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Virš Lazdijų ligoninės grėsmingai pakibo Damoklo kardas

„Spėju, kad mūsų ligoninę sunaikins. Vaikų poskyrio uždarymas yra vienas iš žingsnių ligoninės panaikinimo link. Kai ligoninėje liks tik du skyriai, tai ligonių kasos nebesudarys sutarčių. Mūsų valdžia pati
uždarinėja ligoninę. Jei po Naujųjų metų liks tik dvi paslaugos, bus viskas baigta. Bus tuščia ligoninė, daug laisvų patalpų, o lazdijiečiai neteks svarbiausių medikų paslaugų”, — kalbėjo A. Margelis.

A

saugoti ligoninėse svarbiausias
paslaugas: terapijos, chirurgijos,
skubiosios pagalbos, pediatrijos.
Panašu, kad Lazdijų ligoninė
nusprendė eiti kitu keliu – tiesiai į susinaikinimą. Kaip kitaip
galima būtų suprasti Lazdijuose
sklindančią naujieną apie Vaikų
poskyrio uždarymą? Sunaikinus

šią paslaugą – tiesiausias kelias į
ligoninės pavertimą palaikomojo
gydymo įstaiga.

Įtaria viršijus įgaliojimus
Buvęs meras, savivaldybės tarybos narys Artūras Margelis įsitikinęs, jog ligoninės vadovybė be
savivaldybės tarybos pritarimo

neturi teisės keisti gydymo įstaigos struktūrą ir panaikinti joje
esantį Vaikų ligų poskyrį.
„Vaikų ligų poskyris buvo
patvirtintas ligoninės struktūroje, savivaldybės taryba nustatė
paslaugų spektrą, kurį turi teikti
ligoninė. Buvo sudarytos sutartys
su Teritorinėmis ligonių kasomis,

jei nebūtų numatyta tokia paslauga, tai ligonių kasos nesudarytų
sutarčių. Nežinau, kas ir kieno
pavedimu nusprendė nutraukti
Vaikų poskyrio veiklą. Naikinama paslauga, tačiau taryba to net
nesvarstė”, – sakė A. Margelis.
Tarybos narys teigė turįs
Nukelta į 5 psl.
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kai pusėje Lietuvos rajoninių ligoninių gali būti
apribotas paslaugų teikimas, į reformos mėsmalę
patekusių ligoninių savivaldybių
vadovai suka galvas, kaip iš-
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Akcija galioja: 2021.09.01-2021.09.30
Kepyklos g. 17, Alytus
Tel. (8 315) 55970
www.lankava.lt

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

Kapų tvarkymas,

senų kapaviečių restauravimas, trinkelių
klojimas, dekoravimas skaldele, akmens
plokštės dengimas.
Tel. 8 670 29901.
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Savaitės komentaras

Laisvės trisdešimtmetis suteikė galimybę mums gyventi žymiai geriau

Algimantas Mikelionis
Dažnai viešoje erdvėje tenka
girdėti, kaip paprasti žmonės,
kalbėdamiesi tarp savęs, keikia
savo valstybę. Kritika to, ką girdi, tikrai nepavadinsi, nes kalbama nepateikiant jokių argumentų
ar skaičių, o tiesiog liejamas įtūžis ir pyktis. Nors kai geriau ir
atidžiau pasižiūri, kaip gyvena
žmonės ar atskiros jų grupės,
kad blogai gyvename, sakyti net
liežuvis neapsiverčia.
Kadangi pats nevairuoju automobilio, o važinėju viešuoju transportu, tai dažnai turiu
galimybę stebėti žmones. Stotelėje laukdamas autobuso, su
pasimėgavimu stebiu žmones,

nes geresnės medžiagos savo
kūrybai vargu ar pasisemsi.
Žiūrėdamas į dabartinį jaunimą,
kuris dar mokosi mokykloje,
vis prisimenu, kaip mokykloje
mokiausi pats su savo bendraamžiais ar kiek vyresniais ir
jaunesniais mokiniais. Mokykloje iš materialių dalykų man
labiausiai nepatiko uniforma.
Na, tokia tamsiai mėlyna, nevykusio modelio, žodžiu, niekam
tikusi. Nors ir dabar kai kuriose
mokyklose jaunimas dėvi uniformas, bet jos labai skoningos
ir gražiai atrodo. Bet vis dėlto
turbūt patogiausias ir smagiausias yra laisvas stilius. Dabartiniai mokiniai, kaip dabar madinga, dėvi sportinius batelius,
firminius paplyšusius džinsus ir
įvairius bliuzonus, džemperius
ar dar ką nors. Tikrai pavydu,
kai prisimeni savo laikų net ne
mokyklines uniformas, o išeiginius rūbus. Namie stalčiuje dar
randu savo baltai juodų nuotraukų su, atvirai pasakius, prastais
ir gana nudrengtais išeiginiais

rūbais.
Dar vienas ne tik jaunimo, bet
praktiškai visų amžiaus grupių
žmonių skiriamasis bruožas yra
tai, kad beveik visi turi mobiliuosius telefonus. Jaunimas iš
visų išsiskiria tuo, kad jų telefonai itin prabangūs, išmanūs ir
tiesiog brangūs. Mokyklos laikais nei vienas mokinys iš mano
mokyklos neatvažiuodavo į ją
automobiliu, o studijų laikais gal
tik vienas iš gausaus būrio turėjo
sovietinės markės automobilį.
Jeigu anksčiau į šokius pėdindavo savo nuosavomis kojomis,
tai nūnai nieko per daug nenustebinsi lakstydamas toli gražu
ne pačios prasčiausios kokybės
automobiliais.
Dabar dar vis girdi vyresnio
amžiaus žmones skundžiantis,
kad gal jų anūkai ar proanūkiai
gyvens geriau. Mielieji, kad jau
senokai nėra ko skųstis, nes jūsų
vaikai ir anūkai gerai gyvena
jau dabar, o ateityje gyvens dar
geriau. Kad didžioji dalis tautos
važinėja automobiliais, matyti iš

tuščių ar tik pustuščių autobusų.
Automobilių stovėjimo aikštelės
prie namų, net prie respublikos
mastu labai mažų gyventojų
skaičiumi Lazdijų namų, perpildytos automobiliais.
Žinoma, darbuotojas visuomet
sakys, kad uždirba per mažai ir
alga galėtų būti didesnė, o darbdavys visada galvos, kad darbuotojui moka per daug. Tokia jau
ta žmonių prigimtis, kad norisi
turėti vis daugiau ir daugiau. Ką
gi, gal tai ir yra laisvų šalių rinkos ekonomikos variklis? Kuo
daugiau uždirbi, tuo daugiau išleidi, ir taip sukasi ratu laisvoji
ekonomika. Bet gal ir gerai, kad
žmogus vis nori kuo daugiau ir
nori gyventi kuo geriau. Bet reikia nepamiršti, jog daug ir gerai
dirbant reikia išmokti ir prasmingai bei turiningai pailsėti, kad
netaptum šių „žiurkių lenktynių“
ankstyva auka.
Bet lietuviai jau išmoko ne tik
ilsėtis, bet ir skaičiuoti, kur apsimoka ilsėtis. Daug kas, išvydę,
kad Palangoje kaitintis saulutė-

je per brangu, renkasi užsienio
kurortus, kur žymiai pigiau. O
Palangoje vaikštinėja senjorai ir
ką jūs jiems? Neseniai į Turkiją
ilsėtis išvyko mano pažįstamas.
Bedarbis, gyvenantis iš pašalpos.
O tai ką tuomet kalbėti apie dirbančius ir net gerai uždirbančius.
Šie jau gali leisti sau atostogauti
per metus kelis kartus. Štai tau
ir Lietuva, kuri prieš atkuriant
nepriklausomybę 1991 metų
kovo 11 dieną gyveno tik kiek
geriau už Ukrainą, Rusiją ir Baltarusiją...
Susiduriame su itin įdomiu
paradoksu. Kai kas, itin karštai ir su neapykanta keikdamas
Lietuvą ir atgautą laisvę bei nepriklausomybę, vis su nostalgija
prisimena sovietmetį. Na, taip,
tuomet buvai jaunas ir gražus,
pilnas jėgų. Bet kai didiesiems
Lietuvos laisvės ir demokratijos
kritikams pasiūlai važiuoti gyventi į Rusiją ar Baltarusiją, nes
ten, pasak jų, geriau, nei vienas
nepareiškia noro išvykti iš Lietuvos...

•

ARATC patirtis pristatyta Armėnijos ministerijų ir savivaldybių atstovams

„Trūksta žodžių apsakyti tam,
ką pas jus pamatėme. Sunku
patikėti, kad mums pavyks padaryti kažką panašaus, bet labai
gerai, kad galėjome savo akimis
pamatyti, kas sukurta, kaip tai
veikia, ir iš pirmų lūpų išgirsti
pasidalijimą gerąja patirtimi, kad
galėtume planuoti, kokia linkme
mums eiti, kokius žingsnius pirmiausia reikia daryti“, – sakė
Armėnijos aplinkos viceministrė
Anna Mazmanyan, susipažinusi

su Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistema.
Ši sistema, jos raida bei šiandienos rezultatai buvo pristatyti
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro (ARATC) technologijų
parke apsilankiusiems Armėnijos
Respublikos Aplinkos, Ekonomikos bei Teritorinio valdymo
ir infrastruktūros ministerijų ir
Jerevano savivaldybės atstovams.
Svečiai domėjosi Alytaus patirtimi, kuriant ir administruojant

regioninę atliekų tvarkymo sistemą.
„Svarbiausia – nebijoti. Darykite, kurkite. Mes prieš dvidešimt
metų taip pat važiavome į gerokai
toliau atliekų tvarkymo srityje
pažengusias šalis, žiūrėjome, mokėmės iš jų. Iš pradžių atrodė,
kad mums niekada nepavyks
pasiekti tokio lygio, koks buvo
ten. Bet pavyko!“ – sakė Alytaus
regiono atliekų tvarkymo centro
direktorius Algirdas Reipas.

Jis atsakė į svečių klausimus,
pasidalijo įžvalgomis ir patirtimi – ARATC buvo pirmasis
Lietuvoje įkurtas regioninis
atliekų tvarkymo centras. Šiuo
metu atliekos jame tvarkomos
pažangiais, aplinkai saugiais
būdais, naudojant modernią
techniką, sukurta ir sėkmingai
veikia antrinio daiktų panaudojimo sistema.
Armėnijos delegacijos vizitas yra Lietuvos Respublikos

vystomojo bendradarbiavimo
ir paramos demokratijai programos projekto „Tvaraus stiklo ir plastiko atliekų valdymo
sistemos sukūrimas“ dalis. Projekto metu Lietuvos ekspertai
parengė pasiūlymus Armėnijos
teisinės sistemos reformai atliekų valdymo srityje ir depozito
modeliui.

•

Alytaus regiono atliekų tvarkymo
centro inf.
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Judesio jutikliai ir
fotorelės – kada jų reikia?
Jeigu patalpoje ar sutemus lauke būnate trumpai, o kaskart
junginėti šviestuvo jungiklį nepatogu, tuomet jums reikia judesio jutiklio.
Jų būna įleidžiamų arba montuojamų paviršiuje, o atsižvelgus į apsaugos IP klasę, gali būti naudojami lauke ar vidaus
patalpose.
Lauke dažniausiai jutiklis montuojamas prie namo įėjimo, garažo vartų, sandėliuko durų. Pradeda veikti sutemus, reguliuoja,
kiek ilgai, t. y. priklausomai nuo modelio nuo 3 s iki 15 min., degs
nuo jo įsijungęs šviestuvas. Viduje judesio jutiklis dažniausiai
montuojamas koridoriuose ar kitose patalpose, kuriose nereikia
ilgai degančios šviesos.
Jeigu judesio jutiklis sąlyginai trumpam įjungia ir reguliuoja
šviesos degimo laiką, tai fotorelė skirta automatiniam namo
apšvietimui įjungti vos sutemus ir automatiškai išjungti prašvitus.
Fotorelę rekomenduojama montuoti šiaurinėje namo pusėje dėl
to, kad per anksti neįjungtų ir neišjungtų apšvietimo.
Norint prijungti judesio jutiklį ar fotorelę, dažniausiai reikia
nuvesti 3x1.5 mm2 kabelį.
Daugiau informacijos apie judesio jutiklius ir fotoreles sužinosite užsukę į specializuotą elektros prekių parduotuvę
„Elverta“ Santaikos g. 10, Alytuje.
P. S. Prekiaujame įvairiomis elektros instaliacijos prekėmis.
Dėl prekių galite kreiptis ir tel. +370 672 28 588.

REIKIA
KOMPOSTO?

Komposto galima įsigyti visose
Alytaus regione veikiančiose žaliųjų
atliekų kompostavimo aikštelėse.

Vienos tonos kaina —
19,97 Eur (su PVM).
Alytaus žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje,
Karjero g. 2, Takniškių kaime, Alovės sen., Alytaus rajone.
Tel. (8 315) 50331.
Aikštelės darbo laikas: I–IV 8.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.
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Edvinas Akromas: „Man sužvaigždėjimas
negresia, visada liksiu toks, koks esu“

Žiūrovų ir autoritetingos komisijos akivaizdoje atlikęs savos kūrybos dainą, Edvinas sulaukė žiūrovų ovacijų ir
vienbalsio teisėjų palaikymo, suteikusio teisę jam dalyvauti kitame konkurso etape.
Lazdijų kraštas Lietuvai
ir pasauliui yra padovanojęs ne vieną iškilią
asmenybę, garsinusią
Dzūkiją Lietuvoje ir pasaulyje. Jaunoji Lazdijų
karta irgi nesnaudžia,
kūrybingas, talentingas
ir užsispyręs jaunimas
sugeba sužibėti ir sulaukti bendraamžių ir
profesionalų įvertinimo.

Vienas iš naujausių talento ir užsispyrimo pavyzdžių – neseniai į
pramogų pasaulį įžengęs 27-erių
lazdijietis Edvinas Akromas, per
vieną dieną iš paprasto medinių pavėsinių gamintojo tapęs
žinomu visoje Lietuvoje. Jis
sulaukė sėkmės populiariame
muzikos talentų konkurse „X
Faktorius“.
Žiūrovų ir autoritetingos komisijos akivaizdoje atlikęs savos
kūrybos dainą, Edvinas sulaukė
žiūrovų ovacijų ir vienbalsio teisėjų palaikymo, suteikusio teisę
jam dalyvauti kitame konkurso
etape.
Apie meilę muzikai, kūrybos

procesą, netikėtai užgriuvusią
šlovę, ateities planus kalbamės
su Edvinu.

– Edvinai, iki lemtingosios
„X Faktoriaus“ transliacijos
apie tave niekas nieko nežino-

Edvino pagaminta pavėsinė iš kreivuolių.

jo. Tai gal trumpai papasakok
apie save.
– Visą laiką gyvenu Lazdijuose,
niekur kitur nebuvau išvažiavęs
gyventi. Čia mokiausi, domėjausi
muzika, lankiau Meno mokyklą.
Po mokyklos baigimo mokytis nestojau, nes buvo brangus
mokslas, nebuvo galimybių už jį
mokėti, todėl likau Lazdijuose ir
ėmiausi medžio darbų.

kyla dar didesnis noras kurti ir
pateikti savo dainas žmonėms.
Visada norėjosi didesnės scenos,
kad mane išgirstų ne tik Lazdijai,
bet ir platesnė auditorija.

– Iš kur tas pomėgis dirbti su
medžiu?
– Gal genai, tėtis užsiiminėdavo, paskui ir man susidomėjimas
atsirado.
– Ar su medžiu dirbai savo malonumui, ar duonai užsidirbti?
– Pradžioje viską dariau dėl
savęs, smulkmes visokias, paskui ir nameliai išeidavo. Patiko
ir kitiems mano darbai, todėl
pradėjau juos pardavinėti. Tai ir
buvo mano duona. Medis ir dabar
leidžia pragyventi.

– Kaip sugalvojai dalyvauti „X
Faktoriuje“?
– Pernai dalyvavau „Lietuvos
balse“, bet tada po mano dainavimo neatsisuko nė vienas teisėjas.
Buvau taip nusprendęs – jei man
kuris nors iš teisėjų atsisuks, tai
tada viskas gerai, toliau dirbsiu
su muzika, o jei neatsisuks – toliau eisiu kalti pavėsinių. Nors ir
nepasisekė, bet nenuleidau rankų,
galvojau, jog reikia toliau dirbti
su muzika, bandyti dar kartą. Net
nežinau, iš kur tas varikliukas atsirado, gal tai užsispyrimas.

– Ką gamini?
– Gaminu pavėsines iš kreivų medžių. Rudenį ir žiemą, kai
lauke šalta, darydavau mažesnius
gaminius – suolus, stalus, lauko
baldus.

– Ar daug kas žinojo, kad dalyvausi „X Faktoriuje“?
– Nedaug tokių buvo ir negalėjau jiems pasakoti apie tai,
kaip man sekėsi perklausose, nes
tokios yra šio konkurso sąlygos.

– Kada tavo gyvenime atsirado
muzika? Kada supratai, kad tau
jos reikia, kad gali kurti?
– Visą laiką sau reikėjo įrodinėti, kad galiu muzikuoti. Dalyvaudavau įvairiuose konkursuose
čia, vietoje, bet turėjau norą išeiti
į platesnius vandenis. Tos dainos
atsirasdavo savaime, sunku nupasakoti tą procesą. Susidomėjimas muzikine kūryba visą laiką
buvo, tik neturėjau rimto savo
kūrybos vertinimo. Kurdavau
naktimis, bet paskui nusvirdavo
rankos, nes nesulaukdavau savo
kūrybos įvertinimo. Kai sulauki profesionalų nuomonės, tada

– Kas tavo gyvenime pasikeitė,
kai tave per televiziją pamatė
dešimtys tūkstančių žiūrovų ir
sulaukei puikių profesionalų
įvertinimų?
– Buvo keista, kai dar žiūrėdamas konkurso transliaciją, sulaukiau gausybės dėmesio, kurio
iki tol nebuvau tiek sulaukęs.
Telefonas netilo, žinučių srautas
užstrigdė telefoną. Atrodė, kad
žmonės giria, jiems patinka, neigiamų komentarų lyg ir nebuvo.
Keista, kad nepažįstami žmonės,
mane sutikę gatvėje, šypsosi,
man sunku prie to įprasti. Buvau

– Kur mokeisi muzikos?
– Baigiau Lazdijų meno mokyklą, akordeono klasę, dar pusantrų metų mokiausi dainavimo.
Muzikinį raštą pažįstu.

Nukelta į 9psl.

»

Edvino gaminys iš medienos — sauna, puikiai tinkantis atributas nuosavame
sklype prie vandens telkinio.
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Dzūkai
Virš Lazdijų ligoninės
grėsmingai pakibo Damoklo kardas kalba, kad...
»Atkelta iš 1 psl.

informacijos, kad Vaikų ligų
gydymo paslauga jau neteikiama, gydytojai atleidinėjami, o
slaugytojos išskirstytos po kitus
skyrius.
Jis pripažino, jog oficialiai ši
informacija niekur neviešinama.
Jo nuomone, ligonių kasos galėtų neduoti pinigų, skirtų šiai
paslaugai, bet jis neatmeta galimybės, kad ligonių kasas šis
paslaugos nutraukimas tenkina,
nes po Naujųjų metų nebereiks
mokėti pinigų.
„Tarybos nariai apie tai nieko
nežino, šis klausimas taryboje
nebuvo svarstomas ir ligoninės
struktūra nėra pakeista. Yra patvirtinti ligoninės įstatai, kuriuose
numatyta struktūra. Skyriaus uždarymas yra akivaizdi savivalė.
Nežinau, kuris iš pavaduojančiųjų ligoninės vadovą priėmė tokį
sprendimą. Ar derino šį klausimą
su savivaldybės vadovais, kurie
privalo kontroliuoti, kaip savivaldybei pavaldi įstaiga vykdo savo
funkcijas? Įdomu, ar sprendimas
uždaryti Vaikų poskyrį buvo žodinis ar raštiškas, merė neturėjo
teisės leisti neteikti paslaugos”,
– piktinosi A. Margelis.

Nebando išsaugoti
ligoninės
A. Margelis teigė žinąs apie rengiamą Lietuvos sveikatos sistemos pertvarką, kai nuostolingai
dirbančias ligonines ketinama
paversti tik slaugos įstaigomis,
ir priduria, kad savivaldybės gali
dėlioti savo rajono sveikatos priežiūros įstaigų schemas ir išsaugoti
svarbiausias paslaugas.
„Spėju, kad mūsų ligoninę
sunaikins. Vaikų poskyrio uždarymas yra vienas iš žingsnių
ligoninės panaikinimo link. Kai
ligoninėje liks tik du skyriai, tai
ligonių kasos nebesudarys sutarčių. Mūsų valdžia pati uždarinėja
ligoninę. Jei po Naujųjų metų liks
tik dvi paslaugos, bus viskas baigta. Bus tuščia ligoninė, daug lais-

Mūsų valdžia renkasi tiesiausią kelią į ligoninės pavertimą palaikomojo
gydymo įstaiga.
vų patalpų, o lazdijiečiai neteks
svarbiausių medikų paslaugų”,
– kalbėjo A. Margelis.

Merė neigia skyriaus
uždarymo faktą
Pasidomėjome, ką apie Vaikų
poskyrio uždarymą galvoja merė
Ausma Miškinienė. Pateikiame
jos atsakymus į redakcijos pateiktus klausimus.
– Ar Jums yra žinoma, kad
ligoninės direktorius (LEP) priėmė sprendimą uždaryti Vaikų
ligų poskyrį, nutraukti vaikų ligų
stacionarių paslaugų teikimą?
– Mano turimomis žiniomis,
jūsų turima informacija nėra
teisinga – sprendimas uždaryti
Vaikų ligų poskyrį nėra priimtas. Šiuo metu tiesiog laikinai
yra sustabdyta licencija dėl Jūsų
minimų paslaugų teikimo. Licencija gali būti atnaujinta bet kuriuo
metu, ligoninei pateikus prašymą
ir atitinkamus dokumentus Valstybinei akreditavimo sveikatos
priežiūros veiklai tarnybai prie
Sveikatos apsaugos ministerijos.
Struktūrinių pokyčių VšĮ „Lazdijų ligoninė" nėra, nes Vaikų ligų
poskyris nėra uždarytas. Visus
strateginius ir ilgalaikius sprendimus dėl VšĮ „Lazdijų ligoninė"
priėmė ir priims Lazdijų rajono
savivaldybės taryba.

Planuojama radikali pertvarka

Redakcijos duomenimis, kitais metais numatoma sveikatos priežiūros įstaigų reforma, kuriai Sveikatos apsaugos ministerija iš
ES turėtų gauti apie 800 mln. eurų.
Pagal pirminį šios reformos projektą, ketinama sujungti nerentabiliai dirbančias 28 rajonų ligonines, tarp jų ir Lazdijų, su pirminės
sveikatos priežiūros centrais. Šiose ligoninėse būtų naikinamos
antrinio lygio paslaugos, liktų tik skubi pagalba ir palaikomasis
gydymas. PSPC visas krūvis būtų perkeliamas šeimos gydytojams,
ten nebeliktų chirurgų, ginekologų, vaikų ligų gydytojų, daugelį
specifinių sprendimų turėtų priimti šeimos gydytojai. Jiems tektų
apžiūrėti nėščiąsias, atlikti smulkias chirurgines operacijas, konsultuoti pediatrijos klausimais.
Jei reforma būtų vykdoma tokiu keliu, darbo netektų apie 50 proc.
medicinos personalo, labiausiai nukentėtų viduriniosios grandies
medikai – slaugytojai. Visi ligoniai būtų siunčiami į antrinio ar
tretinio lygio paslaugas teikiančias gydymo įstaigas. Sunegalavusi
močiutė Lazdijuose pagalbos nesulauktų, jai tektų važiuoti į Alytų
arba Kauną, Vilnių.
Tai, kaip vyks reforma, daug priklauso nuo savivaldybių ir vietos
ligoninių sprendimų. Jei savivaldybės iš biudžetų sugebės padengti
ligoninių patiriamus nuostolius, tai ligoninėse galėtų likti kai
kurios antrinės paslaugos. Jei savivaldybės priims ministerijos
siūlomą variantą, nekovos dėl ligoninių išsaugojimo, tai ligoninių
ten ir neliks.
Šį projektą planuojama svarstyti Seime lapkričio mėnesį, todėl
daug kas priklausys nuo parlamentarų priimtų teisės aktų.

– Ligoninės struktūros nustatymą ir strategines užduotis ligoninės vadovybei deleguoja savivaldybės taryba, o jūs, kaip merė,
turite užtikrinti tokių sprendimų
vykdymą? O gal yra kitaip?
– Kaip ir minėjau, strategines
užduotis ligoninės vadovybei
deleguoja savivaldybės taryba.
Jų vykdymas yra stebimas ir
kontroliuojamas. Nuolat raginu
aktyviai į problemų sprendimą
įsitraukti atitinkamą sritį kuruojančius komitetus bei komisijas.
Mūsų bendras tikslas – kad visos
savivaldybei pavaldžios įstaigos
– šiuo atveju VšĮ „Lazdijų ligoninė" – teiktų paslaugas kokybiškai
ir greičiausiai kaip gali.
– Kas, Jūsų nuomone, už tokį
neteisėtą sprendimą turėtų atsakyti?
– Dar kartą primenu, kad Vaikų
ligų poskyrio licencija yra tik sustabdyta laikinai. Licencija buvo
sustabdyta ir pernai vasarą, siekiant užtikrinti darbuotojų teisę
į atostogas. Tol, kol stacionarios
vaikų sveikatos priežiūros paslaugos nėra teikiamos VšĮ „Lazdijų
ligoninė", jas mūsų rajono vaikams teikia Alytaus apskrities S.
Kudirkos ligoninė.
– Kas Jums žinoma apie numatomą sveikatos priežiūros
sistemos pertvarką? Ar savivaldybė ketina besąlygiškai vykdyti
Sveikatos apsaugos ministerijos
direktyvas, ar atsižvelgti į rajono
gyventojų poreikius?
– Sveikatos priežiūros sistemos
pertvarką labai trumpai pristatė
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras Arūnas
Dulkys rugpjūčio mėnesį savo
vizito Lazdijuose metu. Nuo spalio mėnesio Sveikatos apsaugos
ministerija inicijuoja diskusijas
minėtu klausimu, kuriose, tikiuosi, ne tik galėsime dalyvauti, bet
mūsų nuomonė bus girdima ir į
ją atsižvelgiama. Mano ir, neabejoju, visų tarybos narių siekis,
kad VšĮ „Lazdijų ligoninė“ būtų
išsaugotos ir teikiamos esamos
paslaugos, o jų spektras būtų plečiamas. Šiuo metu VšĮ „Lazdijų
ligoninė" susiduria su dideliais
iššūkiais, kuriuos reikia spręsti
nedelsiant. Neabejoju, kad, susitelkus visiems tarybos nariams,
tai ir bus padaryta.

•

„Dzūkų žinių“ informacija

g Lazdijų, dar kitaip vadinamo Dzūkijos vardu, hipodromo
mėlynosios tribūnos nuo šiol
turės išskirtinį vardą. Jos pavadintos Anglijos karalienės Elžbietos II garbei. Kalbama, kad
pačiai karalienei buvo išsiųstas
laiškas su fotografijų katalogu,
kur matyti, ką veikia hipodrome vaikai, kokios vyksta žirgų
varžybos. Monarchė atsiuntė
atsakymą, kad jokių problemų
nebus, jos vardu Lazdijų hipodromo tribūnas pavadinti galima. Dabar visi nekantraudami
laukia, kada prie hipodromo
sustos karališkasis limuzinas
ir iš jo išlips Karalienė ... arba
bent ją vaidinanti aktorė.
g Praėjusią savaitę Druskininkų ligoninėje sėkmingai
savo veiklą pradėjo iš Lazdijų
išprašyta lenkų bendrovė „Katarakta“. Lazdijų medikams ir
valdžiai nesugebėjus išsaugoti šios įmonės mūsų rajone, ji
operatyviai savo veiklą perkėlė
į gretimą savivaldybę, kur buvo
sutikta išskėstomis rankomis.
Druskininkų ligoninėje praėjusį savaitgalį „Kataraktos“
medikai atliko 50 operacijų.
Druskininkų valdžia supranta
verslo naudą savo gyventojams, o kuria kūno dalimi galvoja mūsų valdžiukė?
g Naisiuose praūžė „vals-

tiečių“ sąskrydis. Važiavo ten
ir mūsų rajono du svarbiausieji „valstiečiai“. Kalbama, kad
mūsų „valstiečiai“ norėjo susitikti su partijos galva Ramūnu.
Susitikimas įvyko, tik labai jau
trumpai užtruko, panašu, kad
Ramūnas pirštu parodė į duris
ir pasiūlė lazdijokams važiuoti
ten, iš kur atvažiavo.
g Valdžią pasiekė tarybos
narių nepasitenkinimo gaidos, kad jų niekas nepakviečia dalyvauti susitikimuose su
svarbiomis šalies personomis,
kai šios atvyksta į Lazdijus. Kai
Prezidentas buvo atvažiavęs,
tai politikams apie tai – nė
mur mur. Tai papiktino visus
tarybos narius – kaip galima
jų nepakviesti? Tai dabar valdžia nusprendė pasitaisyti ir
politikus pakvietė į susitikimą
su svarbiausiu Lietuvos policininku. O Požėla, kaip tyčia,
neatvažiuoja, susitikimas ir
šventė atšaukta. Visiškas pravalas.

•

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.

Neįtikėtina planeta

Barselona, Ispanija.

Auksinės mintys
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Mobilūs jaunimo susitikimai Kūčiūnuose,
Aštriojoje Kirsnoje ir Naujojoje Kirsnoje
Lazdijų savivaldybės viešoji
biblioteka įgyvendina jaunimo
mobilaus darbo projektą ,,Bendraukime, siekime, tobulėkime“,
kurį finansuoja Jaunimo reikalų
departamentas prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos.
Projektą inicijavo Lazdijų savivaldybės viešosios bibliotekos
Jaunimo centre besilankantys
bei mobilaus darbo metu sutikti
jaunuoliai. Projektas įgyvendinamas trijose seniūnijose: Kučiūnų,
Būdviečio bei Šeštokų. Susipažinome su šių vietovių jaunimu
ir jų apylinkėmis, turiningai bei
prasmingai leidome laiką. Organizavome žygius, žaidėme įvairius
žaidimus, turėjome mokymus, seminarus, praktinius užsiėmimus.
Kūrybinių praktinių dirbtuvių
,,Meninis rašymas“ metu Lazdijų
rajono jaunimas turėjo galimybę
pažinti įvairius komunikacijos
būdus, mokėsi informacijos atrankos kriterijų ir jos fiksavimo
būdų, susipažino su meninio rašymo subtilybėmis.
Praktinių dizaino dirbtuvių
„Rūbų renesansas“ užsiėmimų
metu buvo skatinamas tvarumas,
aplinkosauga bei sąmoningumas.
Jaunuoliai mokėsi seną nusibodusį rūbą paversti nauju, įdomiu,
madingu. Ruošiama jaunuolių
sukurtų darbų paroda.
Mobilus darbas su jaunimu
orientuotas į jauną žmogų, jo
poreikius, lūkesčius, į jauno žmogaus ugdymą, kai jo gyvenamojoje aplinkoje nėra kitų pasiūlymų
ugdymuisi, tobulėjimui, individualiam pokalbiui. Darbuotojai

padeda jaunam žmogui plėsti
galimybių ribas, skatina, motyvuoja, kad jaunas žmogus jaustųsi
saugus, svarbus, reikalingas bei
išgirstas.
Visos šios veiklos yra santykio
stiprinimo etapas. Darbuotojų,
vykdančių mobilųjį darbą, ir jaunimo tarpusavio santykių stiprinimas vyksta socialinio dialogo

principu, bendraujant ir bendradarbiaujant, įtraukiant į veiklas
socialiai atskirtus jaunuolius,
taip pat skatinant jaunimo toleranciją, pagarbą vieni kitiems.
Stengėmės, kad jaunas žmogus
pasitikėtų darbuotoju ir prireikus kreiptųsi pagalbos ir atviro
bendravimo.
Lazdijų jaunimo centro informacija

•

Pasieniečių profesinė sąjunga: VSAT pareigūnų darbo
užmokesčio didinimui reikia ne mažiau kaip 4,8 mln. eurų
Kitų metų Lietuvos biudžete Valstybės sienos
apsaugos tarnybos pareigūnų darbo užmokesčio
didinimui turi būti papildomai skirta bent 4,8 mln.
eurų. Būtent tokia suma,
kurią Vidaus reikalų ministerija dar vasarą pateikė Finansų ministerijos
atstovams, leistų pasieniečių darbo užmokestį
didinti tiek, kad pirminės
grandies pareigūnų mėnesinis atlyginimas nebebūtų
mažesnis nei 1000 eurų.

Jevgenijus Amelinas, Lietuvos
pasienio pareigūnų profesinės
sąjungos pirmininkas, sako, jog
kitų metų biudžetas bus tas lakmuso popierėlis, išryškinsiantis
tikrąjį valdančiųjų požiūrį į pareigūnus.
„Praėjusią savaitę vykusios
Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo kon-

ferencijos metu vidaus reikalų
ministrė Agnė Bilotaitė ne kartą pabrėžė, jog statutinių įstaigų finansavimas privalo augti,
o prioritetas bus skirtas pareigūnų darbo užmokesčiui didinti,
aprūpinti juos tinkamomis darbo priemonėmis ir moderniai
ginkluotei įsigyti. Pastarosiomis
dienomis buvo girdėti nemažai
įvairių spekuliacijų finansavimo
statutinėms įstaigoms didinimo
tema. Suprantame, kad biudžeto
pyrago dalybos yra sudėtingos
derybos, kuriose kuo didesnę jo
dalį nori atsiriekti įvairios sritys. Visgi tikiuosi, kad bendras
supratimas apie tai, jog būtent
statutiniai pareigūnai vieni pirmųjų stojo į kovą su dviem vienu
metu Lietuvą užklupusiomis krizėmis – mintyje turi COVID-19
pandemiją ir nelegalią migraciją
– Vyriausybėje ir Seime egzistuoja“, – pabrėžia J. Amelinas.
Pasak jo, šioje situacijoje daug
kas priklauso ir nuo pačių parei-

gūnų, jų interesams atstovaujančių organizacijų aktyvumo ir
įsitraukimo.
„Turiu pasakyti, kad šios Vyriausybės jau buvome išgirsti bent
keletą kartų. Pavyzdžiui, galiu
paminėti pareigūnams mokamus
priedus už papildomus darbus,
susijusius su pandemijos ir neteisėtų migrantų krizių valdymu.
Netrukus svarstant 2021 m. biudžeto projektą, politikams nebeturėtų kilti klausimų, ar tikrai
pasienio ir kitų pareigūnų darbo
užmokesčio didinimui reikalingi
papildomi pinigai. Mes darysime viską, kad pagrįstumėme šį
poreikį – teiksime konkrečius
pasiūlymus, iliustruosime juos
labai aiškiais skaičiais“, – sako
J. Amelinas.
NPPSS konferencijoje kalbėjęs
Seimo Nacionalinio saugumo ir
gynybos komiteto pirmininkas
Laurynas Kasčiūnas taip pat pabrėžė ypač svarbų pasieniečių ir
kitų statutinių pareigūnų indė-

lį valdant krizes ir teigė, jog jo
vadovaujamas komitetas, esant
reikalui, bus pasirengęs imtis
iniciatyvos koreguojant biudžeto projektą.
Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas, kurio
nare yra ir Lietuvos pasienio pareigūnų profesinė sąjunga, Seimo
ir Vyriausybės nariams kasmet

teikia konkrečius ir esama situacija bei poreikiais pagrįstus pasiūlymus, susijusius su statutinių
įstaigų finansavimu.
Lietuvos pasienio pareigūnų profesinė sąjunga vienija
per 600 sienos apsaugos pareigūnų.

•

VSAT inf.
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Archyvinių knygrišystės įrišų interpretacijos Veisiejų bibliotekoje
2021-ieji – Archyvų Lietuvoje minėjimo metai.
Įvairiose atminties institucijose saugomi archyviniai
rankraštiniai dokumentai,
surišti įvairiais būdais.
Tai atliko knygrišiai, kurių
amato tęstinumas nenutrūkęs ir šiais laikais, o
senųjų amatų gaivinimas ir
sklaida užtikrina tradicijos
tęstinumą, prisideda prie
paveldo išsaugojimo.

Įsitraukdama į 2021 m. sukakčių minėjimą, Lazdijų rajono
savivaldybės viešoji biblioteka
parengė projektą „Archyvinių
knygrišystės įrišų interpretacijos
Veisiejų bibliotekoje“. Knygrišystė yra senas, gilias tradicijas
menantis, sunkus, kruopštumo ir
atidumo reikalaujantis amatas, jis
nėra plačiai paplitęs. Knygrišystė
– sudėtingas kūrybinis procesas.
Biblioteka, siekdama skleisti ir
puoselėti šį amatą, metai iš metų
atranda naują kūrybiškumo potencialą.
Projekto veiklos vyko Veisiejų
bibliotekoje, kur
yra įrengta knygrišystės amato

edukacijų erdvė. Kūrybinės dirbtuvės buvo atviros bibliotekos lankytojams, turistams, jie galėjo stebėti edukacijų procesus, dalyvauti
diskusijose, gauti informacijos apie
LDK knygrišystės istoriją. Apie tai
savo patirtimi ir teorinių žinių paskaita „LDK pavietų ir pilių Teismo aktų knygos XVI–XVIII a.“
dalinosi knygrišys-restauratorius,
Vilniaus knygrišių gildijos vadovas
Rimas Supranavičius.
Kūrybinės knygrišystės dirbtuvės leido praktiškai pažinti archyvinių rankraštinių įrišų struktūrą,
jų subtilybes, palyginti su dabarties knygų leidyba, o įgytas žinias
panaudoti savo tiesioginiame darbe, veiklose, pateikiant Lietuvos
istorijos ir archyvinių dokumentų
paveldo reikšmingumo sąsajas.
Dalyviai ir visi, besidomintys
knygrišystės amatu, turėjo galimybę peržiūrėti Vilniaus knygrišių gildijos narių istorinių
archyvinių įrišų analogus ir šiuolaikinius darbus, įrištus remiantis
knygrišystės tradicijomis.
Lazdijų rajono viešosios bibliotekos inf.

•

Piliakalniai mena tautos praeitį
Rita Krušinskaitė
Piliakalniai – mūsų tautos
praeities liudytojai, žavintys istoriniais faktais, paslaptimis ir juos gaubiančiomis legendomis. Dažnai
viskas taip persipynę, kad
sunku atskirti, kur tiesa,
o kur lakios fantazijos
kūrinys.
Lazdijų kraštas turtingas piliakalnių, jų net 24 – Buteliūnų, Druskininkėlių, Elveriškės, Ežerėlių,
Giraitės, Gumbelių (Maišymų),
Krikštonių, Kuklių, Mėčiūnų,
Mikyčių, Paliūnų, Papalazdijų,
Paserninkų, Paveisininkų, Prelomčiškės, Rudaminos, Šlavantų,
Ūdininkų, Vainiūnų, Verstaminų
I, Verstaminų II, Verstaminų III
ir Verstaminų IV.
Bene garsiausias iš visų Lazdijų rajono piliakalnių – Rudaminos
piliakalnis su senovės gyvenviete.
Jis vienas žinomiausių iki šių dienų išlikusių Užnemunėje gyvenusių jotvingių paminklų.
Kraštotyrininko Juozapo Radziukyno ir kai kurių kitų Lietuvos istorijos tyrinėtojų nuomone,
buvusio ežero krante ant kalvos,

iškilusios virš jūros lygio 198
metrus, kadaise stovėjo legendinio kunigaikščio Ringaudo pilis,
pastatyta 1240 metais. Pasak legendos, šioje, vienoje galingiausių jotvingių pilių, kunigaikštis
Mindaugas buvo karūnuotas karaliumi.
Manoma, kad Rudaminos piliakalnis gynybiniams tikslams buvo
naudotas V–XIV a. Gyvenvietę
supo medinė tvora, virš pylimo
kilo mediniai gynybiniai įtvirtinimai. Spėjama, kad pilį kryžiuočiai sunaikino 1381 metais,
šturmui panaudoję paraku šaudančias bombardas.
Vėlesniais laikais piliakalnio
teritorija priklausė Rudaminos
dvarui. 1926 metais piliakalnis buvo perduotas Švietimo
ministerijai, o 1932 metais Rudaminos pavasarininkai piliakalnį
apsodino liepomis, įrengė takus.
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Rudaminos piliakalnis tapo
turistų lankoma vieta.
Prelomčiškės piliakalnis mena
XIII amžių ir čia gyvenusius jotvingius. Vakariniame Dusios
ežero krante stūksantis piliakalnis
įeina į Metelių regioninio parko

Rudaminos piliakalnis. (Lazdijų turizmo informacinio centro nuotr.)
teritoriją. Nuo jo atsiveria įspūdinga panorama į Dusios ežerą.
Tai vienas didžiausių ir įspūdingiausių piliakalnių, esančių parko
teritorijoje.
Piliakalnio papėdėje buvo didelė jotvingių gyvenvietė, o ant
piliakalnio stovėjusi gerai įtvirtinta medinė pilis. Pasak legendos,
kadaise šiose apylinkėse stovėjo
didelis dvaras, kuriame tarnavo
graži mergina vardu Onelė. Ji
buvo tokia graži, kad kalbos apie
jos grožį pasiekė ir patį velnią,

gyvenusį Dusios ežero gelmėse
– pekloje.
Esą velnias, pasivertęs dailiu
jaunikaičiu, pasipiršo merginai. Ji
sutikusi tekėti, bet su sąlyga, kad
velnias per dvi dienas supils kalnelį, ant kurio jie atšoks vestuves.
Kai po nakties Onelė pamatė, kad
didžioji dalis kalnelio jau buvo
supilta, jai kilo įtarimas, ar ne su
pačiu velniu bus susidėjusi.
Tada mergina sumanė patikrinti, kaip jos išrinktasis pila kalnelį. Pasikišusi po skvernu gaidį,

mergina pasislėpė tarp medžių ir
laukė vakaro, kad pamatytų, kaip
jos jaunikis dirba. Atėjus vakarui,
jis išniro iš vandenų ir su pagalbininkais ėmėsi darbo. Paryčiui,
dar nespėjus išaušti, gaidys ėmė ir
užgiedojo, išgirdęs gaidį giedant,
velnias su visais pagalbininkais
skradžiai ežere prasmego. Tą vietą dabar žmonės Velnio duobe vadina, o taip ir neužbaigtas kalnelis
tapo Prelomčiškės piliakalniu,
prie kurio kasmet liepos mėnesį
vyksta Oninių šventė.

•
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Paviešinti istoriniai videokadrai: Petras
Cvirka ir kiti kolaborantai veža „Stalino saulę“
Greitu metu sostinėje
nebeliks Petro Cvirkos paminklo – jis bus nukeltas.
Visuomenėje tebesitęsiančiose diskusijose ieškoma
atsakymo, kas gi iš tiesų
buvo P. Cvirka ir koks jo
vaidmuo Lietuvos okupacijos byloje.

1940 metais P. Cvirka pasirašė
keturias deklaracijas, kuriomis
panaikinta Lietuvos žmonių
konstitucinė teisė turėti žemės,
uždrausta privati bankinė veikla ir privati gamybos pramonė,
pritarta Lietuvos įstojimui į Sovietų Socialistinių Respublikų
Sąjungą (SSRS), taip sugriaunant
Nepriklausomos valstybės politinę ir ekonominę sanklodą ir
pasmerkiant Lietuvą skaudžioms
represijoms, skurdui ilgiems dešimtmečiams.
P. Cvirka buvo publicistas,
LTSR Aukščiausiosios Tarybos
deputatas, komunistas, propagandą Sovietų Sąjungos režimui reiškęs atvirai ir aktyviai.
Iki okupacijos P. Cvirka gaudavo
nelegalias pajamas iš uždraustos
šalyje komunistų partijos, kurią
finansavo Maskva. Jis net tris
kartus lankėsi Sovietų Sąjungoje, ten jam buvo paskirta piniginė
premija.
Žymūs Lietuvos istorikai, publicistai, politikos ir gynybos ekspertai, susirinkę diskusijai, priėjo
vieningos išvados dėl P. Cvirkos
indėlio sovietams vykdant krašto
okupaciją ir atsakė į klausimą, ar
sveika visuomenė gali toleruoti
prievartautojo simbolį sostinės
centre, pateikė išvadas apie kolaboravimo veiklą.
Istorijos mokslų profesorius,
Seimo narys Valdas Rakutis pažymi, kad bendradarbiavimas su
kraštą pavergusiais žmonėmis visais laikais turėjo neigiamą konotaciją. Didžioji dalis piliečių
laikosi atokiau kolaborantų, bet

visada atsiranda grupė žmonių,
kurie okupacijos laikmetį išnaudoja savirealizacijai.
Tačiau, profesoriaus įsitikinimu, kolaboravimo su priešu
sąvoka gali būti taikoma ne tik
okupacijos laikotarpiu, bet ir iki
jo, kai kolaboruojama atliekant
paruošiamuosius veiksmus, reikalingus įvykdyti okupaciją.
„Paruošiama grupė žmonių,
populiariai vadinamų Penktąja
kolona, kurie dėl įvairių priežasčių: asmeninės naudos, pažiūrų, įsitikinimų, dėl ryšių su
okupacine kariuomene ir valdžia,
pradeda aktyviai bendradarbiauti,
ir tai ženkliai palengvina sąlygas okupantui užvaldyti kraštą.
Neturėdamas vietoje palaikymo,
jis (okupantas) turi labai ribotas
galimybes. Tik atrodo, kad karinė jėga viską lemia. Iš tikrųjų
lemia gebėjimas praryti kraštą“,
– sako istorikas, akcentuodamas,
kad kolaborantų funkcija dažnai
yra pateisinti okupaciją, rasti ir
pateikti argumentų, kad okupacija yra reikalinga, kad tai esąs
„išvadavimas“ nuo kažko.
Kraštui atgavus nepriklausomybę, pažymi profesorius,
kolaboravę žmonės vertinami
išskirtinai neigiamai ir yra baudžiami, nes kolaboravo savanoriškai, rodydami iniciatyvą, ne
per prievartą.
„Kiekviena save gerbianti valstybė turi įvertinti kolaborantus ir
juos pasmerkti, priešingu atveju
jaunoji karta manys, kad taip ir
reikia daryti, ieškant savo naudos“, – sako V. Rakutis.
Publicistas Vidmantas Valiušaitis laikosi nuomonės, kad, P.
Cvirkos publicistinę ir politinę
veiklą vertindami atskirai, pamatysime, jog jo kaip politiko
indėlis įsitvirtinant okupantams
buvo didžiulis: „Jo (P. Cvirkos)
angažavimasis Sovietų Sąjungai
ir revoliucinėms idėjoms buvo
juntamas dar Nepriklausomos

Atliekų reikalai: klausiate – atsakome

Ar galima nupjautą žolę ir kitas žaliąsias
atliekas mesti į maisto atliekų
konteinerius? Juk ji irgi suyra?
Taip, žolė ir kitos žaliosios atliekos irgi suyra, bet jas rinkti reikia
atskirai, nes žaliosios ir maisto atliekos yra tvarkomos skirtingai:
žaliosios atliekos kompostuojamos aikštelėse, maisto – apdorojamos biologiniuose įrenginiuose. Be to, vasarą ir rudenį žaliųjų
atliekų susidaro labai daug ir jos labai greit užkimštų maisto
atliekų konteinerius, kurie turi būti naudojami pagal paskirtį.
Kartu su maisto atliekomis į juos galima
mesti nebent kambarinius augalus.
Nupjautos žolės, nugenėtų medžių
šakų ar lapų į šiuos konteinerius mesti negalima. Atskirai surinktas žaliąsias
atliekas reikia vežti į rūšiavimo centrus,
palikti specialiai savivaldybių pažymėtose vietose, jeigu tokios yra, arba, esant
galimybei, kompostuoti namuose.
Alytaus regiono atliekų
tvarkymo centras

„Liaudies seimo“ įgaliotiniai parvežti iš Maskvos „Stalino saulę“ (iš kairės): I eilėje – L. Gira, A. Venclova, M.
Gedvilas, J. Paleckis, L. Adomauskas, S. Vaineikienė, M. Mickis, K. Didžiulis (Grosmanas); II eilėje – P. Cvirka,
M. Kutraitė, B. Abdulskaitė, M. Šumauskas. I. Adomas (Meskupas), P. Zibertas; III eilėje – K. Petrauskas,
P. Petrauskas, J. Demskis, V. Ditkevičius. Trūksta S. Nėries. (Archyvinė nuotr.)
Lietuvos laikais“. Pasak V. Valiušaičio, kaip politinis veikėjas
P. Cvirka buvo neabejotinas kolaborantas, ir tokiu jį laikė tiek
rašytojai, tiek žurnalistai.
Pasak publicisto, P. Cvirka kaip
Sovietų Sąjungos garbintojas pilnai atsiskleidė įžengus Raudonajai armijai, kai spaudoje pasirodė
jo straipsnis, pavadintas „Galas
provokacijai“. Esą Nepriklausoma Lietuva tebuvusi „provokacija“. Prieš pat Liaudies Seimo
rinkimus P. Cvirka spaudoje kvietė piliečius mokytis iš Sovietų
Sąjungos, tarsi pateisindamas
kraugeriškus Stalino darbus ir
sovietinį režimą. V. Valiušaitis
sako, kad, sudėjus P. Cvirkos
„batlaižystės Stalinui“ publikacijas, išeitų visas tomas, parodantis
tikrąjį šio veikėjo veidą.
V. Valiušaitis siūlo nagrinėjant ankstyvuosius, talentingai
parašytus P. Cvirkos kūrinius
(„Saulėlydis Nykos valsčiuje”,
„Cukriniai avinėliai“) mokyklose, nenutylėti ir jo kolaboravimo
fakto ir reikšmės.
Žurnalistas ir Rusijos politikos
ekspertas Marius Laurinavičius
atkreipė dėmesį, kad vis dar stovintys P. Cvirkos ar kitų kolaborantų paminklai yra naudingi
Putino režimui ir jo vykdomai
politikai. Siekiama sugrąžinti ir
įtvirtinti Stalino kultą, formuojant atitinkamą informacinį lau-

ką, menkinant Nepriklausomybę,
Lietuvos išsivadavimo kovas,
įtvirtinant naratyvą, kad Lietuvos
valstybės išvis nebuvo.
„Tai yra daroma tam, kad, atėjus teoriniam karo momentui,
piliečiai nesipriešintų. Kai yra
ištrinamas Nepriklausomybės naratyvas, labai lengva priešui ateiti
ir tą valstybę užimti. Tam Rusijai
ir reikalingi istorijos iškraipymai,
Nepriklausomybės neigimas ir
tokie simboliai kaip Petras Cvirka“, – sakė M. Laurinavičius. Šių
dienų kontekste, pasak M. Laurinavičiaus, P. Cvirka būtų vertinamas kaip Rusijos dezinformacijos
įrankis – Kiseliovas ar Solovjovas – Lietuvoje.
Vertinant iš šių laikų pilietinės
visuomenės pozicijų, iškalbinga
P. Cvirkos biografijos detalė yra
ta, jog jis vengė tarnybos Nepriklausomos Lietuvos kariuomenėje, ir už tai jam buvo iškelta byla.
„Tai žmogus, kuris netapatino savęs su Lietuva kaip valstybe, bet
tapatino save su liaudimi Sovietų
Sąjungoje“, – sakė V. Rakutis.
Jis apgailestavo, kad kolaboranto P. Cvirkos paminklas, stovintis Lietuvos sostinės centre,
simbolizuoja Lietuvą kaip vis dar
postsovietinę valstybę.
Gynybos ir saugumo ekspertas Aurimas Navys mano, kad
P. Cvirka yra Lietuvos okupacijos simbolis: „Tai yra žmogus,

simbolizuojantis prievartą. Ir
paminklas štai čia yra tas pat,
jei mes pasikabintume savo prievartautojo paveikslą kambaryje,
žiūrėtume į jį ir sakytume – buvo
geras menininkas, nesvarbu, kad
prievartautojas. Taip negali būti.
Tai rodo sužalotą tautos psichologinį būvį. Tai turi būti vieną
kartą išspręsta. Šiam paminklui
ne vieta Lietuvos sostinėje.“
2019 m. Lietuvos gyventojų
genocido ir rezistencijos tyrimo
centras priėmė išvadą, kad Petras Cvirka savo politinėje-visuomeninėje veikloje aktyviai
kolaboravo su okupacinės sovietinės valdžios struktūromis,
o jo kolaboravimas sukėlė didelių ir žalingų pasekmių Lietuvos
valstybės ir jos piliečių likimui.
2019 m. Briuselyje EŽTT teisėjai priėmė išvadą, jog TSRS
armija Lietuvoje vykdė genocidą
prieš Lietuvos gyventojus. Nusikaltimai žmoniškumui neturi
senaties.
Nuoroda į dokumentinę apybraižą „Kolaboravimas – veikla
prieš Lietuvos nepriklausomą
valstybę“. Vaizdo medžiagoje –
istoriniai dokumentiniai kadrai,
kur P. Cvirka ir kiti kolaborantai
veža „Stalino saulę“.

•

Parengta pagal Strateginių iniciatyvų
centro pranešimą
www.alkas.lt

Didelis Biuro
popieriaus pasirinkimas!
KNYGYNĖLIS, tel. 8 646 71 901, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt.
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Edvinas Akromas: „Man sužvaigždėjimas
negresia, visada liksiu toks, koks esu“
»Atkelta iš 4 psl.

– Kaip tau dėliojasi dainos,
kaip vyksta kūrybos procesas?
– Man daina gimsta ne tada, kai
būna labai gerai, bet kai būna labai
blogai, todėl į ją sutelpa daug tikrų
jausmų, nuotaikų, išgyvenimų,
praeities. Jos nėra labai liūdnos,
bet ateina iš gyvenimo, iš vidaus.
Jos tikros, nepagamintos. Kartais
būna, kad norisi linksmesnę dainą
sudėlioti, bet nepavyksta, daryk
– Ar turi širdies draugę?
ką tu nori! Kartais, kai užplaukia
nuotaikos ir mintys, dainą parašau
– Dabar ne.
per 10 minučių, todėl stengiuosi
– Bet žinai, kad prie tokių iš- visada su savimi turėti popieriaus
garsėjusių vaikinų labai puola lapą ir rašiklį.
merginos?
– Medį gal padėjai į šoną,
– To dėmesio sulaukiau, bet į
viską stengiuosi žiūrėti blaiviu daugiau dėmesio skirsi muziprotu, juolab kad turėjau nelai- kai?
mingos meilės istoriją. Po išsis– Medis nustumtas į šoną,
kyrimo su drauge norėjau išva- visas įsitraukiau į muziką. Tai
žiuoti į užsienį, pakeisti aplinką, labai brangus užsiėmimas, įrašyti
fonogramą kainuoja milžiniškus
bet paskui susilaikiau.
paprastas vaikinas, kuris gamina
pavėsines. Stengiuosi to dėmesio
nesureikšminti, nes buvo tokių
žmonių, kurie man sakė, jog galiu ir sužvaigždėti. Esu paprastas
žmogus, man visi žmonės lygūs,
o tie sužvaigždėjimai yra nulio
vietoje. Stengiuosi likti toks, koks
esu.

pinigus, atima daug laiko. Pirmą dainą įrašinėjau beveik du
mėnesius. Bet dabar galvoju,
kad gyvenime reikia daryti tai,
ką sako širdis. Laikas eina, o tu
nieko nedarai, vėliau imsi save
graužti, kad turėjai progą, bet
nedarei. Galvoju, kad iš paskutiniųjų reikia judėti į priekį.
Važinėju į Vilnių, į garso įrašų
studiją. Buvau pas rimtą muzikos prodiuserį, jam patiko balso
tembras ir jau rengiamės naują
dainą įrašinėti.
– Ar didžiuojiesi, kad patekai
į „X Faktorių“?
– Taip, smagu, kad nuskambėjo
Lazdijų vardas.
– Sėkmės, kad papultum į geras profesionalų rankas!

•

Gaminys paukšteliams — lesyklėlė, puikus atributas vaismedžių sode.

„Dzūkų žinių“ informacija

Savivaldybės administraciją
netrukus papildys naujas skyriaus vedėjas

Kaip teigė administracijos direktorė Ilona Šaparauskienė,
dokumentus dalyvauti konkurse
buvo pateikę 9 asmenys: 4 iš jų
dokumentus atsiėmė, 5 – dalyvavo konkurse.

Konkurso komisija atrinko du
daugiausia balų konkurso metu
surinkusius kandidatus, iš kurių
artimiausiu metu ir bus pasirinktas asmuo minėto skyriaus vedėjo
pareigoms užimti.
Pasidomėjus, kokie svarbiausi
reikalavimai buvo keliami pretendentams, I. Šaparauskienė teigė,
jog iš pretendentų buvo tikimasi,
kad jie išmanytų abi – tiek komunikacijos, tiek dokumentų valdymo –sritis ir gebėtų sklandžiai
organizuoti skyriaus darbą.
Paklausta, ko ji tikisi iš naujojo
skyriaus vedėjo, I. Šaparauskienė
atsakė: „Iš naujo skyriaus vedėjo
tikiuosi ne tik greitų atsakymų į

paklausimus tiek gyventojams,
tiek įstaigoms ar institucijoms,
bet ir dokumentų valdymo tobulinimo, aktualios informacijos pateikimo gyventojams. Taip
pat – skaidraus ir operatyvaus
visuomenės informavimo apie
savivaldybės tarybos ir mero
veiklą, administracijos atliekamus darbus ir įgyvendinamus
projektus.“
Redakcijos duomenimis, realiausia pretendente tapti Komunikacijos ir dokumentų skyriaus
vedėja laikoma dabartinė merės
padėjėja Gintarė Varnelienė.

•

„Dzūkų žinių“ informacija

viešo aukciono būdu parduoda gyvenamąjį namą (unikalus Nr.
5996-7008-6010, bendras plotas 71,85 kv. m, pastatas mūrinis, 1
aukšto, pažymėjimas plane 1A1p, priimtas sprendimas gyvenamąsias patalpas pripažinti netinkamomis gyventi, statybos metai 1967
m.), ūkinį pastatą (unikalus Nr. 5996-7008-6021, užstatytas plotas
45,42 kv. m, pastatas mūrinis, pažymėjimas plane 2I1m), ūkinį pastatą (unikalus Nr. 5996-7008-6032, užstatytas plotas 18,41 kv. m,
pastatas medinis, pažymėjimas plane 3I1m), ūkinį pastatą (unikalus
Nr. 5996-7008-6043, užstatytas plotas 24,26 kv. m, pastatas medinis, pažymėjimas plane 4I1m), ūkinį pastatą (unikalus Nr. 59967008-6054, užstatytas plotas 51,14 kv. m, pastatas medinis, pažymėjimas plane 5I1m) ir kitus inžinerinius statinius-kiemo statinius
(šulinys, lauko tualetas) (unikalus Nr. 5996-7008-6065), esančius
Lazdijų r. sav. Noragėlių sen. Raičių k. 5.
Pradinė bendra nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo pardavimo kaina – 1170,00 Eur, iš kurių pradinė nekilnojamojo
turto pardavimo kaina – 1170,00 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokestis – 5 Eur, dalyvio garantinis įnašas – 117,00 Eur (10
proc.).
Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis
interneto svetainėje http://www.evarzytines.lt/.
Daugiau informacijos apie privatizuojamą turtą rasite interneto
tinklalapiuose www.evarzytines.lt ir www.lazdijai.lt, skiltyje „Naudinga informacija“ („Elektroniniai aukcionai“).

Mano maisto atliekų konteineris visai tuščias,
tai aš jo ir neištraukiu. Bet vežėjai vis tiek
atvažiuoja! Negi ir tuščią konteinerį privalau
ištraukti?

Redakcijai yra aišku, kad viena iš dviejų pretendentų yra G. Varnelienė šiuo metu dirbanti merės padėjėja.
Kurį laiką be vedėjo dirbęs
Komunikacijos ir dokumentų skyrius netrukus
sulauks naujo vadovo. Šią
savaitę įvyko konkursas
šiai laisvai vietai užimti
ir visai greitai iš dviejų
geriausiai konkurse pasirodžiusių pretendentų bus
pasirinktas šio skyriaus
vadovas.

Lazdijų rajono savivaldybės administracija

(kodas 188714992, Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai)

T

aip, ištraukti maisto atliekų konteinerį privalu, nes šiuo metu jie visi yra
numeruojami, tad vežėjai ant konteinerio užklijuoja numerį. Kita vertus,
rūšiuojant atliekas, maisto atliekų konteineris
negali būti tuščias, nes šios rūšies atliekų, kurias sudaro ne tik maisto likučiai, bet ir kavos,
arbatos tirščiai, vienkartiniai popieriniai rankšluosčiai, bulvių lupenos, vaisių žievelės ir kt., yra
visuose namuose. Tik daugelis
jas vis dar meta į mišrių atliekų konteinerius, o jie tikrinami
ir aptikus netinkamų atliekų
netuštinami. Tad kam jums
tos problemos?

Rūšiuokite!
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Renginio organizatorių
vardu noriu padėkoti
Į šventę rugsėjo pirmąjį sekmadienį Krikštonių Kristaus Karaliaus bažnyčioje, kur švenčiami
Švč. M. Marijos ligonių sveikatos
atlaidai, atvyko minios žmonių:
čia gyvenančių ir iš čia kilusių,
bet gyvenančių kitur. Ypač gražus, šviesus, lyg ne rudeniškas,
oras leido pasidžiaugti gražia
gamta ir prisidėjo prie geros šventinės nuotaikos.

Prieš šventę reikėjo atlikti ir namų darbus
– nuvalyti ir nudažyti kardinolo Sigito
Tamkevičiaus padovanotą kryžių, šalia
kurio pastatyti du paminklai: Lietuvos
partizanams ir tremtiniams atminti bei
Krikštonių istorijos datų santrauka. Pasirodo, Krikštonyse neatsirado vyrų, kurie
galėtų pakilti į 4 m aukštį, nuvalyti ir
nudažyti kryžių. Teko Noragėlių seniūnijos seniūnei ir jos pavaduotojai kilti
į 4 m aukštį ir atlikti remonto darbus.
Su technika talkino Algis Baranauskas.
Buvo sutvarkytas ir takelis prie kryžiaus,
pasirūpinta gėlėmis, apgenėta iš viso
konteksto išsišokusi tuja.
Į šventę atvyko Jo Eminencija kardinolas Sigitas Tamkevičius, Jo Ekscelencija
Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila
ir kiti kunigai. Iš valdžios atstovų atvyko Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus
vedėjas Vytuolis Valūnas su dviejų mokyklų moksleiviais šauliukais, šauliais,
dviem chorais ir profesionaliu fotografu.
Tuo tarpu iš Lazdijų valdžios nebuvo
nieko, nors buvo žadėję dalyvauti su
moksleiviais ir šauliukais. Lazdijų rajono savivaldybės atstovų nedalyvavimas
šventės nė kiek nesumenkino. Šventė
pradėjo aukštumoje. Krikštonių parapija
dar neturėjo taip, kad vienu metu lauke
koncertuotų du chorai.

Renginio organizatorių vardu
noriu padėkoti:
Jo Eminencijai kardinolui Sigitui
Tamkevičiui, Jo Ekscelencijai vyskupui
Rimantui Norvilai, Seirijų ir Krikštonių
parapijų klebonui, kanauninkui Vytautui
Prajarai ir visiems kunigams, dalyvavusiems šventėje;
Alytaus mieto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus
vedėjui Vytuoliui Valūnui;
Politinių kalinių ir tremtinių chorui
„Atmintis“ (vadovas Vidas Simanauskas);
Alytaus miesto bendruomenės centro
mišraus choro „Putinas“ moterų grupei
(vadovas Algimantas Dabašinskas);
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių
sąjungos Alytaus filialo tarybos pirmininkei Stasei Tamašauskienei.
Dėkojame visiems, dalyvavusiems
šventėje.
Labiausiai dėkojame Lazdijų rajono
savivaldybės merei už savo intelektualinės brandos parodymą, pasirenkant iš
renginių gausybės. Ir visgi žuvies virimo
konkursas Šilutėje jai buvo svarbesnis
nei šventė su kardinolu Krikštonyse.
Sveikiname jų komandą, užėmusią pirmą vietą respublikoje, ir siūlome iš mero
pareigų pereiti į žuvies virimo cechą ir
jam vadovauti bei dalyvauti europinio
lygio žuvies virimo varžybose, o mero
postas lai lieka tam, kas to vertas.
Taip pat dėkojame Lazdijų savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros
ir sporto skyriaus vedėjui, ne tik pačiam neatvykusiam, bet ir su žadėtais
moksleiviais šauliukais. Nesitikėjome,
kad tokias pareigas užimantis žmogus
galėtų meluoti.

•

Šventės organizatorius
Vytautas Janulevičius

Eteris

Ketvirtadienis

, rugsėjo 30 d. Saulė teka 7.16, leidžiasi 19.01, dienos ilgumas 11.45.
Delčia. Vardadieniai: Jeronimas, Sofija, Žymantas, Bytautė, Zofija.
LRT TV
2021.09.30
6.02 Labas rytas,

Lietuva.
8.55 „Įstatymas ir

tvarka“.
9.40 „Komisaras

Reksas“.
10.30 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Kitą kartą Afrikoje.
13.00 (Ne)emigrantai.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.20 „Kalnų daktaras“.
17.10 „Ponių rojus“.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Svarbi valanda.
19.30 Vartotojų kontrolė.
20.30 Panorama.
21.30 Gimę tą pačią
dieną.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Laukiniai Vakarai
prie molo“.
23.45 „Komisaras
Reksas“.
0.30 „Erdvės menas.
Namas iš ugnies
ir stiklo: apdaila
japonišku stiliumi“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Vartotojų kontrolė.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Gimę tą pačią
dieną.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Klauskite daktaro.
5.00 LRT radijo žinios.
5.05 Dizaino dokumentika. Konceptualus
dizainas.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.00 „Balta – meilės

spalva“.
7.00 KK2.
7.30 „Monikai reikia
meilės“.
8.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10.00 „Du gyvenimai“.
11.10 „Keičiu žmoną“.
12.10 „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Uždraustas
vaisius“.
15.30 „Stebuklas“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Bučiuoju. Rūta.
21.00 „Monikai reikia
meilės“.
21.30 Žinios.
22.30 „Teisingumo
ieškotojas“.
0.40 „Begėdis“.
1.55 „Titanas“.
3.40 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
4.25 Alchemija.
4.55 RETROSPEKTYVA.
TV3
6.15 „Transformeriai. Ki-

bernetinė Visata“.
6.40 „Ilgo plauko

istorija“.
7.05 „Madagaskaro

pingvinai“.
7.35 Gero vakaro šou.

8.35 „Meilės sūkuryje“.
9.45 „Sugrįžimas namo“.
11.45 „Midsomerio

žmogžudystės“.
12.40 „Kenoloto“.
12.42 „Midsomerio

žmogžudystės“.
14.00 „Gyvenimo

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

geriau“.
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 „Air America“.
22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
22.48 „Air America“.
0.50 „Pasirodymas“.
1.50 „Havajai 5.0“.
2.50 „X failai“.
3.50 „Pasirodymas“.
4.50 „Havajai 5.0“.
5.35 „Gyvenimo
išdaigos“.

21.30 „Daktarė Koval-

čiuk“.
22.30 Reporteris.
22.55 „Europa – tai aš“.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Oponentai.
0.30 „Pėdsakas“.
1.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
2.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
3.20 Alfa taškas.
3.40 Oponentai.
4.20 „TV Europa
pristato. Vyrų
šešėlyje. Jadvyga
Juškytė-Širšė“.
4.50 „Reali mistika“.
LRT+
6.05 Kitą kartą Afrikoje.
7.00 „Stebuklingoji

Boružėlė“.
7.25 „Drakoniukas

Kokosas“.
7.40 „44 katės“.
7.55 „Ieškok manęs

Paryžiuje“.
8.25 Kultūringai su

Nomeda.
9.25 Labas rytas,

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

geriausia“.
8.35 „Teisingumo

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

geriausia“.
14.50 „Teisingumo

agentai“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Jūrų pėstininkai“.
18.30 „Apuokas“.
19.30 „Snaiperis“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Sala“.
23.45 „Universali jėga“.
1.40 „Ekstremalūs

išbandymai“.
2.40 „Snaiperis“.
Lryto
5.30 Nauja diena.
6.30 Deutsche Welle

pristato: Keliautojo
dienoraštis.
7.00 „Slaptas Hitlerio
seksualinis gyvenimas“.
8.00 „Žiedas su rubinu“.
9.00 „Teisingumo
agentai“.
10.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
11.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Pėdsakas“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Oponentai.
17.30 „Zoologijos sodas“.
18.00 Reporteris.
18.25 „Europa – tai aš“.
18.30 Alfa taškas.
19.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.

Lietuva.
11.50 Trembita.
12.20 Gyvenk kaip galima

švariau.
12.50 Kultūringai su

Nomeda.
13.45 Skambantys pa-

sauliai su Nomeda
Kazlaus.
14.45 „Architektas
Wolfas Prixas.
Architektūra turi
liepsnoti“.
15.45 „Drakoniukas
Kokosas“.
16.00 „44 katės“.
16.15 „Stebuklingoji
Boružėlė“.
16.40 „Kaip atsiranda
daiktai“.
17.10 „Tarnauti ir ginti“.
18.15 „Čikagos policija“.
19.00 Veranda.
19.30 Premjera. „Nauja
Homo sapiens
kilmė. Irhudo
žmogus“.
20.15 „Kelionių atvirukai.
Ravelio Baskų
kraštas“.
20.30 Panorama.
21.30 3 minutės iki kino.
21.33 Premjera. „Darželio
auklėtoja“.
23.10 Čia – kinas.
23.40 „Maistas: tiesa
ar pramanas?
Priešpiečių gardumynai“.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Žagarės vyšnių
festivalis 2014.
1.40 Duokim garo!
3.00 Panorama.
4.05 Išpažinimai.
4.35 Gimę tą pačią
dieną.
5.30 Mūšio laukas.
TV1
6.25 „Rozenheimo

policija“.
7.25 „Anyta ar marti“.
8.30 „Tūkstantis ir viena

naktis“.

10.20 „Akloji“.
11.25 „Pakvaišusi porelė“.
12.30 „Alpių gelbėtojai“.
13.35 „Mokytojas“.
14.35 „Marija Vern“.
15.45 „Pragaro virtuvė“.
16.45 „Anyta ar marti“.
17.50 „Akloji“.
19.00 „Alpių gelbėtojai“.
20.00 „Stebuklas“.
21.00 PREMJERA.

„Nusikaltimo vieta
– Hanoveris. Dingęs
vaikas“.
22.55 „Svajoklė“.
23.55 „Paskolinta meilė“.
1.55 „Aklasis detektyvas. Vienos
padegėjas“.
TV6
6.30 „CSI. Niujorkas“.
7.15 „Kobra 11“.
8.10 „Univeras“.
8.50 Praeities žvalgas.
9.20 „Viešbutis“.
10.25 „Simpsonai“.
11.25 „Goldbergai“.
12.25 „Paskutinis žmogus

Žemėje“.
12.55 „Saša ir Tania“.
13.55 Kulinarijos meis-

tras.
14.55 „Kobra 11“.
15.55 „CSI. Niujorkas“.
16.55 „Univeras“.
18.00 „Viešbutis“.
19.00 „Goldbergai“.
20.00 Nuogi ir įbauginti.
21.00 „Solo. Žvaigždžių

karų istorija“.
23.40 „Naša Raša“.
1.15 „Univeras“.
2.45 „Fizrukas“.
Delfi
6.00 Ugnikalnių takais.
7.30 Sveikatos receptas.
8.15 Kasdienybės

herojai.
9.00 Delfi rytas.
10.30 2800 km Dunojumi

baidare su A. Valujavičiumi.
11.30 Marketingas 360.
12.00 Delfi rytas.
13.30 Orijaus kelionės.
14.00 Gimę ne Lietuvoje.
14.30 Jos vardas MAMA.
15.00 Žinios.
15.30 Dienos tema.
16.00 Žinios.
16.35 Dienos interviu.
17.00 Žinios.
17.30 Dienos tema.
18.00 Žinios.
18.30 Dienos interviu.
19.00 Žinios.
19.15 Iš esmės su
A. Peredniu.
20.00 2800 km Dunojumi
baidare su A. Valujavičiumi.
21.00 Lietuviškos atostogos.
21.30 Automobilis už 0
Eur.
22.30 Retro automobilių
dirbtuvės.
23.00 Gimę ne Lietuvoje.
23.30 Čepas veža.
0.00 Delfi diena.
5.00 Orijaus kelionių
archyvai.
5.30 Yugo broliai: blogiausiu pasaulyje
automobiliu per
Balkanus.
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Eteris

Penktadienis
, spalio 1 d. Saulė teka 7.18, leidžiasi 18.59, dienos ilgumas 11.41.
Delčia. Vardadieniai: Emanuelis, Remigijus, Teresė, Mantas, Mintė, Benigna.
LRT TV
2021.10.01
6.02 Labas rytas,

Lietuva.
8.55 „Įstatymas ir

tvarka“.
9.40 „Komisaras
Reksas“.
10.30 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Stilius.
13.00 Laisvės banga.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.20 „Kalnų daktaras“.
17.10 „Ponių rojus“.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Svarbi valanda.
19.30 Beatos virtuvė.
20.30 Eurolyga per LRT.
20.45 Eurolygos krepšinio
turnyras. Vilerbano
„Asvel“–Kauno
„Žalgiris“.
23.10 Premjera. „Piligrimas“.
0.45 „Naktiniai gyvuliai“.
2.35 „Erdvės menas.
Išskirtinis ir prabangus gyvenimas
svajonių namuose“.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Mūsų gyvūnai.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Išpažinimai.
4.30 Šventadienio
mintys.
5.00 LRT radijo žinios.
5.05 Šoka Lietuva.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.00 „Balta – meilės

išdaigos“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Auksiniai svogūnai.
22.30 „Šeima“.
22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
22.48 „Šeima“.
0.45 „Palikti vandenyne

3. Tarp ryklių“.
2.15 „Air America“.
4.35 „Moderni šeima“.
BTV
6.20 „CSI. Majamis“.
7.15 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.35 „Teisingumo
agentai“.
9.40 „Pėdsakas“.
10.35 „Apuokas“.
11.35 „Jūrų pėstininkai“.
12.35 „CSI. Majamis“.
13.30 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.50 „Teisingumo
agentai“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Jūrų pėstininkai“.
18.30 „Apuokas“.
19.30 „Amerikietiškos
imtynės“.
21.30 „Džona Heksas“.
23.10 „Sala“.
1.55 „Ekstremalūs
išbandymai“.

spalva“.
7.00 KK2.
7.30 „Monikai reikia

meilės“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
10.00 „Du gyvenimai“.
11.10 „Keičiu žmoną“.
12.10 „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Uždraustas

vaisius“.
15.30 „Stebuklas“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 „Kurjerė“.
23.00 „3000 mylių iki
Greislando“.
1.30 „Teisingumo
ieškotojas“.
3.30 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
TV3
6.15 „Transformeriai. Ki-

bernetinė Visata“.
6.40 „Ilgo plauko
istorija“.
7.05 „Madagaskaro
pingvinai“.
7.35 Farai.
8.35 „Meilės
sūkuryje“.
9.45 „Kelias į meilę“.
11.45 „Midsomerio
žmogžudystės“.
12.40 „Kenoloto“.
12.42 „Midsomerio
žmogžudystės“.
14.00 „Gyvenimo

Lryto
5.30 Nauja diena.
6.30 Deutsche Welle

pristato: Greitis.
7.00 „Slaptas Hitlerio
seksualinis gyvenimas“.
8.00 „Žiedas su
rubinu“.
9.00 „Teisingumo
agentai“.
10.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
11.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Pėdsakas“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Laisvės TV
valanda.
17.30 „Zoologijos sodas“.
18.00 Reporteris.
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 Alfa taškas.
19.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
20.00 Reporteris.
20.20 Sportas.
20.28 Orai.
20.30 „Reali
mistika“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.

23.00 Alfa taškas.
23.30 Laisvės TV valanda.
0.30 „Pėdsakas“.
1.30 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
2.30 „Daktarė Koval-

čiuk“.
3.20 Alfa taškas.
3.40 Laisvės TV valanda.
4.20 „TV Europa

pristato. Vyrų
šešėlyje. Sofija
Vytautaitė“.
4.50 „Reali mistika“.
5.25 Kaimo akademija.
6.00 „Žiedas su rubinu“.
LRT+
6.05 Klauskite daktaro.
7.00 „Stebuklingoji

Boružėlė“.
7.25 „Drakoniukas

Kokosas“.
7.40 „44 katės“.
7.55 „Ieškok manęs

Paryžiuje“.
8.25 Stambiu planu.
9.25 Labas rytas,

Lietuva.
11.50 Rusų gatvė.
12.20 Mūšio laukas.
12.50 Stambiu

planu.
13.45 Praeitis ateičiai.
14.45 „Nauja Homo sa-

piens kilmė. Irhudo
žmogus“.
15.30 „Kelionių atvirukai.
Ravelio Baskų
kraštas“.
15.45 „Drakoniukas
Kokosas“.
16.00 „44 katės“.
16.15 „Stebuklingoji
Boružėlė“.
16.40 „Kaip atsiranda
daiktai“.
17.10 „Tarnauti ir ginti“.
18.15 „Čikagos policija“.
19.00 Pasivaikščiojimai.
19.30 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Premjera. „Apie
begalybę“.
22.50 „Manijos iš antro
aukšto“.
23.20 Festivalis „Midsummer Vilnius
2016“.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar
pasaulyje.
0.40 „Darželio auklėtoja“.
2.15 Čia – kinas.
2.40 „Maistas: tiesa
ar pramanas? Su
gimtadieniu!“.
3.00 Panorama.
3.30 Dienos tema.
3.50 Sportas. Orai.
4.05 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
4.35 Kultūros diena.
5.30 Mokslo sriuba.
TV1
6.25 „Rozenheimo

policija“.
7.25 „Anyta ar marti“.
8.30 „Tūkstantis ir viena

naktis“.
10.20 „Akloji“.
11.25 „Pakvaišusi

porelė“.

12.30 „Alpių

gelbėtojai“.
13.35 „Mokytojas“.
14.35 „Marija Vern“.
15.45 „Pragaro
virtuvė“.
16.45 „Anyta ar marti“.
17.50 „Akloji“.
19.00 „Alpių gelbėtojai“.
20.00 „Stebuklas“.
21.00 „Nebylus liudijimas“.
23.15 „Fargo“.
1.30 „Nusikaltimo vieta
– Hanoveris. Dingęs
vaikas“.
TV6
6.25 „CSI. Niujorkas“.
7.15 „Kobra 11“.
8.10 „Univeras“.
8.50 Statybų gidas.
9.20 „Viešbutis“.
10.25 „Simpsonai“.
11.25 „Goldbergai“.
12.25 „Paskutinis žmogus

Žemėje“.
12.55 „Saša ir Tania“.
13.55 Kulinarijos meis-

tras.
14.55 „Kobra 11“.
15.55 „CSI. Niujorkas“.
16.55 „Univeras“.
17.55 „Optibet“ A lygos

rungtynės Vilniaus
„Riteriai“–„Kauno
Žalgiris“.
20.00 Farai.
21.00 Žinios.
21.50 Sportas.
21.55 Orai.
22.00 „Medžioklės
sezonas“.
23.40 „Juodosios raganos
metai“.
1.35 „Operacija Salazaras“.
3.40 „Univeras“.

šeštadienis

, spalio 2 d. Saulė teka 7.20, leidžiasi 18.56, dienos ilgumas 11.36.
Delčia. Vardadieniai: Modestas, Eidvilas, Getautė.
LRT TV
2021.10.02
6.02 Vartotojų kontrolė.
7.00 Svajoja vaikai.
7.30 Premjera. „Džeki ir

Opjen“.
9.00 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 Pasaulio dokumentika. Premjera.
„Komodo vandens
pasaulis. Drakonų
karalystė“.
12.50 Pasaulio dokumentika. Premjera.
„Keisčiausi
pasaulio namai“.
13.40 „Kelionių atvirukai.
Ravelio Baskų
kraštas“.
14.00 „Hadsonas ir
Reksas“.
15.30 Žinios. Orai.
15.45 Sveikinimų koncertas.
17.30 Klauskite daktaro.
18.30 Žinios. Sportas.
Orai.
19.00 Langas į valdžią.
19.30 Stilius.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Maestro.
22.10 „Džo Bleko viešnagė“.
1.10 „Piligrimas“.
2.45 „Apie begalybę“.
4.00 „Erdvės menas.
Architektūra
gamtos apsuptyje,
kalnuose“.
4.30 „Hadsonas ir
Reksas“.
LNK
6.40 „Zigis ir Ryklys“.
7.00 „Šaunusis Skū-

bis-Dū“.
7.30 „Neramūs ir

Delfi
6.00 Orijaus kelionių

archyvai.
8.00 Jos vardas

MAMA.
8.30 Orijaus kelionės.
9.00 Delfi rytas.
10.30 Alfas vienas
namuose.
11.30 Retro automobilių
dirbtuvės.
12.00 Delfi rytas.
13.30 Lietuviškos atostogos.
14.00 Automobilis už 0
eurų.
15.00 Žinios.
15.35 Dienos tema.
16.00 Žinios.
16.30 Dienos interviu.
17.00 Žinios.
17.30 Dienos tema.
18.00 Žinios.
18.30 Krepšinio zona.
19.15 Iš esmės su D. Žeimyte-Biliene.
20.00 13 731 km dviračiu
aplink Skandinaviją.
21.00 Jūs rimtai?
21.30 Kieno didesni.
22.30 Kriminalinė zona su
D. Dargiu.
23.30 Automobilis už 0
Eur.
0.30 Delfi diena.
5.30 Yugo broliai: blogiausiu pasaulyje
automobiliu per
Balkanus.

triukšmingi“.
8.00 „Kikumba. Kovos

dėl karūnos“.
8.30 Sveikas!
9.00 Mes pačios.
10.00 PREMJERA.

„Fiksikai. Didžioji
paslaptis“.
11.35 „Laisvės troškimas“.
13.50 „Prekybos centro
kietuolis. Las
Vegas“.
15.45 „Laiko valdovas“.
17.55 Gyvūnų pasaulis.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 PREMJERA.
„Šuniškas pokštas“.
21.15 „Naujokas“.
23.40 „Senoji mokykla“.
1.35 „Kurjerė“.
TV3
6.35 „Madagaskaro

pingvinai“.
7.00 „Žmogus voras“.
7.30 „Žuvėliokai“.
8.00 „Madagaskaro
pingvinai“.
8.30 „Simpsonai“.
9.00 Amžius ne riba.
9.30 Sveikata.lt.
10.00 Virtuvės istorijos.
10.30 Gardu Gardu.
11.00 Penkių žvaigždučių
būstas.
11.30 Gyvenimas.

12.30 „Neįtikėtina

jaunojo išradėjo
kelionė“.
12.40 „Kenoloto“.
12.42 „Neįtikėtina
jaunojo išradėjo
kelionė“.
14.45 „Taksi“.
16.45 Ekstrasensų mūšis.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 Ekstrasensų mūšis.
18.30 TV3 žinios.
19.30 galvOK.
19.40 Eurojackpot.
19.45 galvOK.
21.30 „Ištraukti peiliai“.
22.45 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.48 „Ištraukti peiliai“.
0.10 „Kodėl būtent jis?“.
2.35 „Poltergeistas“.
4.20 „Moderni šeima“.
BTV
6.00 „Varom!“.
7.00 „Šnipų karai“.
8.00 „Pričiupom!“.
8.30 Miško atspalviai.
9.00 Sveikatos kodas.
9.30 Sveikatos kodas,

televitrina.
10.05 „Neįtikėtini

gyvūnai“.
11.15 „Šnipų karai“.
12.20 „Spec. būrys.

Išlieka stipriausi.
Įžymybės“.
13.30 „Ekstrasensai tiria“.
15.50 „Gordono Ramzio
virtuvės košmarai“.
17.00 Betsafe–LKL
čempionatas.
„Rytas“–„Uniclub
Casino-Juventus“.
19.30 PREMJERA. Protas
ir jėga.
21.30 PREMJERA „Muilodrama“.
22.00 „Džekas Rajanas.
Šešėlių užverbuotas“.
0.10 „Gyvatės lėktuve“.
2.20 „Džona Heksas“.
Lryto
7.00 „Žiedas su rubinu“.
8.00 Bušido ringas.
8.30 Eko virusas.
9.00 „Zoologijos sodas“.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Deutsche Welle

pristato: Keliautojo
dienoraštis.
11.00 Švarūs miestai.
11.30 Inovacijų DNR.
12.00 „Teisingumo
agentai“.
14.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Lietuvos dvarai.
17.00 Švyturių žmonės.
17.30 Vantos lapas.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Bušido ringas.
19.00 „Gyvenimo linija“.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Slaptas Hitlerio
seksualinis gyvenimas“.
22.30 Žinios.
23.00 „Teisingumo
agentai“.
1.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.

2.50 „Gyvenimo linija“.
3.35 Lietuvos dvarai.
4.00 Švyturių žmonės.
4.20 „Zoologijos sodas“.
5.10 Švarūs miestai.
5.35 Vantos lapas.
6.00 „Žiedas su rubinu“.
LRT+
6.05 Auksinis protas.
7.15 „Kelionių atvirukai.

Sen Pjeras, palaidotas Martinikos
grožis“.
7.30 Keliai. Mašinos.
Žmonės.
8.00 Pusryčiai pas
kaimyną.
8.30 Pradėk nuo savęs.
9.00 Į sveikatą!
9.30 Gyvenk kaip galima
švariau.
10.00 Kas geresnio,
kaimyne?
10.30 Vilniaus sąsiuvinis.
11.00 Trembita.
11.30 Rusų gatvė.
12.00 Smalsumo genas.
12.30 Pasivaikščiojimai.
13.00 Mūšio laukas.
13.30 Euromaxx.
14.00 Mūsų gyvūnai.
14.30 „Džeki ir Opjen“.
16.00 „Atėnė“.
17.00 Veranda.
17.30 Legendos. Šiandien
ir visados.
18.30 Skambantys pasauliai su Nomeda
Kazlaus.
19.25 Vizionieriai. Dainius
Liškevičius.
19.30 „Nuostabios
mintys. Šiuolaikinio
meno kūrėjas Anri
Sala“.
20.00 Čia – kinas.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 „Šerifas ir Banditas“.
22.35 Jurgos albumo
„Not perfect“ pristatymo koncertas.
23.40 Pasivaikščiojimai.
0.10 Dabar pasaulyje.
0.35 Panorama.
0.57 Sportas. Orai.
1.05 „Naktiniai gyvuliai“.
3.00 Dizaino dokumentika. Leidinio
dizainas.
3.10 Euromaxx.
3.40 Skambantys pasauliai su Nomeda
Kazlaus
4.35 Legendos. Šiandien
ir visados.
5.30 Pusryčiai pas
kaimyną.
TV1
6.35 Pasirinkę Lietuvą.
7.05 Gynybinis paveldas

Lietuvoje.
7.35 „Akloji“.
9.05 „Rozenheimo

policija“.
10.05 „Žingsnis iki
dangaus“.
11.15 „Kai norisi
žalumos“.
12.00 „Šviežias maistas.
Anos Olson
receptai“.
13.00 „Mylėk savo sodą“.
14.00 „Akloji“.
15.45 „Moteris“.

17.45 „Anyta ar marti“.
18.45 „Akloji“.
19.50 „Būrėja“.
21.00 „Vera. Tamsusis

angelas“.
22.55 „Švytinti tamsoje“.
1.10 „Fargo“.
3.15 „Nebylus liudi-

jimas“.
TV6
6.10 „Vienas“.
7.00 „Aliaskos geležin-

keliai“.
7.55 „Pavojingiausi

Indijos keliai“.
9.00 Juokingiausi

Amerikos namų
vaizdeliai.
9.30 Statybų gidas.
10.00 Autopilotas.
10.30 Gazas dugnas.
11.00 Sandėlių karai.
11.30 „Besikeičianti
planeta“.
12.45 „Laukinė Patagonija“.
13.55 Išlikimas.
15.00 „Aliaskos geležinkeliai“.
16.00 Jukono vyrai.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 Krovinių karai.
19.00 Kaukės.
20.00 „Vienas“.
21.00 Žinios.
21.50 Sportas.
21.55 Orai.
22.00 „A-X-L“.
23.55 „Medžioklės
sezonas“.
1.35 „Anapus horizonto“.
3.50 „Univeras“.
Delfi
6.00 Mano pramogos

veidai.
7.30 13 731 km dviračiu

aplink Skandinaviją.
8.30 Marketingas 360.
9.00 Sveika lėkštė su

V. Kurpiene.
9.30 Receptų receptai.
10.00 Alfo didysis šou.
11.00 Radikalus smal-

sumas.
11.30 Išlikę.
12.00 Čepas veža.
12.30 Šiandien kimba.
13.30 Meistro dieno-

raštis.
14.00 Sveikai ir Laimingai.
14.30 Gimę ne Lietuvoje.
15.00 13 731 km dviračiu

aplink Skandinaviją.
16.00 Orijaus kelionių

archyvai.
17.00 Geltonas karutis.
17.30 Orijaus kelionės.
18.00 Jūs rimtai?
18.30 Lietuviškos atos-

togos.
19.00 Ugnikalnių takais.
20.30 Jos vardas MAMA.
21.00 2800 km Dunojumi

baidare su A. Valujavičiumi.
22.00 Kitokie pasikalbėjimai 2021.
0.00 13 731 km dviračiu
aplink Skandinaviją.
1.00 Mano pramogos
veidai.
2.30 Kitokie pasikalbėjimai 2021.
4.30 Kasdienybės
herojai.
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, spalio 3 d. Saulė teka 7.22, leidžiasi 18.54, dienos ilgumas 11.32.
Delčia. Vardadieniai: Evaldas, Kristina, Milgintas, Alanta, Teresė.
pingvinai“.
6.02 Gimę tą pačią

dieną.
7.00 Veranda.
7.30 Šventadienio
mintys.
8.00 Išpažinimai.
8.30 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite.
9.00 Gyventi kaime
gera.
9.30 Svajoja vaikai.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 Pasaulio dokumentika. Premjera.
„Nuostabiausi
pasaulio gamtos
stebuklai. Upės“.
12.55 Pasaulio dokumentika. Premjera.
„Balatono ežeras
– paslėptas rojus
Europoje“.
13.50 „Puaro“.
15.30 Žinios. Orai.
15.45 Istorijos detektyvai.
16.30 Duokim garo!
18.00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
18.30 Žinios. Sportas.
Orai.
19.00 Keliai. Mašinos.
Žmonės.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 „Viktorija“.
21.50 „Begalinė meilė“.
23.35 „Šerifas ir Banditas“.
1.10 „Džo Bleko viešnagė“.
4.05 „Kelionių atvirukai.
Ravelio Baskų
kraštas“.
4.20 „Puaro“.
LNK
6.35 „Zigis ir Ryklys“.
6.55 „Šaunusis Skū-

bis-Dū“.
7.25 „Neramūs ir

triukšmingi“.
7.55 „Kikumba. Kovos

dėl karūnos“.
8.25 „Tomas ir Džeris“.
8.55 „Beprotiškos
melodijos“.
9.25 „Ogis ir tarakonai“.
9.45 „Volisas ir Gromitas. Kiškiolakio
prakeiksmas“.
11.25 PREMJERA. „Akistata su laukine
gamta. Kelionė
namo“.
13.20 „Ponas auklė“.
15.05 „Paskutinis jaunikio
išbandymas“.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 Kaukės.
22.10 PREMJERA.
„Išdidžioji Merė“.
0.00 „Zoologijos sodo
prižiūrėtojo
žmona“.
2.30 „Naujokas“.
TV3
6.35 „Madagaskaro

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

pingvinai“.
8.30 „Simpsonai“.
9.00 Svajonių ūkis.
9.30 La Maistas.
10.00 Pasaulis pagal
moteris.
11.00 Svajonių sodai.
12.00 Gyvenimas.
12.40 „Kenoloto“.
12.42 Gyvenimas.
13.05 „Urmu pigiau“.
15.05 „Ir riteriai įsimyli“.
17.15 „Kobra 11“.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 „Kobra 11“.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 X Faktorius.
22.00 „22-oji mylia“.
22.45 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.48 „22-oji mylia“.
0.00 „D'Artanjanas ir
trys muškietininkai“.
2.00 „Šeima“.
4.15 „Mažieji genijai“.
BTV
6.00 „Varom!“.
7.00 „Pričiupom!“.
7.30 „Savickas classic

2021“.
8.30 Tauro ragas.
9.00 „Baltijos galiūnų
komandinis čempionatas“.
10.05 „Neįtikėtini
gyvūnai“.
11.15 „Šnipų karai“.
12.20 „Spec. būrys.
Išlieka stipriausi.
Įžymybės“.
13.30 „Ekstrasensai tiria“.
15.50 „Gordono Ramzio
virtuvės košmarai“.
17.00 Betsafe–LKL
čempionatas.
„Pieno žvaigždės“–
„Žalgiris“.
19.30 „Mirtinas
ginklas“.
20.30 „Paskutinis
laivas“.
22.30 „Gyvi numirėliai“.
23.30 „Narkotikų prekeiviai“.
0.35 „Džekas Rajanas.
Šešėlių užverbuotas“.
2.45 „Gyvatės lėktuve“.
Lryto
7.00 „Žiedas su rubinu“.
8.00 Švarūs miestai.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 „Zoologijos sodas“.
10.00 Krepšinio pasaulyje

su V. Mačiuliu.
10.30 Deutsche Welle
pristato: Greitis.
11.00 Atliekų kultūra.
11.30 Partizanų
keliais.
12.00 „Teisingumo
agentai“.
14.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 „24/7“.
17.30 Alfa taškas.
18.00 Žinios.

18.28 Orai.
18.30 Krepšinio pasaulyje

su V. Mačiuliu.
19.00 „Gyvenimo linija“.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Lietuvos dvarai.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 „Teisingumo

agentai“.
1.00 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
2.50 „Gyvenimo linija“.
3.35 „24/7“.
4.20 „Zoologijos sodas“.
5.10 Mažos Mūsų
Pergalės.
LRT+
6.05 Duokim garo!
7.30 Krikščionio žodis.
8.00 Kelias.
8.30 Menora.
9.00 Širdyje lietuvis.
10.00 Atspindžiai.

Paveldo kolekcija.
10.30 Praeitis ateičiai.
11.30 7 Kauno dienos.
12.00 Mokslo sriuba.
12.30 Šv. Mišios iš Vilniaus Šv. vyskupo
Stanislovo ir Šv.
Vladislovo arkikatedros bazilikos.
13.40 Išpažinimai.
14.15 „Mokytojas Keisas
stovyklauja“.
15.30 Svajoja vaikai.
16.00 „Drakonų princas“.
17.00 Talaka. Margarita
Levčuk.
17.30 Kultūringai su
Nomeda.
18.30 Stambiu planu.
19.30 „Kelionių atvirukai.
Daphne du Maurier
Kornvalis“.
19.45 FIFA pasaulio salės
futbolo čempionatas. Finalas.
22.00 Premjera. „Kaunas
– viena didelė
Europos scena“.
22.45 „Išlikti gyvam.
Metodas“.
23.50 „Begalinė
meilė“.
1.35 Kultūros diena.
2.25 Kultūringai su
Nomeda.
3.20 Stambiu planu.
4.15 „Mokytojas Keisas
stovyklauja“.
5.30 Pradėk nuo savęs.
TV1
6.20 Pasirinkę

Lietuvą.
6.50 Informacinių mitų

griovėjai.
7.20 „Akloji“.
8.50 „Rozenheimo

policija“.
9.50 „Žingsnis iki

dangaus“.
11.00 „Populiariausi

užkandžiai“.
12.00 Vaikystės
langas.
12.30 „Šviežias maistas.
Anos Olson
receptai“.
13.00 Sveikinimai.
15.45 „Moteris“.
17.45 „Anyta ar marti“.
18.45 „Akloji“.

19.50 „Būrėja“.
21.00 „Prancūziška

žmogžudystė.
Žmogžudystės
Gerande“.
23.05 „Nors mirk iš
gėdos“.
1.00 „Švytinti tamsoje“.
3.10 „Vera. Tamsusis
angelas“.
TV6
6.10 „Vienas“.
7.00 „Aliaskos geležin-

keliai“.
7.55 „Pavojingiausi
Indijos keliai“.
9.00 Juokingiausi
Amerikos namų
vaizdeliai.
9.30 Vienam gale
kablys.
10.00 Praeities žvalgas.
10.30 Iššūkis.
11.00 Sandėlių karai.
11.30 „Besikeičianti
planeta“.
12.45 „Mieli gyvūnai“.
13.55 Išlikimas.
15.00 „Aliaskos geležinkeliai“.
16.00 Jukono vyrai.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 Krovinių karai.
19.00 Kaukės.
20.00 „Vienas“.
21.00 Žinios.
21.50 Sportas.
21.55 Orai.
22.00 „Dievo šarvai“.
23.50 „A-X-L“.
1.45 „Odaveidis.
Kruvinos skerdynės
Teksase“.
3.25 „Univeras“.
Delfi
6.00 Mano pramogos

veidai.
7.30 13 731 km dviračiu
aplink Skandinaviją.
8.30 Šiandien kimba.
9.30 Meistro dienoraštis.
10.00 Alfas vienas
namuose.
11.00 Receptų
receptai.
11.30 Išpakuota.
12.00 Sekmadienio Šv.
Mišių transliacija.
13.15 Sveikatos receptas.
14.00 Sveika lėkštė su
V. Kurpiene.
14.30 Retro automobilių
dirbtuvės.
15.00 13 731 km dviračiu
aplink Skandinaviją.
16.00 Orijaus kelionių
archyvai.
17.00 Automobilis už 0
Eur.
18.00 Kieno didesni.
19.00 Ugnikalnių takais.
20.30 Šaro Barsa.
21.00 Kasdienybės
herojai.
21.45 Delfi pulsas.
22.00 Kitokie pasikalbėjimai 2021.
0.00 13 731 km dviračiu
aplink Skandinaviją.
1.00 Mano pramogos
veidai.
2.30 Kitokie pasikalbėjimai 2021.
4.30 Kasdienybės
herojai.

pirmadienis

, spalio 4 d. Saulė teka 7.24, leidžiasi 18.51, dienos ilgumas 11.27.
Delčia. Vardadieniai: Pranciškus, Mąstautas, Eivydė, Pranas.
LRT TV
2021.10.04
6.02 Labas rytas,

Lietuva.
8.55 „Įstatymas ir

tvarka“.
9.40 „Komisaras

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

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

Lietuva.
16.20 „Kalnų daktaras“.
17.10 „Ponių rojus“.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Svarbi valanda.
19.30 Daiktų istorijos.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 LRT forumas.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Laukiniai Vakarai
prie molo“.
23.45 „Komisaras
Reksas“.
0.30 „Erdvės menas.
Neįprastas namas
su įstrižiniu stogu“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Daiktų istorijos.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 LRT forumas.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Savaitė.
5.00 LRT radijo žinios.
5.05 Šoka Lietuva.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.00 „Balta – meilės

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

reindžeris“.
10.00 „Du gyvenimai“.
11.10 „Keičiu žmoną“.
12.10 „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Uždraustas

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

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

meilės“.
21.30 Žinios.
22.30 PREMJERA.

„Dvynės“.
0.25 „Begėdis“.
1.40 „Išdidžioji Merė“.
3.30 „Volkeris, Teksaso

12.42 „Midsomerio

žmogžudystės“.
14.00 „Gyvenimo
išdaigos“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Karštai su tv3.lt.
20.30 „Moterys meluoja
geriau“.
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.22 TV3 sportas.
22.27 TV3 orai.
22.30 „Maksimali
bausmė“.
22.45 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.48 „Maksimali
bausmė“.
0.30 „Pasirodymas“.
1.35 „Havajai 5.0“.
2.35 „X failai“.
3.35 „Mažieji genijai“.
4.05 „Atostogos
rifuose“.
5.05 „Moderni šeima“.
BTV
6.00 „CSI. Majamis“.
6.55 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.35 „Teisingumo

agentai“.
9.40 „Pėdsakas“.
10.35 „Neįtikėtini

gyvūnai“.
11.35 „Jūrų pėstininkai“.
12.35 „Mano virtuvė

geriausia“.
14.50 „Teisingumo
agentai“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Jūrų pėstininkai“.
18.30 Betsafe–LKL
čempionatas.
„Dzūkija“–„Labas
Gas“.
21.00 „Apgaulės meistrai
2“.
23.30 „Mirtinas ginklas“.
0.30 „Gyvi numirėliai“.
1.30 „Narkotikų prekeiviai“.
Lryto
5.15 Vantos lapas.
5.45 Bušido ringas.
6.15 TV parduotuvė.
6.30 Krepšinio pasaulyje

su V. Mačiuliu.
7.00 „Gyvenimo linija“.
8.00 Eko virusas.
8.30 Atliekų kultūra.
9.00 „24/7“.
10.00 „Vieno nusikaltimo

istorija“.

reindžeris“.

11.00 „Daktarė Koval-

TV3
6.15 „Transformeriai. Ki-

12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mažos Mūsų

čiuk“.
bernetinė Visata“.
6.40 „Ilgo plauko

istorija“.
7.05 „Madagaskaro

pingvinai“.
7.35 Svajonių sodai.
8.35 „Meilės sūkuryje“.
9.45 „Kaimo romanas“.
11.45 „Midsomerio

žmogžudystės“.
12.40 „Kenoloto“.

Pergalės.
12.30 Kaimo akademija.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Pėdsakas“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Laisvės TV valanda.
18.00 Reporteris.
18.30 Alfa taškas.
19.00 „Vieno nusikaltimo

istorija“.

20.00 Reporteris.
20.20 Sportas.
20.28 Orai.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Koval-

čiuk“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Alfa taškas.
23.30 „24/7“.
0.30 „Pėdsakas“.
1.30 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
2.30 „Daktarė Koval-

14.35 „Marija Vern“.
15.45 „Pragaro virtuvė“.
16.45 „Anyta ar marti“.
17.50 „Akloji“.
19.00 „Alpių gelbėtojai“.
20.00 „Stebuklas“.
21.00 PREMJERA. „Mirtys

prie ežero. Dievų
prakeiksmas“.
22.55 „Svajoklė“.
23.55 „Paskolinta meilė“.
2.00 „Prancūziška
žmogžudystė.
Žmogžudystės
Gerande“.

čiuk“.
3.20 Alfa taškas.
3.40 Mokslo ritmu.
3.55 „24/7“.
4.35 „Reali mistika“.

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

tras.
LRT+
6.05 Beatos virtuvė.
7.00 „Stebuklingoji

Boružėlė“.
7.25 „Drakoniukas

Kokosas“.
7.40 „44 katės“.
7.55 „Ieškok manęs

Paryžiuje“.
8.25 Skambantys

pasauliai su
Nomeda Kazlaus.
Svečias fortepijono
virtuozas Seong-Jin
Cho (Pietų Korėja).
9.25 Labas rytas,
Lietuva.
11.50 Kas geresnio,
kaimyne?
12.20 Pusryčiai pas
kaimyną.
12.50 Kultūros diena.
13.40 Duokim garo!
15.00 Istorijos detektyvai.
15.45 „Drakoniukas
Kokosas“.
16.00 „44 katės“.
16.15 „Stebuklingoji
Boružėlė“.
16.40 Svajoja vaikai.
17.10 „Tarnauti ir ginti“.
18.15 „Čikagos policija“.
19.00 Talaka.
19.30 „Pašokim“.
20.30 Panorama.
21.30 „Žmogiškas mastelis. Rankų darbo
šokolado kilmės
istorija“.
23.00 „Kino istorija.
Devintasis dešimtmetis“.
23.45 „Kelionių atvirukai.
Džerbos mečetė“.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Žagarės vyšnių
festivalis 2015.
1.35 Maestro.
2.35 Euromaxx.
3.00 Panorama.
4.05 Krikščionio žodis.
4.35 LRT forumas.
5.30 Smalsumo genas.
TV1
6.20 „Rozenheimo

policija“.
7.20 „Žingsnis iki

dangaus“.
8.30 „Tūkstantis ir viena

naktis“.
10.20 „Akloji“.
11.25 „Pakvaišusi porelė“.
12.30 „Alpių gelbėtojai“.
13.35 „Mokytojas“.

8.50 Gazas dugnas.
9.20 Sandėlių karai.
10.25 „Simpsonai“.
11.25 „Vieniši tėvai“.
12.25 „Paskutinis žmogus

Žemėje“.
12.50 „Saša ir Tania“.
13.50 „Skorpionas“.
14.50 „Kobra 11“.
15.55 „CSI. Niujorkas“.
16.55 „Univeras“.
18.00 „Viešbutis“.
19.00 „Goldbergai“.
20.00 Nuogi ir įbauginti.
21.00 „Matau tik tave“.
23.15 „Nakvynės namai“.
1.00 „Naša Raša“.
1.30 „Univeras“.
2.25 „Fizrukas“.
3.20 „Majų baikerių

klubas“.
Delfi
6.00 Mano pramogos

veidai.
7.30 Retro automobilių

dirbtuvės.
8.00 Geltonas karutis.
8.30 Jūs rimtai?
9.00 Delfi rytas.
10.30 13 731 km dviračiu

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

veriu ir D. ŽeimyteBiliene.
20.00 Išlikę.
20.30 Sveika lėkštė su
V. Kurpiene.
21.00 Kasdienybės
herojai.
21.45 Jos vardas
MAMA.
22.15 Radikalus smalsumas.
22.45 Orijaus kelionės.
23.15 Šaro Barsa.
23.45 Delfi Pulsas.
0.00 Delfi diena.
5.00 Orijaus kelionių
archyvai.
5.30 Yugo broliai: blogiausiu pasaulyje
automobiliu per
Balkanus.
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Delčia. Vardadieniai: Edvinas, Galė, Placidas, Palemonas, Gilda, Donata.
LRT TV
2021.10.05
6.02 Labas rytas,

Lietuva.
8.55 „Įstatymas ir
tvarka“.
9.40 „Komisaras
Reksas“.
10.30 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Maestro.
13.00 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.20 „Kalnų daktaras“.
17.10 „Ponių rojus“.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Svarbi valanda.
19.30 (Ne)emigrantai.
20.30 Panorama.
21.30 „Triumfo kelias.
Jonas Karolis
Chodkevičius“.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Laukiniai Vakarai
prie molo“.
23.45 „Komisaras
Reksas“.
0.30 „Erdvės menas.
Harmonijoje su
aplinka. Alvaro
Sizos pastatai“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 (Ne)emigrantai.
02.00 LRT radijo žinios.
2.05 „Triumfo kelias.
Jonas Karolis
Chodkevičius“.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite.
4.30 Keliai. Mašinos.
Žmonės.
5.00 LRT radijo žinios.
5.05 Dizaino dokumentika. Leidinio
dizainas.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.00 „Balta – meilės

spalva“.
7.00 KK2.
7.30 „Monikai reikia
meilės“.
8.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10.00 „Du gyvenimai“.
11.10 „Keičiu žmoną“.
12.10 „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Uždraustas
vaisius“.
15.30 „Stebuklas“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Bus visko.
21.00 „Monikai reikia
meilės“.
21.30 Žinios.
22.30 „Pabėgimas“.
0.20 „Begėdis“.
1.30 „Dvynės“.
3.25 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
TV3
6.15 „Transformeriai. Ki-

bernetinė Visata“.
6.40 „Ilgo plauko
istorija“.
7.05 „Madagaskaro

pingvinai“.
7.35 Karštai su tv3.lt.
8.35 „Meilės sūkuryje“.
9.45 „Ačiū už prisimi-

nimus“.
11.45 „Midsomerio

žmogžudystės“.
12.40 „Kenoloto“.
12.42 „Midsomerio

žmogžudystės“.
14.00 „Gyvenimo

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

geriau“.
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.22 TV3 sportas.
22.27 TV3 orai.
22.30 „Brangusis
Džonai“.
22.45 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.48 „Brangusis
Džonai“.
0.40 „Pasirodymas“.
1.40 „Havajai 5.0“.
2.40 „X failai“.
3.40 „Mažieji genijai“.
4.10 „Atostogos
rifuose“.
5.10 „Moderni šeima“.
BTV
6.00 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.10 „Teisingumo

agentai“.
9.10 „Pėdsakas“.
10.10 „Apuokas“.
11.10 „Jūrų pėstininkai“.
12.10 „CSI. Majamis“.
13.10 „Mano virtuvė

geriausia“.
14.55 „Teisingumo

agentai“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Jūrų pėstininkai“.
18.30 „Apuokas“.
19.30 „Snaiperis“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Pragaras“.
22.45 „Apgaulės meistrai
2“.
1.15 „Ekstremalūs
išbandymai“.
2.15 „Snaiperis“.
Lryto
5.15 Nauja diena.
6.15 TV parduotuvė.
6.30 Inovacijų DNR.
7.00 „Gyvenimo linija“.
8.00 „Žiedas su rubinu“.
9.00 „Teisingumo

agentai“.
10.00 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
11.00 „Daktarė Koval-

čiuk“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Pėdsakas“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 #NeSpaudai.
17.30 „Zoologijos sodas“.
18.00 Reporteris.
18.25 „Europa – tai aš“.
18.30 Alfa taškas.

19.00 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
20.00 Reporteris.
20.20 Sportas.
20.28 Orai.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.54 Orai.
22.55 „Europa – tai aš“.
23.00 Alfa taškas.
23.30 #NeSpaudai.
0.30 „Pėdsakas“.
1.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
2.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
3.20 Alfa taškas.
3.40 Mokslo ritmu.
3.55 #NeSpaudai.
4.35 „Reali mistika“.
LRT+
6.05 Daiktų istorijos.
7.00 „Stebuklingoji

Boružėlė“.
7.25 „Drakoniukas

Kokosas“.
7.40 „44 katės“.
7.55 „Ieškok manęs

Paryžiuje“.
8.25 Legendos. Šiandien

ir visados.
9.25 Labas rytas,

Lietuva.
11.50 Vilniaus sąsiuvinis.
12.20 Smalsumo genas.
12.50 Legendos. Šiandien
ir visados.
13.45 7 Kauno dienos.
14.15 Mokslo sriuba.
14.45 „Pašokim“.
15.45 „Drakoniukas
Kokosas“.
16.00 „44 katės“.
16.15 „Stebuklingoji
Boružėlė“.
16.40 Gustavo enciklopedija.
17.10 „Tarnauti ir ginti“.
18.15 „Čikagos policija“.
19.00 Gyvenk kaip galima
švariau.
19.30 „Didžiosios Afrikos
civilizacijos. Pusmėnulis ir kryžius“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Emilija iš Laisvės
alėjos“.
23.30 Stilius.
0.25 DW naujienos rusų
kalba.
0.40 Dabar pasaulyje.
1.05 Žagarės vyšnių
festivalis 2015.
1.45 „Kaunas – viena
didelė Europos
scena“.
2.30 7 Kauno dienos.
3.00 Panorama.
3.30 Dienos tema.
3.50 Sportas. Orai.
4.05 Kelias.
4.35 „Triumfo kelias.
Jonas Karolis
Chodkevičius“.
5.30 Pasivaikščiojimai.
TV1
6.20 „Rozenheimo

policija“.
7.20 „Žingsnis iki
dangaus“.
8.30 „Tūkstantis ir viena

naktis“.
10.20 „Akloji“.
11.25 „Pakvaišusi porelė“.
12.30 „Alpių gelbėtojai“.
13.35 „Mokytojas“.
14.35 „Velvet“ kolekcija“.
15.45 „Pragaro virtuvė“.
16.45 „Anyta ar marti“.
17.50 „Akloji“.
19.00 „Alpių gelbėtojai“.
20.00 „Stebuklas“.
21.00 „Privatus detek-

tyvas Dengleris.
Paskutinis pabėgimas“.
22.55 „Svajoklė“.
23.55 „Paskolinta meilė“.
2.00 „Mirtys prie ežero“.
TV6
6.05 „CSI. Niujorkas“.
6.55 „Kobra 11“.
7.50 Kulinarijos meis-

tras.
8.50 Iššūkis.
9.20 „Viešbutis“.
10.25 „Simpsonai“.
11.25 „Goldbergai“.
12.25 „Paskutinis žmogus
Žemėje“.
12.55 „Saša ir Tania“.
13.55 „Skorpionas“.
14.55 „Kobra 11“.
15.55 „CSI. Niujorkas“.
16.55 „Univeras“.
18.00 „Viešbutis“.
19.00 „Goldbergai“.
20.00 Nuogi ir įbauginti.
22.00 „Saugotojas“.
23.50 „Gelbėtojai“.
0.50 „Naša Raša“.
2.05 „Univeras“.
3.05 „Fizrukas“.
3.55 „Majų baikerių
klubas“.
Delfi
6.00 Ugnikalnių takais.
7.30 Radikalus smal-

sumas.
8.00 Išpakuota.
8.30 Gimę ne Lietuvoje.
9.00 Delfi rytas.
10.30 Alfo didysis šou.
11.30 Receptų receptai.
12.00 Delfi rytas.
13.30 Kasdienybės
herojai.
14.15 Delfi pulsas.
14.30 Jos vardas
MAMA.
15.00 Žinios.
15.35 Dienos tema.
16.00 Žinios.
16.30 Dienos interviu.
17.00 Žinios.
17.30 Dienos tema.
18.00 Žinios.
18.30 Dienos interviu.
19.00 Žinios.
19.15 Iš esmės su
A. Peredniu.
20.00 Verslo požiūris.
20.30 Moters vizija su
D. Žeimyte-Biliene.
21.00 Kieno didesni?
22.00 Kriminalinė
Lietuvos zona su
D. Dargiu.
23.00 Automobilis už 0
eurų.
0.00 Delfi diena.
5.00 Orijaus kelionių
archyvai.
5.30 Yugo broliai: blogiausiu pasaulyje
automobiliu per
Balkanus.

Trečiadienis
, spalio 6 d. Saulė teka 7.28, leidžiasi 18.46, dienos ilgumas 11.18.
Jaunatis. Vardadieniai: Brunonas, Budvydas, Vytenė.
LRT TV
6.02 Labas rytas,

Lietuva.
8.55 „Įstatymas ir
tvarka“.
9.40 „Komisaras
Reksas“.
10.30 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 „Triumfo kelias.
Jonas Karolis
Chodkevičius“.
13.00 Daiktų istorijos.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.20 „Kalnų daktaras“.
17.10 „Ponių rojus“.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Svarbi valanda.
19.30 Kitą kartą Afrikoje.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Lietuva kalba.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Laukiniai Vakarai
prie molo“.
23.45 „Komisaras
Reksas“.
0.30 „Erdvės menas.
Tvarūs ir patrauklūs. Ateities
miestų vizijos“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Kitą kartą Afrikoje.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Lietuva kalba.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Stilius.
5.00 LRT radijo žinios.
5.05 Šoka Lietuva.
5.15 „Ponių rojus“.

11.45 „Midsomerio

žmogžudystės“.
12.40 „Kenoloto“.
12.42 „Midsomerio
žmogžudystės“.
14.00 „Gyvenimo
išdaigos“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Gero vakaro šou.
20.30 „Moterys meluoja
geriau“.
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.22 TV3 sportas.
22.27 TV3 orai.
22.30 „Nokautas“.
22.45 Vikinglotto.
22.50 „Nokautas“.
23.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
23.18 „Nokautas“.
0.25 „Pasirodymas“.
1.30 „Havajai 5.0“.
2.30 „X failai“.
3.30 „Mažieji genijai“.
4.00 „Atostogos
rifuose“.
4.55 „Moderni šeima“.

spalva“.
7.00 KK2.
7.30 „Monikai reikia
meilės“.
8.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10.00 „Du gyvenimai“.
11.10 „Keičiu žmoną“.
12.10 „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Uždraustas
vaisius“.
15.30 „Stebuklas“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Šeškinės 20.
21.00 „Monikai reikia
meilės“.
21.30 Žinios.
22.30 „Dvasia šarvuose“.
0.35 „Begėdis“.
1.50 „Pabėgimas“.
3.30 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
TV3
6.15 „Transformeriai. Ki-

bernetinė Visata“.
6.40 „Ilgo plauko
istorija“.
7.05 „Madagaskaro
pingvinai“.
7.35 Prieš srovę.
8.35 „Meilės sūkuryje“.
9.45 „Ačiū už prisiminimus“.

istorija“.
20.00 Reporteris.
20.20 Sportas.
20.28 Orai.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Koval-

čiuk“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laikykitės ten.
0.30 „Pėdsakas“.
1.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
2.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
3.20 Alfa taškas.
3.40 Mokslo ritmu.
3.55 Laikykitės ten.
4.50 „Reali mistika“.
LRT+
6.05 (Ne)emigrantai.
7.00 „Stebuklingoji

Boružėlė“.
7.25 „Drakoniukas

Kokosas“.
7.40 „44 katės“.
7.55 „Ieškok manęs

Paryžiuje“.
8.25 Širdyje lietuvis.
9.25 Labas rytas,

Lietuva.
BTV
6.30 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.10 „Teisingumo

agentai“.
9.10 „Pėdsakas“.
10.10 „Apuokas“.
11.10 „Jūrų pėstininkai“.
12.10 „CSI. Majamis“.
13.10 „Mano virtuvė

geriausia“.
14.55 „Teisingumo

LNK
6.00 „Balta – meilės

18.30 Alfa taškas.
19.00 „Vieno nusikaltimo

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

čempionatas.
„Neptūnas“–
„Lietkabelis“.
21.00 „Atpildas“.
22.50 „Pragaras“.
0.35 „Ekstremalūs
išbandymai“.
Lryto
5.15 Nauja diena.
6.15 TV parduotuvė.
6.30 Partizanų keliais.
7.00 Švyturių žmonės.
7.30 Lietuvos dvarai.
8.00 „Žiedas su rubinu“.
9.00 „Teisingumo

agentai“.
10.00 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
11.00 „Daktarė Koval-

čiuk“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Pėdsakas“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Laikykitės ten.
17.30 „Zoologijos sodas“.
18.00 Reporteris.
18.20 Sportas.
18.28 Orai.

11.50 Menora.
12.20 Kelias.
12.50 Širdyje lietuvis.
13.45 Čia – kinas.
14.15 Veranda.
14.45 „Didžiosios Afrikos

civilizacijos. Pusmėnulis ir kryžius“.
15.45 „Drakoniukas
Kokosas“.
16.00 „44 katės“.
16.15 „Stebuklingoji
Boružėlė“.
16.40 Mūsų gyvūnai.
17.10 „Tarnauti ir ginti“.
18.15 „Čikagos policija“.
19.00 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
19.30 Premjera.
„Architektas Bjarkė
Ingelsas. Didžioji
sėkmė“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Praeitis ateičiai.
22.30 Mūšio laukas.
23.00 Į sveikatą!
23.30 Pradėk nuo savęs.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Žagarės vyšnių
festivalis 2015.
1.45 Auksinis protas.
3.00 Panorama.
3.30 Dienos tema.
3.50 Sportas. Orai.
4.05 Išpažinimai.
4.35 Lietuva kalba.
5.30 Euromaxx.
TV1
6.25 „Rozenheimo

policija“.
7.25 „Anyta ar marti“.
8.30 „Tūkstantis ir viena

naktis“.
10.20 „Akloji“.
11.25 „Pakvaišusi porelė“.
12.30 „Alpių gelbėtojai“.
13.35 „Mokytojas“.

14.35 „Velvet“ kolekcija“.
15.45 „Pragaro virtuvė“.
16.45 „Anyta ar marti“.
17.50 „Akloji“.
19.00 „Alpių gelbėtojai“.
20.00 „Stebuklas“.
21.00 „Privatus detek-

tyvas Dengleris.
Dvyliktą dieną“.
22.55 „Svajoklė“.
0.00 „Paskolinta meilė“.
2.00 „Privatus detektyvas Dengleris.
Paskutinis pabėgimas“.
TV6
6.05 „CSI. Niujorkas“.
6.55 „Kobra 11“.
7.50 Kulinarijos meis-

tras.
8.50 Vienam gale

kablys.
9.20 „Viešbutis“.
10.25 „Simpsonai“.
11.25 „Goldbergai“.
12.25 „Paskutinis žmogus

Žemėje“.
12.55 „Saša ir Tania“.
13.55 „Skorpionas“.
14.55 „Kobra 11“.
15.55 „CSI. Niujorkas“.
16.55 „Univeras“.
18.00 „Viešbutis“.
19.00 „Goldbergai“.
20.00 Nuogi ir įbauginti.
21.00 „Daina po dainos“.
23.35 „Gelbėtojai“.
0.25 „Naša Raša“.
1.45 „Univeras“.
2.40 „Fizrukas“.
3.30 „Majų baikerių

klubas“.
Delfi
6.00 Mano pramogos

veidai.
7.30 Išlikę.
8.00 Sveika lėkštė su

V. Kurpiene.
8.30 Lietuviškos atos-

togos.
9.00 Delfi rytas.
10.30 13 731 km dviračiu

aplink Skandinaviją.
11.30 Verslo požiūris.
12.00 Delfi rytas.
13.30 Čepas veža.
14.00 Kieno didesni?
15.00 Žinios.
15.35 Dienos tema.
16.00 Žinios.
16.30 Dienos interviu.
17.00 Žinios.
17.30 Dienos tema.
18.00 Žinios.
18.30 Dienos interviu.
19.00 Žinios.
19.15 Iš esmės su D. Žei-

myte-Biliene.
20.00 13 731 km dviračiu

aplink Skandinaviją.
21.00 Orijaus kelionės.
21.30 Gimę ne Lietuvoje.
22.00 2800 km Dunojumi

baidare su A. Valujavičiumi.
23.00 Moters vizija su
D. Žeimyte-Biliene.
23.30 Lietuviškos atostogos.
0.00 Delfi diena.
5.00 Orijaus kelionių
archyvai.
5.30 Yugo broliai: blogiausiu pasaulyje
automobiliu per
Balkanus.
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Klasifikuoti

Savaitės horoskopas
(spalio 4—10 d.)

skelbimai

Avinas (03.21–04.20)
Nelaukite, kol gėrybės bus pateiktos
ant lėkštutės: jei įdėsite šiek tiek
darbo, jau greitai savo didžiausias
svajones galėsite paversti realybe.
Nors kelio pradžioje gali pasitaikyti
tikrai nemenkų iššūkių, tačiau žvaigždės pataria nenuleisti rankų ir energingiau žygiuoti į priekį. Jei išliksite
pakankamai ramūs ir optimistiški, nė
nepajusite, kad žygiuoti tapo gerokai
paprasčiau.
Jautis (04.21–05.21)
Jums bus sunku valdyti savo emocijas. Atrodys, kad net menkiausia
smulkmena gali išmušti jus iš vėžių,
ir tai tikrai vargins. Turėtumėte gerai
pagalvoti, kas jums padėtų atgauti
dvasinę ramybę, ir kuo greičiau imkitės veiksmų. Nepamirškite, kad jūsų
pečių tikrai neslegia visos pasaulio
problemos, tad tuomet, jei suimsite
save į rankas, įveikti sunkumus bus
gerokai paprasčiau. Atminkite, kad
esate ne vieni: jei norėsite išsipasakoti, jūsų artimiausi draugai tikrai skirs
bent vieną laisvą valandėlę.
Dvyniai (05.22–06.21)
Gali tekti atsirinkti, kas yra jūsų tikrieji
draugai. Atrodys, kad šiuo laikotarpiu visi tik ir siekia jumis pasinaudoti,
todėl būsite įtarūs ir prislėgti niūrių
minčių. Vis dėlto, ne viskas yra taip
blogai, kaip gali pasirodyti iš pirmo
žvilgsnio: šiuo laikotarpiu besiklostantys įvykiai padės sudėti visus taškus
ant „i“, todėl netrukus pajusite tikrą
palengvėjimą.
Vėžys (06.22–07.22)
Jums teks priimti ryžtingus sprendimus. Priėjote kryžkelę ir dabar jums
teks pasirinkti, kuriuo keliu turėtumėte eiti. Nepriimkite pernelyg skubotų
sprendimų: jei pasirinkti tinkamą kelią
būtų pernelyg sudėtinga, pasitarkite
su savo šeimos nariais ar su artimiausiais draugais. Taip pat žvaigždės
pataria šiek tiek laiko praleisti vienumoje: praradę komunikaciją su išoriniu
pasauliu, galėsite gerokai paprasčiau
priimti tinkamus sprendimus.
Liūtas (07.23–08.23)
Nuobodžiausite, todėl ieškosite būdų,
kaip galėtumėte praskaidrinti savo
kasdienybę. Nors šiuo laikotarpiu jūsų
galvoje gali gimti pačių įvairiausių
idėjų, tačiau ne visas jų bus lemta įgyvendinti. Jei imsitės naujo projekto,
turėtumėte tinkamai įvertinti sėkmės
tikimybę, nes priešingu atveju tik veltui iššvaistysite energiją. Turėtumėte
atsargiau elgtis su savo finansais, nes
greitu metu gali prireikti smarkiau
susiveržti diržus.
Mergelė (08.24–09.23)
Jūsų laukia romantiškas metas. Šiuo
laikotarpiu vertėtų daugiau dėmesio
skirti savo antrajai pusei, o dar neįsipareigojusiems ženklo atstovams
žvaigždės pataria būti atidesniems,
nes būtent dabar galite sutikti sau
skirtą asmenį. Profesinėje srityje jokių
permainų nenusimato: tikėtina, kad
tiesiog plauksite pasroviui ir turėsite
ne vieną progą šiek tiek atsipūsti ir
pasimėgauti malonesniais užsiėmimais.
Svarstyklės (09.24–10.23)
Profesinio tobulėjimo laikotarpis.
Dabar turėsite tikrai nemažai progų
pasisemti naujų žinių, todėl pasinaudokite likimo siunčiamomis galimybėmis. Netikėtai galite sulaukti savo

Tel. 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
PA RD UODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

centre, Dainavos
•mieste.
•Namą su 15 a sklypu Lazdijų •g. •5A,Lazdijų
parduodamas 3 kamb.
Tel. 8 603 24679.

namą (buv. val- ••Žemės sklypą namo
•gyklą)
•Gyvenamąjį
Vainiūnų k., Seirijų sen., statybai Lazdijų mieste (30 a,

gerbėjo dėmesio: jei suteiksite jam
progą, galbūt jūsų santykiai peraugs
į kažką rimčiau. Jei būsite atviri naujovėms, jau labai greitai kasdienybė
bus kur kas labiau džiuginanti.
Skorpionas (10.24–11.22)
Likimas jums yra paruošęs tikrai
nemažai staigmenų. Vienos jų bus
tikrai malonios ir tiesiog atimančios
žadą, o kitos gali visiškai sujaukti nusistovėjusią tvarką. Žvaigždės pataria
pasistengti išlaikyti šaltą protą ir į
įvairius pasikeitimus nereaguoti pernelyg emocingai. Neparodykite, kad
kažkas išmušė jus iš vėžių, nes tuo gali
pasinaudoti pikto linkintys asmenys.
Pasistenkite išlaikyti gerus santykius
su šeimos nariais ir kolegomis: šiuo
laikotarpiu įsiplieskę ginčai gali ilgam
pasėti nesantaikos sėklą.
Šaulys (11.23–12.21)
Netikėti pokyčiai bus tarsi gaivaus
vėjo gūsis. Pagaliau visos jūsų pastangos duos apčiuopiamų rezultatų,
ir jūs galėsite džiaugtis ne tik savo
pasiekimais, bet taip pat ir papilnėjusia pinigine. Tinkamas įvertinimas dar
labiau paskatins veržtis į priekį, todėl
jūsų galvoje gali gimti tikrai įdomių
sumanymų, kuriuos įgyvendinti jums
padės patys artimiausi žmonės.
Ožiaragis (12.22–01.20)
Palankus metas spręsti finansinius
klausimus. Šiuo laikotarpiu galėsite
pasirašyti pelningas sutartis ar kreiptis į banką dėl paskolos. Jei per daug
neišlaidausite ir tinkamai pasversite
kiekvieną centą, galite net neabejoti, kad jūsų santaupos pritrauks dar
daugiau pinigų. Šiuo laikotarpiu vertėtų labiau pasaugoti savo sveikatą:
bus didesnė traumų ir infekcinių ligų
tikimybė.
Vandenis (01.21–02.19)
Kontrastingas laikotarpis. Vieną akimirką norėsite šaukti iš laimės, o kitą
– jau verkti iš nevilties... Emocinį nestabilumą gali lemti daugybė dalykų:
kivirčai šeimoje, problemos darbe ir
t. t. Pasistenkite, kad nesėkmės jūsų
neišmuštų iš vėžių, nes atgauti dvasinę ramybę gali būti sudėtinga. Jei
užsiauginsite pakankamai storą odą,
jokios negandos jums tikrai nebus
baisios. Raskite galimybių nuo visko
atsiriboti ir pasimėgauti mėgstama
veikla, nes būtent tai padės jums išlaikyti emocinį stabilumą.
Žuvys (02.20–03.20)
Nors kurį laiką tiesiog plaukėte pasroviui ir apie galimas permainas nė
nesusimąstydavote, tačiau dabar būsite priversti viską iš naujo apgalvoti.
Dabar kaip niekada anksčiau norėsite
ramybės, tačiau kol kas jos dar teks
palaukti... Ne viskas klostysis taip,
kaip jūs esate įpratę, tačiau galutinis rezultatas bus tikrai džiuginantis.
Nebijokite gyvenimiškų pokyčių, nes
dabar jie bus tikrai į naudą.

Lazdijų r. sav., (privati namų
valda 0,338 ha, atlikti geodeziniai matavimai, trifazis elektros įvadas, sodyba prie naujai
asfaltuoto kelio ir miško).
Tel. 8 686 70 841.

••

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

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

gražioje vietoje, prie miško ir
upelio, atlikti geodeziniai matavimai, visos miesto komunikacijos), kaina 550 Eur už a.
Tel. 8 686 70841.

sklypą Nemajūnų k.
•(80•Žemės
a, žemės ūkio paskirtis, su

tvenkiniu ir nedideliu statiniu),
kaina 6 000 Eur.
Tel. 8 686 70841.

butas. Kaina 48.000 Eur.
Tel. 8 621 76109.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

GOLF III (1997 m.) ir
•VW•VWPASSAT
skardinių ratlan-

kių R14 originalius plastikinius
gaubtus ir centrinės skylės
dangtelius, kaina nuo 2 eurų
už vnt., ir 2002 m. AUDI A6
dvejas priekinio bamperio
groteles, kaina po 5 eurus.
Druskininkai.
Tel. 8 686 43600.

paskirties
Yaris“, 2002 metų,
•žemės
•Rekreacinės
•1,4•„Toyota
sklypą šalia ežero (iki
dyzelis, kaina 600 Eur.
vandens apie 50 m, patogus
privažiavimas, galima statyba),
kaina 12 000 Eur.
Tel. 8 686 70841.

Tel. 8 620 26475.

šildomas kietuoju kuru (vietinis centrinis šildymas), komunalinis vandentiekis, sodyboje
yra ūkiniai pastatai, garažas,
šulinys, prižiūrėtas sodas ir
aplinka, 45 arai dirbamos
žemės, šalia galima įsigyti 7 ha
žemės).
Tel. 8 611 50514.

Tel. 8 614 56206.

GYVULIAI

Ėringas avis.
namo statybai Laz•dijų•Sklypą
•
•
mieste.
Tel.
Grūdų
pikiavimo
sandėlį
•Nemajūnų
• k. (su grūdų pikia- 8 642 07624.
Tel. 8 686 70841.
5 mėnesių eržiliuką ir 7
vimo malūnu arba atskirai),
•
•
metų
kumelę (bandos Nr.
Sodo
namelį
bendrijoje
kaina
sutartinė.
•„Baltasis“
• (11 a žemės).
51005501571).
Tel. 8 698 78040.
Tel. 8 656 12800.
Tel. 8 682 03736.
Sodybą
N.
Kirsnos
k.,
Laz•dijų• r. sav., (sodyba prižiūrėta,
namų
AUGALAI
•statybai
•Žemėsšaliasklypus
Lazdijų (įvairaus
galima gyventi iš karto, namas
,,Vineta“ veislės
dydžio, visos komunikacijos,
mūrinis, 2 aukštų, 5 kambarių,
•bulves.
•Maistines
Pristatome į namus.
šalia interneto linija), kaina
su baldais ir buitine technika,
sutartinė.
Tel. 8 616 33781.

••

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

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

Perkame senesnius automobilius
(1970–2007 m.)
Bet kokios būklės.
Tel. 8 667 62156.

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

Tel. GALVIJŲ
8 684 95050.

SUPIRKIMAS.
Tel.: 8 682 49384,
8 686 98223.

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

% avižų, 50 %
•vikių).
•MišinįTinka(50žalinimui.
Tel. 8 614 56206.
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Norgaudas Pilvinis atlieka
geodezinius (kadastrinius)
matavimus
Tel. 8 680 83000.

Turite naujieną,
nuotrauką – siųskite
dzukuzinios@gmail.com

Klasifikuoti

skelbimai

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

ir CAMPINA veislės
•bulves,
•LAURA
maistinės – 0,40 Eur/
kg, pašarinės – 0,15 Eur/kg.
Galiu atvežti. Tel. 8 606 78019.

••

Kviečius, kvietrugius, avižų
ir žirnių mišinį. Galiu sumalti.
Tel. 8 678 30989.

parduodu bie•cuotus
•Nebrangiai
kviečius ETANA.
Tel. 8 645 49627.

••

KITI

Pigiai – pjaustytas labradorito akmens plokštes Lazdijuose. Tel. 8 686 70841.

– kioską.
•Tel.•Pigiai
8 698 78040.
Kineskopinį televizo•rių•SAMSUNG
(51 cm įstr.,

plokščias ekranas) už 17 eurų,
sieninį televizoriaus laikiklį už
5 eurus, televizoriaus atjungiklį
už 5 eurus, pakabinamus šviestuvus (rudas ir baltas) butui ar
sodui po 5 eurus. Druskininkai.
Tel. +370 654 87148.

••

TV priedėlį TV STAR T900
už 17 eurų, TV priedėlį ETELLBOX (užlenkiamas) už 18 eurų,
seno modelio telefono NOKIA
įkroviklius, ausinukus po 2
eurus, TV PANASONIC pultelį
už 2 eurus ir SCART laidą už 2
eurus. Druskininkai.
Tel. +370 654 87148.

Gėlyno g. 17, ••Visų markių automobilių
nestandarti•Lazdijuose,
•UAB „Martas“,
••Galiu dirbti pagalbiniu •nio•Išnuomojamas
galite įsigyti baltasupirkimas. Gali būti nevažiuo- darbininku statybose (moku
išplanavimo 1 k. butas Lazrusiškų durpių briketų, akmens
anglies, skaldelės kapams.
Tel.: (8 318) 51721,
8 652 51721.

••

Tel. 8 603 30577.
Valome
žemės ūkio
paskirties sklypus
(nuo 1 ha), apaugusius
medžiais ir krūmais.

Tel. 8 603 30577.

SI Ū LO DA R B Ą

arba
•mikroautobusą.
•Lengvąjį automobilį
••Siūlome darbą tolimųjų
Gali būti tech- reisų vairuotojui su tentine

••

••

Derlingą juodžemį ir durpes. Atvežu.
Tel. 8 609 14843.

PERKA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

••
•žemę.
•Žemės ūkio paskirties
Žemę.
Tel. 8 688 80688.

Tel. 8 614 56206.

••

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

niškai netvarkingas, daužtas,
nevažiuojantis. Siūlyti įvairius
variantus. Tel. 8 687 89742.

••

Įvairių markių automobilius. Pasiima patys. Atsiskaito
iš karto. Sutvarko reikiamus
dokumentus. Tel. 8 691 85616.
Automobilius, automobilių
priekabas (gali būti daužti,
nevažiuojantys, pasiimame
patys). Tel. 8 630 59016.

GYVULIAI

– pienu girdomus
•buliukus
•Brangiaiir 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.

puspriekabe važinėti maršrutais Vokietija–Olandija. Darbo
pobūdis: darbas be palečių
keitimo, 4 savaitės darbas ir 2
savaitės poilsio namie, keičiamės Vokietijoje parvažiuoti su
įmonės lengvuoju automobiliu
arba Lietuvoje, vilkikai „Euro
6“ standarto. Laiku mokamas
atlyginimas už visas kalendorines dienas nuo išvažiavimo iš
namų iki grįžimo į namus. Atlyginimas nuo 2300 Eur į rankas.
Reikalavimai: CE vairuotojo
kategorija, vairuotojo kortelė,
95 kodas.
Tel. 8 699 31822.

PA S L AU G O S

automatines
•skalbimo
•Taisomemašinas.
Atvykstame
į namus.
Tel. 8 615 73404.

visus vidaus
•apdailos
•Atliekame
darbus.

••

Tel. 8 623 00597.

juodojo metalo laužas – 250–
270 Eur/t, skarda – 210–230
Eur/t. Didesnį kiekį pasiimame
patys. Ežero g. 39, Lazdijai.
Svėrimo paslaugos iki 60 t.
Darbo laikas I–V – 8.00–16.00
val., VI – 8.00–12.00 val.
Tel. 8 698 30902.

T25 traktoriumi Lazdijuose, Kuklių k., Bajoriškės k.,
Dumblio k., Žemaitkiemio k.,
Papalazdijų k., Lazdijų k.
Tel. 8 684 81224.

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

dijų miesto centre (1 aukštas,
autonominis šildymas).
Tel. 8 698 78040.

komercines admi•nistracines
•Nuomojupatalpas
Lazdijuose (15 kv. m, I aukštas).
Tel. 8 698 78040.

IEŠKO

išsinuomočiau
•žemės
•Brangiai
ūkio paskirties žemės.
Gali būti apleista.
Tel. 8 614 80988.

žemės ūkio
•paskirties
•Išsinuomočiau
žemės. Gali būti

apleista. Apleistą žemę sutvarkyčiau.
Tel. 8 680 77728.

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

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

nuomai ieškoma
•patalpų,
•Ilgalaikei
pritaikytų / pritaikomų maisto gamybai.
Tel. 8 627 62313.

išsinuomoti 2, 3
•ar•4Ieškome
kambarių buto ar namo

••
Lazdijuose.
Atsiskaitau iš karto.
•Tel.•Žemę.
8 614 80988.
Tel. 8 621 76109.
sodybą ar mišką.
DOVA NOJA
•Tel.•Žemę,
8 614 90098.
Septynių
savaičių
paršelius.
•Tel.• 8 604 66095.
Greitai ir kokybiškai išpjau- ••Atiduodu akmenis.
•nu•medžius
gyvenamosiose ir
Tel. 8 674 26308.
ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA
sunkiai prieinamose teritorijoKITI
žemės ūkio
se bei kapinėse.
pa ž int ys
•techniką:
•Bet kokiątraktorių,
priekabą,
Naudotą
pianiną.
Tel.
8
627
49416.
••
Ieškau rimtos gyvenimo
sunkvežimį ir jų padargus. Gali Tel. 8 659 60507.
•
•
draugės
(iki 50 metų).
būti neveikianti, su defektais.
Galiu
nukasti
bulves,
aparti
•
•
Metalo
laužo
supirkimas:
nedidelį
daržą
su
nedideliu
Tel.
8
675
58776.
Tel. 8 680 77728.
••
markių automobi•lius:•Visų
„Mazda“, „Audi“, BMW,

įvairios būklės ir
amžiaus mišką.
Perkame nederlingas, medžiais
ir krūmais apaugusias žemes.

apdailos darbus) arba ūkininko
ūkyje.
Tel. 8 622 60230.

LCD televizorių „Panasonic TX-26LX1F“, kaina 35 Eur.
Minkštą išskleidžiamą kampą
235x160 cm (su patalynės
dėže), kaina 100 Eur. Aštuoniakampį kavos staliuką (keramikinių plytelių paviršius), plotis
100 cm, aukštis 55 cm, kaina:
40 Eur. Vaikišką maniežą, kaina 40 Eur. Druskininkai.
Tel. +370 684 3600.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

PERKAME

jantys, be techninės apžiūros,
po autoįvykio. Atsiskaitome
vietoje, pasiimame, sutvarkome dokumentus.
Tel. 8 686 94982.

„Mitsubishi“, „Renault“,
„Volkswagen“, kemperius ir
kt. Pasiimame patys, sutvarkome reikiamus dokumentus,
atsiskaitome iš karto. Dirbame savaitgaliais ir šventinėmis
dienomis. Išrašome utilizavimo
pažymą.
Tel. 8 681 20546.

I E ŠKO DA RBO

prižiūrėti senelius
•Veisiejų
•Galiuseniūnijoje
arba
aplink. Tel. 8 675 00731.

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

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

NU O M A
SIŪLO

išnuomoja•mos•Nebrangiai
salės-klubo patalpos

Prekiaujame
chrizantemomis
ir viržiais
Telefonas pasiteirauti
8 626 02129.
Staidarų g. 8, Staidarų k.,
Lazdijų r. sav.

Lazdijų miesto centre („Holivudas“).
Tel. 8 698 78040.

arba parduodu
•gamybines
•Išnuomojusandėliavimo
Antspaudų gamyba
patalpas Radvilų g., Veisiejuose.
Tel. 8 698 78040.

pagal užsakymą

betono maišyklę.
•Tel.•Nuomoju
8 614 56206.

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

16

Virtuvės baldai, sofos, lovos,
kampai, lentynos, komodos,
kėdės, prieškambario baldai, šaldytuvai, šaldikliai,
trimeriai. Atvežame. Galima
išsimokėtinai.

Ulonų g. 16 ir
Naujoji g. 50, Alytus.
Telefonas 8 674 05844
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Tel. 8 698 50235.

PERKA žemę.
Tel. 8 688 80688.

Perka veršelius,
telyčaites.

Moka PVM. Pasiima greitai.
Sveria el. svarstyklėmis.

Tel. 8 686 46230.

Tel. 8 620 65577.

TR1, TR2, SZ kategorijų traktorininkų
mokymo kursai;
A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų mokymo kursai.
Keičiami seno pavyzdžio
traktorininkų pažymėjimai į naujus.

Tel. 8 612 34503.
Norgaudas Pilvinis atlieka
geodezinius (kadastrinius)
matavimus
Tel. 8 680 83000.

PERKAME
MIŠKĄ

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

Miško
paslaugos.
• Miško pirkimas
• Miško pjovimas su harvesteriu
• Retinimai, sanitariniai kirtimai
• Savaiminių miško žėlinių kirtimas
• Prekyba mediena, rąstais
• Stataus miško su žeme ir be jos pirkimas
• Miško atkūrimas
• Medienos ištraukimas
• Konsultavimas.
Alėjos g. 29, Leipalingis.
Tel.: 8 618 42266, 8 686 67560
El. p. leipalingio.giria@gmail.com

PARDUODAME
šulinių ŽIEDUS ir DANGČIUS,
grindinio TRINKELES,
šaligatvio PLYTELES,
kelio, įvažiavimo ir vejos
BORTUS,
ŽVYRĄ, SMĖLĮ, SKALDĄ

Kalvarijoje organizuojami
mokymai

perka pienu girdomus
veršelius.
Moka 6 ir 21 proc.

A. Kašalyno PĮ teikia

gyvulių
sėklinimo
paslaugas....

Dėmesio!

UAB „Galvijų eksportas“

Kviečiame registruotis į
vairavimo kursus

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

Tel. 8 657 88458.
Turite naujieną,
nuotrauką – siųskite

Tel. 8 688 80175
Vytauto g. 16, Seirijai,
Lazdijų r.
El. p. uabloginta@gmail.com

„Sūduvos galvijai“

MALKOS,
MALKOS,
MALKOS,

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

Perkame mišką su
žeme ir išsikirsti.
Atliekame.
– miško valymo,
retinimo, sanitarinius
kirtimus.
– medienos ištraukimo
darbus.
– miško sodinimo ir
priežiūros darbus.

brangiai perka.

karves, jaučius, telyčias.
Tvarko subsidijas.
Atsiskaito iš karto.
Moka 6–21 proc.
Sveria, pasiima.

Perkame veršelius.
Atsiskaitome iš karto.

Tel.: 8 613 79515,
8 620 35000,
8 614 44299.

Mokame visus priedus.

Tel. 8 686 21470.

dzukuzinios@gmail.com

PARDUODA

Brangiai perka
įvairų mišką.
Gali būti bendraturčių,
neatidalytas, su skolomis.
Sutvarko dokumentus.
Tel. 8 644 55355.
Parduodamas
antikvarinis
traktoriukas
„McCormick
D-326“, puikiai
veikiantis. Padargai
— kultivatorius,
vartomas dviejų
korpusų plūgas.
Jei domina,
skambinkite tel.
8 615 39794.

beržines ir juodalksnio
malkas.
Atvežame.
Užsakymai priimami

8 688 80175.
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