
nė nesuskaičiavo. „Oi, daug“, –
šūkčiojo dirbusieji. Darbuotis šalia atnaujintos, tiesiais bokštais,
dar dažais kvepiančios bažnytėlės malonu. Būryje, žinia, dirbti
linksmiau ir pasikalbėti yra apie
ką. Ir atrodo, nė nepavargta, nė
tų lapų tiek nebuvę, kai po darbų
pažvelgė į gražiai nugrėbtą šventorių dirbusieji. „Dar ne visi lapai
nukritę, dar bus“, – galvas užvertę į didžiulius medžius žvelgė
parapijiečiai. Klebonas labiausiai
džiaugėsi tokiu gausiu būriu su-

sirinkusiųjų, parapijiečiai – padarytu darbu. Ir visiems gerai, ir
visiems smagu. O paskui vaikų
ir jaunimo laukė žadėtos picos,
suaugusiųjų taip pat vaišės. Juk
pasidarbavus iš peties ir išalkta.
„Šventorius sutvarkytas ir paruoštas artėjančioms šventėms.
Ilgai man liks atmintyje Šeštokų
parapijos parapijiečiai, dideli ir
maži, išgirdę kvietimą ir subėgę
į talką. Tokios gausybės talkininkų mano akys dar neregėjo.
O kiek jaunimo ir vaikų susirinko, iš džiaugsmo širdis kad kiek
būtų iššokusi. Ačiū Jums visiems,
mažiems ir dideliems, kad esate.
Džiaugiuosi Jumis visais“, – jau
vakare „Facebook“ paskyroje pasidžiaugta Šeštokų ir Krosnos
parapijų klebono Eugenijaus
Naujalio.

•

Gausus kanceliarinių prekių pasirinkimas. Viskas vienoje vietoje. Laukiame Jūsų!

KNYGYNĖLIS, Seinų g. 12, Lazdijai. Tel. (8 318) 53 085, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt
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Savaitės horoskopas
Avinas (03.21—04.20)
Savaitės pradžioje atrodys, kad jūs ir
jūsų gyvenimo parteneris ar partnerė
kalbate skirtingomis kalbomis. Imtis
kažko naujo tokiu metu nepatartina,
verčiau prisiminkite senus patikrintus
būdus, kaip atgauti tarpusavio harmoniją
šiuo nelengvu metu. Savaitei baigiantis, palanku lavinti profesinius įgūdžius,
ieškoti naujų savęs įprasminimo būdų ir
plėsti kūrybinius horizontus. Leiskitės
į kelionę ar tiesiog pabendraukite su
visiškai skirtingos profesijos atstovais
– taip į kai kuriuos jums įprastus reiškinius sugebėsite pažvelgti iš skirtingo
požiūrio taško.
Jautis (04.21—05.21)
Savaitės pradžioje galite tikėtis ypač
harmoningos proto ir širdies jungties.
Tai, ką jausite, harmoningai derės su
tuo, ką mąstote ir darote. Tai bus ypač
patrauklu aplinkiniams, taip pat ir jūsų
gyvenimo partneriui ar simpatijai. Savaitei įpusėjus, darbe gali įsivyrauti nekokios nuotaikos. Pajutę, kad vadovybė
jus bando kažkokiais būdais riboti, galite neišlaikyti ir užkurti jiems neblogą
sceną. Prieš imdamiesi tokio žingsnio,
pagalvokite apie galimas pasekmes – ar
vėliau nesigailėsite?
Dvyniai (05.22—06.21)
Savaitės pradžioje bus itin nelengva laikytis iš anksto nustatytų planų. Nusiteikite, kad pasitaikys paskutinės sekundės
pokyčių, pašalinių trikdžių – tai padės
lengviau ištverti šį nelengvą momentą.
Savaitei einant į pabaigą, įsivyraus romantiškos nuotaikos, gerai seksis plėtoti
santykius su mylimu žmogumi. Būkite
iki galo atviri ir kartu išgirskite kitą.
Jausmas, kad veikiate ir tobulėjate tarsi komanda, – tik patvirtininimas, kad
einate teisinga kryptimi.
Vėžys (06.22—07.22)
Savaitę pasitiksite būdami šmaikštūs,
nuotaikingi ir nuolat dalinsitės šypsena
su kitais, ypač tais ir tomis, kuriems
simpatizuojate. Norėdami pasikrauti
naujų įspūdžių, praplėsti požiūrį į kasdienius reiškinius, apsilankykite gerame
muziejuje, nueikite į alternatyvų kiną
ar provokuojantį spektaklį. Kartu su
simpatijų objektu, be abejo. Savaitei
baigiantis, daugiau dėmesio skirkite savo
fizinei būklei ir išvaizdai. Užmegzkite
ryšius su tais, kurie siekia panašių tikslų
kaip jūs, bando susidoroti su panašiomis
problemomis – tarpusavio palaikymo
atmosfera jus dar stipriau motyvuos
siekti savo tikslų.
Liūtas (07.23—08.23)
Savaitės pradžioje atkreipkite dėmesį į
savo gyvenimo raidą ir ryšius su artimiausiais žmonėmis. Jums neblogai seksis
rasti paaiškinimus, kaip ir kodėl susiklostė jūsų tarpusavio santykiai. Dabar
– palankus metas išaiškinti visus santykių
trūkumus ir atnaujinti ryšius su tais, kurie
arčiausiai jūsų širdies. Savaitei artėjant į
pabaigą, jūsų darbas ims duoti apčiuopiamų vaisių. Mėgaukitės jais kartu.
Mergelė (08.24—09.23)
Būsite smalsūs, žingeidūs ir norėsite
savo intelektualiniu alkiu dalintis su
mylimiausiu žmogumi. Tai pasireikš
aptariant dienos įvykius arba kartu vykdant „smegenų šturmą“, kai ieškosite
kūrybiškų idėjų. Tai neabejotinai jus dar
labiau suartins. Nuo savaitės vidurio jus
„uždominuos“ darbo reikalai: iš koto
verčiantys skambučiai, laiškai ir prašymai iš kairės ir dešinės. Kad nenukryptumėte nuo įprasto tvarkaraščio, griežtai

laikykitės prioritetų ir bendraukite su
visais maloniai, bet neleiskite „lipti ant
sprando“.

Svarstyklės (09.24—10.23)
Savaitės pradžioje, tikėtina, daug galvosite apie alternatyvius pajamų didinimo būdus ir kovosite su techniniais
nesklandumais, kurie trukdo jums uždirbti daugiau. Teks nemažai padirbėti
„su popieriais“: čekiais, sąskaitomis,
užklausomis ir panašiais dalykais. Po
to grįšite tobulinti savo plano ir beveik
neabejotina, kad jums seksis puikiai.
Savaitei artėjant į pabaigą, norėsite kur
nors išvykti, atitrūkti nuo visko kartu
su mylimu žmogumi ar artimu bičiuliu.
Drąsiai planuokite pasimatymus, atostogas ar vakarėlius – tai jus suartins.
Skorpionas (10.24—11.22)
Mąstysite apie tai, kaip atrodote kitų
žmonių akimis ir kaip matote save patys.
Viską suvoksite sąmoningai – tiek save,
tiek tuos santykius su žmonėmis, kurie,
jūsų nuomone, yra svarbi jūsų identiteto
dalis. Ši „vidinė apskaita“ gali turėti
teigiamą ilgalaikį poveikį santykiams
su mylimuoju ar mylimąja. Nuo penktadienio su kolegomis ir bendradarbiais
daug kalbėsite apie savo naujausią idėją,
kaip uždirbti daugiau. Sutelkite aplink
save bendraminčių branduolį – su jais
galėsite aukso kalnus nuversti.
Šaulys (11.23—12.21)
Nuo pat savaitės pradžios kils nenumaldomas noras save lepinti ir popinti: geras
maistas, masažai, spontaniškos išvykos
kartu su savo mylimiausiu žmogumi.
Pasiduokite nuotykių troškimui – tai
tikrai jus nudžiugins. Artėjant savaitgaliui, susirūpinsite savo fizine forma ir
išvaizda – norėsite griebti jautį už ragų
ir išbandyti naujus pratimus ar dienos
režimą. Pagirtinas entuziazmas, bet,
prieš imdamiesi naujovių, gerai jomis
pasidomėkite.
Ožiaragis (12.22—01.20)
Jūsų kolegoms ir bendraminčiams bičiuliams reikia jūsų pagalbos – būkite
pasiruošę jų sugrįžimui. Gali būti, kad
vėl imsitės seno projekto, kurį buvote
trumpam atidėję į šalį. Sutelkite jėgas,
kad galėtumėte su senąja komanda imtis
naujų darbų. Savaitei įpusėjus, susitiksite
su senu pažįstamu ar net buvusia meile,
su kuriais entuziastingai aptarsite savo
giliausius troškimus ir galbūt atnaujinsite
santykius.
Vandenis (01.21—02.19)
Pirmąją savaitės pusę jus lydės kūrybiški
susitikimai su draugais ir kolegomis,
kurių metu pamatysite, kokie išradingi
žmonės jus supa, tačiau suprasite, kad ir
jūs patys nepėsti. Nuo savaitės vidurio
tapsite ambicingesni ir sieksite daugiau
atsakomybės ir paaukštinimo pareigose.
Tikėtina, kad jus lydės nesklandumai ir
techninės kliūtys, bet nepasiduokite ir
neleiskite, kad jos išmuštų jus iš vėžių
ir atgrasintų nuo pasirinkto kelio. Jūs
tiesiog privalote gauti pripažinimą, kurio
nusipelnėte.
Žuvys (02.20—03.20)
Savaitės pradžioje užgniaužę kvapą rinksite patirtis, kurios nepaprastai praplės
jūsų suvokimą. Daugiau laiko praleiskite
su mylimu žmogumi, drąsiai svajokite
apie būsimas keliones ir galimybes nuveikti kažką naujo. Naujų idėjų jums
pakaks ir savaitei įpusėjus – būtinai jas
pristatykite savo vadovybei ir kolegoms.
Tai uždegs žalią šviesą didesniam atlyginimui ar paaukštinimui pareigose.

Eteris
Ketvirtadienis
, spalio 31 d. Saulė teka 7.17, leidžiasi 16.48, dienos ilgumas
9.31. Jaunatis. Vardadieniai: Benignas, Mąstvilas, Tanvilė, Liucilė.
LRT Televizija
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,

Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto krimina-

linė policija 2“.
11.10 „Komisaras

Reksas“.
12.00 (Ne)emigrantai.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno

Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.

Orai.
14.20 Laba diena,

Lietuva.
16.40 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.

Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Daiktų istorijos.
20.25 Loterija „Keno

Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Gyvenk be skolų.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Bankas“.
24.00 Mūsų gyvūnai.
0.30 „Bloga mergaitė“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Vakaras su Edita.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 „Bankas“.
5.00 LRT radijo žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

LNK
6.00 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.30 „Tomo ir Džerio

šou“.
7.55 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
9.55 „Rozenheimo

policija“.
10.55 „Rimti reikalai 2“.
11.25 „Supermamos“.
12.00 „Bjaurusis ančiukas
Niujorke“.
13.00 „Paskolinta meilė“.
14.00 „Našlaitės“.
15.00 „Svajoklė“.
16.00 Labas vakaras,
Lietuva.
17.30 VIDO VIDeO.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Valanda su Rūta.
21.00 „Rimti reikalai 2“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 PREMJERA.
„Užslėptas grožis“.
0.35 „Begėdis“.
1.40 „Nakties
šešėliai“.
3.30 Alchemija I. Kokia
turi būti kultūros
laida?
3.55 RETROSPEKTYVA.
Ciklas „Menininkų
portretai“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Transformeriai.

Maskuotės meistrai“.
6.55 „Čipas ir Deilas
skuba į pagalbą“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.55 Gero vakaro šou.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Meilės simfonija“.
12.00 „Svotai“.
13.00 „Pažadėtoji“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Farai.
20.30 „Moterys meluoja
geriau“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Maikas ir Deivas
ieško pamergių“.
0.05 PREMJERA.
„Mara“.
2.00 „Rouzvudas“.
2.50 „Amerikiečiai“.
3.45 „X mutantai“.
4.35 „Kietuoliai“.
5.00 „Svotai“.

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

geriausia“.
8.15 „Stoties policija“.
9.15 „Paskutinis faras“.
10.15 „Daktaras Rich-

teris“.
11.25 „Privatus detektyvas Magnumas“.
12.25 „Visa menanti“.
13.25 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.55 „Stoties policija“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Daktaras Richteris“.
18.35 „CSI. Majamis“.
19.30 „Privatus detektyvas Magnumas“.
20.30 Laba diena.
21.00 „Kibernetinė zona“.
22.50 „Padangių riteriai“.
0.55 „Visa menanti“.
1.45 „Detektyvų
istorijos“.

Dzūkijos TV
6.13 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 Vantos lapas.
7.00 „Moterų daktaras“.
8.00 Nauja diena.
8.30 Nauja diena.

Rubrika.
9.00 Visi savi.
10.00 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.
11.05 „Šviesoforas“.
12.10 „Pone prezidente“.
12.40 „Meilė kaip
mėnulis“.
13.45 TV parduotuvė.
14.00 #NeSpaudai.
15.00 „Prokurorai“.
16.00 Reporteris.
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai.

16.58 Orai.
17.00 „Meilė kaip

mėnulis“.
18.00 „Pozicija“.
18.30 „Tai – sportas“.
19.00 Žinios.
19.20 Orai.
19.25 „Demaskuoti“.
20.00 Žinios.
20.25 Orai.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.58 Orai.
21.00 #NeSpaudai.
22.00 „Bruto ir Neto“.
22.30 Reporteris.
23.20 Sportas.
23.25 Orai.
23.30 Delfi dėmesio

centre.
0.00 Gyvenimas.
1.00 „Meilė kaip

mėnulis“.
2.10 „Bruto ir Neto“.
2.30 „Prokurorai“.
3.30 Reporteris.
4.00 Sportas.
4.08 Orai.
4.10 #NeSpaudai.
5.10 Laikykitės ten su

Andriumi Tapinu.

LRT Plius

saide“.
23.00 Ėvė. Mažosios

Lietuvos rašytoja.
Dokumentinė
apybraiža, skirta
rašytojos Ievos
Simonaitytės 120osioms gimimo
metinėms. 2017 m.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Euromaxx.
1.15 Mano tėviškė.
Antanas Juška ir
Kazimieras Būga.
1.30 „Sufražistė“.
3.15 Duokim garo!
4.40 Stop juosta.
5.05 Stilius.

TV1
6.00 „Pasisvėrę ir

laimingi“.
6.50 „Tėvas Motiejus“.
8.05 „Neklausk meilės

vardo“.
9.05 „Meilės sparnai“.
10.05 „Akloji“.
11.10 „Būrėja“.
12.20 „Mokytojas“.
13.20 „Drakonų kova.

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Džiazo muzikos
vakaras. XVI
tarptautinis džiazo
festivalis „Vilnius
Mama Jazz 2017“.
Jones Jones
(Lietuva, JAV).
7.05 Kultūros diena.
7.30 „Šervudo padauža
Robinas Hudas 2“.
7.40 „Kaimynai piratai“.
7.55 „44 katės“.
8.20 Mūšio laukas.
8.50 „Maistas: tiesa ar
pramanas?“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
12.40 Stop juosta.
13.05 Nacionalinė ekspedicija.
14.00 Pasaulio teisuoliai.
14.45 Naktis Manhatane.
Česlovas Gabalis
ir instrumentinis
ansamblis „Vilniaus
divertismentas“.
15.50 „Šervudo padauža
Robinas Hudas 2“.
16.00 „Kaimynai piratai“.
16.15 „44 katės“.
16.45 „Maistas: tiesa ar
pramanas?“.
17.10 „Keistuolė 4“.
18.00 Kultūros diena.
18.30 Gimę tą pačią
dieną.
19.25 Skambantys pasauliai su Nomeda
Kazlaus. Svečias
– operos legenda
Montserrat Caballe
(Ispanija).
20.20 Pirmą kartą.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Premjera. „Bitlai.
Pagaminta Mersi-

Super“.
13.50 „Stivenas Visata“.
14.10 „Muča Luča“.
14.35 „Žingsnis iki

dangaus“.
16.00 „Svaragini. Amžina

draugystė“.
17.00 „Būk su manim“.
17.30 „Keršto gėlės“.
18.25 „Mokytojas“.
19.30 „Žingsnis iki

dangaus“.
21.00 PREMJERA.

„Policijos telefonas
110“.
22.55 „Imperatorė Ki“.
1.20 „Senojo Tilto
paslaptis“.
3.20 „Prancūziška
žmogžudystė.
Mirtis Martige“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Einšteinas“.
8.30 „Rezidentai“.
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 „Topmodeliai“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Univeras“.
12.30 „Vedęs ir turi

vaikų“.
13.30 „Šaunioji įgula“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Einšteinas“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Univeras“.
18.00 „Vedęs ir turi

vaikų“.
19.00 PREMJERA. „Sara

iš ano pasaulio“.
20.00 „Rezidentai“.
20.30 Žinios.
21.00 „Adrenalinas“.
22.40 „Aukščiausia

pavara“.
0.10 „Pėdsakai“.
1.05 „Svieto lygintojai“.
1.55 „Dvi merginos be

cento“.
2.40 „Moterų lyga.

Vyrai, pinigai ir
meilė“.
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Eteris
Penktadienis
, lapkričio 1 d. Saulė teka 7.19, leidžiasi 16.45, dienos ilgumas
9.26. Jaunatis. Vardadieniai: Žygaudas, Milvydė, Andrius.

, lapkričio 2 d. Saulė teka 7.21, leidžiasi 16.43, dienos ilgumas
9.22. Jaunatis. Vardadieniai: Gedartas, Gedilė, Valentas, Valys.

LRT Televizija
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Lietuvos tūkstan-

tmečio vaikai.
7.00 Gustavo enciklope-

dija.
7.30 „Loraksas“.
9.00 Premjera. „Akių
lygyje“.
10.35 „Ernis – šiaurės
miškų vaiduoklis“.
11.30 „Pranciškus – popiežius iš Naujojo
pasaulio“.
12.25 Gražiausios poetų
dainos.
14.00 Gyvenimo spalvos
15.00 Visų Šventųjų
diena.
16.15 „100 metų
kartu“.
17.25 Loterija „Keno
Loto“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Visi kalba.
19.30 Beatos virtuvė.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Auksinis protas.
22.25 Premjera. „„Brexitas“. Karas be
taisyklių“.
0.05 Daiktų istorijos.
1.00 LRT radijo
žinios.
1.05 Nacionalinė ekspedicija.
2.00 LRT radijo
žinios.
2.05 Visi kalba.
3.00 LRT radijo
žinios.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Šventadienio
mintys.
4.00 LRT radijo
žinios.
4.05 Beatos virtuvė.
5.00 LRT radijo
žinios.
5.05 „Ernis – šiaurės
miškų vaiduoklis“.

LNK
6.30 „Broliai meškinai.

Nuotykių ieškotojai“.
7.00 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
7.25 „Tomo ir Džerio
šou“.
7.50 „Princesė gulbė.
Princesė rytoj,
piratė – šiandien“.
9.15 „Peliukas Stiuartas
Litlis 2“.
10.45 „Monstrų
namai“.
12.35 „Mano blogiausi
metai mokykloje“.
14.25 „Septynios minutės
po vidurnakčio“.
16.35 „Pelenės
istorija“.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 „Vaiduoklių
medžiotojai“.
21.50 „Heraklis“.

23.45 „Nuo sutemų iki

aušros. Budelio
duktė“.
1.40 „Užslėptas grožis“.
3.15 Pažinimo klubas.

TV3
6.20 Televitrina.
6.35 „Aladinas“.
7.05 „Ančiukų istorijos“.
7.35 „Pokahonta“.
9.10 „Šuo, kuris išgel-

bėjo Heloviną“.
11.00 „Monstrų šeimy-

nėlė“.
12.50 „Mažasis vam-

pyras“.
14.30 „Ponas Bynas“.
16.10 „Veidrodėli, veidro-

dėli“.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 PREMJERA. „Namo

su laikrodžiais
paslaptis“.
21.45 „Egzodas. Dievai ir
karaliai“.
0.50 „Devynioliktasis
stalas“.
2.20 „Maištas“.
3.50 „Pašalintieji“.

BTV
6.30 „Kalnų šventovė.

Išgyventi Alpėse“.
7.30 „Iš liūtukų – į liūtus
karalius“.
8.40 „Gyvūnijos stebuklai“.
11.00 „Gepardas, vardu
Duma“.
13.00 „Dvynys“.
15.20 „Fantomas“.
17.20 „Tango ir Kešas“.
19.30 „Amerikietiškos
imtynės“.
21.30 „Visa griaunantis“.
23.50 „Pranašas“.
1.35 „Detektyvų
istorijos“.

Dzūkijos TV
6.13 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 TV Europa pristato.

„Lietuvos gelmių
istorijos“.
7.00 Laikykitės ten. Pokalbiai. S. Prūsaitis.
8.00 #NeSpaudai.
9.00 Greiti pietūs.
10.00 Atliekų kultūra.
10.30 „Šerlokas Holmsas
ir daktaras
Vatsonas. Pažintis“.
12.10 „Pone prezidente“.
12.45 TV parduotuvė.
13.00 „Šerlokas Holmsas
ir daktaras
Vatsonas. Kruvinas
užrašas“.
14.30 „Šerloko Holmso
ir daktaro Vatsono
nuotykiai. Šantažo
karalius“.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 „Šerloko Holmso
ir daktaro Vatsono
nuotykiai. Mirtinas
susirėmimas“.
18.00 Reporteris.
18.20 Sportas.
18.28 Orai.

šeštadienis

18.30 „Šerloko Holmso

22.30 „Smaragdo

LRT Televizija

ir daktaro Vatsono
nuotykiai. Tigro
medžioklė“.
20.00 Reporteris.
20.20 Sportas.
20.28 Orai.
20.30 Oponentai.
21.00 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
22.00 „Bruto ir Neto“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Tarptautinis
turnyras „BUSHIDO
KOK“ 2019 m.
0.00 „Moterų daktaras“.
1.00 Greiti pietūs.
2.10 „Bruto ir Neto“.
2.30 „Prokurorai“.
3.30 Reporteris.
4.00 Sportas.
4.08 Orai.
4.10 Gyvenimas.
5.10 Atliekų kultūra.
5.50 Kaimo akademija.

miestas“.
23.15 Mūsų miesteliai.
Kriaunos.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Veranda. Programa
apie aplinkos
estetiką.
1.15 Džiazo muzikos
vakaras. XV
tarptautinis džiazo
festivalis „Vilnius
Mama Jazz 2016“.
Richardas Banys
(Lietuva).
1.45 „Bitlai. Pagaminta
Mersisaide“.
3.10 Lilo ir Innomine
koncertas.
4.40 7 Kauno dienos.
5.05 Nacionalinė ekspedicija.

6.00 Lietuvos Respu-

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Džiazo muzikos
vakaras. XVI
tarptautinis džiazo
festivalis „Vilnius
Mama Jazz 2017“.
7.30 „Šervudo padauža
Robinas Hudas 2“.
7.40 „Kaimynai piratai“.
7.55 „44 katės“.
8.20 Pasaulio lietuvių
žinios.
8.50 „Maistas: tiesa ar
pramanas?“.
9.15 „Vieno buto istorija.
V. Mykolaitis-Putinas“.
10.45 Nėra laiko gerumui.
11.55 „Janina Miščiukaitė. Gyvenimas
dainoje“.
12.50 „Veidas už balso –
Virgilijus Kęstutis
Noreika“.
13.45 „Stotelė“.
15.15 Dainuoju
Lietuvą.
15.30 Pasaulio dailiojo
čiuožimo taurės
varžybos. Prancūzijos „Didysis
prizas“. Vyrai.
Trumpoji programa.
17.05 Klausimėlis.lt.
17.30 Pasaulio dailiojo
čiuožimo taurės
varžybos. Prancūzijos „Didysis
prizas“. Šokiai ant
ledo. Trumpoji
programa.
18.50 Klausimėlis.lt.
19.15 Pasaulio dailiojo
čiuožimo taurės
varžybos. Prancūzijos „Didysis
prizas“. Moterys.
Trumpoji programa.
20.50 Klausimėlis.
21.10 Pasaulio dailiojo
čiuožimo taurės
varžybos. Prancūzijos „Didysis
prizas“. Poros.
Trumpoji programa.
22.25 Pirmą kartą.

TV1
6.50 „Tėvas Motiejus“.
8.05 „Neklausk meilės

vardo“.
9.05 „Meilės sparnai“.
10.05 „Akloji“.
11.10 „Būrėja“.
12.20 „Mokytojas“.
13.20 „Drakonų kova.

Super“.
13.50 „Stivenas Visata“.
14.10 „Muča Luča“.
14.35 „Žingsnis iki

dangaus“.
16.00 „Svaragini. Amžina
draugystė“.
17.00 „Būk su manim“.
18.00 „Keršto gėlės“.
18.55 „Seklė Agata. Užnuodytas pyragas“.
21.00 „Tabula Rasa“.
22.10 „Nusikaltimas prie
Baltijos jūros. Kelio
atgal nėra“.
0.05 „Senojo Tilto
paslaptis“.
2.15 „Policijos telefonas
110“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Einšteinas“.
8.30 „Rezidentai“.
9.00 Statybų gidas.
9.30 „Topmodeliai“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Univeras“.
12.30 „Vedęs ir turi

vaikų“.
13.30 „Nuovada“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Einšteinas“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Univeras“.
18.00 „Vedęs ir turi

vaikų“.
19.00 „Sara iš ano

pasaulio“.
20.00 „Rezidentai“.
21.00 Žinios.
21.45 Sportas.
21.50 Orai.
22.00 Eurolygos rung-

tynės. Stambulo
„Fenerbahce“–
Kauno „Žalgiris“.
0.20 „Žiauriai baisi
naktis 2“.
2.10 Aukščiausia
pavara.

blikos himnas.
6.05 Daiktų istorijos.
7.00 Mūšio laukas.
7.25 „Rikas, Oskaras ir

širdies graužatis“.
9.00 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 Pasaulio dokumentika. „Hipopotamai.
Afrikos upių
milžinai“.
12.55 Pasaulio dokumentika. „Neįtikėtinos
gyvūnų draugystės
3. Patys unikaliausi“.
13.50 „Džesika Flečer 9“.
15.28 Loterija „Keno
Loto“.
15.30 Žinios. Orai.
15.45 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Euromaxx.
18.30 Vakaras su Edita.
19.30 Stilius.
20.25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Šok su žvaigžde.
23.10 „Amžinybė“.
1.10 „„Brexitas“. Karas
be taisyklių“.
2.45 Pasaulio dokumentika. „Hipopotamai.
Afrikos upių
milžinai“.
3.40 Pasaulio dokumentika. „Neįtikėtinos
gyvūnų draugystės
3. Patys unikaliausi“.
4.25 „Džesika Flečer 9“.

LNK
6.40 „Tomo ir Džerio

šou“.
7.05 „Broliai meškinai.

Nuotykių ieškotojai“.
7.35 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
8.05 „Berniukas Blogiukas“.
8.30 Pažinimo klubas.
9.00 „Tomo ir Džerio
nuotykiai“.
9.30 „Ogis ir tarakonai“.
9.50 „Skūbis Dū. Cirko
palapinė“.
11.30 „Klik! Arba gyvenimas pagreitintai“.
13.45 PREMJERA.
„Pokštas arba
saldainis“.
15.35 „Jaunavedžiai“.
17.25 Kelionių panorama.
17.55 Gyvūnų pasaulis.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 „Šiurpuliukai“.
21.35 „Kelionė į Žemės
centrą“.
23.25 „Viskis, tango,
fokstrotas“.
1.30 „Heraklis“.

TV3
6.15 Televitrina.
6.30 „Ančiukų istorijos“.
7.00 „Vėžliukai nindzės“.

7.30 „Aladinas“.
8.00 „Ančiukų istorijos“.
8.30 Virtuvės istorijos.
9.00 Gardu Gardu.
10.00 Būk sveikas!
10.30 Penkių žvaigždučių

10.00 Vantos lapas.
10.30 „Pone prezidente“.
12.00 „Detektyvas Linlis“.
14.00 Gyvenimas.
15.00 Laikykitės ten su

būstas.
11.00 Misija: dirbame
sau.
11.30 „Mano pinigai“.
12.00 „Fiksikai. Didžioji
paslaptis“.
13.35 „101 dalmatinas“.
15.45 Ekstrasensai.
Stipriausių mūšis.
17.25 „Aplink Lietuvą.
Žmonės“.
18.30 TV3 žinios.
19.17 TV3 sportas.
19.22 TV3 orai.
19.25 „Eurojackpot“.
19.30 „Turtuolis vargšas“.
21.00 „Padangių akis“.
23.05 „Devintojo legiono
erelis“.
1.20 „Maikas ir Deivas
ieško pamergių“.
3.05 „Mara“.

16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Kryptys LT.
17.00 Laikykitės ten.

BTV
6.30 Laba diena.
7.30 „Muchtaro

sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
8.30 Laba diena.
9.00 Sveikatos kodas.
9.30 Sveikatos kodas
televitrina.
10.05 „Varom!“.
10.40 „Afrika. Mirtinai
pavojingi“.
11.45 „Ekstremalūs
išbandymai“.
12.20 „Būk ekstremalas“.
12.50 „Džeimio ir
Džimio kulinarinės
dvikovos“.
13.55 „Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai“.
14.55 „Muchtaro
sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
15.55 „Pavojingi kaimynai“.
17.00 Betsafe–LKL čempionatas. „CBet“–
„Neptūnas“.
19.30 Muzikinė kaukė.
22.05 „Apgaulės meistrai“.
0.20 „Galutinis tikslas“.

Dzūkijos TV
6.10 „Pasaulis iš

viršaus“.
6.35 Krepšinio pasaulyje

su V. Mačiuliu.
7.03 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 „TV Europa

pristato. Nepriklausomybės
kovų verpetuose.
Nepriklausomybės
kovų krikštas“.
7.55 „TV Europa
pristato. Nepriklausomybės kovų
verpetuose. Vladas
Putvinskis-Pūtvis“.
8.30 „Pasaulis iš
viršaus“.
9.00 Tarptautinis
turnyras „BUSHIDO
KOK 2019“.

Andriumi Tapinu.

Pokalbiai. J. Nainys.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Bruto ir Neto“.
19.00 „Moterų daktaras“.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Šviesoforas“.
21.00 Viralas.
21.30 Kitoks pokalbis su

Edvardu Žičkumi.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten.

Pokalbiai. A. Pranckevičius.
0.00 „Moterų daktaras“.
1.00 „Pagrindinis
įtariamasis“.
3.00 „Šviesoforas“.
3.20 Viralas.
3.40 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
4.40 Gyvenimas.
5.40 „Šviesoforas“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Klausimėlis.
6.20 Duokim garo!
7.45 Auksinis

protas.
9.00 Skrendam.
9.30 Pradėk nuo savęs.
10.00 Į sveikatą!
10.30 Smalsumo genas.
11.00 Kultūrų kryžkelė.

Vilniaus albumas.
11.30 Kultūrų kryžkelė.

Vilniaus sąsiuvinis.
12.00 Kultūrų kryžkelė.

Trembita.
12.30 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė.
13.00 ARTS21.
13.30 B. Kutavičius.
„Kaulo „Senis“ ant
geležinio kalno“.
14.20 Pasaulio dailiojo
čiuožimo taurės
varžybos. Prancūzijos „Didysis
prizas“. Vyrai.
Laisvoji programa.
16.10 Klausimėlis.
16.30 Pasaulio dailiojo
čiuožimo taurės
varžybos. Prancūzijos „Didysis
prizas“. Šokiai
ant ledo. Laisvoji
programa.
18.00 Stambiu planu.
18.55 Pasaulio
teisuoliai.
19.40 Klausimėlis.
20.00 Pasaulio dailiojo
čiuožimo taurės
varžybos. Prancūzijos „Didysis
prizas“. Moterys.
Laisvoji programa.
21.50 Mano tėviškė.
Simonas Stanevičius ir Simonas

Daukantas.
22.10 Pasaulio dailiojo

čiuožimo taurės
varžybos. Prancūzijos „Didysis
prizas“. Poros.
Laisvoji programa.
23.30 Festivalis
„nowJapan 2019“.
Senų draugų
melodijos.
0.30 Dabar pasaulyje.
1.00 Smalsumo genas.
1.25 „Veidas už balso –
Virgilijus Kęstutis
Noreika“.
2.20 „Stotelė“.
3.50 ARTS21.
4.15 Kelias.
4.45 Auksinis protas.

TV1
6.20 „Akloji“.
6.50 „Pragaro katytė“.
7.50 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
8.50 „Tėvas Motiejus“.
10.10 „Būrėja“.
12.00 „Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson
receptai“.
12.30 „Akloji“.
13.05 „Didelės svajonės,
mažos erdvės“.
14.30 Sveikatos namai.
15.30 Sveikatos namai
teleparduotuvė.
15.45 „Širdele
mano“.
17.45 „Akloji“.
18.50 „Būrėja“.
20.00 „Iliuzija“.
21.00 „Aš gyvas“.
22.50 „Gamtos jėgos“.
0.55 „Nusikaltimas prie
Baltijos jūros. Kelio
atgal nėra“.
2.35 „Tabula Rasa“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 Jokių kliūčių!
7.30 Iš peties.
8.30 „Simpsonai“.
9.00 Vienam gale

kablys.
9.30 Statybų gidas.
10.00 Autopilotas.
10.30 Juokingiausi

Amerikos namų
vaizdeliai.
11.00 „Beždžionės.
Nepaprastų gyvūnų
šeima“.
12.00 Jokių kliūčių!
13.00 „Beždžionės.
Nepaprastų gyvūnų
šeima“.
14.00 „Išlikimas“.
15.00 „Aliaskos geležinkeliai“.
16.00 Iš peties.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 Krovinių karai.
19.00 Amerikos
talentai.
21.00 Žinios.
21.45 Sportas.
21.50 Orai.
22.00 „Asteriksas olimpinėse žaidynėse“.
0.20 „Taksi 3“.
2.00 „Nufilmuoti
antgamtiniai
reiškiniai“.
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Eteris
Sekmadienis
, lapkričio 3 d. Saulė teka 7.23, leidžiasi 16.41, dienos ilgumas
9.18. Jaunatis. Vardadieniai: Hubertas, Martynas, Silvija, Vydmantas, Norvainė.

pirmadienis
, lapkričio 4 d. Saulė teka 7.25, leidžiasi 16.39, dienos ilgumas 9.14.
Priešpilnis. Vardadieniai: Agrikola, Karolis, Modesta, Vitalis, Eibartas, Vaidmina, Vitalijus, Vitalius.

LRT Televizija

21.00 Skambantys pa-

LRT Televizija

sauliai su Nomeda
Kazlaus. Svečias –
aktorius, režisierius
Andrejs Žagars.
22.00 Jonas Tamulionis.
Lietuviškasis
Requiem.
22.50 „Vieno buto istorija.
V. Mykolaitis-Putinas“.
0.20 „Tylus skrydis“.
1.45 „Janina Miščiukaitė. Gyvenimas
dainoje“.
2.40 „Mulai“.
4.05 Šventadienio
mintys.
4.30 Duokim garo!

6.00 Lietuvos Respu-

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Nacionalinė ekspedicija.
7.00 Šventadienio
mintys.
7.30 Klausimėlis.
8.00 Tėčio reikalai.
8.30 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite.
9.00 „Hanso Kristiano
Anderseno
pasakos. Mergaitė
su degtukais“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 Pasaulio dokumentika. Premjera. „Didžiosios pasaulio
upės. Nilas“.
12.55 Pasaulio dokumentika. Premjera.
„Gyvūnų dinastijos.
Kitu kampu“.
13.45 „Puaro“.
15.28 Loterija „Keno
Loto“.
15.30 Žinios. Orai.
15.45 Istorijos
detektyvai.
16.30 Gyvenk be skolų.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Duokim garo!
19.30 Savaitė.
20.25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
21.30 „Bloga
mergaitė“.
22.30 Premjera. „Mulai“.
24.00 „Alisa“.
1.45 Pasaulio dokumentika. „Didžiosios
pasaulio upės.
Nilas“.
2.35 Pasaulio dokumentika. „Gyvūnų
dinastijos. Kitu
kampu“.
3.25 Tėčio reikalai.
3.50 Šventadienio
mintys.
4.15 „Puaro“.

LNK
6.40 „Tomo ir Džerio

šou“.
7.05 „Broliai meškinai.
Nuotykių ieškotojai“.
7.35 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
8.05 „Berniukas Blogiukas“.
8.35 „Tomo ir Džerio
nuotykiai“.
9.00 Sveikatos namai.
9.55 „Didysis skrydis“.
11.45 „Ogis ir tarakonai“.
12.00 „Ponas būrio
mama“.
13.45 „Kaip valgyti
keptus sliekus“.
15.30 „Policijos akademija 2. Pirmoji
užduotis“.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.

19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 Šokio

revoliucija.
21.40 „Dvasia šarvuose“.
23.45 „Nėra kur bėgti“.
1.35 „Viskis, tango,

fokstrotas“.

TV3
5.45 Televitrina.
6.00 Sveikatos medis.
7.00 „Vėžliukai

nindzės“.
7.30 „Aladinas“.
8.00 „Ančiukų istorijos“.
8.30 Svajonių ūkis.
9.00 La Maistas.
10.00 Pasaulis pagal

moteris.
11.00 Svajonių sodai.
12.00 „Bremeno
plėšikai“.
13.40 PREMJERA.
„Gražuolė ir Sebastianas. Nuotykiai
tęsiasi“.
15.40 „Meilės lažybos“.
17.30 Visi mes žmonės.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 X Faktorius.
22.00 PREMJERA.
„Operacija „Hunter
Killer“.
0.30 „Egzodas. Dievai ir
karaliai“.
3.05 „Padangių akis“.

BTV
6.30 Galiūnai. Pasaulio

rąsto kėlimo
čempionatas.
7.30 „Muchtaro
sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Tarptautinis galiūnų
turnyras „Savickas
Classic“.
10.05 „Varom!“.
10.40 „Afrika. Mirtinai
pavojingi“.
11.45 „Ekstremalūs
išbandymai“.
12.20 „Būk ekstremalas“.
12.50 „Džeimio ir
Džimio kulinarinės
dvikovos“.
13.55 „Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai“.
14.55 „Muchtaro
sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
15.55 „Pavojingi kaimynai“.
17.00 Betsafe–LKL
čempionatas.
„Žalgiris“–
„Juventus“.
19.30 „Tiltas“.
21.35 „Juodasis sąrašas“.
22.30 „Gyvi numirėliai“.
23.30 „Visa griaunantis“.
1.45 „Galutinis tikslas“.

Dzūkijos TV
6.20 „Pasaulis iš

viršaus“.
6.40 „Kitoks pokalbis su
D. Žeimyte“.
7.03 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 „Gluchariovas“.

8.30 Kaimo akademija.

TV žurnalas.
9.00 2019 m. „F-1“ čempionato Meksikos
GP apžvalga.
10.00 Šiandien kimba.
11.00 Atliekų kultūra.
11.30 Nauja diena.
Rubrikos. 2019 m.
12.00 „Pagrindinis
įtariamasis“.
14.00 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
15.00 Dekonstrukcijos su
Edmundu Jakilaičiu.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
17.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai. A. Pranckevičius.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Bruto ir Neto“.
19.00 „Moterų
daktaras“.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Šviesoforas“.
21.00 Oponentai.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai. J. Nainys.
0.00 „Moterų daktaras“.
1.00 „Detektyvas Linlis“.
3.00 „Šviesoforas“.
3.20 Oponentai.
3.40 „24/7“.
4.40 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
5.40 „Šviesoforas“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Festivalis
„nowJapan 2019“.
Senų draugų
melodijos.
7.10 „Einantis Pilies
gatve“.
7.45 Krikščionio žodis.
8.00 Kelias.
8.30 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
9.00 Pasaulio lietuvių
žinios.
9.30 Linija. Spalva.
Forma.
10.00 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
10.30 Literatūros pėdsekys.
11.00 Stop juosta.
11.30 7 Kauno dienos.
12.00 Kelias į namus.
12.30 Mokslo sriuba.
13.00 Šok su žvaigžde.
15.00 Euromaxx.
15.30 Pasaulio dailiojo
čiuožimo taurės
varžybos. Prancūzijos „Didysis
prizas“. Parodomoji
programa.
18.00 Kultūringai su
Nomeda.
18.50 Mūsų miesteliai.
Kriaunos.
19.40 „Dauntono abatija
6“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.

TV1
6.55 „Akloji“.
7.25 „Pragaro

katytė“.
8.25 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.25 „Tėvas Motiejus“.
10.50 „Būrėja“.
12.00 „Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson
receptai“.
12.30 „Džino viešnagė
Italijoje“.
13.00 „Gaminame namie
su Reičele Alen“.
13.30 Sveikinimai.
15.45 „Širdele mano“.
17.45 „Akloji“.
18.50 „Būrėja“.
20.00 „Iliuzija“.
21.00 „Antrininkas“.
22.50 „Kerol“.
1.10 „Gamtos
jėgos“.
2.55 „Aš gyvas“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 Jokių kliūčių!
7.30 Iš peties.
8.30 „Simpsonai“.
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 Vienam gale

kablys.
10.00 Praeities žvalgas.
10.30 Juokingiausi
Amerikos namų
vaizdeliai.
11.00 „Beždžionės.
Nepaprastų gyvūnų
šeima“.
12.00 Jokių kliūčių!
13.00 „Pietų Afrika:
mirtinas gyvatės
įkandimas“.
14.00 „Išlikimas“.
15.00 „Aliaskos geležinkeliai“.
16.00 Iš peties.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 Krovinių karai.
19.00 Amerikos
talentai.
20.00 Gero vakaro
šou.
21.00 Žinios.
21.45 Sportas.
21.50 Orai.
22.00 NBA Action.
0.00 TIESIOGIAI. NBA
rungtynės. Čikagos
„Bulls“–Indianos
„Pacers“.
2.30 „Asteriksas olimpinėse žaidynėse“.

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,
Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto kriminalinė policija 2“.
11.10 „Komisaras
Reksas“.
12.00 Beatos virtuvė.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.40 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Vartotojų kontrolė.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 LRT forumas.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Vokietija 86“.
23.45 „Komisaras
Reksas“.
0.30 Klausimėlis.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Savaitė.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo žinios.
4.10 „Vokietija 86“.
5.00 LRT radijo žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

LNK
6.00 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.30 „Tomo ir Džerio

šou“.
7.55 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
9.55 „Rimti reikalai 2“.
10.25 „Rozenheimo
policija“.
11.25 KK2 penktadienis.
13.00 „Paskolinta meilė“.
14.00 „Našlaitės“.
15.00 „Svajoklė“.
16.00 Labas vakaras,
Lietuva.
17.30 VIDO VIDeO.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Nuo... Iki...
21.00 „Rimti reikalai 2“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.28 Telefoninė loterija
1634.
22.30 „Operacija „Argo““.
0.55 „Begėdis“.
2.05 „Dvasia šarvuose“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Transformeriai.

Maskuotės meistrai“.
6.55 „Čipas ir Deilas

skuba į pagalbą“.
7.25 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
7.55 Svajonių sodai.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Meilės simfonija“.
12.00 „Svotai“.
13.00 „Pažadėtoji“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Namas.
20.30 „Moterys meluoja
geriau“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Kobra 11“.
23.00 „Loganų sėkmė“.
1.25 „Rezidentas“.
2.15 „X mutantai“.
3.05 „Rouzvudas“.
4.00 „Amerikiečiai“.
4.50 „Kietuoliai“.
5.15 „Svotai“.

BTV
6.10 „CSI. Majamis“.
7.05 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.30 „Stoties policija“.
9.30 „Paskutinis faras“.
10.25 „Daktaras Rich-

teris“.
11.35 „Privatus detek-

tyvas Magnumas“.
12.35 „Visa menanti“.
13.35 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.55 „Stoties policija“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Daktaras Richteris“.
18.35 „CSI. Majamis“.
19.30 „Privatus detektyvas Magnumas“.
20.30 Laba diena.
21.00 „Organų vagys“.
23.10 „Apgaulės meistrai“.
1.20 „Juodasis sąrašas“.
2.05 „Gyvi numirėliai“.
2.50 „Visa menanti“.
3.35 „Detektyvų
istorijos“.

Dzūkijos TV
6.13 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 Krepšinio pasaulyje

su V. Mačiuliu.
7.00 Šiandien kimba.
8.00 „24/7“.
9.00 Apie tave.
10.00 Gyvenimas.
11.05 „Prokurorai“.
12.10 Nauja diena.

Rubrikos.
12.40 2019 m. „F-1“ čem-

pionato Meksikos
GP apžvalga.
13.45 TV parduotuvė.
14.00 Nauja diena.
14.30 Nauja diena.
Rubrika.
15.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai. A. Pranckevičius.
16.00 Reporteris.
16.48 Sportas.
16.58 Orai.

17.00 2019 m. „F-1“

20.10 Mano tėviškė.

čempionato JAV GP
apžvalga.
18.00 „Geroji naujiena“.
18.35 „Svečiuose pas
Marceliutę“.
19.00 Žinios.
19.25 Orai.
19.25 „Tai – sportas“.
19.35 „Laisvės keliu“.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Viralas.
21.00 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.
22.00 „Pone prezidente“.
22.30 Reporteris.
23.20 Sportas.
23.25 Orai.
23.30 Delfi dėmesio
centre.
0.00 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
1.00 2019 m. „F-1“
čempionato JAV GP
apžvalga.
2.10 „Pone prezidente“.
2.30 „Prokurorai“.
3.30 Reporteris.
4.00 Sportas.
4.08 Orai.
4.10 Nauja diena.
4.30 Nauja diena.
Rubrika.
4.50 Oponentai.
5.10 Gyvenimas.

Jonas Basanavičius
ir Mykolas Biržiška.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Prezidentas
Valdas Adamkus“.
23.40 Istorijos detektyvai.
0.30 DW naujienos rusų
kalba.
0.45 Dabar pasaulyje.
1.15 Šok su žvaigžde.
3.15 „Alisa“.
5.00 Prisiminkime. Ansamblis „Lietuva“.
5.10 Mūsų miesteliai.
Kriaunos.

LRT Plius

TV1
6.00 „Tabatos salonas“.
6.50 „Tėvas Motiejus“.
8.05 „Neklausk meilės

vardo“.
9.05 „Meilės

sparnai“.
10.00 „Didelės svajonės,

mažos erdvės“.
11.15 „Akloji“.
11.45 „Būrėja“.
12.20 „Bjaurusis ančiukas

Niujorke“.
13.20 „Drakonų kova.

Super“.
13.50 „Stivenas Visata“.
14.20 „Muča Luča“.
14.45 „Tėvas Motiejus“.
16.00 „Svaragini. Amžina

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Džiazo muzikos
vakaras. XV
tarptautinis džiazo
festivalis „Vilnius
Mama Jazz 2016“.
6.35 „Nėra laiko
gerumui“.
7.45 B. Kutavičius.
„Kaulo „Senis“ ant
geležinio kalno“.
8.30 Pradėk nuo savęs.
9.00 Mano tėviškė.
Antanas Juška ir
Kazimieras Būga.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas.
12.40 Linija. Spalva.
Forma.
13.05 Savaitė.
14.00 Gimę tą pačią
dieną.
14.55 Skambantys pasauliai su Nomeda
Kazlaus. Svečias –
aktorius, režisierius
Andrejs Žagars.
15.50 „Šervudo padauža
Robinas Hudas 2“.
16.00 „Kaimynai
piratai“.
16.15 „44 katės“.
16.45 „Maistas: tiesa ar
pramanas? Maistas
išsinešti“.
17.10 „Keistuolė 4“.
18.00 Kultūros
diena.
18.30 Gimę tą pačią
dieną.
19.25 „Milžiniški nacių
statiniai. Raketų
V-2 bazės“.

draugystė“.
17.00 „Būk su manim“.
18.00 „Keršto gėlės“.
18.50 PREMJERA. „Seklė

Agata“.
19.50 „Žingsnis iki

dangaus“.
21.00 „Pirmieji metai.

Pasitikime protėvius!“.
23.05 „Imperatorė Ki“.
0.20 „Senojo Tilto
paslaptis“.
2.15 „Antrininkas“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Einšteinas“.
8.30 „Rezidentai“.
9.00 Autopilotas.
9.30 „Topmodeliai“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Univeras“.
12.30 „Vedęs ir turi

vaikų“.
13.30 „Nuovada“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Einšteinas“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Univeras“.
18.00 „Vedęs ir turi

vaikų“.
19.00 „Sara iš ano

pasaulio“.
20.00 „Rezidentai“.
20.30 Žinios.
20.55 Orai.
21.00 „Universalus

karys“.
23.05 „Lemtingas posūkis

3“.
1.00 „Pėdsakai“.
1.45 „Svieto

lygintojai“.
2.30 „Moterų lyga.

Vyrai, pinigai ir
meilė“.
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Eteris
Antradienis
, lapkričio 5 d. Saulė teka 7.27, leidžiasi 16.37, dienos ilgumas
9.10. Priešpilnis. Vardadieniai: Elžbieta, Zacharijas, Audangas, Gedvydė, Florijonas, Elzė.

Trečiadienis
, lapkričio 6 d. Saulė teka 7.29, leidžiasi 16.35, dienos ilgumas
9.06. Priešpilnis. Vardadieniai: Leonardas, Melanijus, Ašmantas, Vygaudė, Armantas.

LRT Televizija

LRT Televizija

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,
Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto kriminalinė policija 2“.
11.10 „Komisaras
Reksas“.
12.00 Stilius.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.40 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 (Ne)emigrantai.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nacionalinė
ekspedicija.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Užverbuotas“.
23.45 „Komisaras
Reksas“.
0.30 Tėčio reikalai.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Istorijos detektyvai.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo žinios.
4.10 „Užverbuotas“.
5.00 LRT radijo žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

LNK
6.00 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.30 „Tomo ir Džerio

šou“.
7.55 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
9.55 „Rimti reikalai 2“.
10.25 „Rozenheimo
policija“.
11.25 „Supermamos“.
12.00 Nuo... Iki...
13.00 „Paskolinta meilė“.
14.00 „Našlaitės“.
15.00 „Svajoklė“.
16.00 Labas vakaras,
Lietuva.
17.30 VIDO VIDeO.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Bus visko.
21.00 „Rimti reikalai 2“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 „Piktas vairuotojas“.
0.40 „Begėdis“.
1.45 Operacija „Argo“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Transformeriai.

Maskuotės meistrai“.

6.55 „Čipas ir Deilas

skuba į pagalbą“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.55 Namas.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Meilės simfonija“.
12.00 „Svotai“.
13.00 „Pažadėtoji“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Prieš srovę.
20.30 „Moterys meluoja
geriau“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 PREMJERA. „Kaip
išsirinkti vyrą“.
23.55 „Skubi pagalba“.
1.00 „Rezidentas“.
1.50 „X mutantai“.
2.40 „Rouzvudas“.
4.20 „Kietuoliai“.
5.10 „Svotai“.

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

geriausia“.
8.30 „Stoties policija“.
9.30 „Paskutinis faras“.
10.25 „Daktaras Rich-

teris“.
11.35 „Privatus detektyvas Magnumas“.
12.35 „Visa menanti“.
13.35 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.55 „Stoties policija“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Daktaras Richteris“.
18.35 „CSI. Majamis“.
19.30 „Privatus detektyvas Magnumas“.
20.30 Laba diena.
21.00 „Specialistas“.
23.15 „Organų vagys“.
1.20 „Visa menanti“.
2.05 „Detektyvų
istorijos“.

Dzūkijos TV
6.13 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 Kaimo akademija.
7.00 „Moterų daktaras“.
8.00 Nauja diena.
8.30 Nauja diena.

Rubrika.
9.00 Puikūs pralaimė-

jimai.
10.00 Kitoks pokalbis su

Edvardu Žičkumi.
11.05 „Prokurorai“.
12.10 Viralas.
12.40 „Meilė kaip

mėnulis“.
13.45 TV parduotuvė.
14.00 Nauja diena.
14.30 Nauja diena.

Rubrika.
15.00 „24/7“.
16.00 Reporteris.
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 „Meilė kaip

mėnulis“.

18.00 „Geroji naujiena“.
18.35 „Tai – sportas“.
19.00 Žinios.
19.25 Orai.
19.30 „Politiko išpa-

žintis“.
20.00 Žinios.
20.25 Orai.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.58 Orai.
21.00 Laikykitės ten. Po-

kalbiai. M. Žiedas.
22.00 „Pone prezidente“.
22.30 Reporteris.
23.20 Sportas.
23.25 Orai.
23.30 Delfi dėmesio

centre.
0.00 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.
1.00 „Meilė kaip
mėnulis“.
2.10 „Pone prezidente“.
2.30 „Prokurorai“.
3.30 Reporteris.
4.00 Sportas.
4.08 Orai.
4.10 Nauja diena.
4.30 Nauja diena.
Rubrika.
4.50 Viralas.
5.10 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Daiktų istorijos.
7.00 Kultūros diena
7.30 „Šervudo padauža

Robinas Hudas 2“.
7.40 „Kaimynai piratai“.
7.55 „44 katės“.
8.20 Į sveikatą!
8.50 „Maistas: tiesa ar
pramanas? Maistas
išsinešti“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
12.40 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
13.10 Kultūringai su
Nomeda.
14.00 Gimę tą pačią
dieną.
14.55 „Milžiniški nacių
statiniai. Raketų
V-2 bazės“.
15.40 Šimtas. Įdomioji
tarpukario istorija.
15.50 „Šervudo padauža
Robinas Hudas 2“.
16.00 „Kaimynai piratai“.
16.15 „44 katės“.
16.45 „Maistas: tiesa ar
pramanas? Skanūs
garsai“.
17.10 „Keistuolė 4“.
18.00 Kultūros diena.
18.30 Gimę tą pačią
dieną.
19.25 „Septintasis dešimtmetis. Vietnamo
karas“.
20.55 FIBA Čempionų
lyga. Ostendės
„Filou“–Panevėžio
„Lietkabelis“.
23.00 Mūsų miesteliai.
Kriaunos.
23.50 Prisiminkime. Ansamblis „Lietuva“.

24.00 DW naujienos rusų

kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Mokslo sriuba.
1.15 „Prezidentas
Valdas Adamkus“.
3.25 Auksinis protas.
4.40 Skrendam.
5.05 Skambantys pasauliai su Nomeda
Kazlaus. Svečias –
aktorius, režisierius
Andrejs Žagars.

TV1
6.00 „Tabatos salonas“.
6.50 „Tėvas Motiejus“.
8.05 „Neklausk meilės

vardo“.
9.05 „Meilės sparnai“.
10.05 „Akloji“.
11.10 „Būrėja“.
12.20 „Bjaurusis ančiukas

Niujorke“.
13.20 „Drakonų kova.

Super“.
13.50 „Stivenas Visata“.
14.20 „Muča Luča“.
14.45 „Žingsnis iki
dangaus“.
16.00 „Svaragini. Amžina
draugystė“.
17.00 „Būk su manim“.
18.00 „Keršto gėlės“.
18.50 „Seklė Agata“.
19.45 „Žingsnis iki
dangaus“.
21.00 „Prancūziška
žmogžudystė.
Mirtis Averone“.
22.55 „Gyvenimo daina“.
0.50 „Senojo Tilto
paslaptis“.
2.45 „Pirmieji metai.
Pasitikime protėvius!“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Einšteinas“.
8.30 „Rezidentai“.
9.00 Praeities žvalgas.
9.30 „Topmodeliai“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Univeras“.
12.30 „Vedęs ir turi

vaikų“.
13.30 „Nuovada“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Einšteinas“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Univeras“.
18.00 „Vedęs ir turi

vaikų“.
19.00 TIESIOGIAI.

Europos taurės
krepšinio rungtynės. Krasnodaro
„Lokomotiv“–Vilniaus „Rytas“.
21.00 „Naša Raša“.
21.45 TIESIOGIAI. UEFA
čempionų lygos
rungtynės. „Liverpool FC“–„KRC
Genk“.
23.50 „Rouzvudas“.
0.50 „Pėdsakai“.
1.40 „Svieto
lygintojai“.
2.30 „Dvi merginos be
cento“.
3.15 „Moterų lyga.
Vyrai, pinigai ir
meilė“.

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,
Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto kriminalinė policija 2“.
11.10 „Komisaras
Reksas“.
12.00 Vartotojų kontrolė.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.40 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Gyvenimo spalvos.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Ypatingas būrys.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Dingę be žinios 1“.
23.45 „Komisaras
Reksas“.
0.30 „Bloga mergaitė“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Stilius.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo žinios.
4.10 „Dingę be žinios 1“.
5.00 LRT radijo žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

LNK
6.00 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.30 „Tomo ir Džerio
šou“.
7.55 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
9.55 „Rimti reikalai 2“.
10.25 „Rozenheimo
policija“.
11.25 „Supermamos“.
12.00 Bus visko.
13.00 „Paskolinta meilė“.
14.00 „Našlaitės“.
15.00 „Svajoklė“.
16.00 Labas vakaras,
Lietuva.
17.30 VIDO VIDeO.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Šiandien. Po metų.
21.00 „Rimti reikalai 2“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 PREMJERA. „Šalta
naktis“.
0.15 „Begėdis“.
1.20 „Piktas vairuotojas“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Transformeriai.

Maskuotės meistrai“.

6.55 „Čipas ir Deilas

skuba į pagalbą“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.55 Prieš srovę.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Meilės simfonija“.
12.00 „Atsargiai! Merginos“.
13.00 „Pažadėtoji“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Gero vakaro šou.
20.30 „Moterys meluoja
geriau“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „16 kvartalų“.
22.25 „Vikinglotto“.
0.00 „Skubi pagalba“.
1.00 „Rezidentas“.
1.50 „Amerikiečiai“.
2.45 Ekstrasensai tiria.
4.10 „Skubi pagalba“.
5.00 „Atsargiai! Merginos“.

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

geriausia“.
8.20 „Stoties policija“.
9.20 „Paskutinis faras“.
10.15 „Daktaras Rich-

teris“.
11.25 „Privatus detektyvas Magnumas“.
12.25 „Visa menanti“.
13.25 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.55 „Stoties policija“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Daktaras Richteris“.
18.35 „CSI. Majamis“.
19.30 „Privatus detektyvas Magnumas“.
20.30 Laba diena.
21.00 „Terminatorius“.
23.15 „Specialistas“.
1.20 „Visa menanti“.
2.05 „Detektyvų
istorijos“.

Dzūkijos TV
6.13 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 Atliekų kultūra.
7.00 „Moterų daktaras“.
8.00 Nauja diena.
8.30 Nauja diena.

Rubrika.
9.00 Sėkmės gylis.
10.00 Kitoks pokalbis su

Edvardu Žičkumi.
11.05 „Prokurorai“.
12.10 „Pone prezidente“.
12.40 „Meilė kaip

mėnulis“.
13.45 TV parduotuvė.
14.00 Nauja diena.
14.30 Nauja diena.
Rubrika.
15.00 „Prokurorai“.
16.00 Reporteris.
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva
tiesiogiai.
16.58 Orai.

17.00 „Meilė kaip

mėnulis“.
18.00 „Tai – sportas“.
18.35 „Politiko išpažintis“.
19.00 Žinios.
19.15 Orai.
19.20 „Pozicija“.
20.00 Žinios.
20.25 Orai.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.58 Orai.
21.00 Gyvenimas.
22.00 „Pone prezidente“.
22.30 Reporteris.
23.20 Sportas.
23.25 Orai.
23.27 Rubrika „Verslo
genas“.
23.30 Delfi dėmesio
centre.
0.00 Laikykitės ten. Pokalbiai. M. Žiedas.
1.00 „Meilė kaip
mėnulis“.
2.10 „Pone prezidente“.
2.30 „Prokurorai“.
3.30 Reporteris.
4.00 Sportas.
4.08 Orai.
4.10 Nauja diena.
4.30 Nauja diena.
Rubrika.
4.50 „Prokurorai“.
5.50 „Pone prezidente“.

LRT Plius

22.35 Linija. Spalva.

Forma.
23.05 Nacionalinė ekspe-

dicija.
24.00 DW naujienos rusų

kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Brandūs pokalbiai.
1.15 Vilnius Mama Jazz

2018.
2.00 „Stotelė“.
3.30 „100 metų kartu“.
4.40 Į sveikatą!
5.05 Klauskite daktaro.

TV1
6.00 „Tabatos salonas“.
6.50 „Tėvas Motiejus“.
8.05 „Neklausk meilės

vardo“.
9.05 „Meilės sparnai“.
10.05 „Akloji“.
11.10 „Būrėja“.
12.20 „Bjaurusis ančiukas

Niujorke“.
13.20 „Drakonų kova.

Super“.
13.50 „Stivenas Visata“.
14.10 „Muča Luča“.
14.35 „Žingsnis iki

dangaus“.
16.00 „Svaragini. Amžina

draugystė“.
17.00 „Būk su manim“.
18.00 „Keršto gėlės“.
18.50 „Seklė Agata“.
19.50 „Žingsnis iki

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Vilnius Mama Jazz
2018.
7.00 Kultūros diena.
7.30 „Šervudo padauža
Robinas Hudas 2“.
7.40 „Kaimynai piratai“.
7.55 „44 katės“.
8.20 Smalsumo genas.
8.50 „Maistas: tiesa ar
pramanas? Skanūs
garsai“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
12.40 Literatūros pėdsekys.
13.05 Stambiu planu.
14.00 Gimę tą pačią
dieną.
14.55 „Septintasis dešimtmetis. Vietnamo
karas“.
15.40 Šimtas. Įdomioji
tarpukario istorija.
15.50 „Šervudo padauža
Robinas Hudas 2“.
16.00 „Kaimynai piratai“.
16.15 „Smurfai“.
16.45 „Maistas: tiesa ar
pramanas? Maisto
formos“.
17.10 „Keistuolė 4“.
18.00 Kultūros diena.
18.30 Dokumentinė
apybraiža „Mes
nugalėjom“.
18.55 FIBA Čempionų
lyga. Klaipėdos
„Neptūnas“–Saragosos „Casademont“.
21.00 Premjera. „Davidas
Bowie. Kelias į
šlovę“.

dangaus“.
21.00 „Prancūziška

žmogžudystė.
Mirtis Lozere“.
22.55 „Gyvenimo daina“.
0.55 „Senojo Tilto
paslaptis“.
2.50 „Prancūziška
žmogžudystė.
Mirtis Averone“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Einšteinas“.
8.30 „Rezidentai“.
9.00 Vienam gale

kablys.
9.30 „Topmodeliai“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Univeras“.
12.30 „Vedęs ir turi

vaikų“.
13.30 „Nuovada“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Einšteinas“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Univeras“.
18.00 „Vedęs ir turi

vaikų“.
19.00 „Sara iš ano

pasaulio“.
20.00 „Rezidentai“.
20.30 Žinios.
20.55 Orai.
21.00 „Naša Raša“.
21.45 TIESIOGIAI. UEFA

čempionų lygos
rungtynės. „Real
Madrid CF“–
„Galatasaray AŞ“.
23.50 „Rouzvudas“.
0.50 „Pėdsakai“.
1.35 „Svieto lygintojai“.
2.40 „Dvi merginos be
cento“.
3.15 „Moterų lyga.
Vyrai, pinigai ir
meilė“.
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VANTOS

.

Įvairioms pirtims.
Įvairiems vanojimams.
Didesnį kiekį galiu atvežti.
Kviečiu susipažinti su
lietuviškos pirties
tradicijomis ir ritualais.

Tel. 8 633 59539.
Rulonavimas. Šienainio
gamyba.

Tel. 8 688 80688.

PARDUODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

k. butą Alytuje arba keičiu
•į 2•k.4 butą
Lazdijuose.
Tel. 8 686 53424.

••

Puikų didelį sklypą statybai
Lazdijuose.
Tel. 8 686 70841.

Ieškomi pagalbiniai
darbuotojai darbui
Vokietijoje (Berlyne
ir Rostoke).
Visos soc. garantijos.
Apmokama kelionė!
Teirautis tel. +370 636 52171.
Uždaroji akcinė bendrovė
„Lazdijų vanduo“ ieško
komandos nario
(darbininko) turinčio
traktorininko arba
C kategorijos vairuotojo
pažymėjimą.

„Sūduvos galvijai“

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.

Baldų papildymas!
Virtuvės komplektai, sofos,
lovos, kampai, spintelės,
lentynos, komodos, kėdės,
prieškambario baldai, šaldytuvai, šaldikliai, žoliapjovės, trimeriai. Nemokamas
atvežimas.

Ulonų g. 16, Alytus
(„Dainava“)
Tel. 8 683 76442

Dokumentus prašome
teikti iki 2019 m. lapkričio
11 d., adresu Gėlyno g. 21,
Lazdijai arba el. paštu
lazdijai@lazdijuvanduo.lt

MALKOS, MALKOS,
MALKOS,

pagal pageidavimus:
skaldytos, pjautos, rąstais,
beržinės, alksninės,
pušinės, drebulinės,
ąžuolinės,
eglinės, atraižos.
Vežame mažais kiekiais.

Tel. 8 657 88458.

• Statybos darbai.
• Betonavimo darbai.
• Stogų, fasadų šiltinimas.
• Mansardų įrengimas.
• Gipso plokščių montavimas.
• Glaistymas, dažymas,
plytelių klojimas.
• Medžiagų pristatymas.

Tel. 8 650 54363.
UAB „Rividė“
parduoda ir pristato:

PARDUODA

beržines ir juodalksnio
malkas.
Atvežame.
Užsakymai priimami

8 688 80175.

• Plautas aukščiausios rūšies akmens anglis (palaidos
arba fasuotos po 25 kg).
• Granulines akmens anglis
(po 1 t, po 25 kg).
• Medžio briketus.
• Durpių briketus didmaišiuose (sveriame kliento kieme).
• Medžio granules (sertifikuotos).

Tel. 8 652 71212.

sklypą Smarliūnų k.
Veisiejuose.
Sandero“ (2011 m.,
•(25•Žemės
•Tel.•38k.682butą68730.
•1,2•l,„Dacia
a, namų valda, su pastabenzinas, rida 79 000 km,
tais, 20 km nuo Druskininkų,
iš Prancūzijos), kaina sutartinė.
Nedidelį
rekreacinės
5 km nuo Veisiejų, geodeziniai
•paskirties
• žemės sklypą prie Tel. 8 629 64511.
matavimai, elektra), kaina
5 990 Eur. Tel. 8 624 17600.

sklypą Jūratės g. 10,
•Alytus
•Žemės
(12 a, namų valda, puiki

vieta, geri kaimynai, ~1 km iki
PC „Senukai“, arti mokyklos
bei darželiai, sklypo dokumentai tvarkingi, neįkeistas, miesto
komunikacijos (išskyrus
dujas), gatvė įtraukta į miesto
plėtros projektą), kaina 1 000
Eur/a, galima derėtis.
Tel. 8 677 78572.

sklypą Lazdijų r.,
•šalia•Žemės
ežero. Tel. 8 686 70841.
bendrijoje
•„Baltasis“
•Sodo namelį
(11 a žemės).
Tel. 8 656 12800.

Kapčiamiestyje (40
•a namų
•Namąvalda,
prie
upelio). Tel. 8 615 28491.

Lazdijų
•mieste.
•NamąTel.su815603a sklypu
24679.
(2 aukštas,
•34,14
•1 k.kv.butąm, Simne
su daline buitine
technika, nauji langai, šarvuotosios durys, nauja santechnika) kartu su kolektyviniu sodu
(6 a). Tel. 8 601 93000.

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

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

••

Sodybą Lazdijuose arba
keičiu į 2 k. butą I arba II
aukšte. Tel. 8 670 61649.

ežero (iki vandens apie 50 m,
sklypą iš vienos pusės riboja
keliukas, iš dviejų pusių juosia
natūralus griovys, einantis iki
ežero, idealus variantas sklype
turėti tvenkinį, patogus privažiavimas), kaina 12 000 Eur.
Tel. 8 686 70841.

••

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
vandens telkinio, atlikti geodeziniai matavimai, visos miesto
komunikacijos), kaina 20 000
Eur. Tel. 8 686 70841.

••

Namą Vainiūnų k. (buvusi
valgykla, namų valda, 30 a),
kaina 16 000 Eur.
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.

paršelius.
•Tel.•Mėsinius
+370 618 15188.
2 kaimiškus
•gaidžiukus
•Pusės metų
(vienas – Fawerol
veislės, su barzdele).
Tel. 8 613 39906.

namą Mikniš•kių•Gyvenamąjį
k., Šeštokų sen. (87 kv. m,
(7 m.).
•Tel.•Karves
8 656 84451.
63 a sklypas, gera būklė, pakeisti langai, tinkamas gyventi
iš karto, ūkiniai pastatai), kaina ••Antis. Tel. 8 602 13722.
sutartinė. Tel. 8 698 78040.
Kiaulę virš 200 kg.
•
•
Tel.
8 656 68604.
2
k.
butą
Vartuose,
Krosnos
•sen.,• kaina sutartinė.
6 mėn. mėsines telyčaites
Tel. 8 603 20920.
•(2•vnt.).
Tel. 8 686 53424.
Namą
Šeštokuose,
A.
Milu•ko•g. (medinis, apmūrytas, sto- ••Apie 200 kg kiaulę ir apie 120
kg bekoną. Tel. 8 656 68604.
gas skardinis, naujai dengtas,
miestelio vanduo, yra dušas,
tualetas, plastikiniai langai, 30 ••Antis. Tel. 8 602 13722.
a sklypas), kaina 25 000 Eur.
Tel.: +4917653371695,
••Ėringas avis. Tel. 8 642 07624.
8 685 52970

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

AUGALAI

kviečius. Galiu
•sumalti
•Avižas,ir atvežti.

••
Tel. 8 678 30989.
hidrofikuotą
Galime atvežti.
•plūgą.
•Keturvagį
•Tel.•Bulves.
Tel. 8 600 15976.
8 606 78019.
bulvių kasamąją,
•rulonų
•Lenkišką
••Vasarinius ir žieminius kviegriebtuvą, 2,10 m pločio čius, kaina 10 Eur/cnt. Galiu
Lenkišką bulvių kasamąją,
kaina 510 Eur. Tel. 8 686 70818.

kultivatorių. Tel. 8 686 70818.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

100“ (1994 m., dyze•linas,
•„Audi
automatinė pavarų dėžė
veikia gerai, variklis 2500, 85
kW, techninė apžiūra iki 2021
m. liepos, šildomos sėdynės,
vedasi gerai), kaina 650 Eur.
Tel. 8 605 99666.

Veisiejuose (30 kv.
•m,•32 a.).k. butą
Tel. 8 626 79757.
„Audi A6“ (dyzelinas, 1997
•m.•pab.,
1,9 l, 81 kW, sedanas,
3
k.
butą
Veisiejuose
(3
tamsiai
žalia,
TA iki 2021 m.
•aukštas,
• netoli pušynas, eže- spalio mėn.), kaina
1 600
ras), kaina 14 600 Eur.
Tel. 8 686 65095.

GYVULIAI

Eur. Tel. 8 614 01382.

ant ratų (iš
•Anglijos,
•Dvivietįlabainamelį
geros būklės,
1990 m.), kaina sutartinė.
Tel. 8 623 23430.

Vectra C FL“ (2006
•m.,•„Opel
1,9 l, CDTI, 110 kW, 6

pavaros, juoda spalva, xenon žibintai, lengvojo lydinio
ratlankiai, daug privalumų, ką
tik iš Vokietijos), kaina 2 490
Eur. Tel. 8 624 17600.

atvežti. Tel. 8 646 17865.

1 t moliūgų.
•Tel.•Apie
8 616 34882.
bulves.
•Tel.•Maistines
8 613 80398.
••Grūdus. Tel. 8 671 75083.
graikinių riešutų,
•mėlynųjų
•Lazdynų,ir žaliųjų
vynuogių,
įvairių braškių sodinukus ir
ekologiškas bulves.
Tel. 8 679 47212.

kviečius, kvietrugius.
•Galiu
•Avižas,
atvežti. Tel. 8 603 30725.
rulonais šiaudus.
•Tel.•Dideliais
8 600 15976.
Vasiukonio gėlininkystės
•ūkis•G.prekiauja
viržiais.
Tel. 8 626 02129, Staidarų g. 8,
Staidarų k., Lazdijų r.

KITI

m cisterną be ratų,
•kaina
•3 kub.
200 Eur. 5 kub. m cister-

ną be ratų, kaina 300 Eur.
Zafira“ (važiuojan•tis).•„Opel
Tel. 8 606 57346.
Tel. 8 686 70818.
Namelį ant ratų ant 2 ratų
duris, šviestuvą,
•(iš•Anglijos,
•naudotą
•Medines
3 vietos, idealios
kilimą, naują linoleubūklės, 1990 m.), kaina sutartinė. Tel. 8 629 64511.

••

Traktorių T-25 (techniškai
tvarkingas, su kabina).
Tel. 8 645 93659.

mą (4 kv. m). Tel. 8 682 24447.

••Akselinę. Tel. 8 602 13722.
radiatorius.
•Tel.•Ketinius
8 614 56206.
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pa r duoda
kiti

vonią.
•Tel.•Kampinę
8 684 12694.
įvairiais gėlių
•sodinukais,
•Prekiaujame
skaldele kapams,
fasuota akmens anglimi ir
baltarusiškų durpių briketais.
Atvežame. UAB „Martas“,
Gėlyno g. 17, Lazdijai.
Tel.: 8 652 51721,
(8 318) 51721.

••

Pigiai labradorito akmens
plokštes iš Ukrainos Lazdijuose. Tel. (8 318) 52156 (po
darbo valandų ir savaitgaliais).

automobilių
kokybiškai
•supirkimas.
•Visų markių
••Nuomoju betono maišyklę. •išpjauname
•Greitai irmedžius
Gali būti nevažiuo- Tel. 8 614 56206.
tiek
jantys, be techninės apžiūros,
po autoįvykio. Atsiskaitome
vietoje, sutvarkome dokumentus. Tel. 8 686 94982.

••

GYVULIAI

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

••

Įmonė tiesiogiai – galvijus
aukščiausiomis ŽŪKB „Krekenavos mėsa“ kainomis. Moka
iš karto. Tel. 8 613 79515.

IEŠKO

žemės ūkio
•paskirties
•Išsinuomočiau
žemės. Gali būti
••SULČIŲ SPAUDIMAS IR
apleista. Apleistą žemę sutvar- PASTERIZAVIMAS. Kalnų g.
kyčiau. Tel. 8 680 77728.

Jauna šeima išsinuomotų būs•tą•Lazdijuose.
Tel. 8 673 24549.
būstą.
•Pageidautina
•Išsinuomočiau
Veisiejų seniūnijoje. Tel. 8 620 46498.

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

žemės
malkas.
veršelį arba telyčią
•Tel.•Pušines
•nuo•Perku
•Šventežerio
•Išsinuomočiau
8 686 70818.
6 mėn. iki 3 metų tolessen. Laiku moku
niam auginimui. Taip pat piesutartą nuomos mokestį.
Du
minkštų
baldų
kompleknines
melžiamas
karves
arba
Tel. 8 671 50589.
•tus.• Tel. 8 684 12694.
visą bandą. Tel. 8 625 93679.
butą Lazdi•juose.
•Išsinuomočiau
Mokėsiu iki 100 Eur/mėn.
KITI
PERK A
už nuomą. Tel. 8 603 30577.
Metalo
laužo
supirkimas:
NEKILNOJAMASIS TURTAS
•juodojo
• metalo laužas – 110–
PA SL AUG OS
Eur/t, skarda – 90–100
••Žemę. Tel. 8 688 80688. 130
Eur/t. Didesnį kiekį pasiimame ••Kaminų, lietvamzdžių valyŽemės
ūkio
paskirties
mas, skardinimas.
patys. Ežero g. 39, Lazdijai.
••
žemę. Tel.: 8 615 94920,
8 614 56206.

••

Brangiai mišką (gali būti
bendraturčių, neatidalytas, su
skolomis). Sutvarkau dokumentus. Tel. 8 644 55355.

••

Perkame mišką. Teikiame
miškų priežiūros paslaugą
(miško šviesinimas, ugdymas,
tepimas repelentais).
Tel. 8 603 30577.

••

Brangiai PERKAME miškus
visoje Lietuvoje. Atsiskaitome
iš karto. Tel. 8 699 29992.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

••

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

12-16/163 (tinka
•nuo•Padangą
kombaino „Niva“ arba
rusiško 7 t kratytuvo).
Tel. 8 688 80688.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

automobilį, mokė•siu•Naudotą
iki 3 000 Eur.

Svėrimo paslaugos iki 60 t.
Darbo laikas I–V 8.00–16.00
val., VI 8.00–12.00.
Tel. 8 698 30902.

••
pianiną.
•Tel.•Naudotą
8 659 60507.

130–140 mm skersmens 1 m
ilgio vamzdį. Tel. 8 601 22865.

DAR BA S
SIŪLO

••

namelių, sandė•liukų,
•Karkasinių
malkinių statymas. Stogų
dengimas. Kiti statybos
darbai. Tel. 8 631 91211.

geriamojo van•dens•Atvežame
iš 50 m gylio naujo artezinio šulinio. Tel. 8 623 93738.

automatines skal•bimo
•Taisome
mašinas. Atvykstame į
namus. Tel. 8 615 73404.

Tel. 8 623 00597.

sprendimai“
tolimųjų reisų
•vairuotojas
•Reikalingas(turintis
•autoservisas.
•UAB „StaigūsVažiuoklės
CE kateremongoriją). Pervežimai maršrutu
Lietuva–Lenkija–Lietuva, savaitgaliai namuose. Autošaltkalvis sunkiasvoriams automobiliams remontuoti.
Tel.: 8 685 35335, 8 656 29324.
darbas namų
•tvarkytojoms
•Garantuotas(-ams)
Anglijoje.

Anglų kalba nebūtina. Uždarbis
1500–2000 Eur/mėn. Be žalingų įpročių. Tel. 8 672 41083,
www.superdarbas.com.

NU OMA

Tel. 8 692 57282.

Lengvąjį automobilį arba
mikroautobusą, pagamintą
nuo 1985 m. Gali būti techniškai netvarkingas, daužtas,
nevažiuojantis. Siūlyti įvairius
variantus. Tel. 8 687 89742.

Tel. 8 621 99958.

ūkyje.
•Suteikiamas
•Ieškau darbininko
••Atliekame visus vidaus
apgyvendinimas ir apdailos darbus.
maitinimas. Tel. 8 687 37716.

••

SIŪLO

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

tas, virinimo darbai, padangų
montavimas ir balansavimas,
žemės ūkio mašinų, sunkvežimių
padangų montavimas ir remontas, tepalų prekyba, keitimas,
įvairios žemės ūkio paslaugos,
prekyba naudota žemės ūkio
technika. Alytaus g., Krosna.
Tel.: 8 620 68034, 8 614 15051.

stogus iš savo ir
•užsakovo
•Dengiame
medžiagų. Lankstinių
gamyba ir montavimas.
Tel. 8 678 29667.

dažau bei galiu
•dirbti
•Glaistau,
kitus statybinius darbus.
Tel. 8 622 60230.

dėjimas kapinėse.
•Kapaviečių
•Trinkeliųužpylimas
skaldele
(AKMENUKAIS).
Tel. 8 682 31375.

gamybines-sanvisų markių
•automobilius,
•Superkamekemperius.
•dėliavimo
•Išnuomoju
Gali
patalpas Radvilų g.,
duris namams,
•ūkiniams
•Gaminame
pastatams, laiptus ir
būti nevažiuojantys ar po auto- Veisiejuose.
įvykio bei parvežti iš Anglijos.
Pasiimame patys, sutvarkome
reikalingus dokumentus, atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 636 60454.

Tel. 8 698 78040.

gyvenamosiose, tiek sunkiai
prieinamose teritorijose ir
kapinėse. Tel. 8 627 49416.

kitus gaminius. 27 metai gamybos patirtis. Tel. 8 686 71689.

nestandar•tinio•Išnuomojamas
išmatavimo butas Lazdijų
••Rulonavimas. Šienainio
miesto centre. Tel. 8 698 78040. gamyba. Tel. 8 688 80688.

4, Lazdijai. Dirbame kasdien
9.00–19.00 val.
Tel. 8 614 02546.

(nuo 1 ha) laukus,
•paežeres,
•Tvarkomegriovius,
savaiminiais
želdiniais, medžiais ir krūmais
apaugusius žemės ūkio paskirties sklypus. Už didelį ir tankiai
apaugusį sklypą sumokėsime.
Tel. 8 603 30577.

šaldytuvus,
•skalbykles,
•Remontuoju
indaploves, kitą buitinę techniką. Tel. 8 65087433.

Informuojame, kad 2019-11-12 9.30 val. bus atliekami žemės
sklypo, kurio kadastrinis Nr. 5945/0005:81, esančio Mikyčių k.,
Šventežerio sen., Lazdijų r. sav., kadastriniai matavimai. Sklypas
ribojasi su žemės sklypu, kurio kadastrinis Nr. 5945/0005:182,
prašome dalyvauti žemės sklypo savininkus matavime. Darbus
atliks matininkas Norgaudas Pilvinis (kvalifikacijos pažymėjimo
Nr. 2M-M-2008). Smulkesnė informacija el. paštu, kurio adresas
geo.lazdijai@gmail.com arba tel. 8 680 83000.
Informuojame, kad 2019-11-12 13.00 val.
bus atliekami kadastriniai matavimai L. P.
priklausančio žemės sklypo (kad. skl. Nr.
5938/0010:245), esančio Miesto Kolonijos
k., Seirijų sen. Kviečiame atvykti gretimų
sklypų (kad. skl. Nr. 5938/0010:266; Nr.
5938/0010:414) mirusių savininkų turto paveldėtojus.
2019-11-12 d. 14.00 val. bus atliekami kadastriniai matavimai
A. A. Ž. priklausančio žemės sklypo (kad. skl. Nr. 5943/0009:200),
esančio Keistutiškės k., Lazdijų sen. Kviečiame atvykti gretimo
sklypo (kad. skl. Nr. 5943/0009:17) mirusios savininkės V. M.
turto paveldėtojus.
Informuojame, kad 2019-11-12 d. 15.00 val. bus atliekami kadastriniai matavimai V. G. suprojektuoto žemės sklypo (proj. skl.
Nr. 1050N), esančio Kaženių k., Kučiūnų sen. Kviečiame atvykti
gretimo sklypo (kad. skl. Nr. 5918/0003:43) mirusių sąvininkų
A. G., L. G. ir V. S. A. turto paveldėtojus.
Matavimus atliks UAB „Geodala“
matininkė Erika Petruškevičiūtė.
Tel. 8 685 08308. Vasario 16-osios g. 6-4, 44250 Kaunas.
El.p. info@geodala.lt
Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir
geodezijos skyrius (K. Donelaičio g. 33-403, LT-44240 Kaunas)
prašo atsiliepti Juozapo Surdoko ir Natalijos Ryžakovienės paveldėtojus arba įgaliotus asmenis. 2019 m. lapkričio 6 d. 13.00 val.
Jūs kviečiami atvykti į Alytaus r., Simno sen., Metelytės kaimą,
prie žemės sklypo (kad. Nr. 3315/1:622), suderinti sklypų ribas
su gretimu žemės sklypu kuriam nurodytu laiku bus atliekami
kadastriniai matavimai. Su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus ar įgaliojimus.
Pasiteirauti galite VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos
ir geodezijos skyriuje K. Donelaičio g. 33-409, Kaunas arba tel.
8 675 01473. Jums neatvykus darbai bus tęsiami.
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Dėmesio!
Kalvarijoje organizuojami
mokymai:
traktorininkų TR1, TR2, SZ kategorijų
mokymo kursai;
vairuotojų A, B, BE, C, CE kategorijų mokymo kursai.
Keičiami seno pavyzdžio
traktorininkų pažymėjimai į naujus.
Kviečiame registruotis į
vairavimo kursus

Tel.: (8 343) 21847,
8 699 88498.

ĮMONĖ SUPERKA
KARVES, BULIUS ir TELYČIAS
AB „Krekenavos agrofirma“
supirkimo kainomis.
Sveria vietoje. Moka 6 ir 21 proc. PVM.
Pasiima savo transportu. Atsiskaito iš karto.

Tel.: 8 685 86131, 8 698 28063.

Norgaudas Pilvinis atlieka
geodezinius (kadastrinius)
matavimus
Tel. 8 680 83000.

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

A. Kašalyno PĮ teikia

gyvulių
sėklinimo
paslaugas. ..
Tel.: 8 698 50235,
(8 318) 45988.

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
leipalingio.giria@gmail.com

PERKA žemę.
Tel. 8 688 80688.
ose

alp
pat

e
jos
• Topografiniai ir
geodeziniai matavimai,
• žemės sklypų
formavimo ir
pertvarkymo projektai,
• detaliųjų planų rengimas

Nau

Naujoji g. 56, Alytus
Tel. : 8 678 41222,
8 655 26922

El. p. : geodezinis@gmail. com,
info@ntkarolis. lt,
www. ntkarolis. lt

BRANGIAI PERKAME ĮVAIRIUS

PERKAME
MIŠKĄ

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.
Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

Firma brangiai perka
veršelius ir didelius
mėsinius galvijus.
Moka 6 ir 21 proc..

Tel. 8 634 23551.

PERKAME
MIŠKĄ.

su žeme
ir iškirsti.
Tel. 8 682 61641
www.SuperkaMišką.lt

ARKLIUS, JAUČIUS,
TELYČIAS, KARVES.

Tel. 8 625 93 679
Perka mišką
Parduoda 13 a namų
PERKAME
su žeme ir iškirsti .
valdos sklypą Margirio
g. 3,
Miklusėnų k.,MIŠKĄ
Alytaus r.
Darome miškotvarkos
ir apvaliąją
projektus
medieną su žeme
Teikiame
miškovežio
arba išsikirsti.
Atliekame sanitarinius kirtimus
paslaugas..
(gyvatvorė, veja,
visos Konsultuojame.
bei retinimus.
UAB „VYTKERTA“,
komunikacijos šalia,
Tel. 8 680 81777
Varpilės g. 4,
kaina 1 500 Eur/a).
Senoji Varėna
Tel. 8 682 60899. Tel.: 8 610 31732, 8 623 16745,
el. p. vytkerta@gmail.com

BRANGIAI PERKAME ĮVAIRIUS

ARKLIUS, JAUČIUS,
TELYČIAS, KARVES.
Tel. 8 625 93 679

VERŠELIŲ
Veršelių
SUPIRKIMAS.
supirkimas.
Tel. 8 684 95050.

UAB „Galvijų eksportas“
Ilgastrėliu ekskavatoriumi pigiai, greitai ir kokybiškai

kasame, valome ir giliname
tvenkinius. Formuojame šlaitą,
išlyginame žemes. Patariame dėl
kasimo darbų.

perka pienu girdomus
veršelius.
Moka 6 ir 21 proc.

Tel. GALVIJŲ
8 684 95050.

Tel. 8 612 34503.

Tel.: 8 682 49384,
8 686 98223.

SUPIRKIMAS.

Tel. 8 652 50282.

• Stacionarių ir nešiojamųjų kompiuterių
remontas
•
Kompiuterių
tvarkymas

programinės

įrangos

• Navigacijų naujinimas
• Kompiuterinių tinklų projektavimas ir
tvarkymas
• Vaizdo stebėjimo sistemų diegimas
• Įmonių ir organizacijų kompiuterinės
technikos priežiūra
• Kompiuterių ir projektorių nuoma

El. p. vitoldas@varle.lt
Tel. +370 698 75597

Leidėjas UAB „Dzūkų žinios“
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