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Lazdijų turizmo objektai vertinami puikiai, 
tačiau turistų miniomis pasigirti negalime

S
iekiant vystyti turiz-
mo infrastruktūrą, 
paslaugų komplek-
siškumą ir gerinti 
traukos objektų pa-
siekiamumą šalyje, 

nacionalinės turizmo skatinimo 
agentūros „Keliauk Lietuvoje“ 
užsakymu, 2021 m. rugpjūčio 
1–31 d. buvo atliktas Lietuvos 
turistinių objektų vertinimas. Re-
miantis tyrimu, paskelbtas Lie-
tuvos savivaldybių pasiruošimo 
turistams reitingas ir atskleistos 
geriausiai pasirengusios lankyti-
nos vietos. 

Galime pasidžiaugti, kad Laz-
dijų turizmo objektai yra puikiai 
įvertinti, mūsų rajonas pagal lan-
kytinas vietas ir jų pritaikymą tu-
ristams tarp 60-ies šalies savival-
dybių užėmė garbingą 14-ą vietą. 
Akivaizdu, jog tai – ankstesniųjų 
rajono valdžių darbų vaisiai. 

Vertino pagal įVairias 
kategorijas
Tyrimų bendrovės „BERENT Re-
search Baltic“ atlikto vertinimo 
metu pagal specialią metodolo-
giją buvo išskirti patraukliausi  

Punskiečiai nejaučia nerimo nei 
dėl migrantų, nei dėl koronaviruso 
Šiuo metu Lietuvoje daž-
niausiai aptarinėjamos 
temos – migrantų krizė 
Lietuvoje ir Lenkijoje bei 
su koronaviruso valdymu 
susijusios problemos. Pa-
sidomėjome, ar tos pačios 
problemos taip pat svarbios 
ir pas mūsų kaimynus – vos 
už keliolikos kilometrų nuo 
Lazdijų nutolusiame Puns-
ko krašte. Panašu, jog ten 
žmonės gyvena ramiau. 

Turizmo informacinis centras pasienyje atsirado, kai buvo nupirktos iš privatininko buvusios apleistos kavinės patalpos. Tuo metu dirbusi Lazdijų r. 
savivaldybės taryba  buvo įsitikinusi, kad toks centras pasienyje su Europa yra pati geriausia vieta valdyti ir pritraukti į rajoną užsienio turistų srautus, jis 
turėjo veikti kaip turistų gaudytojas.  Tuo metu tai buvo moderniausias TIC Lietuvoje. Panašu, kad valdžia neklydo, nes šis objektas tarp šalies TIC užėmė 
aštuntą vietą. Kitas klausiamas, ar jis efektyviai dirba, ar sugeba pritraukti turistus?

JUODELIAI KVIEČIA!!!
Viena didžiausių ir moderniausių medienos perdirbimo įmonių 

UAB ,,Juodeliai“ stiprina savo komandą ir 
AKMENYNŲ padalinyje kviečia prisijungti 

Gamybos darbuotojus (nuo 700 Eur į rankas) 
Gera nuotaika ir fizinis aktyvumas! 

Slenkantis darbo grafikas (2 dienos / 2 naktys / 4 laisvos)
Vežame autobusu arba kompensuojame kurą (yra papildomų sąlygų)!

Visada laiku mokamas darbo užmokestis!
Už draugo rekomendaciją 300 Eur (į rankas) premija!

Skambink arba rašyk!
+370 600 00515 arba cv@juodeliai.lt 

Punsko krašto lietuviai yra tolerantiški, jie supranta, kad šiam kraštui 
migrantai, nepavojingi.
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saVaitės komentaras  
Kai kas vis dar siūlo derėtis su nusikaltėliais V. Putinu ir A. Lukašenka

Algimantas Mikelionis
Kai dabar netyčia nugirsti nepa-
žįstamų žmonių pokalbius, daž-
nokai išgirsti, kad dėl humani-
tarinės krizės ir vykstančio karo 
Lenkijos ir Baltarusijos, Lietuvos 
ir Baltarusijos pasienyje yra kalti 
ne nusikalstamų režimų lyderiai 
V. Putinas ir A. Lukašenka, o 
Lietuva ir Lenkija. Pastarosios 
demokratinės ir laisvos šalys neva 
aktyviai kišosi į Baltarusijos vi-
daus reikalus po vasarą šioje ša-
lyje įvykusių prezidento rinkimų. 
Ponios ir ponai, niekas į laisvų 

šalių reikalus nesikiša, jeigu ten 
vyksta demokratiniai rinkimai ir 
jų rezultatai nėra klastojami. Dik-
tatorius A. Lukašenka net nesivar-
gino per rinkimus pavaizduoti, 
kad tarp jo ir oponentų vyko at-
kakli kova, o nieko nelaukdamas 
plačiu mastu suklastojo rinkimų 
rezultatus ir pasiskelbė Baltaru-
sijos prezidentu.

Visiškai normalu ir dėsninga, 
kad absoliuti dauguma Baltaru-
sijos žmonių išėjo į gatves ir vie-
ningai pareiškė savo nuomonę 
apie suklastotus rinkimų rezul-
tatus. Minsko režimas nieko ne-
laukdamas į gatves išvedė karinę 
techniką ir iki dantų ginkluotus 
galvažudžius. Kova buvo itin 
nuožmi ir ilga, bet ką gali taikūs 
protestuotojai plikomis ranko-
mis kovodami su ginkluotomis 
A. Lukašenkos gaujomis. Gal-
važudžiai be jokio gailesčio ir 
abejonių mušė, daužė, prievar-

tavo ir kankino laisvus žmones 
ir nemažai jų net nužudė. Kitus 
uždarė į kalėjimus ir iki šiol kali-
na žiauriomis ir nežmoniškomis 
sąlygomis. 

Natūralu, kad kaimyninės 
laisvos šalys Lenkija ir Lietuva 
išreiškė aiškų ir vienbalsį nepri-
tarimą Minsko budelio ir jo sė-
brų veiksmams. Dalis baltarusių 
neatlaikę žvėriškų režimo veiks-
mų buvo priversti palikti savo 
šalį ir pabėgo į Lenkiją ir Lietuvą 
ar kitas laisvas ir demokratines 
užsienio šalis. A. Lukašenka ir 
jo nusikalstamas režimas ne-
pamiršo laisviems Baltarusijos 
žmonėms ištiestos Lenkijos ir 
Lietuvos rankos ir to, kad šios 
valstybės visam pasauliui pir-
miausia raportavo, kokie baisu-
mai dėjosi Baltarusijoje.

Tuo tarpu dalis žmonių Lie-
tuvoje susigūžę šnibždėjo, kad 
be reikalo mūsų valstybė remia 

Baltarusijos kovotojus už lais-
vę, tarptautiniu lygiu pasisako 
ir ragina kitas laisvo pasaulio 
šalis prieš kruviną batkos režimą 
imtis kuo griežtesnių priemonių. 
Taip pat mūsų valstybė priėmė 
pabėgėlius iš Baltarusijos, kurie 
neatlaikė budelių teroro.

Buvo galima net neabejoti, 
kad Minsko režimas ir asmeniš-
kai pats A. Lukašenka nepamirš 
šių Lietuvos veiksmų, ir iš karto, 
kai tik galės, mums ir Lenkijai 
bus keršijama be jokių skrupulų. 
Tad Lenkijos ir Lietuvos pasie-
niuose kilusios pabėgėlių krizės 
nebuvo joks atsitiktinis dalykas, 
o A. Lukašenkos režimo kerštas 
Lenkijai ir Lietuvai už ankstes-
nius šių valstybių veiksmus, 
nukreiptus prieš A. Lukašenkos 
režimą. Žinoma, viskas vyksta 
su Rusijos ir paties V. Putino 
pritarimu ir palaiminimu. Batka 
siaučia tiek, kiek caras Chuilo 

jam leidžia, o laisvos ir nors 
truputį savarankiškos Baltaru-
sijos valstybės seniai nėra, nes ją 
prarijo Rusija, o vietoj šių dviejų 
valstybių atsirado viena, kurią 
prof. V. Landsbergis pavadino 
Rusbelu. 

Tad itin keistas atrodo kai ku-
rių lietuvių noras bendrauti ir de-
rėtis su nusikaltėliais ir tarptauti-
niais teroristais. Šių kinkadrebių 
manymu, jeigu Lietuva nebūtų 
nieko dariusi ir nepalaikiusi bal-
tarusių, trokštančių išsivaduoti iš 
režimo pančių, Baltarusija ne-
būtų sukėlusi pabėgėlių krizės 
ar dar kokio nusikaltimo. Turint 
sieną su Rusbelu galima buvo 
neabejoti, kad jie anksčiau ar 
vėliau sieks sukelti neramumus, 
kurie bus nukreipti prieš ES ir 
NATO. Kadangi esame pafrontės 
linijoje, belieka būti budriems 
ir pasiruošusiems bet kokioms 
staigmenoms.•

Už šiukšlinimą prie atliekų konteinerių — baudos be įspėjimo

Už atliekas, paliktas prie konteinerių, — griežtesnės baudos. Nešiukšlinkite! 
(ARATC nuotr.)

Mažas remontas – didelis 
džiaugsmas, kai tas remontas 
baigtas. Tad kai daugiabutyje 
gyvenantis Gintas V. baigė re-
montuoti balkoną, džiaugėsi ir jis, 
ir žmona. Ir šviesiau, ir erdviau 
pasidarė!   

Viską baigęs, Gintas surinko 
balkone stovėjusią seną kėdę, 
dėžes nuo pavasarį užsakyto 
televizoriaus bei kompiuterio ir 
luktelėjęs, kol gerokai sutemo, 
žmonių lauke nesimatė, išnešęs 
sudėjo viską prie atliekų  kon-
teinerių. Žinojo, kad reiktų vežti 
į rūšiavimo centrą, bet tingėjo. 
„Vis tiek kas nors išveš“, – galvo-
jo Gintas ramiai žingsniuodamas 
namo. 

Jis labai nemaloniai nustebo 
kitą dieną sulaukęs skambučio iš 
Alytaus regiono atliekų tvarkymo 
centro. „Turite susitvarkyti savo 
atliekas“, – išgirdo Gintas. „Ko-
kias atliekas?“ – puolė ginčytis. 
„Tas, kur palikote prie kontei-
nerio.“ 

Nebuvo kur dingti. Teko paža-
dėti, kad sutvarkys, sėsti į mašiną 
ir vežti kėdę su dėžėmis į rūšia-
vimo centrą. O po kelių dienų iš 
savivaldybės dar gavo raštą, kad 
už Atliekų tvarkymo taisyklių pa-
žeidimą jam skirta administracinė 
nuobauda – įspėjimas. 

Pyko Gintas, nervinosi, ban-

dė aiškintis, kas jį įskundė. Bet 
nieko nesužinojo. „Džiaukis, kad 
dar baudos negavai“, – ramino 
jį žmona. Jeigu Gintas taip pasi-
elgtų dabar – baudą jau gautų.

Lietuvoje griežtėja baudos už 
šiukšlinimą prie konteinerių. Pa-
likus prie jų didelių gabaritų ar 
kitokias atliekas nustatyti pažei-
dėjai nebus įspėjami, kaip buvo 
daroma iki šiol – jiems iš karto 
bus skiriamos piniginės baudos. 
Tokiai Administracinių nusižen-
gimų kodekso pataisai pritarė 
Seimo nariai. 

Jai įsigaliojus atliekas prie kon-
teinerių paliekantiems asmenims 
iš karto bus skiriamos 30–140 
eurų baudos. Už pakartotinai pa-
darytą nusižengimą gresia bauda 
nuo 140 iki 600 eurų. 

Alytaus regiono atliekų tvarky-
mo centro Atliekų tvarkymo pas-
laugų organizavimo ir kontrolės 
padalinio specialistai yra nustatę 
ne vieną pažeidėją. Neretai apie 
asmenis, metančius atliekas prie 
konteinerių, praneša ir juos pa-
stebėję gyventojai. 

Dažniausiai prie konteinerių 
paliekami baldai, didžiulės kar-
toninės dėžės, kiti dideli namų 
apyvokos daiktai, kuriuos reikia 
vežti į rūšiavimo centrus. 

Nustačius pažeidėją, informa-

cija apie jį perduodama savival-
dybei, kuri priima sprendimą 
dėl administracinės nuobaudos 
skyrimo. Iki šiol dažniausiai tai 
būdavo įspėjimas. Jį gavę, dau-
gelis pažeidėjų sutvarko savo 
atliekas. 

Šiukšlinimas prie konteinerių 
yra opi problema, kurią suku-
ria patys gyventojai, ne vietoje 
mesdami savo atliekas. Tad jos 
sprendimas pirmiausia priklauso 
nuo pačių žmonių sąmoningumo. 
O kol jo nėra, kai kurios savi-
valdybės sprendimo ieško prie 
probleminių aikštelių įrengdamos 
vaizdo stebėjimo kameras. Tai 
padeda užfiksuoti pažeidėjus, jų 
automobilių numerius. 

Prie konteinerių paliktos dide-
lių gabaritų atliekos yra surenka-
mos atskirai ir vežėjui už tai mo-
kama papildomai. Šios išlaidos 
išdalinamos visiems rinkliavos 
mokėtojams. Ateityje svarstoma 
jas išdalinti daugiabučių namų, 
kuriems priskirtos aikštelės, gy-
ventojams. Nenorėdami mokėti 
už svetimų atliekų tvarkymą, jie 
turėtų patys labiau rūpintis tvar-
ka prie konteinerių, sudrausmin-
ti pažeidėjus ar užfiksavus juos, 
pranešti Alytaus regiono atlie-
kų tvarkymo centrui tel. 8 656 
30458.  

Didelių gabaritų atliekas vež-

kite į rūšiavimo centrus. Kar-
tonines dėžes išlankstykite ir 
meskite į popieriaus konteine-
rius arba vežkite į rūšiavimo 

centrus. Prie konteinerių jokių 
atliekų palikti negalima!•
Alytaus regiono atliekų tvarkymo 
centro inf.

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomos dalies patalpos Nr. 1-2 (plo-
tas – 1,00 kv. m) administraciniame pastate 1B4/p (unikalus Nr. 5996-6000-5016), esančios Lazdijuose,  
Vilniaus g. 1;

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomos dalies patalpos Nr. 1-17 (ben-
dras plotas – 1,50 kv. m) administraciniame pastate 1B2/p (unikalus Nr. 5998-1002-0018), esančios Vei-
siejuose,  Santarvės g. 3.

Konkurso sąlygas, nuomos kainą, reikiamo pateikti dokumento formą ir kitą informaciją rasite Lazdi-
jų rajono savivaldybės interneto svetainėje www.lazdijai.lt, skelbimų skiltyje. 

Turto apžiūros data ir laikas – 2021 m. lapkričio 19, 22, 23 d. iš anksto susiderinus už turto 
apžiūrą atsakingu asmeniu – Ineta Juneliene, tel. 8 613 25 817, el. p.: ineta.juneliene@lazdijai.lt.

lazDijų rajono saViValDybės aDministracija 
skelbia Viešą nuomos konkursą 
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Virtuvinius vienkartinius rankšluostukus, servetėles mes vadiname 
popieriniais, bet į popieriaus konteinerį mesti jų negalima! Meskite juos į 

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

Apie kontaktorius 
Kontaktorius naudojamas, kuomet reikia didesnės nei įprastai 

srovės: apšvietimo, šildymo, vėdinimo, siurblių, šilumos siurblių, 
oro kondicionavimo ar kitų inžinerinių sistemų automatikos val-
dymui. Kontaktorius susideda iš vienos ar kelių porų kontaktų, 
valdymo ritės, elektromagneto. 

Dėmesio! Kontaktorius neapsaugo elektros grandinės nuo 
perkrovimų ir trumpųjų jungimų, tad jungiant jį, būtina jungti 
automatinius jungiklius ir lydžiuosius saugiklius, kurie apsau-
gotų grandinę nuo avarinių režimų. Jeigu kontaktorius bus 
naudojamas elektros varikliams paleisti, į grandinę būtina įjungti 
šiluminę relę, kuri apsaugos variklį nuo perkrovos. 

Kontaktorius dažnai painiojamas su rele. Relės ir kontaktorių 
bendrumas tas,  kad abu naudojami valdymo grandinėse. Relė 
gali atlaikyti mažesnę srovės apkrovą nei kontaktorius. Relė 
dažniausiai naudojama vienfazėse, kontaktorius paprastai 
trifazėse valdymo grandinėse. Relė yra nominalios, iki 250 V 
įtampos, o kontaktorius  iki 1000 V. 

Kontaktorius gali būti kelių tipų: modulinis (AC1 kategorijos),  
dažniausiai naudojamas buityje, ir pramoninis (AC3 kategorijos), 
paprastai skirtas elektros varikliui paleisti.  

Norint pasirinkti tinkamą modulinį ar pramoninį kontaktorių, 
būtina žinoti reikiamą apkrovą, sroves ir valdymo ritės parame-
trus. Valdymo ritės gali būti kintamos arba nuolatinės įtampos, 
populiariausios 24 V, 48 V, 230 V, 380 V.  

Modulinis kontaktorius dažniausiai montuojamas ant DIN 
bėgelio elektros paskirstymo skyde, pramoninis – ant DIN 
bėgelio arba montažinės plokštės. 

Daugiau apie kontaktorius sužinosite užsukę į specializuotą 
elektros prekių parduotuvę „Elverta“, Santaikos g. 10, Alytuje. 
Turite klausimų, skambinkite 8 672 28 588. 

Nerijaus Sukacko šeimos ūkis — 
laisvų ir laimingų veislinių galvijų ūkis

Keliaujame į Teizinin-
kų kaimą Dzūkijoje, kur 
ūkininkauja jauna šeima – 
Nerijus ir Agnė Sukackai. 
Gyvenimo pradžiai užsidir-
bę emigracijoje, jie grįžo į 
tėviškę ir senelių žemėse 
augina limuzinų veislės 
galvijus ir avis. Už gamtai 
palankų ūkininkavimą 
Nerijus Sukackas buvo 
nominuotas vienu iš „Gero 
ūkininko čempionato“ am-
basadorių.

iš emigracijos atgal 
į gamtai palankią 
gyVulininkystę
Nerijus ir Agnė – kraštiečiai, 
lankę tą pačią mokyklą, o po 
santuokos nusprendę užsidirbti 
nuosavam būstui Jungtinėje Ka-
ralystėje, kur, kaip patys sako, 
praleido metus „povestuvinėje 
darbo kelionėje“. Buvimas toli 
nuo gimtinės tik sustiprino suvo-

kimą, kad nori įsikurti savo krašte 
ir neįsivaizduoja gyvenimo mies-
te. Užsidirbusi pinigų pora grįžo 
į tėviškę ir prie Nerijaus senelių 
žemių įsigijo namus. Iš pradžių 
jiedu galvojo eiti tradiciniu grū-
dininkų keliu, tačiau vienerius 
metus pabandę apsigalvojo ir 
pasuko į gyvulininkystę. 

„Viską apsvarstę nusprendėm 
įsiveisti gyvuliukų. Iš pradžių įsi-
gijome keturias avis, kad žmonai 
nereikėtų apie naujai įsigytą sody-
bą pjauti žolės, kol aš buvau už-
siėmęs jos remontu“, – pasakoja 
Nerijus Sukackas. – Žmonai avys 
labai patiko, ji užsikrėtė gyvuli-
ninkystės idėja, ir tada įsigijome 
pirmąsias keturias limuzinų veis-
lės telyčias. Tos telyčios vėliau 
tapo karvėmis, atsivedė verše-
lių, ir taip po truputį išsivystė tas 
mūsų gyvulininkystės ūkis.“

Vienas iš motyvų pasirinkti gy-
vulininkystę buvo būtent aplin-
kosauga. „Labai patiko mėsinių 

galvijų auginimo idėja tuo, kad 
jie yra natūrali kitų laukinių gy-
vūnų – paukščių, žvėrių, vabzdžių 
– buveinių gerinimo priemonė“, 
– atvirauja Nerijus. Palankų gy-
vulių ganymosi poveikį gamtai jis 
labai greitai pamatė savo pievose. 
„Šiose žemėse, kol čia nesiganė 
gyvuliai, buvo baisus brūzgynas 
– aviečių, gervuogių sąžalynas, į 
kurį nelabai atskrisdavo ir paukš-
čiai, – pasakoja pašnekovas. – 
Pradėjus čia ganyti gyvulius, 
karvės puikiai išvalė teritoriją, 
dabar laukinėse obelyse ir gu-
dobelėse paukščiai noriai suka 
lizdus, o pastarieji maitindamiesi 
apnaikina kraujasiurbius vabz-
džius, tuo palengvindami gyve-
nimą gyvuliams. Taip atsiranda 
graži harmonija“, – džiaugiasi 
N. Sukackas. 

Nerijus ir Agnė Sukackai ūki-
ninkauja Metelių regioniniame 
parke ir apie 90 proc. jų laukų 
patenka į „Natura 2000“ saugomų 
teritorijų tinklą. Todėl ūkininkai 
stengiasi kištis į gamtą visiškai 
minimaliai ir apgalvodami kie-
kvieną žingsnį. „Čia yra saugo-
mų laukinių gyvūnų ir paukščių 
natūralios buveinės, užtat tokio 
požiūrio, kaip dabar daug kas 
įsivaizduoja, kad pievos ir ga-
nyklos turi atrodyti kaip biliardo 
stalas, nesilaikau ir nesilaikysiu, 
nes suprantu, kad tai mes atėjom į 
gamtą su savo veikla, o jeigu jau 
atėjom, turime svečiuose elgtis 
draugiškai ir stengtis sugyventi 
su visais.“ Savo žemėse aptikęs 
gyvenančias rupūžes kūmutes ir 
pempių perimvietę, Nerijus tas 
teritorijas paliko laukinei gamtai. 

Nukelta į 7 psl. » 

Veterinarijos akademijoje įgijęs gyvulininkystės technologo išsilavinimą Nerijus Sukackas turi aiškią savo veiklos 
viziją, todėl jo aplinkai draugiškas ūkininkavimas nėra vien romantizmas ir jau neša šeimai pelną. Negana to, vyras 
žvelgia plačiau ir mato galimybę prikelti gamtai palankią gyvulininkystę visame Lazdijų rajone. (Ž. Morkvėno nuotr.)

Nerijus ir Agnė Sukackai senelių žemėse augina limuzinų veislės galvijus ir 
avis. (Ž. Morkvėno nuotr.)
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PrANAšyStėS, kurių niekas Neišgirdo

dzukuzinios@gmail.com

Lazdijų turizmo objektai vertinami puikiai, 
tačiau turistų miniomis pasigirti negalime
Lietuvos turistiniai objektai, 
paslaugų išvystymo stiprybės ir 
silpnybės, įvardytos tobulinimo 
kryptys bei galimybės. Turizmo 
infrastruktūros ir paslaugų išvys-
tymo lygio vertinimas apėmė 1 
200 atrinktų valstybinių, privačių 
ar viešųjų traukos objektų visose 
60 šalies savivaldybių.  

UAB „BERENT Research Bal-
tic“ tyrimo vadovė Vaida Brö-
cher atskleidė, kad išanalizavus 
tyrimo rezultatus, paaiškėjo, jog 
pagal bendrą šalies reitingą ge-
riausius įvertinimus už išvysty-
tą infrastruktūrą turistų traukos 
objektuose gavo Vilniaus mies-
to, Kaišiadorių ir Jonavos rajo-
nų savivaldybės. Vertinant juose 
pasirinktą objektą, atsižvelgta į 
susisiekimo galimybes ir orien-
tavimosi aspektus, pavyzdžiui, 
adreso tikslumą, ar tvarkingai 
išdėstyti kelio ženklai į objek-
tus užmiestyje. Taip pat buvo 
vertinta lankytinų vietų būklė ir 
tvarka – ar yra įrengti tinkami 
pėsčiųjų takai bei kiti komfortą 
užtikrinantys elementai. Svarbūs 
ir pritaikomieji kriterijai, kurie 
ženkliai pagerina turisto patirtį – 
pagal juos vertinama, ar objektai 
draugiški šeimoms su vaikais, 
neįgaliesiems, ar informacija 
pateikta ir užsienio kalbomis, 
atkreipiamas dėmesys į atsis-
kaitymo galimybes ir kt.

Siekiant struktūrizuoto ver-
tinimo, tyrimo metu turistiniai 
objektai buvo sugrupuoti į skir-
tingas kategorijas. Vienoje skilty-
je atsidūrė gamtos paveldo objek-
tai, kitoje – muziejai, lankytojų 
centrai, meno galerijos, pilys ir 
dvarai, trečioje – sakralinio pa-
veldo objektai. Iš viso išskirta 
10 skirtingų kategorijų, kurios 
apima svarbiausius turistinius 
traukos objektus visoje šalyje. 

lazDijai — mažiausiai 
turistų sulaukusioje 
grupėje
Visos savivaldybės buvo suskirs-
tytos į keturias grupes pagal sa-
vivaldybes aplankiusių turistų 
skaičių. Lazdijų rajonas atsidūrė 
toje savivaldybių grupėje, kur 
per metus apsilanko mažiau nei 
5 tūkst. turistų. 

Savo grupėje pagal turizmo 
objektų būklę Lazdijai užėmė 5 
vietą, o tarp visų savivaldybių – 
14 vietą. Tai pakankamai aukšta 
pozicija, įrodanti, jog turizmo 
obektai Lazdijų rajone yra geros 
kokybės. 

Lazdijų turizmo objektai įver-
tinti 2,88 balo (iš 4 galimų), šis 
vertinimas aukštesnis nei grupės 
(2,73) ir nacionalinis (2,78) vi-
durkiai. 

Jei analizuosime, kaip įvertinti 
15 analizei pagal tam tikras gru-
pes atrinkti Lazdijų objektai, tai 
derėtų pripažinti, jog kai kurie iš 
jų sulaukė aukšto įvertinimo. 

pasienio tic — pirmajame 
Dešimtuke
Turizmo informacijos centrų 
kategorijoje aukštą 8 vietą (3,45 
balo) užėmė Lazdijų turizmo in-
formacijos centras, esantis Lietu-
vos–Lenkijos pasienyje, o mieste 
esantis Lazdijų TIC užėmė 38 
vietą (3,16 balo). 

Tyrime buvo vertinamos šalies 
autobusų ir geležinkelių stotys. 
Žinome, šioje kategorijoje mes 
neturime kuo pasigirti, Lazdijų 
autobusų stotis atsidūrė priešpas-
kutinėje vietoje tarp visų savival-
dybių, surinkusi vos 2,08 balo.  

Miestų aikščių ir pagrindinių 
gatvių kategorijoje Lazdijų Ne-
priklausomybės aikštei teko 25 
vieta (3,09 balo). 

Muziejų, dvarų, pilių ir kitų 
lankomų objektų kategorijoje nė 

artūras margelis, tarybos narys, buVęs 
lazDijų rajono saViValDybės meras:

„Puikiai prisimenu, kaip rajone atsirado tie turizmo objektai, kurie 
tyrime sulaukė puikaus įvertinimo. Vieni iš jų buvo įrengti buvusių 
rajono vadovų pastangomis, o kiti – savivaldybei bendradarbiaujant 
su valstybinėmis institucijomis. 
Turizmo informacinis centras pasienyje atsirado mūsų iniciatyva, 
kai nupirkome iš privatininko buvusios apleistos kavinės patalpas 
ir įrengėme ten turizmo informacijos centrą. Buvome įsitikinę, kad 
toks centras pasienyje su Europa yra pati geriausia vieta valdyti 
ir pritraukti į rajoną užsienio turistų srautus, jis turėjo veikti kaip 
turistų gaudytojas. Tuo metu tai buvo moderniausias TIC Lietuvoje. 

Panašu, kad mes neklydome, nes šis objektas tarp šalies TIC užėmė aštuntą vietą. Kitas klausimas, 
ar jis efektyviai dirba, ar sugeba pritraukti turistus.
Gerai atsimenu, kai sprendėme klausimą, kur pastatyti paminklą Adolfui Ramanauskui-Vanagui. 
Buvo siūlomos įvairios vietos, kai kurios – atokiau nuo miesto centro. Teko man asmeniškai įsikišti 
ir įrodinėti, kad paminklas turi būti lankomiausioje ir matomiausioje Lazdijų vietoje. 
Nors mūsų krašte daug ežerų, tačiau Lazdijų mieto gyventojams arčiausiai yra Baltajo ežeras. Nu-
sprendėme, kad reikia iš miesto iki ežero nutiesti patogų dviračių ir pėsčiųjų taką, kad būtų patogu 
pasiekti šią poilsio vietą. Ten įrengėme ir patogų paplūdimį, modernų apšvietimą. 
Nepriklausomybės aikštė, kuri reitinge užėmė palyginti aukštą vietą, buvo suformuota, kai meras 
buvo R. Apanavičius, tuo metu dirbau vicemeru. 
Lazdijų ir Veisiejų miesto parkai buvo įrengti mano kadencijos laikotarpiu, kai gavome projektinių 
lėšų. Prelomčiškės piliakalnis buvo tarp 16 kultūros paveldo objektų, kurio finansavimui teikėme 
paraišką kartu su Punsko savivaldybe. 
Veisiejų regioninio parko ir Metelių regioninio parko lankytojų centrai bei Metelių apžvalgos bokštas 
buvo įrengti Saugomų teritorijų tarnybos pastangomis. 
Atnaujinome Lazdijų krašto muziejų, taip pat nupirkome senosios policijos pastatą, kuriame pokariu 
buvo kankinami žmonės ir ten pradėjome įrenginėti Genocido muziejų. Tačiau naujajai valdžiai iki 
šiol taip ir nepavyko užbaigti šio objekto. 
Turizmo objektai turėtų pasitarnauti turistų srautų didėjimui, tačiau panašu, jog taip nėra. Sunku 
susigaudyti turizmo statistikoje, tačiau keista, kad Lazdijai pateko į tą grupę, kur turistų skaičius 
per metus mažesnis nei 5 tūkst. Turistai kuria darbo vietas, didina pajamas, gerina rajono finansinę 
situaciją.“

vienas Lazdijų objektas nepateko 
į penkiasdešimtuką. 

Paminklų, skulptūrų, architek-
tūrinių paveldo objektų katego-
rijoje paminklas Adolfui Rama-
nauskui-Vanagui įvertintas 14 
vieta (3,18 balo). 

Į sakralinio paveldo objektų 
penkiasdešimtuką pateko ir Laz-
dijų Šv. Onos bažnyčia, užėmusi 
35 vietą (3,2 balo). 

Tarp Lietuvos paplūdimių Bal-

tajo paplūdimiui skirta 37-a vieta 
(2,55 balo). 

Parkų kategorijoje buvo gerai 
įvertinti net du mūsų rajono par-
kai: Veisiejų dvaro parkas atsi-
dūrė 37-oje vietoje (2,92 balo), 
Lazdijų miesto parkas – 42-oje 
vietoje (2,89 balo). 

Apžvalgos aikštelių ir bokštų 
kategorijoje puikiai įvertintas 
Metelių apžvalgos bokštas, už-
ėmęs 11-ą vietą (3,03 balo), o 

Prelomčiškės piliakalnis atsidūrė 
48-oje vietoje (2,44 balo). 

Gamtos paveldo objektų, pa-
žintinių pėsčiųjų ar dviračių takų 
kategorijoje pėsčiųjų takui nuo 
miesto parko iki Baltajo ežero 
skirta 14-a vieta (3,07 balo).•
lazDijų objektų Vertinimo 
lentelę rasite 8 psl.»
„Dzūkų žinių“ informacija

»Atkelta iš 1 psl. 

ReDAkcijos „Dzūkų žiNios“

žVilgsnis

DŽ redakcijos nuomonė 
Jau praėjo metai, kai Lazdijų ra-
jono savivaldybė dirba be vyriau-
siojo architekto. Praėjusių metų 
lapkričio 20 dieną savivaldybės 
vadovų iniciatyva iš pareigų buvo 
atleistas rajono vyriausiasis archi-
tektas Ričardas Vyšniauskas. Tie-
sa, vėliau, prasidėjus teisiniams 
ginčams, architekto išėjimas iš 
darbo buvo apiformintas skyry-
bomis „šalių susitarimu“.

Architektas buvo priverstas iš-
eiti iš darbo dėl to, jog atskleidė 
įstatymų pažeidimus, suteikiant 
leidimus įrengti Lazdijų rajone 

saulės jėgaines, aktyviai prie-
šinosi nežabotiems verslininkų 
norams įrengti galingas saulės 
jėgaines. Jei tam nebūtų buvę su-
trukdyta, didžiuliai Lazdijų ra-
jono laukai būtų buvę sudarkyti 
saulės moduliais.  

Įdomu tai, jog po šių architekto 
žingsnių per metus Lazdijuose 
taip ir nebuvo įrengta nė viena 
nauja saulės jėgainė. Dabar ir An-
glijoje, ir Europoje, ir Lietuvoje 
jau suprantama, kad visos saulės 
ir vėjo jėgainės, neva pagamin-
siančios visą reikalingą elektros 
energiją, yra tik mitas, tai yra pi-
nigų eikvojimas. Tai tikrai nėra 
sprendimai, kurie suteiktų pakai-
talą tradicinei elektros energijos 
gamybai, tai tik priedai.

Pripažįstama, jo dykumose tokios 
saulės jėgainės tinkamos, bet Lietu-
voje reiktų iškirsti visus miškus, ir 
neaišku, ar tai duotų galutinės nau-

dos, nes saulės nepakaks ir vėjas 
bus per silpnas. Panašu, jog tai, apie 
ką kalbėjo R. Vyšniauskas ir iš ko 
visi juokėsi, dabar tapo suprantama 
platesniam žmonių ratui. 

„Reiškia, kad ne veltui buvo 
kova, gerai, kad pavyko tada su-
stabdyti kilusią bangą, nes an-
traip visi Lazdijai būtų nukloti 
baterijomis“, – svarstė R. Vyš-
niauskas.

Praėjusį rudenį, kai vyko Sei-
mo rinkimų kampanija, joje da-
lyvavo ir R. Vyšniauskas. Prieš 
rinkimus Lazdijų kultūros centro 
salėje vykusiuose kandidatų de-
batuose pretendentai diskutavo 
aktualiomis temomis. Viena iš jų 
buvo išorės pavojai Lietuvai. 

Daugelis pretendentų sakė, kad 
didžiausi pavojai tyko iš Rusijos 
pusės. R. Vyšniauskas tada pa-
reiškė, kad didžiausias pavojus 
yra ne Rusija ar Baltarusija, o 

musulmonų pasaulis, kuris eis 
ir eina į Europą. Jis teigė: „Jau 
dabar nėra Europos, ją valdo 
musulmonai, todėl rimtai turime 
įvertinti šį pavojų ir bandykime 
tam pasipriešinti, suvokdami pro-
blemos gilumą ir pasekmes“. 

Tie, kas tuomet dalyvavo de-
batuose, pastebėjo, jog po šių 
R. Vyšniausko teiginių savival-
dybės administracijos direktorė, 
kuri su dukra sėdėjo pirmoje ei-
lėje, vos nenumirė iš juoko.

Pasirodo, migrantų iš Vidurio 
Rytų problema jau po pusmečio 
tapo skaudžia realybe, dabar tai 
vienas iš didžiausių mūsų skau-
dulių.  

Žinoma, nelengva vadovauti 
savivaldybei, kurioje yra žmonių, 
turinčių savo nuomonę, tvirtą pro-
fesinę savigarbą ir nestandartinį 
mąstymą. Be jų – daug lengviau, 
bet ar dėl to geriau Lazdijams? 

P. S. Savivaldybė jau beveik 
metus ieško naujo vyriausiojo 
architekto. Ir vis neranda. Ar iš-
mintingas žmogus sutiks dirbti, 
kai apie šią profesiją nieko neiš-
mananti valdžia diktuos analfa-
betinius reikalavimus? Kokios 
plėtros ir naujų kūrybinių Laz-
dijų įvaizdžio sprendinių galima 
laukti, kai rajone nėra vyriausiojo 
architekto?•

REDAKCINIS STRAIPSNIS (vedamasis) 
– redakcijos nuostatas atspindintis, jos var-
du parašytas, neretai nenurodant konkretaus 
autoriaus, rašinys, dažnai atsiliepiantis į 
kokius nors įvykius, paaiškėjusius faktus, 
tendencijas. Būdinga nedidelė, neretai vie-
noda visiems leidinio redakciniams straips-
niams apimtis, glaustas minčių dėstymas, 
tezių pobūdžio argumentacija, naudojami 
publicistinės retorikos elementai. Įprasta 
pateikti išvadas, apibendrinimus, atspin-
dinčius redakcijos nuostatas. / Žurnalistikos 
enciklopedija /
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kalba, kaD...
g Eilinę darbo dieną po dar-

bų 120 km atvykę į Lazdijus 
žmonės tikėjosi aplankyti mi-
rusios močiutės kapus. Kadan-
gi metas jau buvo tamsus, nors 
ir ne vėlyvas, labai nustebo, 
kad kapinės... neapšviestos. 
Nė vienas šviestuvas nedegė. 
Liūdna, nes kapo nerado net 
pasišviesdami telefonais. Dar 
vienas panašus atsitikimas įvy-
ko Vėlinių savaitgalį. Turistai 
iš Izraelio, atvykę į mūsų rajo-
ną aplankyti čia esančių žydų 
kapų, pasikvietė jas parodyti 
mūsų rajono gidą, kuris nuro-
dęs kelią iki kapų buvo apstul-
bęs, kokią netvarką ten rado, ir 
pasijuto kaltas be kaltės. 
g Lazdijų pašto skyrius per-

sikelia į naujas patalpas Sena-
miesčio gatvėje Nr. 1. Jos yra 
vos už 100 metrų nuo dabar 
esančių, tačiau bus modernes-
nės, prabangios, labiau atitiks 
klientų poreikius ir Lietuvos 
pašto veiklos strategiją. Anks-
čiau buvo manoma, kad tame 
pastate atsidarys restoranas 
su boulingo taku. Nėra aišku, 
ar pastatą Lietuvos paštas iš-
sinuomojo, ar nusipirko. Ne-
kilnojamojo turto skelbimų 
portalo www.aruodas.lt duo-
menimis, šis pastatas parduo-
damas už 429 000 eurų.
g Lapkričio 24 dieną pla-

nuojamas tarybos narių ir me-

Dzūkai

dicinos darbuotojų susitikimas, 
kurio metu bus tariamasi dėl 
Lazdijų ligoninės ateities. Bus 
svarstoma, ar Lazdijų ligoninė 
jungsis prie VšĮ „Lazdijų ra-
jono savivaldybės pirminės 
sveikatos priežiūros centro“ 
ir taps bendruomenės sveika-
tingumo centru, ar liks toks 
pats juridinis vienetas kaip 
dabar, tik teiks paliatyviosios 
slaugos ligoninės paslaugas. 
Nė vienas iš variantų nieko 
gera lazdijiečiams nežada.
g Daugelis miestelėnų, ap-

švietus savivaldybę purpurine 
spalva, ją praminė Takešio pi-
limi ir patyliukais pradėjo kal-
bėti, kas galėtų būti tos pilies 
kupriukas. Tikriausiai visi žino, 
kas mažiausią žodį ten turi ir 
kas iš paskos nuolat laksto, 
nors ir vadinasi valdžia. O Ta-
keši pilis Lietuvoje išgarsėjo to-
dėl, kad Fumito Tomoi (jap. 友
井 史人 = ), japonų televizijos 
laidų vedėjas ir verslininkas, 14 
metų gyvenęs Lietuvoje, įgar-
sino lietuvių kalba japonišką 
laidą „Takeši pilis“.•Šioje humoristinėje rubri-
koje minimų įvykių ir asmenų 
sutapimai su tikrove yra atsi-
tiktiniai. 

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

dzukuzinios@gmail.com

rožinė rajono valdžios svajonė 
apie  „Lazdijų  paslaugas“  — 
vis  dar  embriono  stadijoje

Nors liepos mėnesį rajono 
savivaldybės taryba pritarė 
naujo darinio – uždarosios 
akcinės bendrovės „Lazdi-
jų paslaugos“ – steigimui, 
tačiau iki šiol ši bendrovė 
neveikia ir neatlieka tų 
darbų, apie kuriuos svajojo 
rajono merė ir kiti savival-
dybės vadovai. 

Džiaugėsi nauja benDroVe
Kaip buvo teigiama liepos mėnesį 
vykusiame tarybos posėdyje, pri-
statant naująją bendrovę „Lazdijų 
paslaugos“, ji galės atlikti atlie-
kų tvarkymo, daugiabučių namų 
administravimo, gatvių, pakelių 
priežiūros paslaugas, ši bendrovė 
veiks komunaliniame sektoriuje, 
vienintelis akcininkas – Lazdijų 
rajono savivaldybė.

Tuomet merė Ausma Miški-
nienė teigė, jog su seniūnais jau 
yra aptartas šis klausimas, ir jie 
dėkojo už tokią bendrovę. 

„Seniūnai džiaugiasi, kad 
bendrovei bus deleguojami 
sudėtingiausi darbai, vyks cen-
tralizuotas savivaldybės tvarky-
mas. Daugelis rajonų tai išban-
dė, žinau, kaip tai pasiteisino 
Druskininkuose, Jonavoje. Tai 
galimybė gauti greitesnę ir efek-
tyvesnė paslaugą, padėti seniū-
nijoms darbus atlikti greičiau ir 
su mažesniais kaštais“, – liepą 
kalbėjo merė.

Tame pačiame Tarybos posė-
dyje Valdas Petras Mikelionis 
teigė, jog tokia bendrovė bus 
tikrai naudinga: „Jai bus per-

duotas daugiabučių administra-
vimas, o tai labai aktualu, čia 
turime daug problemų, taip pat 
rūpestis namų renovacija, kuri 
labai sulėtėjo. Dirbau seniūnu, 
todėl žinau, kiek darbo sąnaudų 
reikia prižiūrėti aplinką. Bendro-
vė galės pasiūlyti daug paslaugų 
– šakų išvežimą iš kiemų, polie-
tileno nuo šieno rulonų išvežimą 
iš ūkininkų, mažės bedarbystė, 
bus daugiau darbų atliekama už 
tas pačias lėšas.“  

Opozicijos lyderis Artūras 
Margelis domėjosi, kur bus šios 
bendrovės bazė, kiek pinigų bus 
investuota į technikos įsigijimą, 
tačiau konkretaus atsakymo taip 
ir nesulaukė. 

Dar neVykDo jokios Veiklos
Dabar, kai už lango lapkritis, artė-
ja žiemos darbai, pasidomėjome, 
kaip sekasi naujai bendrovei ir pa-
teikėme klausimus savivaldybės 
administracijos direktorei Ilonai 
Šaparauskienei. 

– Kas vadovauja šiai bendro-
vei?

– UAB „Lazdijų paslaugos“ už-
registruota Juridinių asmenų re-
gistre. Jos direktoriumi, kol teisės 
aktų nustatyta tvarka bus priimtas 
UAB „Lazdijų paslaugos“ direk-
torius, laikinai paskirtas Aidas Si-
manynas. Noriu atkreipti dėmesį, 
kad tai tik bendrovės steigimas 
ir yra gana ilgas bei sudėtingas 
procesas. Daugelis dalykų dar yra 
derinami, tad laikino direktoriaus 
krūvis – minimalus.

– Kur įsikūrusi naujoji ben-
drovė?

– Kol kas, kol UAB „Lazdijų 
paslaugos“ pradės realią veiklą, 
ji yra įregistruota adresu Vilniaus 
g. 1, Lazdijai.

– Kiek darbuotojų ten dirba? 
– Kol kas UAB „Lazdijų pa-

slaugos“ 0,25 etato krūviu dirba 
tik direktorius.

– Kokius darbus bendrovė pla-
nuoja atlikti ar jau atliko?

– Bendrovės planuojama vei-
kla: atliekų tvarkymo, daugiabu-
čių namų administravimo, Laz-
dijų rajono savivaldybės viešųjų 
erdvių, kelių, pakelių ir gatvių 
priežiūros tvarkymo paslaugos, 
taip pat daugiabučių namų reno-
vacijos bei modernizavimo admi-
nistravimo paslaugos.

– Kokią techniką turi „Lazdijų 
paslaugos“?

– Kol kas jokios technikos UAB 
„Lazdijų paslaugos“ neturi.

– Iš kokių lėšų finansuojama 
bendrovės veikla, koks planuoja-
mas bendrovės biudžetas?

– Visa bendrovės veikla šiuo 
metu aptariama ir tikslinama. Pla-
nuojama, kad UAB „Lazdijų pa-
slaugos“ savo pajamas užsidirbs 
pagal nustatytus veiklų įkainius, 
tačiau, kol bendrovė įgaus pagrei-
tį, savivaldybė suteiks finansinę 
paramą.•
„Dzūkų žinių“ informacija

NeįtikėtiNa plaNeta

edmuNdova Sout êSka upė Čekijoje.

Senamiesčio gatvė laukia, kada pradės veikti UAB „Lazdijų paslaugos“. Gal tada bus išspręsta ilgametė šios gatvės 
problema? („Dzūkų žinių“ redakcijos nuotr.)
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Vizažistė paneigė mitą, jog makiažą moterys darosi 
tik šventėms, einant į  darbo  pokalbį  tai  irgi  svarbu
Dineta Babarskienė
Mergina, dirbanti su vei-
dais ir dar rašanti esė bei 
noveles. Kas ji? 

makiažo paslaptys 
suDomino nuo 13 metų
Vizažistė Simona Petruškevičiū-
tė iš Lazdijų dirbti pradėjo nuo 
17 metų. „Legaliai“, – pabrėžia 
Simona. Dabar ji ir mokosi, ir 
dirba Kaune. „Pasirinkau profe-
sinę mokyklą. Mokausi Karaliaus 
Mindaugo profesinio mokymo 
centre“, – sako ji. Bet grįžta ir 
gimtinėn. Ir čia pagražina mo-
teris: ir savo nuolatines klientes, 
ir naujas. „Studijuoju kosmeto-
logiją. Turiu galimybes viską, ką 
išmokstu, pritaikyti praktikoje“, 
– paaiškina mergina. 

Makiažo paslaptimis ji pradėjo 
domėtis nuo 13 metų. „Užsikabi-
nau. Žiūrėdavau filmukus. Man 
tai patiko. Ši sritis itin domino. 
Praktikoje iš pradžių to dar ne-
taikiau“, – tikina pašnekovė. 15 
metų nuėjo į pirmąją makiažo pa-
moką. Pasakoja, jog tada viskas 
ir prasidėjo: klausėsi profesionalų 
paskaitų, pati ėmė mėginti daryti 
makiažą. Pirmosios, kurias Simo-
na gražino, buvo jos draugės. „Ir 
mamą, ir močiutę gražinau. Teta 
modeliu pabūdavo“, – pasakoja 
mergina. 

Dar ji pamanė, kad, darydama 

makiažą, galėtų ir antakius pa-
koreguoti – išmoko ir tai. „Jau 
17 metų man nekilo jokių abe-
jonių, kas man patinka. Norė-
jau užsidirbti pati. Kai reikėjo 
apsispręsti, kur stoti, klausimų 
nebuvo – žinojau“, – užsidegusi 
pasakoja mergina. Neslepia, su-
prato, kad tai jos sritis, būtent tai, 
ką ji norėtų daryti, kas ją veža. 
„Tai mano pomėgis ir dar už tai 
gaunu atlygį. Tai tobula“, – tiki-
na ji. Sako, kad modelius ji dažo 
nemokamai. „Jie sumoka man. 
Savo kantrybe. Juk pasisodinusi 
modelį, aš laikau apie dvi valan-
das. Ačiū toms, kurios pasiryžta 
tiek laiko išsėdėti ir įvertina mano 
laiką bei pastangas“, – paaiškina 
Simona. 

Dažo visas, kam patinka jos 
darbai. „Mano darbo principas 
yra ne sukurti, o pabrėžti“, – pa-
aiškina vizažistė pridurdama, kad 
ji specializuojasi labiau dekora-
tyviosios veido korekcijos srity-
je. Sako, vėliau planuoja į savo 
paslaugų arsenalą pridėti kažką 
daugiau. Norėtų pabandyti kurti 
ir televizinį grimą. 

Vizažistė turi ViDinį pojūtį: 
jaučia, kas galėtų tikti 
klientei
„Kiekviena moteris yra savotiš-
kai graži, turi šarmo, išskirtinių 
bruožų. Kiekviena graži savaip. 

Labiausiai moterims paprastai 
trūksta pasitikėjimo savimi. O juk 
svarbu mylėti save. Juk kas, jei 
ne mes pačios?“ – kalba mergi-
na. Pasakoja, kad klientei atėjus 
viskas prasideda nuo pokalbio: 
ko norėtų, kas jai patinka, o kas 
– nelabai. „Makiažą reikia derinti 
su visu įvaizdžiu. Juk viskas su-
eina į visumą, į gražią dermę“, 
– pataria ji. Neslepia, kad ji ir 
pati pamačiusi moterį tiesiog 
pajaučia, kas jai galėtų tikti, bet, 
žinoma, išklauso ir jos norų. „Ir 
pojūtis, ir norai, ir teorinės žinios, 
ir praktika – svarbu“, – paaiškina 
vizažistė. 

Bet užvis smagiausia šiame 
darbe, sako, matyti klientės šyp-
seną, baigus darbą. „Tai didžiau-
sias komplimentas“, – neslepia 
vizažistė. Anot jos, nesvarbu, 
kiek metų moteriai, 90 ar 50, 
svarbiausia, kad su makiažu 
jaustųsi gerai. „Svarbu, kad mo-
teris savimi pasitikėtų, jaustųsi 
komfortabiliai“, – sako mergina. 
Pastebi, kad labiausiai apsidžiau-
gia po jos rankų prisilietimo tos, 
kurios labai mažai dažosi ar net 
visai nesidažo – jos labiausiai 
nustemba ir apsidžiaugia save 
išvydusios. „Tiesiog pamato save 
visai kitomis akimis. Kartais jas 
ištinka net šokas, žinoma, gerąja 
prasme“, – prasitaria Simona. 

Nukelta į 10 psl. » Vizažistė Simona Petruškevičiūtė iš Lazdijų dirbti pradėjo nuo 17 metų. 
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Nerijaus Sukacko šeimos ūkis — laisvų ir laimingų veislinių galvijų ūkis
vimas nėra vien romantizmas ir 
jau neša šeimai pelną. Negana 
to, vyras žvelgia plačiau ir mato 
galimybę prikelti gamtai palankią 
gyvulininkystę visame Lazdijų 
rajone. 

„Aš turiu planą, kad tai būtų 
smulkus šeimos ūkis, kuriame 
auginami aukštos genetinės vertės 
mėsiniai galvijai ir avys, kad ūkis 
būtų draugiškas laukinei gamtai, 
kad gyvuliai, įsigyjami iš mano 
ūkio, būtų su žinoma genetine 
praeitimi – žinomi jų tėvai, sene-
liai, proseneliai. Trumpai tariant, 
mūsų ūkis orientuotas į veislinin-
kystę, o ne į mėsos produkciją“, 
– savo viziją dėsto N. Sukackas. 
Pasak jo, Lietuvoje susidarė gal-
vijų genofondo burbulas, kai yra 
daug giminingų gyvulių ir sunku 
atsišviežinti bandą, todėl veisli-
ninkystės niša yra tikrai perspek-
tyvi. Nerijus tikisi, kad ateityje 
galės glaudžiau bendradarbiauti ir 
su kaimyniniais ūkiais. „Kol kas 
didžioji dalis telyčaičių ir buliu-
kų, kuriuos pardaviau, išvažiavo į 
aplinkinius ūkius. Todėl tikiuosi, 
kad juos įsigiję jauni žmonės ir 
toliau plėtos būtent šios limuzi-
nų veislės mėsinių galvijų ūkius, 
užaugins gerą prieauglį, visi kartu 
prieisim prie vieningo standarto 
ir ateity susikooperavę galėsime 
daryti bendrus pardavimus, ben-
drai derėtis dėl sąlygų, ir taip visi 
kartu, žengdami koja kojon, ir 
klestėsim“, – tikisi ūkininkas. 

suDerina gyVulininkystę su 
ugniagesio profesija
Nors turi šitiek idėjų, Nerijus ne-
apsiriboja vien ūkininkavimu, bet 
sėkmingai suderina darbą ūkyje 
su ugniagesio gelbėtojo profesija. 
Paklaustas, kodėl tapo ugniagesiu, 
Nerijus aiškina, jog pagrindiniais 
svertais tapo lankstus darbo gra-
fikas, leidžiantis suderinti tarnybą 
su ūkio darbais, ir veiklos prasmin-
gumas. „Niekada nemėgau daryti 
kažko be prasmės, o ugniagesio 
gelbėtojo darbas man atrodo ir labai 
prasmingas, ir reikalingas, ir žmo-
nių vertinamas“, – pasakoja Nerijus. 
Pašnekovas tikisi, jog ši profesija 
bus nuolatinė, gal net visam gyveni-
mui, ir kad pavyks ir toliau suderinti 
ūkininkavimą ir tarnybą. 

„Sieksiu padidinti savo gyvulių 
skaičių dar bent dvigubai ir la-
bai tikiuosi, kad išeis suderinti su 
dabartiniu darbo grafiku, nes iki 
šiol labai gerai pavykdavo. Esu 
apskaičiavęs, kad turint 25–30 
karvių žindenių bandą galima iš-
siversti be samdomų darbininkų. 
Žinoma, tam reikia geros šienavi-
mo, pašarų ruošimo, mėšlo tvar-
kymo technikos. Todėl esu nusi-
statęs sau tokį tikslą ir žiūrėsim, 
kaip seksis jį pasiekti“, – ateities 
planais dalinasi pašnekovas. 

klimato kaitą sukelia ne 
gyVulininkystė, o blogi 
ūkininkaVimo būDai
Paklaustas, ką mano apie tai, jog 

gyvulininkystė laikoma viena iš 
didžiausią poveikį klimato kaitai 
darančių ūkinių veiklų, Nerijus 
turi tvirtą nuomonę. „Kaltas ne 
pats žemės ūkis, ne gyvulininkys-
tė, bet netinkami ūkininkavimo 
būdai, – įsitikinęs pašnekovas. 
– Palaidai laikomi ir ganomi gy-
vuliai dirvos ir atmosferos neter-
šia, atvirkščiai – gerina natūralias 
buveines ir dirvožemį savo pa-
liekamais ganymosi pėdsakais, 
o išsiskiriančios metano dujos 
yra netinkamo galvijų šėrimo 
pasekmė. Natūraliais žoliniais 
pašarais šeriami galvijai išskiria 
žymiai mažiau ir ne tokių kenks-
mingų dujų negu uždarai laikomi 
galvijai, šeriami priedais pratur-
tintu grūdiniu pašaru, kuriuose 
būna ir visokių genetiškai modi-
fikuotų produktų.“ Kaip neigia-
mus pavyzdžius Nerijus įvardija 
Amerikoje, Naujojoje Zelandijo-
je populiarias šimtatūkstantines 

gyvulių fermas, kuriose uždarai 
laikomų galvijų mėsa skirta ap-
rūpinti tiems patiems greitojo 
maisto restoranams. „Ten gyvulių 
gyvenimas būna gana trumpas 
ir liūdnas, o kai karvės vaikšto, 
kur nori, džiaugiasi saule ir turi 
natūralią užuovėją nuo darganotų 
orų, jos gyvena savo gyvenimą, 
manau, tikrai laimingai ir nela-
bai turi kuo skųstis“, – pokalbį 
užbaigia pašnekovas. 

Ūkininkas Nerijus Sukackas 
yra vienas iš penkių „Gero ūki-
ninko čempionato“ ambasado-
rių. Jeigu jums patiko jo veikla 
ir pasaulėžiūra, atiduoti savo 
balsą už Nerijų galite http://bef.
lt/cempionatas/•
Parengė  
Monika Vyšniauskienė
Už straipsnio turinį atsakomybę prisiima 
autoriai ir jis nebūtinai atspindi europos 
komisijos nuomonę.
www.bef.lt

„Yra tokia pieva, kuri kažkada 
buvo užmirkusi, ten net ir labiau-
siai norint su technika nepavyk-
tų įvažiuoti, bet jeigu norėčiau 
sukultūrinti, galėčiau ir trimeriu 
nupjauti. Tačiau kartą pavasarį 
pamačiau, kad ten peri pempės, 
ir specialiai tos vietos neliečiu, 
nes tai jų natūrali buveinė. Vėliau 
labai gražu pasižiūrėti, kaip jos 
ten klykauja ir išskrenda iš pie-
vų su pempiukais“, – džiaugiasi 
Nerijus. 

Meilę gamtai seneliai Neri-
jui įskiepijo nuo vaikystės, o jo 
pasaulėžiūrai turi įtakos ir as-
meninis ryšys su žeme, kurioje 
ūkininkauja. „Aš čia gimiau, už-
augau, ir tą mišką, pievas, upelį 
– visus užkampius ir medžius 
pažįstu. Todėl intuityviai ateina 
toks pareigos jausmas, kad čia 
niekas mums nepriklauso, kad 
mes tik skolinamės iš gamtos, o 
jeigu su ta skola elgiesi prastai, 
ji tiktai didėja ateities kartų sąs-
kaita, o ateities kartoms norisi 
viską palikti geriau, negu radai“, 
– atvirauja N. Sukackas. 

Vizija — atgaiVinti 
gyVulininkystę Visame 
lazDijų rajone 
Veterinarijos akademijoje įgijęs 
gyvulininkystės technologo iš-
silavinimą Nerijus Sukackas turi 
aiškią savo veiklos viziją, todėl 
jo aplinkai draugiškas ūkininka-

Punskiečiai nejaučia nerimo nei 
dėl migrantų, nei dėl koronaviruso 
Punske dirbantis žurnalistas, portalo puns-
kas.pl redaktorius, poetas, vertėjas, foto-
grafas, knygų sudarytojas ir redaktorius 
Sigitas Birgelis teigė, jog dėl migrantų 
antplūdžio prie Lenkijos ir Lietuvos sie-
nų su Baltarusija Punsko gyventojai visai 
nesijaudina ir nerimo nejaučia. 

„Nors migrantų susibūrimo vietos yra 
visai netoli, toje pačioje Seinų apskrityje, 
mūsų žmonių nuotaikos nelabai susijusios 
su įvykiais Baltarusijos ir Lenkijos pasieny-
je, nors Kuznica, prie kurios susibūrė emi-
grantai, yra apie 30 kilometrų nuo Punsko. 
Nė vienam iš mūsų krašto žmonių neteko 
betarpiškai susidurti su migrantais. Vis-
kas, ką žinome apie tai, tai tik iš spaudos, 

nors informacija spaudoje yra labai ribota, 
žurnalistams neleidžiama atvykti arti prie 
migrantų. Naudojamės tik oficialia infor-
macija“, – sakė Punsko žurnalistas. 

Jis pripažino, jog vietos žmonių požiūris 
į migrantus nėra neigiamas. 

„Mūsų krašto lietuviai yra tolerantiški, 
jie supranta, kad šiam kraštui emigrantai 
nepavojingi, nes jie nori vykti į Vokieti-
ją. Visuomenė nesijaudina dėl migrantų, 
nejaučia pavojaus požymių. Mes labiau 
užjaučiame migrantus dėl tos padėties, ku-
rioje jie atsidūrė“, – sakė ponas Sigitas. 

Jis pripažino, jog Lietuvoje kitokia situ-
acija, nes mūsų šalis įsileido keletą tūks-
tančių nelegalių migrantų, kurių tolesnio 
likimo sprendiniai nėra paprasti. 

»Atkelta iš 1 psl. 

»Atkelta iš 3 psl. 

Vienas iš motyvų pasirinkti gyvulininkystę buvo būtent aplinkosauga. „Labai patiko mėsinių galvijų auginimo 
idėja tuo, kad jie yra natūrali kitų laukinių gyvūnų — paukščių, žvėrių, vabzdžių — buveinių gerinimo priemonė“, — 
atvirauja Nerijus. (Ž. Morkvėno nuotr.)

N. Sukackas suderina gyvulininkystę su ugniagesio profesija. (Nuotr. iš 
asmeninio archyvo)

Žurnalistas, portalo punskas.pl redaktorius, 
poetas, vertėjas, fotografas, knygų 
sudarytojas ir redaktorius Sigitas Birgelis.

Pasidomėjus kita mūsų laikų aktualija – 
koronaviruso valdymu ir su šia liga kylančių 
problemų sprendimu, Sigitas pastebėjo, jog 
Punsko krašte yra daug sergančiųjų korona-
virusu, tačiau žmonės į tai žiūri abejingai. 

„Sergančiųjų daug, daugelis neina pas 
gydytojus, vengia testuotis. Pas mus nėra 
Galimybių paso, nes tai Lenkijoje – ne-
reikšmingas dalykas, pas mus sakoma, kad 
valstybė nediskriminuoja žmonių. Niekas 
parduotuvėse nereikalauja kaukių, o darb-
davys negali paklausti savo darbuotojo, ar 
jis pasiskiepijo nuo COVID-19. Panašu, 
kad ir šiuo klausimu mes ramiau gyvena-
me nei Lietuvos žmonės“, – sakė Punsko 
žurnalistas.•
„Dzūkų žinių“ informacija
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Lazdijų „Carito“ vadovė onutė Juodkienė: 
„Mūsų žmonės supranta, kad ir migrantai — juk žmonės“
Dineta Babarskienė
„Mūsų žmonės supranta, 
kad ir migrantai – juk žmo-
nės“, – teigia Lazdijų deka-
nato ir parapijos „Carito“ 
vadovė Onutė Juodkienė.

DoVanota ne tik šiltų 
kojinių, bet ir čiužinių bei 
salDumynų Vaikams
Vadovė sako, kad jau padėjo tiems 
migrantams, kurie buvo apgyven-
dinti Kapčiamiestyje. „Bažnyčio-
je buvo paskelbta akcija, kreiptasi 
į žmones ir prašyta numegzti šiltų 
kojinių mūsų rajone apgyvendin-
tiems migrantams. Mes, karitie-
čiai, organizavome tokią akciją“, 
– pasakoja vadovė. Pasidžiaugia, 
kad žmonės sureagavo, neliko 
abejingi. „Žmonės sunešė tikrai 
gerų ir naudingų dalykų, kurie 
labai pravertė atvykėliams tokioje 
sunkioje situacijoje“, – sako ji. 

Pašnekovė pasakoja, kad 
mūsų krašto moterys primez-

gė šiltų kojinių, o kas nenu-
mezgė, tai nupirko ir vis tiek 
prisidėjo prie šios akcijos. „Ir 
ne tik kojinių dosnūs buvo, ir 
drabužių, ir batų, ir patalynės, 
ir antklodžių, ir pledų atnešė“, 
– vardija ji. Sako, kad dar buvo 
nupirkta šampūno ir kitų higi-
enos priemonių. Priduria, kad 
Vilkaviškio vyskupijos „Ca-
ritas“ migrantams dovanojo 9 
čiužinius. „Aš skambinau Kap-
čiamiesčio seniūnui ir klausiau, 
ko migrantams labiausia reiktų. 
Tiesiog pasitariau“, – pasakoja 
moteris. Sako, kad net ne kartą 
buvo Kapčiamiestin vykta. „Ne 
viskas iš karto tilpo į autobusiu-
ką, tad vėl vežėme“, – prisime-
na vadovė pasidžiaugdama, jog 
lazdijiečiai – išties geranoriški, 
paprašyti pagelbėjo. 

„Vaikams saldumynų nuvežė-
me“, – priduria vadovė. 
„Carite“ sukauptos skarelės ne-
tikėtai pasitarnavo migrantams: 

galvos apdangalams labai tiko. 
Pasakoja, kad kai iš Kapčia-

miesčio buvusių globos namų 
migrantai buvo išvežti, tuomet, 
kiek galėta, padėta užkardoje 
laikinai gyvenusiems. „Skam-
binau užkardos vadui ir atsa-
kingai už migrantus darbuotojai, 
susitarėme ir vėl perdavėme šio 
to“, – pasakoja O. Juodkienė. 
Prisipažįsta, kad „Carite“ buvo 
sukaupta daug skarelių: ir šil-
tesnių, ir lengvesnių. „Dabar jų 
kaip tik prisireikė. Juk jie ne-
šioja tokius galvos apdangalus. 
Siuvasi patys. Prašė mūsų kažko 
panašaus, tad mes prisiminėme 
mūsų sukauptas skareles ir jau 
kiek turėjome, tiek ir nuvežėme. 
Viską atidavėme. Nuostabiai 
gražių skarelių nuvežėme“, – 
pasakoja Onutė. Priduria, kad 
žmonės dar prinešė kojinių, 
šampūnų vėl buvo nupirkta. 
„Tai viską ir atidavėme jiems“, 
– patikina vadovė. Dar, sako, 

kad jiems reikėjo treningų, tad 
ir jų buvo nuvežta. „Vilkaviškio 
vyskupija davė tris dėžes drabu-
žių. Viena dėžė buvo treningų“, 
– tarsteli ji. 

migrantams labai patinka 
lietuViški pyragai ir 
batonai
Kai ką mėgsta migrantai, kai 
ko – ne, bet yra, kas jiems itin 
gardu. Vadovė sako išgirdusi per 
televiziją, jog jiems labai patin-
ka lietuviški pyragai ir batonai. 
„Kepykloje iškepė gardžių py-
ragų. 32 didžiulius, kvepiančius 
pyragus nuvežėme jiems. Dar tiek 
pat šviežių batonų pridėjome“, – 
pasakoja ji. 

ir Vėl ruošiami paketai 
migrantams: reiktų 
pirštinių, o gauti sunku
„O dabar bus paketai perduoda-
mi tiems migrantams, kuriuos 
grąžina atgal mūsų pasienie-

čiai“, – kalba vadovė. Sako, 
gavusi prašymą iš Lietuvos 
„Carito“ organizacijos bei Vil-
kaviškio vyskupijos „Carito“, 
jog labai reiktų migrantams 
šiltų kojinių, šalikų, kepurių, 
pirštinių. „Pirštinių sunku gau-
ti mums“, – prasitaria ji. Sako, 
kad jau, ką galėjo ir kiek galėjo, 
sukaupė ir artimiausiu metu bus 
nuvežta: šiomis dienomis bai-
giamos pakuoti dėžės, viskas 
bus galutinai suruošta. Neslepia, 
kad daiktai buvo pirkti ir iš savų 
lėšų. „Šįkart nededame indivi-
dualiai. Dedame į dvi dideles 
pakuotes. Mes perduosime Vil-
kaviškio vyskupijos „Caritui“, o 
jie jau Lietuvos „Caritui“. Ten 
paskirstys, kiek, ko, kam rei-
kia. Tai pagalba migrantams nuo 
mūsų krašto. Lazdijų dekanato 
„Carito“ dovana – ištiesta pagal-
bos ranka, vėstant orams, tiems, 
kuriems dabar tikrai to reikia“, – 
sako O. Juodkienė.•

Objekto 
bendras 
vidurkis

Susisieki-
mas

Orienta-
vimasis

Objekto 
būklė Tvarka Darbo 

laikas

Pritaikyta neį-
galiųjų ir ribotos 

judėsenos turistų 
poreikiams 

WC Parka-
vimas

Elektro-
mobilių 
įkrovos 
stotelės

Teikiamos 
paslau-

gos

Poilsis, 
vanduo, 
maistas

Darbuo-
tojai

Atsiskai-
tymo 

galimybės

Draugiška 
šeimoms 

su 
vaikais

Draugiška 
turistams su 

naminiais 
gyvūnais

Papildoma 
vertė

Bendras visų 
objektų vidurkis 
2021 m. 2,88 3,22 3,25 3,38 3,46 2,50 3,35 2,17 3,16 1,00 3,16 3,20 3,10 2,63 3,07 1,91 2,79

Bendras visų 
objektų vidurkis 
2020 m.

2,71 3,05 3,15 3,00 3,37 2,69 2,69 1,85 2,63 1,85 2,83 3,30 1,50 2,57 2,00 3,33

Lazdijų Šv. Onos 
bažnyčia 3,21 3,40 3,67 3,33 3,60 1,00 3,67 2,55 2,90 4,00 4,00

Paminklas Adol-
fui Ramanauskui 
-Vanagui 3,18 3,40 3,67 3,00 4,00 4,00 2,55 2,90 1,00 3,67 4,00 2,00 4,00

VšĮ „Lazdijų turiz-
mo informacinis 
centras“

3,16 3,40 3,33 3,00 4,00 2,33 3,67 2,82 3,10 1,00 4,00 3,75 2,50 4,00 4,00 2,50

Lazdijų Nepriklau-
somybės aikštė 3,09 3,40 3,33 3,00 4,00 4,00 2,91 3,30 1,00 3,67 2,50 2,00 4,00

Pėsčiųjų takas 
nuo Lazdijų mies-
to parko iki Balta-
jo ežero

3,07 3,60 3,50 4,00 3,33 1,27 3,50 3,00 3,50 2,00 3,00

Lazdijų miesto 
parkas 2,89 3,40 3,00 4,00 3,33 4,00 1,27 3,50 1,00 3,67 3,50 2,00 2,00

Lazdijų krašto 
muziejus 2,77 3,40 3,00 3,33 3,40 2,33 3,33 3,09 2,20 1,00 2,40 3,00 4,00 3,00 2,00 2,00

Baltajo paplūdi-
mys 2,55 2,80 2,75 4,00 3,67 3,00 1,45 3,80 1,00 1,67 3,00 2,00 1,50

Lazdijų autobusų 
stotis 2,08 3,33 2,33 1,67 2,60 2,33 1,36 2,50 1,00 2,75 2,00 1,00

Lazdijų turiz-
mo infomacinio 
centro padalinys 
Lietuvos-Lenkijos 
pasienyje

3,54 3,00 4,00 3,67 3,80 3,67 4,00 3,45 3,50 1,00 4,00 3,50 4,00 3,50 4,00 4,00

Metelių apžvalgos 
bokštas 3,03 3,20 3,60 4,00 4,00 1,00 3,33 3,67 2,50 2,00

Veisiejų dvaro 
parkas, šalia pės-
čiųjų takas palei 
Ančios ežerą

2,92 3,60 3,00 4,00 3,00 4,00 1,36 2,44 1,00 3,67 3,50 2,00 3,50

Veisiejų regioninio 
parko lankytojų 
centras 2,79 3,40 3,00 3,67 3,40 3,33 2,75 3,55 3,50 1,00 3,00 3,25 2,50 1,00 2,80 2,00 2,50

Prelomčiškės pi-
liakalnis 2,44 2,33 3,60 3,00 3,33 1,27 2,89 2,00 1,50 2,00

Metelių regioninio 
parko lankytojų 
centras 2,43 2,60 3,00 3,00 2,40 2,33 1,50 2,64 4,00 1,00 2,40 2,75 2,50 2,00 2,20 1,00 3,50

Lazdijų turizmo objektai vertinami puikiai, 
tačiau turistų miniomis pasigirti negalime
lazDijų objektų Vertinimas
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inovacijos Lazdijų rajono švietimo įstaigose, 
užtikrinančios  džiuginančius  rezultatus

Nors pandemija sutrikdė 
nusistovėjusią pasaulio 
tvarką, gyvenimas Lazdi-
jų mokykloje-darželyje 
„Vyturėlis“, Veisiejų Sigito 
Gedos gimnazijoje, Lazdijų 
Motiejaus Gustaičio gim-
nazijoje nesustojo. Ne-
paisant sudėtingų sąlygų, 
bendromis šių mokyklų 
pastangomis sėkmingai 
įgyvendintos projekto 
ENI-LLB-2-308 „Sociali-
nės įtraukties stiprinimas, 
pasitelkiant technologijas, 
kalbą ir tarpvalstybinį ben-
dradarbiavimą“ veiklos. 

Pagrindinis projekto tikslas buvo 
efektyviai įtraukti į mokymosi 
procesą socialiai pažeidžiamus 
mokinius taikant informacines 
technologijas bei užsienio kal-
bą. Taigi, itin džiugu, kad vyk-
dant projektą mokyklose įkūrus 
šiuolaikiška įranga ir baldais ap-
rūpintas užsienio kalbų labora-
torijas bei įrengus modernius 
robotikos kabinetus pasiekti 
puikūs rezultatai, o mokiniams 
sudarytos palankios sąlygos 
ugdyti socialines ir emocines 
kompetencijas, išradingai spręsti 
problemas, lavinti kritinį mąsty-
mą, stiprinti bendradarbiavimo, 

bendravimo bei komandinio dar-
bo įgūdžius. 

Efektyvios naudos atnešė tiek 
gyvai, tiek virtualiai organizuoti 
bendri renginiai, kurių metu mo-
kiniai įgijo svarbių šiuolaikinių 
kompetencijų, rungėsi užsienio 
kalbų ir robotikos turnyruose, 
susitiko jaunimo sambūryje bei 
stovykloje, vyko į pažintines 
edukacines ekskursijas į aukštųjų 
technologijų parkus. Mokytojai 
bei socialiniai darbuotojai gilino 
įgūdžius mokytojų mokymuose, 
dalijosi gerąja patirtimi bei pa-
rengė užsienio kalbų ir robotikos 
bendras metodologijas. 

Šis projektas naudingas tuo, 
kad atsiradus naujų ir įdomių er-
dvių mokymuisi lavėjo mokinių 
kūrybiškumas, gerėjo mokymosi 
rezultatai ir tarpusavio bendravi-
mas, taip pat mažėjo vaikų socia-
linė atskirtis. Be to, vykdant pro-
jektą stiprėjo bendradarbiavimas 
tarp Lazdijų rajono ir Gardino 
miesto bei Gardino rajono švie-
timo įstaigų. 

Tikimasi, kad sėkmingas ben-
dradarbiavimas tęsis, o moky-
klos bus atviros pokyčiams bei 
naujovėms, kurie užtikrins įdomų 
mokymosi procesą bei gerins mo-
kymosi rezultatus.

Projektas įgyvendinamas pagal 

2014–2020 metų Europos kaimy-
nystės priemonės Latvijos, Lietu-
vos ir Baltarusijos bendradarbia-
vimo per sieną programą.

Pagrindinis projekto paramos 
gavėjas: Lazdijų r. Veisiejų Sigito 
Gedos gimnazija.

Paramos gavėjai: Lazdijų mo-
kykla-darželis ,,Vyturėlis“, Lazdi-
jų Motiejaus Gustaičio gimnazija, 

Baltarusijos Respublikos Gardino 
7-oji vidurinė mokykla, Baltaru-
sijos Respublikos Gardino 5-oji 
gimnazija, Baltarusijos Respubli-
kos Oziorų vidurinė mokykla. 

Planuojama bendra projekto 
vertė – 616 359,25 Eur.

Projekto finansavimo šaltiniai: 
ES parama – 554 723,33 Eur, pa-
ramos gavėjų lėšos – 61 635,92 

Eur.
Įgyvendinimo laikotarpis: 

2020-03-02-2021-12-01.
Šį straipsnį iš dalies finansavo 

Europos Sąjunga. Už jo turinį 
atsako tik Lazdijų mokykla- 
darželis ,,Vyturėlis‘‘  ir jokiomis 
aplinkybėmis negali būti laikoma, 
kad straipsnis atspindi Europos 
Sąjungos poziciją.•

Pagrindinis projekto tikslas buvo efektyviai įtraukti į mokymosi procesą socialiai pažeidžiamus mokinius taikant informacines technologijas bei užsienio kalbą.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos 
bendradarbiavimo per sieną programą. Pagrindinis projekto paramos gavėjas: Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos 
gimnazija.
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eteris

Vizažistė paneigė mitą, 
jog makiažą moterys darosi 
tik šventėms, einant į darbo 
pokalbį  tai  irgi  svarbu
makiažas yra rankų Darbas ir jis 
Vis kitoks
Paklausta, ar galėtų pasakyti, kiek moterų 
yra dažiusi, prisipažįsta, jog neskaičiuoja. 
„Daug. Tikrai“, – šypsosi kalbėdama. 
Anot Simonos, vargu, ar įmanoma būtų 
suskaičiuoti, tačiau ji gerai atsimena savo 
darbus. „Kiekvienas darbas yra kitoks, 
savotiškas. Juk tai rankų darbas“, – ti-
kina ji. Sako, pamačiusi savo klientę, ji 
atsimena, kaip ją dažė. 

ne tik šVentėms ir fotosesijoms, 
bet ir Darbo pokalbiams, 
sVarbiems Verslo susitikimams
„Mano sritis labiausiai pasitarnauja svar-
bioms progoms: šventėms, fotosesijoms. 
Tada moterys paprastai ateina pasidaryti 
makiažą“, – tikina Simona. Tačiau sako, 
kad didesniuose miestuose įprasta, kad 
subtilų, paprastą makiažą ateina pasi-
daryti prieš svarbius verslo susitikimus, 
susirinkimus ar eidamos į darbo pokalbį. 
Anot jos, tai jau nieko nestebina. „Bet tai 
labiau įprasta didmiesčiuose, mažesniuo-
se miesteliuose makiažą dažniausia darosi 
pakviestos į šventes, vestuves“, – dėsto 
vizažistė. 

Kodėl paprastą, dalykinį makiažą patiki 
meistrei? „Vienos nemėgsta dažytis, kitos 
nemoka, tad ateina prašydamos kukliai, 
paprastai padažyti. Kreipiasi į profesio-
nalus, kad padarytų nepriekaištingai daly-
kišką makiažą. Sako, kad labai reikia, mat 
eina darbintis ar skuba į verslo susitikimą. 
O įvaizdis juk išties labai svarbu, mat tai 
gali nulemti labai daug“, – tikina grožio 
specialistė.

Vizažistė, rašanti Dienoraštį
„Rašymo, atsiradusio mano gyvenime 

labai netikėtai, aš neužmetusi ir nepa-
likusi nuošaly“, – patikina Simona. Ji 
juk buvo įvertinta profesionalų, turi ir 
pasiekimų – Švietimo, mokslo ir sporto 
ministerijos III laipsnio diplomu apdo-
vanota už gerą publicistiką ir eseistiką. 
Dabar sakosi rašo, bet neviešina. „Tai 
labai sentimentalu, subtilu ir netgi, sa-
kyčiau, intymu. Tad kol kas pasilieku 
sau“, – tikina ji.  Rašo esė ir noveles. 
„Tai vadinu savotišku dienoraščiu“, – 
tarsteli. Anot merginos, tai jai relaksacija, 
vienas iš atsipalaidavimo būdų. „Labai 
palengvėja, kai popieriaus lape išlieju 
savo bėdas, problemas“, – prisipažįsta. 
Tai skaitytojai kūrinių neišvys? „O čia 
klausimas? Gal kada nors, gal po kažkiek 
metų ir sugalvosiu pasidalinti? Galbūt“, 
– svarsto ji. Rašo ranka sąsiuvinyje. Jei 
sugalvosite kam parodyti, teks padirbė-
ti – atspausdinti? „Na, taip“, – šypsosi 
pritardama Simona.

Kasdien, sako, nerašo. „Rašau, kada 
man pribręsta noras rašyti, tada ir išsi-
lieju“, – aiškina mergina. Tikina, kad 
rašymas jai labai patinka, nes čia nėra 
ribų. Prisipažįsta, kad patinka ir skaityti. 
„Patinka knygų kvapas“, – tarsteli. Skaito 
popierines knygas – ne kompiuteryje. 

Jos netraukė nei filologijos studijos, nei 
žurnalistika. Nors, sako, meninę gyslelę 
jautė turinti. „Bet ir dabar aš dirbu darbą, 
kuriame taip pat meninę gyslelę reikia 
turėti. Grožio sritis man taip patiko, kad 
jau nė neįsivaizduoju, kur kitur galėčiau 
darbuotis“, – neslepia pašnekovė. Tiesa, 
apie teisininkės karjerą sako mąsčiusi. 
„Šis noras dingo, kai suvokiau, kad esu 
savose rogėse ir nenoriu nieko keisti“, 
– paaiškina. Ir vis tik kas žino, gal atei-
tyje vizažistė taps garsia rašytoja? „Kas 
žino?“ – šypsosi pati Simona.•

»Atkelta iš 6 psl. 

ketVirtaDienis, lapkričio 18 d. Saulė teka 7.52, leidžiasi 16.14, dienos ilgumas 
8.22. Pilnatis. Vardadieniai: salomėja, Ginvydas, Ginvydė, otonas, Romanas, otas, Vestina.

LRT TV
2021. 11.18
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 8.55 „Įstatymas ir 

tvarka“. 
 9.40 „komisaras 

Reksas“.
 10.30 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 kas ir kodėl?
 12.00 Pasaulio puodai.
 13.00 (Ne)emigrantai.
 14.00 žinios. orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 „Pagalbos 

šauksmas“.
 17.15 „Ponių rojus“.
 18.00 kas ir kodėl?
 18.30 svarbi valanda.
 19.30 Vartotojų kontrolė.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 Gimę tą pačią 

dieną.
 22.30 Dviračio žinios.
 23.00 „Virš vandens“.
 23.45 „komisaras 

Reksas“.
 0.30 „Nepaprastas 

žmonių ir gyvūnų 
ryšys. Medžiotojo 
ir elnio draugystė“.

 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Vartotojų kontrolė.
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Gimę tą pačią 

dieną.
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 kas ir kodėl?
 3.35 Dviračio žinios.
 4.05 klauskite daktaro.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 kūrybingumo 

mokykla.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.00 „Balta – meilės 

spalva“.
 7.00 kk2.
 7.30 „Monikai reikia 

meilės“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

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

vaisius“.
 15.30 „Raudonas kam-

barys“.
 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 „Taiklus šūvis“.
 0.35 „sūnus paklydėlis“.
 1.35 „Mergina voratin-

klyje“.
 3.45 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.30 Alchemija. 
 5.00 ReTRosPekTYVA. 

TV3
 6.15 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.40 „Didvyrių draugu-
žiai“.

 7.05 „kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
 7.35 Gero vakaro šou.
 8.35 „Meilės sūkuryje“.
 9.45 „sužvejota meilė“.
 11.45 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 12.40 „kenoloto“.
 12.42 „Midsomerio 

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

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

loto“.
 22.48 „ilgiausia naktis“.
 0.15 „Franklinas ir 

Bešas“.
 1.15 „Havajai 5.0“.
 3.15 juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 3.45 „Tai – mes“.
 4.45 „Moderni šeima“.

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

geriausia“.
 8.35 „Teisingumo 

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

geriausia“.
 14.50 „Teisingumo 

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

vimo būrys“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Rokis 4“.
 22.50 „skolos kaina“.
 0.55 „Būk ekstremalas“.
 1.55 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.

Lryto
 5.15 Nauja diena. 
 6.15 TV parduotuvė.
 6.30 Mano vieta. 
 7.00 „kelias į turtus“.
 8.00 „žiedas su rubinu“.
 9.00 „Teisingumo 

agentai“.
 10.05 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.10 „juvelyrų klanas“.
 12.15 TV parduotuvė.
 12.30 Alfa taškas. 
 13.00 Nauja diena.
 14.00 „Pėdsakas“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 oponentai. 
 17.30 „zoologijos sodas“.
 18.00 Reporteris. 
 18.25 „europa – tai aš“.
 18.30 Alfa taškas.
 19.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 20.00 Reporteris. 
 20.20 sportas.
 20.28 orai.
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „juvelyrų klanas“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 sportas.
 22.54 orai.
 22.55 „europa – tai aš“.
 23.00 Alfa taškas.
 23.30 oponentai. 
 0.30 „Pėdsakas“.
 1.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 2.30 TV parduotuvė.
 2.45 „juvelyrų klanas“.
 3.35 Alfa taškas. 
 3.55 oponentai.
 4.35 „Reali mistika“.

LRT+
 6.05 Pasaulio puodai.
 7.00 „Džiunglių knyga“.
 7.25 „Bitelės Uogelės“.
 7.40 „Peliukas Lukas“.
 7.55 „Maistas: tiesa 

ar pramanas? 
Aštrumo mėgėjai“.

 8.15 „Pasakojimai iš ja-
ponijos. edo furinai 
– vėsos garsai“.

 8.25 kultūringai su 
Nomeda. 

 9.25 Labas rytas, 
Lietuva.

 11.50 Trembita. 
 12.20 Gyvenk kaip galima 

švariau.
 12.50 kultūringai su 

Nomeda. 
 13.45 skambantys 

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

 14.45 „kurti, kad 
gyventum“.

 15.45 „Bitelės Uogelės“.
 16.00 „Peliukas Lukas“.
 16.15 „Džiunglių knyga“.
 16.40 „kaip atsiranda 

daiktai“.
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.10 „seselė Beti“.
 19.00 Veranda.
 19.30 Premjera. „Dronai. 

Aviakatastrofos 
nuojauta“.

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 3 minutės iki kino. 
 21.33 Premjera. „Undinė“.
 23.05 Čia – kinas.
 23.35 smalsumo genas.
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 Tarptautinis džiazo 

festivalis „Vilnius 
Mama jazz 2020“. 

 1.15 Į sveikatą!
 1.40 Duokim garo!
 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 3.50 sportas. orai.
 4.05 Šventadienio 

mintys.
 4.35 Gimę tą pačią 

dieną.
 5.30 Mūšio laukas. 

TV1
 6.15 „Rozenheimo 

policija“.

 7.15 „Mokytojas“.
 8.20 „Tūkstantis ir viena 

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

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

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

teisingumu“.
 19.55 „Verpetai“.
 21.00 PReMjeRA. „Rokas 

skjavonė“.
 23.05 „svajoklė“.
 0.05 „Paskolinta meilė“.
 2.05 „komisarė Nora 

Vais. Tylėti am-
žinai“.

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

ginos“.
 13.55 „kobra 11“.
 14.55 „csi. Niujorkas“.
 15.55 Gero vakaro šou.
 16.55 „Univeras“.
 18.00 „saša ir Tania“.
 19.00 „Goldbergai“.
 20.00 Nuogi ir įbauginti.
 21.00 „žmogus-voras 2“.
 23.40 „Gelbėtojai“.
 0.30 „Naktinė pamaina“.
 1.30 „skorpionas“.
 2.30 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 4.20 „Antinų dinastija“.

Delfi
 6.00 Ugnikalnių takais.
 7.30 sveikatos receptas.
 8.15 Receptų receptai.
 9.00 Delfi rytas.
 10.30 kaip pas žmones.
 11.30 Marketingas 360.
 12.00 Delfi rytas.
 13.30 orijaus kelionės.
 14.00 Gimę ne Lietuvoje.
 14.30 jos vardas MAMA.
 15.00 žinios.
 15.30 Dienos tema.
 16.00 žinios.
 16.35 Dienos interviu.
 17.00 žinios.
 17.30 Dienos tema.
 18.00 žinios.
 18.30 Dienos interviu.
 19.00 iš esmės su 

A. Peredniu.
 20.00 13 731 km dviračiu 

aplink skandinaviją.
 21.00 Lietuviškos atos-

togos.
 21.30 Automobilis už 0 

eur.
 22.00 Retro automobilių 

dirbtuvės.
 22.30 Gimę ne Lietuvoje.
 23.00 Ateities karta.
 0.00 Delfi diena.
 5.00 orijaus kelionių 

archyvai.
 5.30 Yugo broliai: blo-

giausiu pasaulyje 
automobiliu per 
Balkanus.
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LRT TV
2021. 11.20
 6.02 Vartotojų kontrolė.
 6.55 svajoja vaikai.
 7.25 Premjera. „Romi 

salonas“.
 9.00 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 Premjera. „Gyvūnai 

operatoriai“.
 12.50 „Gyvūnų jaunikliai. 

Pirmi gyvenimo 
metai“.

 13.40 „75-eri UNiceF 
veiklos metai. Už 
kiekvieną vaiką“.

 14.00 „Hadsonas ir 
Reksas“.

 15.30 žinios. orai.
 15.45 sveikinimų kon-

certas. 
 17.30 klauskite daktaro.
 18.30 žinios. sportas. 

orai.
 19.00 Langas į valdžią.
 19.30 stilius.
 20.30 Panorama.
 20.52 sportas. orai.
 21.00 Šok su žvaigžde.
 23.10 „Viktoras“.
 0.45 „Mumija“.
 2.35 „Griūtis“.
 4.00 „Nepaprastas 

žmonių ir gyvūnų 
ryšys. jenny ir 
jos skraidančios 
lapės“.

 4.30 „Hadsonas ir 
Reksas“.

LNK
 6.40 „zigis ir Ryklys“.
 7.00 „Šaunusis skū-

bis-Dū“.
 7.30 „Moko nuotykiai“.
 8.00 „kikumba. kovos 

dėl karūnos“.
 8.30 sveikas!
 9.00 sėkmė tavo 

rankose. 
 9.30 Mes pačios. 
 10.00 „Rango“.
 12.10 „Policijos 

akademija 3. Vėl 
apmokymuose“.

 13.55 „Piko valanda“.
 16.00 „Aš – šnipas“.
 17.55 Gyvūnų pasaulis. 
 18.30 žinios.
 19.20 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 „Mažoji pėda“.
 21.20 „Trenk kaip vyras“.
 23.10 „operacija „kas 

tėvas?“.
 1.25 „Neįmanoma 

misija. Šmėklos 
protokolas“.

TV3
 6.35 „kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
 7.00 „Bakuganas. Šarvų 

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

Meistrų paslaptys“.
 8.30 „simpsonai“.
 9.00 Amžius ne riba.
 9.30 sveikata.lt.
 10.00 Virtuvės istorijos.
 10.30 Gardu Gardu.
 11.00 Penkių žvaigždučių 

būstas.
 11.30 „Nematomos 

karalystės“.
 12.30 „Blinkio Bilo 

filmas“.

 12.40 „kenoloto“.
 12.42 „Blinkio Bilo 

filmas“.
 14.20 „Baltoji iltis“.
 16.45 ekstrasensai. 

stipriausių mūšis.
 17.20 „kenoloto“.
 17.22 ekstrasensai. 

stipriausių mūšis.
 18.30 TV3 žinios.
 19.20 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 galvok.
 19.40 eurojackpot.
 19.45 galvok.
 21.30 „Bet kokia kaina“.
 22.45 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 22.48 „Bet kokia kaina“.
 23.40 „Tobuli aferistai“.
 1.30 „ilgiausia naktis“.
 3.15 „žavesys“.
 5.20 „Moderni šeima“.
 6.05 „Šeimų karai“.

BTV
 6.10 info komentarai su 

Arnu Mazėčiu.
 6.40 „Lenktynės aplink 

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

televitrina.
 10.05 „Naminių gyvulių 

gyvenimo ypa-
tumai“.

 11.15 „Lenktynės aplink 
pasaulį“.

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

 13.30 „ekstrasensų 
mūšis“.

 16.00 „Pragaro vieš-
butis“.

 17.00 Betsafe–LkL čem-
pionatas. kėdainių 
„Nevėžis–optibet“–
Pasvalio „Pieno 
žvaigždės“.

 19.30 Protas ir jėga. 
 21.30 „Muilodrama“.
 22.00 „Po saulėlydžio“.
 23.55 „karo menas. 

išdavystė“.
 2.05 „Baudėjas“.

Lryto
 7.00 „žiedas su rubinu“.
 8.00 Nematomos gijos.
 8.30 eko virusas. 
 9.00 „zoologijos sodas“.
 10.00 Vantos lapas. 
 10.30 Mano vieta. 
 11.00 Švarūs miestai. 
 11.30 inovacijų DNR.
 12.00 „Teisingumo 

agentai“.
 14.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 16.00 žinios.
 16.28 orai.
 16.30 Lietuvos dvarai. 
 17.00 Švyturių žmonės.
 17.30 Vantos lapas. 
 18.00 žinios.
 18.30 Bušido ringas. 
 19.00 Verslo genas. 
 20.00 žinios.
 20.28 orai.
 20.30 „kelias į turtus“.
 22.30 žinios.
 23.00 „Teisingumo 

agentai“.
 1.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 2.50 Verslo genas. 

 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.
 7.05 euromaxx.
 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 „Romi salonas“.
 16.10 Dailusis čiuožimas. 

Prancūzijos 
„Didysis prizas“. 
Šokiai ant ledo. 
Laisvoji programa. 
Dalyvauja A. Reed 
ir s. Ambrulevičius. 

 17.45 Legendos. Šiandien 
ir visados.

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

 19.35 „Nuostabios 
mintys. Šiuolaikinio 
meno kūrėja 
Mariko Mori“.

 20.00 Čia – kinas.
 20.30 Panorama.
 20.52 sportas. orai.
 21.00 „Galvažudys“.
 22.40 LRT oPUs ore. 

Grupė „z on A“. 
2017 m.

 23.45 Pasivaikščiojimai.
 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 Panorama.
 1.02 sportas. orai.
 1.10 „Ulzanos reidas“.
 2.50 smalsumo genas.
 3.15 euromaxx.
 3.40 skambantys 

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

 4.35 Legendos. Šiandien 
ir visados.

 5.30 Pusryčiai pas 
kaimyną. 

TV1
 6.20 100 metų propa-

gandos. 
 6.50 Praeities kartų 

liudytojai. 
 7.20 „Akloji“.
 8.50 „Rozenheimo 

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

virtuvė“.
 12.00 „Šviežias maistas. 

Anos olson 

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

melodramos“.
 18.45 „Akloji“.
 19.50 „Būrėja“.
 21.00 „Vera. Akloji zona“.
 22.55 „Galva pilna 

medaus“.
 1.25 „Fargo“.
 3.30 „Brokenvudo 

paslaptys. Broken-
vudo raganos“.

TV6
 6.10 jukono auksas.
 7.00 Pragaro kelias.
 7.55 „Vienas“.
 9.00 juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 9.30 statybų gidas.
 10.00 Autopilotas.
 10.30 Gazas dugnas.
 11.00 sandėlių karai.
 11.30 „Laukinė Meksika“.
 12.40 „24 valandos 

žemėje“.
 13.55 išlikimas.
 15.00 Pragaro kelias.
 16.00 jukono auksas.
 17.00 sandėlių karai.
 18.00 krovinių karai.
 19.00 „žaidimų žaidimas 

su ellen“.
 20.00 „Vienas“.
 21.00 žinios.
 21.50 sportas.
 21.55 orai.
 22.00 „Bibliotekininkas 

3. judo taurės 
prakeiksmas“.

 0.00 „svarbus taikinys“.
 1.55 „Benas grįžo į 

namus“.

Delfi
 6.00 Mano pramogos 

veidai.
 7.30 13 731 km dviračiu 

aplink skandinaviją.
 8.30 Marketingas 360.
 9.00 Šaro Barsa.
 9.30 Receptų receptai.
 10.00 Alfo didysis šou.
 11.00 Radikalus smal-

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

raštis.
 14.00 nežVAiRUok.
 14.30 Gimę ne Lietuvoje.
 15.00 13 731 km dviračiu 

aplink skandinaviją.
 16.00 orijaus kelionių 

archyvai.
 17.00 Pokalbiai prie jūros.
 17.30 orijaus kelionės.
 18.00 jūs rimtai?
 18.30 Lietuviškos atos-

togos.
 19.00 Ugnikalnių takais.
 20.30 jos vardas MAMA.
 21.00 kaip pas žmones.
 22.00 kitokie pasikalbė-

jimai 2021.
 0.00 13 731 km dviračiu 

aplink skandinaviją.
 1.00 Mano pramogos 

veidai.
 2.30 kitokie pasikalbė-

jimai 2021.
 4.30 kasdienybės 

herojai.

penktaDienis, lapkričio 19 d. Saulė teka 7.54, leidžiasi 16.13, dienos ilgumas 
8.19. Pilnatis. Vardadieniai: Matilda, Dainotas, Rimgaudė, Dainius.

LRT TV
2021. 11.19
 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 Matau tave. 
 14.00 žinios. orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 „Pagalbos 

šauksmas“.
 17.15 „Ponių rojus“.
 18.00 kas ir kodėl?
 18.30 svarbi valanda.
 19.30 Beatos virtuvė.
 20.30 eurolygos krepšinio 

turnyras. kauno 
„žalgiris“–stam-
bulo „Fener-
bachce“. 

 22.30 Auksinis protas.
 23.40 Premjera. „Mu-

mija“.
 1.30 „Ulzanos reidas“.
 3.10 kas ir kodėl?
 3.40 Mūsų gyvūnai.
 4.05 išpažinimai.
 4.30 Šventadienio 

mintys.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 kūrybingumo 

mokykla.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.00 „Balta – meilės 

spalva“.
 7.00 kk2.
 7.30 „Monikai reikia 

meilės“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

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

vaisius“.
 15.30 „Raudonas kam-

barys“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 žinios.
 19.20 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 Labdaros koncertas 

„Pasidalink“.
 23.00 „Neįmanoma 

misija. Šmėklos 
protokolas“.

 1.40 „Taiklus šūvis“.
 3.35 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.15 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.40 „Didvyrių draugu-
žiai“.

 7.05 „kung fu panda. 
Meistrų paslaptys“.

 7.35 Farai.
 8.35 „Meilės sūkuryje“.
 9.45 „kaip užkerėta“.
 11.45 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 12.40 „kenoloto“.
 12.42 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 14.00 „Šeimų karai“.
 15.00 „simpsonai“.

 16.00 TV3 žinios.
 16.25 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.20 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 „Ledynmetis. že-

mynų atsiradimas“.
 21.15 „karas už bež-

džionių planetą“.
 22.45 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 22.48 „karas už bež-

džionių planetą“.
 0.10 „žavesys“.
 2.20 „Nešdintis visu 

greičiu“.
 4.10 „Nudegęs“.
 6.00 „Šeimų karai“.

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

geriausia“.
 8.35 „Teisingumo 

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

geriausia“.
 14.50 „Teisingumo 

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

imtynės“.
 21.30 „Baudėjas“.
 0.00 „Rokis 4“.
 1.50 „Būk ekstremalas“.

Lryto
 5.15 Nauja diena. 
 6.15 TV parduotuvė.
 6.30 Negaliu tylėti.
 7.00 „kelias į turtus“.
 8.00 „žiedas su rubinu“.
 9.00 „Teisingumo 

agentai“.
 10.05 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.10 „juvelyrų klanas“.
 12.15 TV parduotuvė.
 12.30 Alfa taškas. 
 13.00 Nauja diena.
 14.00 „Pėdsakas“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.20 sportas.
 16.28 orai.
 16.30 Laisvės TV valanda. 
 17.30 „zoologijos sodas“.
 18.00 Reporteris. 
 18.20 sportas.
 18.28 orai.
 18.30 Alfa taškas.
 19.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 20.00 Reporteris. 
 20.20 sportas.
 20.28 orai.
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „juvelyrų klanas“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 sportas.
 22.58 orai.
 23.00 Alfa taškas.
 23.30 Laisvės TV valanda. 
 0.30 „Pėdsakas“.
 1.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 2.30 TV parduotuvė.
 2.45 „juvelyrų klanas“.

 3.35 Alfa taškas. 
 3.55 Laisvės TV valanda. 
 4.35 „Reali mistika“.
 5.20 Laisvės TV valanda. 
 6.00 „žiedas su rubinu“.

LRT+
 6.05 klauskite daktaro.
 7.00 „Džiunglių knyga“.
 7.25 „Bitelės Uogelės“.
 7.40 „Peliukas Lukas“.
 7.55 „Maistas: tiesa 

ar pramanas? 
Riestainio skylė“.

 8.15 „Pasakojimai iš ja-
ponijos. su robotais 
avatarais virtualiai 
keliaukime bet 
kur“.

 8.25 stambiu planu.
 9.25 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.50 Rusų gatvė.
 12.20 Mūšio laukas. 
 12.50 stambiu planu.
 13.45 „Dronai. Aviakatas-

trofos nuojauta“.
 14.45 „Bitelės Uogelės“.
 15.00 „Peliukas Lukas“.
 15.15 „Džiunglių knyga“.
 15.40 „kaip atsiranda 

daiktai“.
 16.00 Dailusis čiuožimas. 

Prancūzijos „Di-
dysis prizas“. Šokiai 
ant ledo. Trumpoji 
programa. 

 17.20 „Tarnauti ir ginti“.
 18.20 „seselė Beti“.
 19.05 Pasivaikščiojimai.
 19.30 Fokusas.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 „Griūtis“.
 22.55 Gražiausia filmų 

muzika. 
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 „Undinė“.
 2.10 „eigeris“.
 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 3.50 sportas. orai.
 4.05 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija.
 4.35 Fokusas.
 5.30 „Pirmasis Telšių 

vyskupijos 
vyskupas justinas 
staugaitis“.

TV1
 6.15 „Rozenheimo 

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

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

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

melodramos“.

17.50  „Akloji“.
 18.55 „Heldtas. Flirtas su 

teisingumu“.
 19.55 „Verpetai“.
 21.00 PReMjeRA. „Bro-

kenvudo paslaptys. 
Brokenvudo 
raganos“.

 23.05 „Fargo“.
 1.10 „Rokas skjavonė“.

TV6
 6.05 „Bibliotekininkai“.
 6.55 „csi. Niujorkas“.
 7.45 „kobra 11“.
 8.50 statybų gidas.
 9.20 „saša ir Tania“.
 10.20 „simpsonai“.
 11.20 „Goldbergai“.
 12.20 „kietuoliai“.
 12.55 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
 13.55 „kobra 11“.
 14.55 „csi. Niujorkas“.
 15.55 Gero vakaro šou.
 16.55 „Univeras“.
 18.00 optibet A lygos 

rungtynės Vilniaus 
„žalgiris“–„kauno 
žalgiris“.

 20.00 Farai.
 21.00 žinios.
 21.50 sportas.
 21.55 orai.
 22.00 „svarbus taikinys“.
 0.00 „žmogus-voras 2“.
 2.40 „Plėšikai“.

Delfi
 6.00 orijaus kelionių 

archyvai.
 8.00 jos vardas  

MAMA.
 8.30 orijaus kelionės.
 9.00 Delfi rytas.
 10.30 Alfas vienas 

namuose.
 11.30 Retro automobilių 

dirbtuvės.
 12.00 Delfi rytas.
 13.30 Lietuviškos atos-

togos.
 14.00 Ateities karta.
 15.00 žinios.
 15.35 Dienos tema.
 16.00 žinios.
 16.30 Dienos interviu.
 17.00 žinios.
 17.30 Dienos tema.
 18.00 žinios.
 18.30 krepšinio zona.
 19.00 iš esmės su D. žei-

myte-Biliene.
 20.00 13 731 km dviračiu 

aplink skandinaviją.
 21.00 jūs rimtai?
 21.30 kieno didesni?
 22.30 kriminalinė 

Lietuvos zona su 
D. Dargiu.

 23.30 Automobilis už 0 
eur.

 0.00 Delfi diena.
 5.00 Čepas veža.
 5.30 Yugo broliai: blo-

giausiu pasaulyje 
automobiliu per 
Balkanus.

„Ledynmetis. Žemynų atsiradimas“, 19.30, TV3
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LRT TV
2021. 11.22
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 8.55 „Įstatymas ir 

tvarka“. 
 9.40 „komisaras 

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

račio žiniomis“.
 13.30 Langas į valdžią.
 14.00 žinios. orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 „Pagalbos 

šauksmas“.
 17.15 „Ponių rojus“.
 18.00 kas ir kodėl?
 18.30 svarbi valanda.
 19.30 Daiktų istorijos.
 20.30 Panorama.
 21.30 LRT forumas.
 22.30 Dviračio žinios.
 23.00 „Virš vandens“.
 23.50 „komisaras 

Reksas“.
 0.35 „Didingas gamtos 

grožis. Mūsų 
nacionaliniai parkai. 
Rezervato atkū-
rimas. Bubandžidos 
nacionalinis parkas. 
kamerūnas“.

 1.05 Daiktų istorijos.
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 LRT forumas.
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 kas ir kodėl?
 3.35 Dviračio žinios.
 4.05 savaitė.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 kūrybingumo 

mokykla.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.00 „Balta – meilės 

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

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

vaisius“.
 15.30 „Raudonas kam-

barys“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 žinios.
 19.30 kk2. 
 20.00 Nuo... iki...
 21.00 „Monikai reikia 

meilės“.
 21.30 žinios.
 22.30 PReMjeRA. „kubos 

voratinklis“.
 1.00 „sūnus paklydėlis“.
 2.00 „Teisingumo lyga“.
 4.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.15 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.40 „Didvyrių draugu-
žiai“.

 7.05 „kung fu panda. 
Meistrų paslaptys“.

 7.35 svajonių sodai.
 8.35 „Meilės sūkuryje“.
 9.45 „Namas prie 

vandenyno“.
 11.45 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 12.40 „kenoloto“.
 12.42 „Midsomerio 

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

karveliai“.
 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.30 „Galingieji reindže-

riai“.
 22.45 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 22.48 „Galingieji reindže-

riai“.
 1.00 „Franklinas ir 

Bešas“.
 2.00 „Havajai 5.0“.
 4.00 juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

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

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

geriausia“.
 8.35 „Teisingumo 

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

gyvenimo ypa-
tumai“.

 11.35 „sekliai“.
 12.35 „csi. Majamis“.
 13.30 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.50 „Teisingumo 

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

vimo būrys“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „krydas 2. kylanti 

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

viai“.
 2.50 „Atsarginis prezi-

dentas“.

Lryto
 5.15 Vantos lapas. 
 5.45 Bušido ringas. 
 6.15 TV parduotuvė.
 6.30 krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 7.00 Verslo genas. 
 8.00 eko virusas. 
 8.30 Atliekų kultūra. 
 9.00 „24/7“. 
 10.05 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.10 „juvelyrų klanas“.
 12.15 TV parduotuvė.
 12.30 kaimo akademija. 
 13.00 Nauja diena. 
 14.00 „Pėdsakas“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 Laisvės TV valanda. 
 18.00 Reporteris. 
 18.30 Alfa taškas.
 19.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.

 20.00 Reporteris. 
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „juvelyrų klanas“.
 22.30 Reporteris. 
 23.00 Alfa taškas.
 23.30 „24/7“. 
 0.30 „Pėdsakas“.
 1.30 „Vieno nusikaltimo 

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

LRT+
 6.05 Beatos virtuvė.
 7.00 „Džiunglių knyga“.
 7.25 „Bitelės Uogelės“.
 7.40 „Peliukas Lukas“.
 7.55 „Maistas: tiesa 

ar pramanas? iš 
elgetos – į turčius“.

 8.15 „Pasakojimai iš ja-
ponijos. saugokime 
jūras! koralinių rifų 
atkūrimas“.

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

 9.25 Labas rytas, 
Lietuva.

 11.50 kas geresnio, 
kaimyne?

 12.20 Pusryčiai pas 
kaimyną.

 12.45 Fokusas.
 13.40 Duokim garo!
 15.00 istorijos detektyvai.
 15.45 „Bitelės Uogelės“.
 16.00 „Peliukas Lukas“.
 16.15 „Džiunglių knyga“.
 16.40 svajoja vaikai.
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.10 „seselė Beti“.
 19.00 Talaka. Volha 

Velička.
 19.30 Premjera. „ko 

bijojo Virginia 
Woolf?“.

 20.20 „kuršių nerija“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 Premjera. „žmo-

giškas mastelis. Ai 
Weiwei. Nuošir-
džiai jūsų“.

 22.50 „Šviesuliai. keliau-
tojai“.

 23.45 „75-eri UNiceF 
veiklos metai. Už 
kiekvieną vaiką“. 

 24.00 DW naujienos rusų 
kalba.

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

ar pramanas? iš 
elgetos – į turčius“.

 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 3.50 sportas. orai.
 4.05 krikščionio žodis.
 4.35 LRT forumas.
 5.30 smalsumo genas.

TV1
 6.15 „Rozenheimo 

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

naktis“.
 10.05 „Akloji“.

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

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

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

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

ežero. Viduramžių 
bausmė“.

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

žmogžudystė. 
Užmirštųjų tiltas“.

TV6
 6.05 „Bibliotekininkai“.
 6.55 „csi. Niujorkas“.
 7.45 „kobra 11“.
 8.50 Gazas dugnas.
 9.20 sandėlių karai.
 10.25 „simpsonai“.
 11.20 „Vieniši tėvai“.
 12.20 „kietuoliai“.
 12.50 „Atsargiai! Mer-

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

būrys“.
 23.10 „Pokipsio siaubas“.
 0.40 „skorpionas“.
 1.35 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 3.35 „Antinų dinastija“.

Delfi
 6.00 Mano pramogos 

veidai.
 7.30 Retro automobilių 

dirbtuvės.
 8.00 nežVAiRUok.
 8.30 jūs rimtai?
 9.00 Delfi rytas.
 10.30 13 731 km dviračiu 

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

veriu ir D. žeimyte-
Biliene.

 20.00 Ateities karta.
 21.00 kasdienybės 

herojai.
 22.00 jos vardas  

MAMA.
 22.30 Radikalus smal-

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

archyvai.
 5.30 Yugo broliai: blo-

giausiu pasaulyje 
automobiliu per 
Balkanus.

sekmaDienis, lapkričio 21 d. Saulė teka 7.58, leidžiasi 16.10, dienos ilgumas 8.12. 
Pilnatis. Vardadieniai: Gomantas, eibartė, Honorijus, Alberta, Norgaudas, Girenė, Honoratas, Tomas.

 6.02 Gimę tą pačią 
dieną.

 7.00 Veranda.
 7.30 Šventadienio 

mintys.
 8.00 išpažinimai.
 8.30 Ryto suktinis su 

zita kelmickaite.
 9.00 Gyventi kaime 

gera.
 9.30 svajoja vaikai.
 10.00 Gustavo enciklope-

dija.
 10.30 Lietuvos tūkstan-

tmečio vaikai.
 11.30 Mūsų gyvūnai.
 12.00 „Įspūdingiausios 

pasaulio salos. 
Priekrantės salos“.

 12.55 „Gyvūnų metro-
polis“.

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

račio žiniomis“.
 18.30 žinios. sportas. 

orai.
 19.00 keliai. Mašinos. 

žmonės.
 19.30 savaitė.
 20.30 Panorama.
 20.52 sportas. orai.
 21.00 Premjera. „Riaušių 

anatomija“. 
 22.00 3 minutės iki kino. 
 22.03 Premjera. „omarų 

sriuba“. 
 23.45 „Galvažudys“.
 1.25 „Viktoras“.
 3.00 „Gyvūnų metro-

polis“.
 3.55 „Nepaprastas 

žmonių ir gyvūnų 
ryšys. Lotta mokosi 
plaukti“.

 4.25 „Puaro“.

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

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

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

melodijos“.
 9.25 „Robinzono kruzo 

sala“.
 11.15 „Šaunioji bež-

džionė“.
 13.05 „kas aš esu?“.
 15.35 „Tikras vyras“.
 17.20 Teleloto. 
 18.30 žinios.
 19.20 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 kaukės. 
 22.10 „Teisingumo  

lyga“.
 0.30 „Bėgančios  

kortos“.
 2.20 „Trenk kaip  

vyras“.

TV3
 6.35 „kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
 7.00 „Bakuganas. Šarvų 

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

Meistrų paslaptys“.
 8.30 „simpsonai“.

 9.00 svajonių ūkis.
 9.30 La Maistas.
 10.00 Pasaulis pagal 

moteris.
 11.00 svajonių sodai.
 12.00 „Nematomos 

karalystės“.
 12.40 „kenoloto“.
 12.42 „Nematomos 

karalystės“.
 13.10 „Daktaras Dolitlis 

3“.
 15.05 „Lik sveikas, 

kristoferi Robinai“.
 17.15 starkus stato.
 17.20 „kenoloto“.
 17.22 starkus stato.
 18.30 TV3 žinios.
 19.20 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 X Faktorius.
 22.30 „Mechanikas. 

sugrįžimas“.
 22.45 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 22.48 „Mechanikas. 

sugrįžimas“.
 0.45 „Švytėjimas“.
 2.40 „karas už bež-

džionių planetą“.

BTV
 6.00 info komentarai su 

Arnu Mazėčiu.
 7.00 Lietuvos galiūnų 

čempionato i 
etapas. 

 8.00 Miško atspalviai. 
 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 Lietuvos galiūnų 

čempionato ii 
etapas. 

 10.05 „Naminių gyvulių 
gyvenimo ypa-
tumai“.

 11.15 „Lenktynės aplink 
pasaulį“.

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

 13.30 „ekstrasensų 
mūšis“.

 16.00 „Pragaro vieš-
butis“.

 17.00 Betsafe–LkL 
čempionatas. 
kauno „žalgiris“–
Utenos „Uniclub 
casino–juventus“. 

 19.30 „Mirtinas ginklas“.
 20.30 „Atsarginis prezi-

dentas“.
 21.30 „Atsarginis prezi-

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

viai“.
 0.40 „Po saulėlydžio“.
 2.35 „karo menas. 

išdavystė“.

Lryto
 7.00 „žiedas su rubinu“.
 8.00 Švarūs miestai. 
 8.30 kaimo  

akademija. 
 9.00 „zoologijos  

sodas“.
 10.00 krepšinio pasaulyje 

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

agentai“.
 14.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 16.00 žinios.

 16.28 orai.
 16.30 „24/7“. 
 17.30 Alfa taškas. 
 18.00 žinios.
 18.28 orai.
 18.30 krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 19.00 „Gyvenimo linija“.
 20.00 žinios.
 20.28 orai.
 20.30 Lietuvos dvarai. 
 21.00 Negaliu tylėti. 
 21.30 „24/7“. 
 22.30 žinios.
 22.58 orai.
 23.00 „Teisingumo 

agentai“.
 1.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 2.50 „Gyvenimo linija“.
 3.35 „24/7“. 
 4.20 „zoologijos sodas“.
 5.10 Mažos Mūsų 

Pergalės. 

LRT+
 6.05 Duokim garo!
 7.30 krikščionio žodis. 
 8.00 kelias. 
 8.30 Menora.
 9.00 Širdyje lietuvis.
 10.00 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija.
 10.30 Praeitis ateičiai.
 11.30 7 kauno dienos.
 12.00 Mokslo sriuba.
 12.30 Šv. Mišios iš Vil-

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

 13.40 išpažinimai.
 14.10 „slimų šeimynėlė“.
 15.30 svajoja vaikai.
 16.00 Muzikos talentų 

lyga 2021. 
 17.00 Talaka. Volha 

Velička.
 17.30 kultūringai su 

Nomeda. 
 18.30 stambiu planu.
 19.30 Premjera. „Gin-

tautas Umaras. 
Vienintelis“.

 20.30 Panorama.
 20.52 sportas. orai.
 21.00 Rudens šokiai. 
 21.03 Alexanderio 

ekmano „Vasar-
vidžio nakties 
sapnas“.

 22.45 „žemdirbys“.
 0.15 Panorama.
 0.37 sportas. orai.
 0.45 „omarų sriuba“. 
 2.25 kultūringai su 

Nomeda. 
 3.20 stambiu planu.
 4.15 „slimų šeimynėlė“.
 5.30 Pradėk nuo savęs.

TV1
 6.20 100 metų propa-

gandos. 
 6.50 Praeities kartų 

liudytojai. 
 7.20 „Akloji“.
 8.50 „Rozenheimo 

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

Fredo kulinarinės 
kelionės“.

 12.00 Vaikystės  
langas. 

 12.30 sveikinimai. 
 15.45 „Moteris“.
 17.45 „Šeimyninės 

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

žmogžudystė. 
Užmirštųjų tiltas“.

 23.10 „Numeris 44“.
 2.00 „Galva pilna 

medaus“.
 4.15 „Vera. Akloji zona“.

TV6
 6.10 jukono auksas.
 7.00 Pragaro kelias.
 7.55 „Vienas“.
 9.00 juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 9.30 Vienam gale 
kablys.

 10.00 Praeities žvalgas.
 10.30 iššūkis.
 11.00 sandėlių karai.
 11.30 „Laukinė Meksika“.
 12.45 „Įžūliausi gamtos 

vagišiai“.
 13.55 išlikimas.
 15.00 Pragaro kelias.
 16.00 jukono auksas.
 17.00 sandėlių karai.
 18.00 krovinių karai.
 19.00 „žaidimų žaidimas 

su ellen“.
 20.00 „Vienas“.
 21.00 žinios.
 21.50 sportas.
 21.55 orai.
 22.00 sportas. NBA 

Action.
 22.30 NBA rung-

tynės Dalaso 
„Mavericks“–Los 
Andželo „clippers“.

 1.00 „Bibliotekininkas 
3. judo taurės 
prakeiksmas“.

 2.45 „Univeras. Naujas 
bendrikas“.

Delfi
 6.00 Mano pramogos 

veidai.
 7.30 13 731 km dviračiu 

aplink skandinaviją.
 8.30 Šiandien kimba.
 9.30 Meistro dieno-

raštis.
 10.00 Alfas vienas 

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

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

aplink skandinaviją.
 16.00 orijaus kelionių 

archyvai.
 17.00 Automobilis už 0 

eur.
 17.30 Retro automobilių 

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

herojai.
 22.00 kitokie pasikalbė-

jimai 2021.
 0.00 13 731 km dviračiu 

aplink skandinaviją.
 1.00 Mano pramogos 

veidai.
 2.30 kitokie pasikalbė-

jimai 2021.
 4.30 kasdienybės 

herojai.
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LRT TV
2021. 11.24
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 8.55 „Įstatymas ir 

tvarka“. 
 9.40 „komisaras 

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

ekspedicija. Lietuva 
europoje.

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

Lietuva.
 16.30 „Pagalbos 

šauksmas“.
 17.15 „Ponių rojus“.
 18.00 kas ir kodėl?
 18.30 svarbi valanda.
 19.30 Pasaulio puodai.
 20.30 Panorama.
 21.30 Lietuva kalba.
 22.30 Dviračio žinios.
 23.00 „Virš vandens“.
 23.45 „komisaras 

Reksas“.
 0.30 „Didingas gamtos 

grožis. Mūsų 
nacionaliniai parkai. 
Niufaundlando 
laukinis grožis. Gro 
Morno nacionalinis 
parkas. kanada“.

 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Pasaulio puodai.
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Lietuva kalba.
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 kas ir kodėl?
 3.35 Dviračio žinios.
 4.05 stilius.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 Šoka Lietuva.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.00 „Balta – meilės 

spalva“.
 7.00 kk2.
 7.30 „Monikai reikia 

meilės“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

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

vaisius“.
 15.30 „Raudonas kam-

barys“.
 16.35 Labas vakaras, 

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

meilės“.
 21.30 žinios.
 22.30 PReMjeRA. 

„Gernika“.
 0.45 „sūnus paklydėlis“.
 1.45 „Tarp žvaigždžių“.
 4.30 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.15 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.40 „Didvyrių draugu-
žiai“.

 7.05 „kung fu panda. 
Meistrų paslaptys“.

 7.35 Prieš srovę.

 8.35 „Meilės sūkuryje“.
 9.45 „Tobula nuotaka“.
 11.45 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 12.40 „kenoloto“.
 12.42 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 14.00 „Šeimų karai“.
 15.00 „simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.25 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.20 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 Gero vakaro šou.
 20.30 „Gaujų karai. 

karveliai“.
 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.20 TV3 sportas.
 22.27 TV3 orai.
 22.30 „Šešios kulkos“.
 22.45 Vikinglotto.
 22.50 „Šešios kulkos“.
 23.15 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 23.18 „Šešios kulkos“.
 0.55 „Franklinas ir 

Bešas“.
 1.55 „Havajai 5.0“.
 3.55 juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

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

BTV
 6.05 „csi. Majamis“.
 7.05 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.35 „Teisingumo 

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

geriausia“.
 14.50 „Teisingumo 

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

vimo būrys“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „operacija „kar-

džuvė“.
 23.05 „Mobilusis“.
 1.00 „Būk ekstremalas“.
 2.00 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.

Lryto
 5.15 Nauja diena. 
 6.15 TV parduotuvė.
 6.30 Nematomos gijos. 
 7.00 Švyturių žmonės.
 7.30 Lietuvos dvarai. 
 8.00 „žiedas su rubinu“.
 9.00 „Teisingumo 

agentai“.
 10.05 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.10 „juvelyrų klanas“.
 12.15 TV parduotuvė.
 12.30 Alfa taškas. 
 13.00 Nauja diena.
 14.00 „Pėdsakas“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 Laikykitės ten. 
 17.30 „zoologijos sodas“.
 18.00 Reporteris. 
 18.30 Alfa taškas.

 19.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“.

 20.00 Reporteris. 
 20.20 sportas.
 20.28 orai.
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „juvelyrų klanas“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 sportas.
 22.58 orai.
 23.00 Alfa taškas.
 23.30 Laikykitės ten. 
 0.30 „Pėdsakas“.
 1.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 2.30 TV parduotuvė.
 2.45 „juvelyrų klanas“.
 3.35 Alfa taškas. 
 3.55 Laikykitės ten. 
 4.35 „Reali mistika“.

LRT+
 6.05 (Ne)emigrantai.
 7.00 „Džiunglių knyga“.
 7.25 „Bitelės Uogelės“.
 7.40 „Peliukas Lukas“.
 7.55 „Maistas: tiesa 

ar pramanas? 
Čempionų valgis“.

 8.15 „Pasakojimai iš 
japonijos. Moky-
masis gaminant 
saldumynus“.

 8.25 Širdyje lietuvis.
 9.25 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.50 Menora.
 12.20 kelias.
 12.50 Širdyje lietuvis.
 13.45 Čia – kinas.
 14.15 Lietuvos kariuo-

menės apdovano-
jimų ceremonija 
„Lietuvos karžygys 
2021“. 

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

Paveldo kolekcija.
 19.30 Premjera. „Airijos 

revoliucija. „kad 
tauta galėtų 
gyvuoti“.

 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 Tarptautinis džiazo 

festivalis „Vilnius 
Mama jazz 2020“.

 1.15 Gyvenk kaip galima 
švariau.

 1.40 Auksinis protas.
 2.40 „Maistas: tiesa 

ar pramanas? 
Čempionų valgis“.

 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 3.50 sportas. orai.
 4.05 išpažinimai.
 4.35 Lietuva kalba.
 5.30 euromaxx.

TV1
 6.15 „Rozenheimo 

policija“.
 7.15 „Širdžių daktaras“.
 8.20 „Tūkstantis ir viena 

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

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

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

teisingumu“.
 19.55 „Verpetai“.
 21.00 „Purpurinės upės. 

Pelenų diena“.
 23.05 „svajoklė“.
 0.10 „Paskolinta meilė“.
 2.10 „Purpurinės 

upės. Paskutinė 
medžioklė“.

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

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

ginos“.
 13.55 „kobra 11“.
 14.55 „csi. Niujorkas“.
 15.55 Gero vakaro šou.
 16.55 „Univeras“.
 18.00 „saša ir Tania“.
 19.00 „Goldbergai“.
 20.00 Nuogi ir įbauginti.
 21.00 „organų vagys“.
 23.15 „Gelbėtojai“.
 0.05 „Naktinė pamaina“.
 1.05 „skorpionas“.
 2.05 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 4.00 „Antinų dinastija“.

Delfi
 6.00 Mano pramogos 

veidai.
 7.30 Ateities karta.
 8.30 Lietuviškos atos-

togos.
 9.00 Delfi rytas.
 10.30 13 731 km dviračiu 

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

myte-Biliene.
 20.00 kaip pas žmones.
 21.00 orijaus kelionės.
 21.30 Gimę ne Lietuvoje.
 22.00 kasdienybės 

herojai.
 23.00 jos vardas  

MAMA.
 23.30 Lietuviškos atos-

togos.
 0.00 Delfi diena.
 5.00 orijaus kelionių 

archyvai.
 5.30 Yugo broliai: blo-

giausiu pasaulyje 
automobiliu per 
Balkanus.

antraDienis, lapkričio 23 d. Saulė teka 8.02, leidžiasi 16.07, dienos ilgumas 8.05. 
Pilnatis. Vardadieniai: Felicita, klemensas, kolumbanas, Doviltas, Liubartė, Adelė, kolumbas, orestas.

LRT TV
2021. 11.23 
 6.02 Labas rytas, Lietuva.
 8.55 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.40 „komisaras Reksas“.
 10.30 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 kas ir kodėl?
 12.00 Šok su žvaigžde. 
 14.00 žinios. orai.
 14.20 Laba diena, Lietuva.
 16.30 „Pagalbos 

šauksmas“.
 17.15 „Ponių rojus“.
 18.00 kas ir kodėl?
 18.30 svarbi valanda.
 19.30 (Ne)emigrantai.
 20.30 Panorama.
 21.30 Nacionalinė 

ekspedicija. Lietuva 
europoje.

 22.30 Dviračio žinios.
 23.00 „Virš vandens“.
 23.45 „komisaras Reksas“.
 0.30 „Didingas gamtos 

grožis. Mūsų nacio-
naliniai parkai. jūrų 
gamtosauga. Bo-
nifacijaus sąsiaurio 
tarptautinis jūrų 
parkas. Prancūzija ir 
italija“.

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

ekspedicija. Lietuva 
europoje.

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

kelmickaite.
 4.30 keliai. Mašinos. 

žmonės.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 kūrybingumo 

mokykla.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.00 „Balta – meilės 

spalva“.
 7.00 kk2.
 7.30 „Monikai reikia 

meilės“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

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

vaisius“.
 15.30 „Raudonas kam-

barys“.
 16.35 Labas vakaras, 

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

meilės“.
 21.30 žinios.
 22.30 „Tarp žvaigždžių“.
 2.00 „kubos voratinklis“.
 4.15 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.15 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.40 „Didvyrių  
draugužiai“.

 7.05 „kung fu panda. 
Meistrų paslaptys“.

 7.35 karštai su tv3.lt.

 8.35 „Meilės sūkuryje“.
 9.45 „1000 žvaigždučių 

namas“.
 11.45 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 12.40 „kenoloto“.
 12.42 „Midsomerio 

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

karveliai“.
 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.30 „Trys įtemptos 

dienos“.
 22.45 „jėga“ ir „kenoloto“.
 22.48 „Trys įtemptos 

dienos“.
 1.15 „Franklinas ir 

Bešas“.
 2.15 „Havajai 5.0“.
 4.15 juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 4.45 „Tai – mes“.
 5.40 „Moderni šeima“.

BTV
 6.05 „csi. Majamis“.
 7.05 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.25 „Teisingumo 

agentai“.
 9.25 „Pėdsakas“.
 10.20 „Apuokas“.
 11.20 „sekliai“.
 12.20 „csi. Majamis“.
 13.15 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.50 „Teisingumo 

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

būrys“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Mobilusis“.
 22.55 „krydas 2. kylanti 

legenda“.
 1.35 „Būk ekstremalas“.
 2.35 „Greitojo reagavimo 

būrys“.

Lryto
 5.15 Nauja diena. 
 6.15 TV parduotuvė.
 6.30 inovacijų DNR. 
 7.00 „Gyvenimo linija“.
 8.00 „žiedas su  

rubinu“.
 9.00 „Teisingumo 

agentai“.
 10.05 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.10 „juvelyrų klanas“.
 12.15 TV parduotuvė.
 12.30 Alfa taškas. 
 13.00 Nauja diena.
 14.00 „Pėdsakas“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 #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. 
 20.30 „Reali mistika“.

 21.30 „juvelyrų klanas“.
 22.30 Reporteris. 
 22.55 „europa – tai aš“.
 23.00 Alfa taškas.
 23.30 #Nespaudai. 
 0.30 „Pėdsakas“.
 1.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 2.30 TV parduotuvė.
 2.45 „juvelyrų klanas“.
 3.35 Alfa taškas. 
 3.55 #Nespaudai.
 4.35 „Reali mistika“.

LRT+
 6.05 Daiktų istorijos.
 7.00 „Džiunglių knyga“.
 7.25 „Bitelės Uogelės“.
 7.40 „Peliukas Lukas“.
 7.55 „Maistas: tiesa ar 

pramanas? Alkanas 
žvilgsnis“.

 8.15 „Pasakojimai iš 
japonijos. japo-
niškas svetingumas. 
svarbiausia švara“.

 8.25 Legendos. Šiandien 
ir visados. 

 9.20 „kuršių nerija“.
 9.30 Šventadienio 

mintys.
 10.00 Lietuvos kariuo-

menės diena. Šv. 
Mišių tiesioginė 
transliacija iš 
Vilniaus Šv. ignoto 
bažnyčios.

 11.10 „Gintautas Umaras. 
Vienintelis“. 

 12.05 Vilniaus sąsiuvinis.
 12.30 smalsumo genas.
 13.00 Legendos. Šiandien 

ir visados. 
 13.55 7 kauno dienos.
 14.25 Mokslo sriuba.
 14.55 „ko bijojo Virginia 

Woolf?“.
 15.45 „Bitelės Uogelės“.
 16.00 „Peliukas Lukas“.
 16.15 „Džiunglių knyga“.
 16.40 Gustavo enciklope-

dija.
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.10 „seselė Beti“.
 19.00 Lietuvos kariuo-

menės apdovano-
jimų ceremonija 
„Lietuvos karžygys 
2021“. 

 20.30 Panorama.
 21.30 „Redde, quod 

debes. Nepriklauso-
mybės kovos“. 

 23.10 stilius.
 0.05 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.20 Dabar pasaulyje.
 0.45 Tarptautinis džiazo 

festivalis „Vilnius 
Mama jazz 2020“. 

 1.20 Alexanderio 
ekmano „Vasar-
vidžio nakties 
sapnas“.

 3.00 Panorama.
 4.05 kelias.
 4.35 Nacionalinė 

ekspedicija. Lietuva 
europoje.

 5.30 Pasivaikščiojimai.

TV1
 6.15 „Rozenheimo 

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

naktis“.
 10.05 „Akloji“.

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

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

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

teisingumu“.
 19.55 „Verpetai“.
 21.00 „Purpurinės 

upės. Paskutinė 
medžioklė“.

 23.05 „svajoklė“.
 0.10 „Paskolinta meilė“.
 2.10 „Mirtys prie 

ežero. Viduramžių 
bausmė“.

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

ginos“.
 13.55 „kobra 11“.
 14.55 „csi. Niujorkas“.
 15.55 Gero vakaro šou.
 16.55 „Univeras“.
 18.00 „saša ir Tania“.
 19.00 „Goldbergai“.
 20.00 Nuogi ir įbauginti.
 21.00 „12 galimybių 2. 

Perkrauta“.
 23.00 „Gelbėtojai“.
 23.50 „Naktinė pamaina“.
 0.50 „skorpionas“.
 1.45 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 3.35 „Antinų dinastija“.

Delfi
 6.00 Ugnikalnių takais.
 7.30 Radikalus smal-

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

herojai.
 14.30 jos vardas  

MAMA.
 15.00 žinios.
 15.30 Dienos interviu.
 16.00 žinios.
 16.30 Dienos tema.
 17.00 žinios.
 17.30 Dienos interviu.
 18.00 žinios.
 18.30 Dienos tema.
 19.00 iš esmės su A. Pere-

dniu.
 20.00 Verslo požiūris.
 20.30 Šaro Barsa.
 21.00 kieno didesni?
 22.00 kriminalinė Lietuvos 

zona su D. Dargiu.
 23.00 Automobilis už 0 

eurų.
 23.30 Retro automobilių 

dirbtuvės.
 0.00 Delfi diena.
 5.00 orijaus kelionių 

archyvai.
 5.30 Yugo broliai: 

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

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

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

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

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

trANSPorto PrieMoNėS

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

gyVULiAi

Dvi mėsines telyčias (8  •mėn.). Tel. 8 611 79114.

Triušius.   •Tel. 8 617 01065.

Ėringas avis.   •Tel. 8 642 07624. 

AUgALAi

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

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

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

Alijošių.   •Tel. 8 617 01065.

Kiti

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

Televizorių „Samsung“  •(kineskopinis, 51 cm įstr., 
plokščias ekranas), kaina 13 
Eur. TV priedėlius TV STAR, 
kaina nuo 15 Eur. Televizo-
riaus sieninį laikiklį, kaina 
4 Eur. Šaldytuvą „Goren-
je“ dalimis. Kavos staliuką 
(aštuoniakampis, keraminių 
plytelių paviršius, plotis 100 
cm, aukštis 55 cm), kaina 25 
Eur. Vaikišką maniežą, kaina 
30 Eur. Druskininkai.  
Tel. 8 686 43600.

TV priedėlius DIGIT  •MPA4-T ir ENTELLBOX ETR-
400FTA PVR (užlenkiamas), 
kaina nuo 15 Eur. Televizorių 
„Šilelis“ (16 cm įstr., juodai bal-
tas), kaina 12 Eur. Televizorių 
„Panasonic“ ir „Philips“ distan-
cinio valdymo pultelius, kaina 
nuo 2 Eur. Seno modelio „No-
kia“ įkroviklius ir ausinukus, 
kaina po 2 Eur. Pakabinamus 
šviestuvus butui ar sodybai, 
kaina nuo 5 Eur. Druskininkai.  
Tel. 8 654 87148. 

LCD televizorių „Panasonic  •TX-26LX1F“, kaina 35 Eur. TV 
priedėlį TV STAR T7100, kaina 
15 Eur. Televizoriaus sieninį 
laikiklį, kaina 4 Eur. Šaldytuvą 
„Gorenje“ dalimis. Kavos sta-
liuką (aštuoniakampis, kera-
minių plytelių paviršius, plotis 
100 cm, aukštis 55 cm), kaina 
25 Eur. Vaikišką maniežą, kaina 
30 Eur. Druskininkai.  
Tel. 8 686 43600.

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

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

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

PARDUODA
NeKiLNoJAMASiS tUrtAS

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

11,76 ha žemės Turlojiškės  •k., Kalvarijos sen., Marijampo-
lės sav.  
Tel. 8 611 34889.

Gyvenamąjį namą Vainiūnų  •k., Seirijų sen., Lazdijų r. sav., 
(privati namų valda 0,338 ha, 
atlikti geodeziniai matavimai, 
trifazis elektros įvadas, sodyba 
prie naujai asfaltuoto kelio ir 
miško).  
Tel. 8 686 70841.

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

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

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

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

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

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

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

KlasifiKuoti
sKelbimai

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

saVaitės horoskopas 
(lapkriČio 22—28 d.)

avinas (03.21–04.20)
Jūsų laukia neplanuotos išlaidos, 
todėl žvaigždės pataria atsakin-
giau planuoti savo finansus. Šiuo 
laikotarpiu bus palanku ieškoti pa-
pildomų pajamų šaltinių ar net keisti 
darbovietę: jei kurį laiką vis pasvars-
tydavote apie galimybę užsidirbti 
daugiau pinigų, dabar tam atsivers 
visi keliai. Vis dėlto nusiteikite, kad 
gali tekti pasiraitoti rankoves, tačiau 
tikslas pateisina priemones, tiesa?

jautis (04.21–05.21)
Jus kankins praeities nuoskaudos, 
kurios neleis atrasti vidinės ramy-
bės. Žvaigždės pataria neužgožti 
savo jausmų ir leisti sau susivokti, 
kodėl jus tai taip skaudina. Dabar 
bus palankus metas užkasti visus 
karo kirvius ir pagerinti santykius 
su artimaisiais, kurie taip pat bus 
nusiteikę geranoriškai. Profesinė-
je veikloje šiuo laikotarpiu didelių 
pokyčių nenusimato – tikėtina, kad 
tiesiog plauksite pasroviui.

Dvyniai (05.22–06.21)
Turiningas laikotarpis. Dabar veiklos 
tikrai netrūks, todėl suksitės tarsi vo-
verė rate. Nors gali atrodyti, kad jums 
patikėtų užduočių kiekis yra tiesiog 
neįveikiamas, tačiau tinkamai viską 
susiplanavę turėsite laisvo laiko, kurį 
galėsite skirti kur kas malonesniems 
užsiėmimams. Jūsų šeimos nariai gali 
imti skųstis dėmesio stygiumi, todėl 
pasistenkite rasti laiko kartu nuveikti 
ką nors smagaus.

Vėžys (06.22–07.22)
Ramybė. Pagaliau galėsite atsi-
kvėpti ir tinkamai pasiruošti jūsų 
laukiantiems darbams, kurių neto-
limoje ateityje tikrai netrūks. Šiuo 
laikotarpiu pasistenkite nuo visko 
atsiriboti ir visą savo dėmesį skirti 
vien tik kokybiškam poilsiui, kurio 
tikrai nusipelnėte. Jei jaučiate, kad 
atėjo laikas išvykti atostogų, dabar 
tam bus tikrai palankus metas, todėl 
per daug savęs nevaržykite.

liūtas (07.23–08.23)
Kitų žmonių nuomonė jums bus kaip 
niekad svarbi. Tikėtina, kad tam ti-
krais klausimais teks pasitarti su 
šeimos nariais ar artimiausiais drau-
gais, ir būtent jų išsakytos pastabos 
padės jums paprasčiau priimti tam 
tikrus sprendimus. Jei kils keblumų 
užbaigti anksčiau pradėtus darbus, 
nepamirškite, kad bendradarbiauda-
mi su kitais žmonėmis galite pasiekti 
kur kas geresnių rezultatų, todėl ne-
bijokite prašyti pagalbos.

mergelė (08.24–09.23)
Žodis – ne žvirblis. Šiuo laikotarpiu 
vertėtų susilaikyti nuo neapgalvo-
tų žodžių, nes tai gali turėti tikrai 
liūdnas pasekmes. Bendraudami 
su kitais žmonėmis stenkitės būti 
geranoriškesni ir atlaidesni, bandy-
kite ieškoti abiem pusėms tinkančių 
kompromisų. Šiuo laikotarpiu santy-
kiai su artimiausiais žmonėmis gali 
būti kiek įtempti, tačiau tik nuo jūsų 
pačių priklausys, kaip greitai galėsi-
te užkasti karo kirvį.

svarstyklės (09.24–10.23)
Būsite pakilios nuotaikos ir tam ne-
reikės jokios priežasties. Jus džiugins 
įvairios kasdienės smulkmenos, o 
jūsų pozityvumas taps tiesiog už-
krečiantis. Rasite būdų, kaip užbaigti 
anksčiau pradėtus darbus, ir galbūt 
imsitės naujų projektų įgyvendinimo. 

Žvaigždės šiuo laikotarpiu jums bus 
tikrai palankios, tačiau pasistenkite 
neperdegti. Net ir tuomet, jei atro-
dys, kad galite nuveikti dar daugiau, 
nepamirškite, kad poilsį taip pat rei-
kėtų įtraukti į savo dienotvarkę.

skorpionas (10.24–11.22)
Vadovaukitės vien tik savo galva. 
Nors šiuo laikotarpiu galite gauti 
tikrai gerai skambančių patarimų, 
tačiau netrukus suprasite, kad jie yra 
nieko verti. Dabar vertėtų pasikliau-
ti vien tik savo jėgomis: nors gali 
atrodyti, kad savarankiškai įveikti 
įvairias kliūtis yra pernelyg sudė-
tinga, tačiau nepamirškite, kad jūs 
pats esate savo likimo kalvis, taigi, 
ateitis yra jūsų rankose.

šaulys (11.23–12.21)
Nuotaikų svyravimas. Vieną akimirką 
norėsite juoktis, o kitą – jau verkti. 
Aplinkiniams bus sunku jus supras-
ti, todėl būsite irzlūs ir jausitės at-
stumti. Jei bus sunku atgauti vidinę 
ramybę, žvaigždės pataria nuo visko 
atsiriboti ir bent šiek tiek laiko pra-
leisti vienumoje. Tikėtina, kad tai 
jums padės susitarti su vidiniu „aš“ 
ir paprasčiau suprasti savo nuotaikų 
svyravimo priežastį.

ožiaragis (12.22–01.20)
Būsite produktyvūs ir nusiteikę tie-
siog kalnus nuversti. Šiuo laikotarpiu 
nesunkiai megsite naujas pažintis, 
būsite įtaigūs ir tiesiog spinduliuo-
jantys pasitikėjimu savimi. Jei vis 
planuodavote imtis tam tikros vei-
klos, dabar tam bus tikrai palankus 
metas. Nelaukite „geresnių laikų“, 
ir veiksmų imkitės jau dabar. Jei ne-
leisite sau tinginiauti, tikėtina, kad 
jau labai greitai galėsite džiaugtis 
puikiais rezultatais ar net papilnė-
jusia pinigine.

Vandenis (01.21–02.19)
Palankus metas stiprinti santykius su 
antrąja puse. Nors kurį laiką tarpusa-
vio bendravimas buvo kiek įtemptas, 
tačiau dabar turėsite tikrai palankią 
progą visa tai ištaisyti. Pasvarstyki-
te, kaip galėtumėte nudžiuginti savo 
partnerį ar partnerę: atminkite, kad 
net ir mažos dovanėlės gali kur kas 
labiau sustiprinti draugystę. Jei vis 
dar nesate įsipareigoję, tikėtina, kad 
šiuo laikotarpiu jūsų kelyje pasitai-
kys asmuo, kuris tikrai norėtų jus 
pažinti artimiau.

žuvys (02.20–03.20)
Jausitės pakylėti, todėl įveikti kas-
dienius iššūkius galėsite kur kas 
paprasčiau. Nuo jūsų veido nė aki-
mirkai nedings šypsena, todėl pakilia 
nuotaika galite užkrėsti ir savo šei-
mos narius ar kolegas. Jei vis pa-
svarstydavote apie galimybę prašyti 
paaukštinimo ar didesnio atlyginimo, 
dabar tam bus tikrai palankus me-
tas. Tiesiog spinduliuosite teigiama 
energija, todėl kitiems žmonėms bus 
sunku pateikti neigiamą atsakymą. 
Pasistenkite išnaudoti visas jums 
pasitaikančias galimybes: tikėtina, 
kad dabar priimti sprendimai turės 
nemažą poveikį jūsų ateičiai.

Prekiaujame 
           chrizantemomis 
                           ir viržiais
 telefonas pasiteirauti

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

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

Kasame tvenkinius.   •Tel. 8 678 80555. 

NUOMA
SiŪLo

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

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

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

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

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

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

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

ŽeMėS ŪKio teCHNiKA

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

gyVULiAi

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

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

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

PARDUODA
Kiti

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

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

Pigiai – kioską.   •Tel. 8 698 78040. 

PERKA
NeKiLNoJAMASiS tUrtAS

žemę.   •tel. 8 688 80688. 

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

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

trANSPorto PrieMoNėS

Visų markių automo- •bilius: „Mazda“, „Audi“, 
BMW, „Mitsubishi“, „Re-
nault“, „Volkswagen“, kem-
perius  ir kt. Pasiimame pa-
tys, sutvarkome reikiamus 
dokumentus, atsiskaitome 
iš karto. Dirbame savaitga-
liais ir šventinėmis dieno-
mis. Išrašome utilizavimo 
pažymą.  
Tel. 8 681 20546.

Kiti

Naudotą pianiną.   •Tel. 8 659 60507.

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

DOVANOJA
Apie 80 t mėšlo. Krosnos  •sen., Vartų k.  

Tel. 8 638 98886. 

IEŠKO DARBO
Galiu prižiūrėti senelius  •Veisiejų seniūnijoje arba 

aplink.  
Tel. 8 675 00731. 

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

PASLAUGOS
Taisome automatines  •skalbimo mašinas. Atvykstame 

į namus.  
Tel. 8 615 73404.

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

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

KlasifiKuoti
sKelbimai

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

Norgaudas Pilvinis atlieka 
geodezinius (kadastrinius) 

matavimus
Tel. 8 680 83000.

Turite naujieną, 
nuotrauką – siųskite 
dzukuzinios@gmail.com

Nuomoju betono maišyklę.   •Tel. 8 614 56206.

iešKo

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

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

Brangiai išsinuomočiau  •žemės krosnos, Šeštokų sen.  
tel. 8 688 80688.

išsinuomočiau žemės  •Šventežerio sen. Laiku moku 
sutartą nuomos mokestį.  
tel. 8 671 50589.

Valome 
žemės ūkio paskirties 

sklypus (nuo 1 ha), 
apaugusius medžiais 

ir krūmais. Už didelius 
ir tankiai apaugusius – 

mokame pinigus.
Tel. 8 603 30577.

PERKA žemę. 
Tel. 8 688 80688.

Laukiame Jūsų!
Lazdijų „KNYGYNĖLIS“

(Seinų g. 12, Lazdijai)

Jus aptarnauja 
kiekvieną darbo 

dieną!
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PERKAME 
MIŠKĄ

su žeme 
ir iškirsti. 

Tel. 8 682 61641,
www.SuperkaMišką.lt

PERKAME mišką su 
žeme ir išsikirsti.
 AtliEKAME.
– miško valymo, 

retinimo, sanitarinius 
kirtimus.

– medienos ištraukimo 
darbus.

– miško sodinimo ir 
priežiūros darbus.

 
Tel. 8 688 80175

Vytauto g. 16, Seirijai, 
Lazdijų r.

El. p. uabloginta@gmail.com

Kviečiame registruotis į 
vairavimo kursus

Kalvarijoje organizuojami
mokymai

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

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

Dėmesio!

Miško 
paslaugos.

• Miško pirkimas
• Miško pjovimas su harvesteriu
• Retinimai, sanitariniai kirtimai
• Savaiminių miško žėlinių kirtimas
• Prekyba mediena, rąstais
• Stataus miško su žeme ir be jos pirkimas
• Miško atkūrimas
• Medienos ištraukimas
• Konsultavimas.

Alėjos g. 29, Leipalingis.
Tel.: 8 618 42266, 8 686 67560
El. p. leipalingio.giria@gmail.com

perka pienu girdomus 
veršelius. 

Moka 6 ir 21 proc. 

UAB „Galvijų eksportas“

Tel. 8 612 34503. 

ParDuoDa
beržines ir juodalksnio 

malkas.
Atvežame.

užsakymai priimami

8 688 80175.

brangiai perka.
karves, jaučius, telyčias. 

Tvarko subsidijas. 
Atsiskaito iš karto. 

Moka 6–21 proc. 
Sveria, pasiima. 

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

„Sūduvos galvijai“

Brangiai perka 
įvairų mišką. 

Gali būti bendraturčių, 
neatidalytas, su skolomis.

Sutvarko dokumentus. 
tel. 8 644 55355.

Norgaudas Pilvinis atlieka 
geodezinius (kadastrinius) 

matavimus
Tel. 8 680 83000.

MALKOS, 
MALKOS, 
MALKOS

pagal pageidavimus.
Skaldytos, pjautos, rąstais, 

beržinės, alksninės, 
pušinės, drebulinės, 

ąžuolinės, 
eglinės, atraižos. 

Vežame mažais kiekiais.
TEL. 8 657 88458.

Parduodamas 
antikvarinis 
traktoriukas 
„mcCormick 

d-326“, puikiai 
veikiantis. Padargai 

— kultivatorius, 
vartomas dviejų 
korpusų plūgas. 

Jei domina, 
skambinkite tel. 
8 615 39794.

PerkAme veršelius. 
Atsiskaitome iš karto. 

mokame visus priedus.

Tel. 8 686 21470. Turite naujieną, 
nuotrauką – siųskite 
dzukuzinios@gmail.com

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

ulonų g. 16 ir 
naujoji g. 50, alytus. 

telefonas 8 674 05844

A. KAšALyNo PĮ TeiKiA

gyVuLių 
sėKLiNimo 

PAsLAugAs....

Tel. 8 698 50235.

PERKA vERšEliUS, 
TELYČAITES.
Moka PVM. Pasiima greitai. 
Sveria el. svarstyklėmis.

Tel. 8 686 46230.

PARDUODAME
šulinių ŽIEDUS ir DANGČIUS,

grindinio TRINKELES,
šaligatvio PLYTELES,

kelio, įvažiavimo ir vejos 
BORTUS,

ŽVYRĄ, SMĖLĮ, SKALDĄ

Tel. 8 620 65577.

Tel. 8 603 30577.Tel. 8 603 30577.

PeRKame 
įvairios būklės ir 
amžiaus mišką. 

Perkame nederlingas, medžiais 
ir krūmais apaugusias žemes.

PeRKame 
įvairios būklės ir 
amžiaus mišką. 

Perkame nederlingas, medžiais 
ir krūmais apaugusias žemes.

Tel. 8 684 95050.  

Veršelių 
supirkimas. 

VERŠELIŲ 
SUPIRKIMAS.

Tel. 8 684 95050.

GALVIJŲ 
SUPIRKIMAS.
Tel.: 8 682 49384, 

8 686 98223.


