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Pavojingas bėglys iš Lazdijų sukėlė 
grėsmę tūkstančiams Lietuvos gyventojų

K
ai žmogus at-
siranda sociali-
nio gyvenimo ir 
proto užribyje, 
daugeliui ša-
lia jo esančių 

žmonių kyla gausybė problemų 
ir pavojų. Taip praėjusią savaitę 
atsitiko su lazdijiškiu Domininku 
Armaliu, kuris, užsikrėtęs CO-
VID-19, sukėlė ant kojų medikus, 
policiją, Nacionalinį visuomenės 
sveikatos centrą, laikinai sutrik-
dė Lazdijų rajono savivaldybės 
darbą, dėl vyriškio pavojingo el-
gesio buvo atšaukta grandiozinė, 
tūkstančius eurų kainavusi šventė 
Leipalingyje. Po tokių incidentų 
visuomenė vėl kelia klausimą, 
ar adekvatūs mūsų įstatymai psi-
chikos problemų turinčių žmonių 
atžvilgiu. 

Praėjusią savaitę lazdijiečiams 
gerai žinomas ir antiherojumi 
tapęs D. Armalis sukėlė proble-
mų bangą tūkstančiams šalies 
žmonių. Užsikrėtęs COVID-19, 
jis dukart pabėgo iš ligoninės ir 
viešuoju transportu bei pakelei-
vingomis mašinomis iš Kauno 
keliavo į Lazdijų rajoną, taip  

Nėra didesnio skausmo už amžiną išsiskyrimą.
Nuoširdžiai užjaučiame Jolitą Bakšaitę ir Daivą Valaikienę dėl mylimos mamos 

Marijos Bakšienės mirties.
Frakcijos „Pirmyn!“ nariai

Tel. 8 614 56206.
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Lazdijų bulvė

Kasame šViežias „Vineta“ Veislės bulVes

Politinės aktualijos

Bendruomenių 
naujienos

dzūkai kalBa,
kad...

Įsijunk naujienas! PIGIAU Už ELEKTRą.

PrenumeruoKite
• Lietuvos pašto skyriuose, 
• „PayPost“ skyriuose, 
• telefonu 8 700 55 400,
• www.prenumerata.lt ir 
• www.prenumeruok.lt

Lazdijų krašto naujienų savaitraštis

Sodų gatvėje gyvenantį D. Armalį Lazdijų žmonės gerai pažįsta, jis laikomas asocialiu asmeniu. Žinomas jo įprotis piktnaudžiauti alkoholiu, nedirbti. 
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SavaitėS komentaraS 

Pandemija ir karantinas A. Verygą iš reitingų dugno ištempė aukštyn

Algimantas Mikelionis
Sakoma, kad nėra to blogo, kas 
neišeitų į gerą. Juk pasaulį išti-
kusi koronaviruso pandemija ir 
Lietuvoje kelis mėnesius trukęs 
karantinas tikrai buvo ir tebėra 
labai blogi dalykai, bet mūsų šalį 
valdančiai „žaliųjų valstiečių“ 
politinei jėgai jie išėjo į naudą. 
Tai gal skamba labai neįprastai 
ir paradoksaliai, bet prieš metus 
ar kiek mažiau buvo tendenci-
ja, kuri rodė valstiečių partijos 
populiarumo smukimą ir vienu 
metu net atrodė, kad valstiečiai 
per 2020 metų Seimo rinkimus 
net gali nepatekti į Seimą.

Liepos 25 dieną, šeštadienį, lai-
kraštis „Lietuvos rytas“ paskelbė 
visuomenės nuomonės apklausos 
bendrovės „Vilmorus“ tyrimo 
duomenis, kurie atspindi politi-
kų, politinių partijų ir valstybinių 
institucijų populiarumo reitingus 
ir jų pokytį. Ši apklausa buvo 
atlikta liepos 10–18 dienomis. 

Politinių partijų populiarumo 
reitingai puikiai atspindi politi-
nių partijų populiarumo pokytį 
bėgant laikui. Šių metų vasario 
mėnesį atlikti „Vilmorus“ tyrimai 
parodė, kad valdančioji valstie-
čių partija surinko tik 11,6 pro-
cento respondentų balsų, kovą 
jos populiarumas pakilo iki 12,4 
procento, birželį – iki 13,4 pro-

cento. Šių metų liepos mėnesį 
„Vilmorus“ atlikta apklausa pa-
rodė, kad už „žaliuosius valstie-
čius“ jau pasiryžę balsuoti net 
17,6 procento apklaustųjų. Štai 
jums elementarūs skaičiai, by-
lojantys, kad dėl koronaviruso 
kilusios pandemijos įvesto karan-
tino daugiausia „išlošė“ valdžioje 
esanti „valstiečių“ partija. Juk 
šiemet per keturis mėnesius jos 
populiarumas išaugo net šešiais 
(!) procentais, o per pastarąjį mė-
nesį – nuo birželio iki liepos – 
valstiečių partijos populiarumas 
išaugo net 4,2 procento!

Kad karantinas į naudą išėjo 
valstiečių partijos ir jų politikų 
populiarumui, irgi rodo šį mėnesį 
atlikta „Vilmorus“ apklausa. Ar 
kas nors kada galėjo pagalvoti, 
kad „Vilmorus“ bendrovei už-
davus klausimą, kurie Lietuvos 
visuomenės veikėjai, jūsų nuo-
mone, geriausiai atstovauja jūsų 
interesams, trečioje vietoje atsi-
durs ne kas nors kitas, o kažkada 
vienu nepopuliariausių politikų 
buvęs sveikatos apsaugos minis-
tras A. Veryga?! Sunku patikėti, 
bet A. Verygą šioje kategorijoje 
aplenkė tik prezidentas G. Nau-
sėda, surinkęs 16,2 procento 
respondentų balsų, ir ministras 
pirmininkas S. Skvernelis, už 
kurį pasisakė 10 procentų ap-
klaustųjų. A. Veryga puikuojasi 
trečioje vietoje su 5,7 procento 
rezultatu ir lenkia I. Šimonytę, 
G. Landsbergį ir net savo vadą 
R. Karbauskį bei V. Uspaskichą 
su D. Grybauskaite.

Šio mėnesio „Vilmorus“ ap-
klausoje respondentams taip pat 

populiariausių politikų reitingų 
lentelių viršutinėje dalyje. 

Nors sveikatos apsaugos mi-
nistro A. Verygos veiksmai koro-
naviruso pandemijos ir karantino 
metu nebuvo vien sėkmingi, bet 
didesnė dalis mūsų visuomenės 
itin dažną šio ministro šmėžavi-
mą televizijos ekranuose ir kom-
piuterių monitoriuose įvertino 
itin teigiamai. Reiškia, žmonėms 
ne tiek svarbu, ką ten pasirodantis 
ministras šneka ir ar jo kalbos 
duoda realios naudos. Daugelis 
galvoja, kad jeigu jau žmogus 
atsidūrė ekrane ar monitoriuje, 

jis tiesiog negali nusikalbėti ar 
priimti prastus sprendimus.

Šios savaitės pradžioje vėl 
nuskambėjo kalbos apie kaukių 
grąžinimą į viešąjį transportą, 
prekybos centrus ar kitas viešą-
sias vietas. Kas gali paneigti, kad 
valdantiesiems „valstiečiams“ 
per koronaviruso pandemiją ir 
karantiną suvaldžius krintančius 
reitingus ir net juos išauginus iki 
pirmos vietos, nekils pagunda vėl 
įvesti karantiną ir taip įsitvirtinti 
pirmoje reitingų vietoje svajojant 
apie pergalę šių metų Seimo rin-
kimuose.•

Adomo Žilinsko piešinys.

nuomonė

kuojama informacija apie Laz-
dijų gyvenimą, tačiau dabartinė 
valdžia nusprendė, jog vienas 
laikraštis yra geras, o kitas – 
negeras. 

Tokia akivaizdžiai diskrimi-
nuojanti pozicija merės buvo 
išdėstyta pernai, kai ji rekomen-
davo savivaldybei pavaldžioms 
įstaigoms prenumeruoti konkre-
tų rajono laikraštį – „Lazdijų 
žvaigždę“. Iš tokios merės po-
zicijos viešai juokėsi visa Lie-
tuva, lygindama tai su gūdžiu 
sovietmečiu. 

Merė savo simpatijas konkre-
čiam laikraščiui demonstruoja 
ne tik žodžiais, bet ir finansi-
nėmis investicijomis. Pernai 
gruodį supaprastinta tvarka sa-
vivaldybė iš „Lazdijų žvaigž-
dės“ nupirko paslaugų už 10 
tūkst. eurų. 

Šiemet vasarą šiam leidiniui 
savivaldybė vėl skyrė panašią 
pinigų sumą – savivaldybės 
naujienų viešinimui. 

Kitam rajono leidiniui rajono 

vadovai parodė špygą – nepa-
kvietė dalyvauti paslaugų pirki-
mo konkurse. Paklausite kodėl? 
Atsakymas paprastas – „Dzūkų 
žinios“ nevengia kritikos rajo-
no valdžios ir merės atžvilgiu, 
o „Lazdijų žvaigždėje“ – vien 
geros žinios iš rajono valdžios 
olimpo, kaip sovietmečio „Tie-
soje“.

Tik valdžia nenori galvoti 
apie tai, kad ne visi rajono gy-
ventojai skaito „Lazdijų žvaigž-
dę“, nemaža dalis informacijos 
semiasi ir iš „Dzūkų žinių“. Tai 
kodėl rajono žmonėms svarbią 
informaciją galima paskaityti 
tik viename laikraštyje? 

Kai paskaičiuoji, per metus 
vienam rajono laikraščiui val-
džia skiria apie 20 tūkst. eurų. 
Per visą kadenciją, tikėtina, 
bus ir 80 tūkst. eurų. Įspūdin-
gi skaičiai. 

Juk ir šuo, iš kieno rankų ėda, 
ant to neloja ir tam nekanda. 
Bet tai ne apie laisvą spaudą ir 
demokratišką valdžią.•

Odeta LeNkAuskieNė, 
Lazdijų rajono savivaldybės 
tarybos narė
Prieš rinkimus ir pradėjusi darbą 
Lazdijų rajono savivaldybėje, 
merė Ausma Miškinienė garsiai 
skelbė, jog dirbs rajono žmonių 
labui. Po pusantrų metų darbo 
matyti kitoks vaizdelis – merė 
dirba ne lazdijiečių labui, bet 
visomis išgalėmis ir biudžeto 
finansais dirba savo asmeniniam 
įvaizdžiui, savireklamai. 

Tam negailima nei laiko, nei 
lėšų. Tiek pinigų, kiek šiuo 
metu skiriama įvaizdžiui kurti, 
neskyrė nė viena iki tol buvu-
si rajono valdžia, šiam tikslui 
pasitelkdama ir nacionalinę, ir 
rajono žiniasklaidą. 

Nors rajone leidžiami du 
savaitraščiai, kuriuose publi-

Iš kieno rankų šuo ėda, 
ant to neloja ir tam nekanda

artėja rugsėjo 
Pirmoji! 

lazdijų knygynėlyje 
erich krause 

Prekinios ženklo 
mokyklinis stendas. 

aPsilankykite!

knygynėlis, 
seinų g. 12, lazdijai. 

tel. (8 318) 53 085.

buvo užduotas klausimas: pa-
lankiai ar nepalankiai vertinate 
šiuos Lietuvos visuomenės vei-
kėjus. Ir vėl nustebino sveikatos 
apsaugos ministras A. Veryga, 
kuris, ko gero, pirmą kartą per 
savo kadenciją surinko daugiau 
palankių nuomonių nei nepa-
lankių – atitinkamai 38 ir 37,3 
procento. Reikia pripažinti, kad 
būtent karantino metu ėmęs aug-
ti jo reitingas stypsta į viršų ir 
toliau. Juk kai A. Veryga garsė-
jo vienu įvedamu draudimu po 
kito, vargu ar kas galėjo patikėti, 
kad kada nors šis ministras bus 
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sukeldamas grėsmę su juo vienoje 
erdvėje buvusiems žmonėms. 

Dezinfekavo SavivalDybėS 
patalpaS
Kai liepos 20 dieną paaiškėjo, 
kad D. Armalis yra užsikrėtęs 
COVID-19, sunerimo Lazdijų 
rajono savivaldybė. Pasirodo, šis 
žmogus liepos 15 dieną lankėsi 
Lazdijų miesto seniūnijos patal-
pose. Šios patalpos yra savival-
dybės pastate, todėl kilo pavojus, 
jog pavojingą užkratą šis žmogus 
galėjo palikti ir savivaldybės ko-
ridoriuose. 

Savivaldybės administracija 
liepos 21 dieną išsiuntė savi-
valdybės darbuotojus dirbti iš 
namų, atšaukė visus numatytus 
posėdžius ir susitikimus ir ėmė 
dezinfekuoti visas savivaldybės 
patalpas. 

Taip pat buvo imtasi saugumo 
priemonių ir Sodų g. namų zo-
noje, kur gyveno šis pavojingas 
asmuo. 

Redakcijos duomenimis, 
D. Armalis po apsilankymo sa-
vivaldybėje liepos 15 dieną kitą 
dieną išvyko į Kauną pas savo 
bičiulius. 

Kaune jis apsistojo pas pažįsta-
mus Petrašiūnų seniūnijoje. Lie-
pos 20 d. traumuotas D. Armalis 
buvo rastas gatvėje. Atvykusi 
policija iškvietė medikus, ir jis 
buvo nuvežtas į vieną iš Kauno 
ligoninių, kur ir buvo nustatytas 
COVID-19. 

Kadangi Kaune tokie ligoniai 
gydomi Kauno klinikinėje ligo-
ninėje, tai D. Armalis ten ir buvo 
nuvežtas. Vyriškis sirgo lengva 
koronaviruso forma, todėl buvo 
nuspręsta jį išvežti į Abromiškes, 
Elektrėnų savivaldybę. 

pabėgo iš ligoninėS
Praėjusio ketvirtadienio rytą li-

D. armalio vingiai

Liepos 15 d. lankėsi Lazdijų seniūnijos patalpose.
Nuo liepos 17 d. iki liepos 20 d. užsikrėtusysis 

COVID-19, remiantis surinktais duomenimis, gyveno 
gatvėje, galimai prie Palemono gatvės (Petrašiūnų 
seniūnija, Kaunas).

Liepos 20 d. apie 10–12 val. Piliakalnio g., ties 12A 
namu, prie Kauno geležinkelio stoties, asmeniui buvo 
iškviesta greitoji medicinos pagalba (GMP). Atvykus 
GMP, ekipažo teigimu, asmenį prie automobilio atly-
dėjo kiti du asmenys, buvę kartu su juo. 

Liepos 23 d. apie 10–11 val. asmuo lankėsi Medi-
cinos banke (Donelaičio g. 76, Kaunas). 

Liepos 23 d. apie 13.10 val. asmuo iš Kauno auto-
busų stoties vyko autobusu maršrutu Kaunas–Kap-
čiamiestis–Druskininkai.

Liepos 23 d. 15–16 val. asmuo iš Seirijų važiavo 
pakeleivingais automobiliais.

Liepos 23 d. 16 val. buvo sulaikytas einantis keliu 
šalia Straigių kaimo ir nuvežtas į Kauno klinikinę 
ligoninę.

Liepos 26 d. per langą pabėgo iš ligoninės palatos, 
bet buvo operatyviai sulaikytas ir grąžintas.

goninės medikai pastebėjo, jog 
D. Armalis dingo iš palatos. 

Ant kojų buvo sukeltos poli-
cijos pajėgos, visi puolė ieškoti 
pavojų aplinkiniams keliančio 
lazdijiečio. 

Pareigūnai turėjo įtarimą, jog 
bėglys bandys sugrįžti į Lazdijus, 
todėl didžiausias paieškos krūvis 
teko Alytaus apskrities policijos 
komisariatui. Operatyviai buvo 
išplatinta bėglio nuotrauka su 
aprašymu. 

Tos pačios dienos popietę pa-
reigūnai gavo informacijos, jog 
žmogus, panašus į bėglį, buvo pa-
stebėtas Seirijų parduotuvėje. Dar 
po kelių valandų policija D. Ar-
malį sulaikė Straigių autobusų 
stotelėje, tarp Seirijų ir Lazdijų. 
Anot policijos pareigūnų, sulai-
kymo metu D. Armalis dėvėjo 
apsauginę kaukę. Policija su bė-
gliu neturėjo tiesioginio kontak-
to, pareigūnai saugojo bėglį, kol 
atvažiavo greitosios medicinos 
pagalbos automobilis. 

Bėglys buvo perduotas medi-
kams, kurie jį nuvežė į tą pačią 
ligoninę, iš kurios jis buvo pa-
bėgęs. 

Nacionalinio visuomenės svei-
katos centro specialistai bandė 
atsekti bėglio judėjimo kelią ir 
įvertinti, su kuo jis galėjo kon-
taktuoti. 

Paaiškėjo, jog D. Armalis iš 
Kauno įsėdo į maršrutinį auto-
busą Kaunas–Leipalingis–Drus-
kininkai ir juo važiavo iki Seirijų. 
Paskui jis įsėdo į pakeleivingą 
automobilį, kuris jį nuvežė iki 
Straigių. 

atšaukė DiDžiulį renginį
Maršrutiniu autobusu kartu su 
D. Armaliu važiavo keturi kelei-
viai į Leipalingį. Savaitės pabai-
goje trys keleiviai buvo identifi-
kuoti ir nukreipti saviizoliacijai, 
tačiau vienos moters, važiavusios 

tuo autobusu iki Leipalingio, iki 
penktadienio popietės vis dar ne-
buvo pavykę surasti. 

Druskininkų meras Ričardas 
Malinauskas penktadienio rytą 
pranešė, jog žmonių saugumo 
sumetimais bus atšaukta šešta-
dienį Leipalingyje turėjusi vykti 
didžiulė Jotvingių šventė, kurioje 
planuota sulaukti iki 1000 daly-
vių.

Druskininkų meras sakė, jog, 
nesuradus visų keliavusiųjų į Lei-
palingį tą lemtingąjį ketvirtadienį, 
kyla didelis pavojus, jog infe-
kuotas žmogus, dalyvaudamas 
Jotvingių šventėje, gali užkrėsti 
COVID-19 gausybę žmonių. 

Apie šventės nukėlimą buvo 
pranešta likus vos 24 valandoms 
iki jos pradžios. 

Šventės organizatoriai teigė, 
jog dėl renginių atšaukimo paty-
rė nemenkų nuostolių, kadangi 
Jotvingių šventė rengiama iš pro-
jektinių lėšų, bus bandoma ieškoti 
laiko ją surengti kitu metu. 

pabėgo antrąkart
Praėjusį sekmadienį Lietuvą ap-
skriejo žinia, kad tas pats D. Ar-
malis vėl pabėgo iš ligoninės 
Kaune. Nors po pirmojo jo pa-
bėgimo ligoninė ėmėsi papildomų 
saugumo priemonių – išėmė iš 
palatos, kurioje buvo gydomas 
D. Armalis, langų atidarymo ran-
kenas, lazdijietis vis tiek sugebėjo 
atsidaryti langą ir per jį iššokti į 
lauką.

Laimei, bėglys nespėjo toli pa-
bėgti, buvo pastebėtas ligoninės 
teritorijoje ir sugrąžintas į palatą. 
Dabar jis akylai saugomas apsau-
gininkų ir policijos pareigūnų. 

Ligoninės atstovas Saulius 
Tvirbutas teigė, jog palatos, ku-
rioje gydosi D. Armalis, durys yra 
užrakintos, o langą atsidaryti jis 
galėjo pritaikęs kokį nors įnagį. 
S. Tvirbutas teigė, jog po antrojo 

pabėgimo ligoninės teritorijoje 
sulaikytas bėglys nesipriešino ir 
gera valia sutiko sugrįžti į pa-
latą. 

Nacionalinis visuomenės svei-
katos centras toliau bando nusta-
tyti visus asmenis, kontaktavusius 
su D. Armaliu. Dar turės būti įver-
tintos aplinkybės, kaip D. Armalis 
iš ligoninės Šilainiuose pasiekė 
Kauno autobusų stotį, su kuo tu-
rėjo kontaktus šioje atkarpoje. 

numatyta bauDžiamoji 
atSakomybė
D. Armaliui, kuriam diagnozuotas 
COVID-19, ikiteisminis tyrimas 
dėl sukelto pavojaus užsikrėsti 
koronavirusu pradėtas Kaune. Jį 
atlieka Santakos policijos komi-
sariatas, kurio teritorijoje įsikūru-
si Kauno klinikinė ligoninė.

Oficialiai Baudžiamojo ko-
dekso straipsnis, pritaikytas 
D. Armalio pabėgimui, skamba 
taip: „Kovos su epidemijomis ar 
užkrečiamomis ligomis taisyklių 
pažeidimas“. O pirmoji jo dalis 
teigia, kad „tas, kas būdamas me-
dicinos įstaigos informuotas apie 
savo ligą ir įspėtas dėl apsaugos 
priemonių, kurių jis privalo laiky-
tis bendraudamas su žmonėmis, 
sukėlė pavojų kitam asmeniui 
užsikrėsti pavojinga liga, bau-
džiamas bauda arba laisvės apri-
bojimu, arba areštu arba laisvės 
atėmimu iki vienerių metų“.

Jeigu paaiškėtų, kad dėl D. Ar-
malio elgesio koronavirusu buvo 
apkrėsti ir kiti žmonės, pradėtas 
ikiteisminis tyrimas turėtų būti 
perkvalifikuotas į sunkesnę to pa-
ties Baudžiamojo kodekso dalį, 
numatančią atsakomybę už ligos 
platinimą, o už tai jau gresia lais-

vės atėmimas iki penkerių metų. 
Žinoma, jei jis nebus pripažintas 
nepakaltinamu.

Kadangi šis asmuo turi psichi-
kos sutrikimų ir yra gydytas spe-
cializuotoje ligoninėje, akivaiz-
du, jog gali atsitikti, jog jis bus 
pripažintas nepakaltinamu ir už 
savo pavojingus vojažus išvengs 
baudžiamosios atsakomybės. 

Po šio įvykio viešoje erdvė-
je pasigirsta balsų, jog pas mus 
galiojantys normatyviniai doku-
mentai, susiję su psichikos li-
goniais, yra taisytini. Psichikos 
ligonius galima izoliuoti be jų 
sutikimo tik tais atvejais, kai jų 
elgesys kelia akivaizdų pavojų 
aplinkiniams. Jei būtų griežtesni 
įstatymai, tai D. Armalis nebūtų 
sukėlęs Lietuvos žmonėms tokių 
didelių problemų. 

lazDijai žino D. armalio 
gyvenimo būDą
Sodų gatvėje gyvenantį D. Armalį 
Lazdijų žmonės gerai pažįsta, jis 
laikomas asocialiu asmeniu. Ži-
nomas jo įprotis piktnaudžiauti 
alkoholiu, nedirbti. Bendrauja 
su asocialiais asmenimis. Taip 
pat jis buvo ne kartą pastebėtas 
savivaldybės patalpose vagiantis 
iš viešųjų tualetų tualetinį popie-
rių ir kitas higienos priemones. 
Kalbama, jog už vogtus daiktus 
gautus pinigus D. Armalis pirk-
davo cigarečių ir alkoholio. Dėl 
neadekvataus elgesio D. Armalis 
buvo gydomas specializuotose 
gydymo įstaigose. 

Iki šio įvykio apie D. Armalio 
pavojingą elgesį informacijos 
nebuvo.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Įsijunk naujienas! PIGIAU Už ELEKTRą.

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

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

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

Lazdijų krašto naujienų savaitraštis

Nuo šiol prenumeruoti leidinius galite ne tik 
Lietuvos pašto ar „PayPost“ skyriuose, 
bet ir telefonu 8 700 55 400 bei internetu: 
www.prenumerata.lt ir www.prenumeruok.lt
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Artėjančiose rinkimų batalijose — daug neatskleistų kortų
Nors iki Seimo rinkimų liko 
vos pustrečio mėnesio, ta-
čiau iki šiol dar nėra aiškūs 
partijų rinkimų sąrašai, 
o vienmandatėse apygar-
dose – tik dalis rinkmuose 
dalyvausiančių kandidatų. 
Kokius kandidatus galės 
pasirinkti Lazdijų krašto 
žmonės? Už kokius sąrašus 
bus galima balsuoti? Šie ir 
kiti klausimai kyla politinio 
mūšio išvakarėse daugeliui 
Lazdijų ir Druskininkų 
krašto žmonių, kuriuos 
vienija ta pati Jotvingių 
rinkimų apygarda. 

Pagal Vyriausiosios rinkimų ko-
misijos pateiktą medžiagą, šiuo 
metu rinkimams vienmandatėje 
Jotvingių rinkimų apygardo-
je yra užsiregistravę vos keturi 
kandidatai. Derėtų priminti, jog 
2016 metų Seimo rinkimuose 
tuometinėje Lazdijų-Druskininkų 
apygardoje į Seimą kandidatavo 
devyni politikai. 

nėra kanDiDatų iš lazDijų
Pirmasis į rinkimus užsiregistra-
vo konservatorius druskininkietis 
Vilius Semeška. Jis išgarsėjo dėl 
skandalingų žygių prieš Druski-
ninkų merą ir tarybą, dėl savo 
paslėptų diplomų sukėlė daug 
problemų ir saviems, ir sveti-
miems. Koks šio žmogaus tikrasis 
išsilavinimas, iki šiol neįminta 
paslaptis. 

Šis žmogus dirbo Vyriausioje 
rinkimų komisijoje, tačiau pagar-
sėjo tuo, jog iškart, pradėjęs ten 
dirbti, padavė į teismą VRK, nes 
jam neva nemokėjo jo pageidau-
jamos algos, o mokėjo atlygį, kaip 
ir numato įstatymas, už konkretų 
darbą. 

Prieš atsistatydindamas iš VRK 
narių V. Semeška dar kartą parodė 
savo kaip skandalisto veidą – žur-
nalistei apskundė savo vadovę, 
VRK pirmininkę, dėl jos koman-
diruočių.

Įdomu tai, kad šis kandidatas yra 
ypač artimas konsevatorių vado 
Gabrieliaus bičiulis. Išėjęs iš VRK, 
V. Semeška buvo įdarbintas centri-
niame konservatorių štabe. 

V. Semeška konservatorių są-
raše po reitingavimo atsidūrė 27-
oje pozicijoje, nors prieš tai buvo 
pirmajame dvidešimtuke. 

Socialdemokratai Lazdijams ir 
Druskininkams siūlo Lazdijų rajo-

no tarybos nario Justo Pankausko 
kandidatūrą. Nors Justas savo gy-
venamąją vietą deklaravęs Lazdi-
juose, tačiau jis gyvena Vilniuje. 
Jis nuo pat jaunų dienų kryptingai 
eina politiko keliu. Nuo jaunojo 
socdemo iki LSDP pirmininko 
pavaduotojo. Justas – akivaizdus 
politinis karjeristas – eina į visus 
postus, kuriuos pateikia partija. 

Nesulaukęs nė keturiasdešim-
ties, jis jau spėjo pasėdėti vidaus 
reikalų viceministro, teisingumo 
ministro pavaduotojo kėdėse, da-
lyvavo Seimo, Europos Parlamen-
to ir Lazdijų rajono savivaldybės 
rinkimuose. Per savo politinę 
karjerą J. Pankauskas patarinėjo 
daugeliui socdemų funkcionierių 
– J. Paleckiui, G. Kirkilui, A. But-
kevičiui. O dabar jis dirba Seimo 
nario A. Salamakino patarėju. 

Socialdemokratų rinkimų są-
raše J. Pankauskas užima aukštą 
13 vietą. 

Tos pačios partijos senbuvė 
Birutė Vėsaitė, deklaravusi savo 
gyvenamąją vietą Lazdijų rajone 
ir dalyvavusi rinkimuose į Lazdijų 
rajono savivaldybės tarybą, rinki-
muose į Seimą savo partijos sąraše 
įrašyta 21-uoju numeriu.

tarp kanDiDatų — buvęS 
aukštaS valDininkaS
Darbo partija Jotvingių vienman-
datėje apygardoje iškėlė mokslų 
daktaro Felikso Petrausko kan-
didatūrą. Šis žmogus ilgą laiką 
dirbo Druskininkuose, o paskui 
kilo karjeros laiptais ir įsikūrė 
sostinėje. Ne vienerius metus jis 
vadovavo Vartotojų teisių kontro-
lės tarnybai, vadovavo daugeliui 
visuomeninių organizacijų, pata-
rinėjo Seimo nariams. 

Ketvirtasis oficialiai Jotvingių 
vienmandatėje apygardoje įsiregis-
travęs kandidatas – druskininkietis 
verslininkas, partijos „Laisvė ir 
teisingumas“ (A. Zuoko) atstovas 
Rimvydas Žagūnis. 

Nors oficialiai „valstiečiai“ savo 
kandidato Jotvingių apygardoje 
dar neįregistravo, tačiau iš šios 
partijos pateiktos oficialios infor-
macijos matyti, jog mūsų krašte 
nuo „valstiečių“ į Seimą kandi-
datuos dabartinis parlamentaras 
Zenonas Streikus. 

Tiesa, anksčiau su Lazdijų mere 
buvo derinta kita „valstiečių“ kan-
didatūra, planuota Jotvingių apy-
gardoje į rinkimų ringą paleisti 
buvusį žemės ūkio ministrą Gie-

drių Surplį, tačiau vėliau partijos 
viršūnės persigalvojo ir išsiuntė 
eksministrą į Suvalkiją. 

Psichologo išsilavinimą turin-
tis Z. Streikus per šią Seimo ka-
denciją nuverstais darbų kalnais 
pasigirti negali, tačiau nepateko 
ir į skandalą – dirbo ramiai, nuo-
sekliai, nepersistengdamas, nepa-
miršdamas dalyvauti kuo dides-
niame skaičiuje Druskininkuose ir 
Lazdijuose vykusių renginių. 

Sąraše – aDminiStracijoS 
Direktorė
Jei pažvelgsime į „valstiečių“ 

daugiamandatės sąrašą, tai pa-
matysime, jog ten Z. Streikus 
įrašytas 43-iuoju numeriu. Tame 
sąraše rasime ir daugiau pažįsta-
mų pavardžių. Benius Rūtelio-
nis sąraše įsitaisė 55-oje vietoje, 
savivaldybės administracijos 
direktorė Ilona Šaparauskienė – 
70-ta, o buvusi merės Ausmos 
Miškinienės padėjėja Eglė Sta-
siškienė, kuri darbą paliko po jai 
nepalankių VTEK išvadų, – 79-
oje pozicijoje.

Įdomus Lietuvos Respublikos 
liberalų sąjūdžio sąrašas. Nors Jo-
tvingių apygardos vienmandatėje 

partija neiškėlė savo kandidato, 
tačiau daugiamandatininkų są-
raše – net keturi su Lazdijais ir 
Druskininkais siejami politikai. 
Valdas Mikelionis įrašytas 65-uo-
ju numeriu, Vitalijus Malžinskas 
– 120-uoju, Birutė Statkevičienė 
– 122-uoju, Vitalijus Simanynas 
– 149-uoju. 

Iki rinkimų liko šiek tiek dau-
giau nei 70 dienų. Įdomu, kokių 
naujų kandidatų partijos pasiūlys 
mūsų krašto rinkėjams. 

Rinkimai į Seimą vyks 2020 
metų spalio 11 dieną.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Konservatorius, druskininkietis Vilius Semeška.

Socialdemokratas, rajono savivaldybės tarybos narys 
Justas Pankauskas.

Darbo partijos narys, mokslų daktaras Feliksas 
Petrauskas.

„Valstietis“, dabartinis parlamentaras Zenonas Streikus.
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Mano maisto atliekų konteineris visai tuščias, 
tai aš jo ir neištraukiu. Bet vežėjai vis tiek at-
važiuoja! Negi ir tuščią konteinerį privalau 
ištraukti?

Taip, ištraukti maisto atliekų kontei-
nerį privalu, nes šiuo metu jie visi yra 
numeruojami, tad vežėjai ant kontei-
nerio užklijuoja numerį. Kita vertus, 

rūšiuojant atliekas, maisto atliekų konteineris 
negali būti tuščias, nes šios rūšies atliekų, ku-
rias sudaro ne tik maisto likučiai, bet ir kavos, 
arbatos tirščiai, vienkartiniai popieriniai rankš-
luosčiai, bulvių lupenos, vai-
sių žievelės ir kt., yra visuose 
namuose. Tik daugelis jas 
vis dar meta į mišrių atliekų 
konteinerius, o jie tikrinami 
ir aptikus netinkamų atliekų 
netuštinami. Tad kam jums 
tos problemos? 

Rūšiuokite!

kalba, kaD...
Dzūkai

g Praėjęs savaitgalis tapo 
rajono politinių dūzgių 
švente. Trys pačios „reikš-
mingiausios“ Lazdijų rajono 
partijos, kol dar Lietuvoje 
nesugrąžintas karantinas 
ir kaukės netrukdo kalbėti 
bei ragauti gėrimų, gamtoje 
surengė savo sąskrydžius. 
Socialinius tinklus užplūdo 
dūzgių fotografijos, kuriose 
matyti oranžiniai, melsvi, žali 
partinukų siluetai. Pastebėta 
ir tai, kad valdantieji „žalieji“ 
savo partijos nariams dova-
nas dovanojo savivaldybės 
atributika padabintuose 
maišeliuose.  Viena seniūnės 
šeima irgi buvo apdovanota. 
Partija ir savivaldybė – neda-
loma vienovė.
g Pasirodžius oficialiai 

savivaldybės pozicijai dėl 
griežtą papeikimą gavusio 
architekto R. Vyšniausko, 
liaudyje sklando informa-
cija, jog tą oficialią poziciją 
valdžia suformulavo iš kai 
kurių darbuotojų „savanoriš-
kai-priverstiniu būdu“ išga-
vusi parašus po skundu dėl 
labai negero architekto.
g Pirmą kartą savival-

dybės istorijoje Lazdijuose 

buvo suorganizuotos Vasa-
rOninės, nes VasarJoninės 
liko ant ledo. Per VasarOni-
nes žmonės dainavo, šoko, 
pasibūriavo, spjaudami į 
saugų atstumą. Jurgis Di-
džiulis, „Mango“ savivaldy-
bei atsistojo 9000 eurinių. 
Ar neateis koronavirusas į 
svečius? 
g Lazdijai antrą kartą per 

pandemiją išgarsėjo Lietu-
voje. Pirmą kartą tai įvyko, 
kai mūsų rajonas pateko 
į didžiausio sergamumo 
COVID-19 savivaldybių 
šešetuką. Antrą kartą Laz-
dijus „išgarsino“ pačiuožęs 
dzūkelis, surengęs įspūdin-
gą koronaviruso platinimo 
akciją per visą Lietuvą. 
Anot politikos klasiko, „jei 
į kaimą ateina asilas raudo-
nais batais, ar dėl to kaimas 
kaltas?“•Šioje humoristinėje ru-
brikoje minimų įvykių ir 
asmenų sutapimai su ti-
krove yra atsitiktiniai. 

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

Senelių namų darbuotojai jaučia nelygybę: 
vieni — „pateptieji“, kiti — atstumtieji

Kiekvienas iš mūsų labai 
jautriai reaguoja į nely-
gybę, ypač tada, kai tai 
vyksta darbe. Kai viršinin-
kas, paskirdamas darbus, 
vieniems suteikia geresnes 
sąlygas nei kitiems, kai dir-
bi daugiau už kitus, o gauni 
mažesnį atlyginimą. Apie 
tokią situaciją Socialinės 
globos namuose „Dzūkų 
žinioms“ pasakojo redak-
cijos šaltiniai. Jų teigimu, 
darbo grafiko sudarymas 
priklauso nuo vadovo 
simpatijų ir antipatijų. 
Socialinių paslaugų centro 
direktorė tokius kaltini-
mus neigia. 

Situaciją Socialinės globos įs-
taigoje gerai žinantys redakcijos 
šaltiniai (pavardės redakcijai ži-
nomos) pasakojo, jog šioje įs-
taigoje dirbama nevienodomis 
sąlygomis.

„Tie darbuotojai, kuriuos val-

džia myli, daug dažniau nei kiti 
dirba naktinėje pamainoje. Darbas 
naktį daug lengvesnis ir ramesnis 
nei dieną. Globotiniai miega, to-
dėl priežiūra nėra tokia intensyvi 
kaip dieną. Dienomis dirbantiems 
darbuotojams tenka didžiulis dar-
bo krūvis – reikia maudyti globo-
tinius, pateikti maistą, išsiplauti 
tualetus, gyvenamąsias patalpas. 
Tie darbuotojai, kurių valdžia ne-
myli, kurie „palindę jiems į pana-
ges“, daug dažniau skiriami dirbti 
dienomis, o „pateptieji“ dažniau 
dirba naktimis“, – pasakojo re-
dakcijos šaltinis. 

Naktį dirbantieji gauna ir dides-
nį atlyginimą, o jei naktis rami, 
tai dieną galima tvarkytis savo 
asmeninius reikalus, taip gaunant 
papildomo laiko sau. 

Redakcijos šaltiniai teigė, jog 
apie šią nelygybę darbuotojai 
bandė kalbėti su darbo grafikus 
sudarinėjančia Socialinės globos 
namų vadove, tačiau ši atsakyda-
vo, jog neįmanoma visiems vie-

Tie darbuotojai, kuriuos valdžia myli, daug dažniau nei kiti dirba naktinėje pamainoje. 

„Valstietis“, dabartinis parlamentaras Zenonas Streikus.

nodai paskirstyti darbo dienomis 
ir naktimis, nors, anot redakcijos 
šaltinių, tai padaryti įmanoma. 

Toje pačioje įstaigoje, anot re-
dakcijos šaltinių, vyksta keisti 
dalykai su praktikantais, kurie 
ten mokosi socialinės globos 
principų. 

„Kartai atrodo, jog praktikan-
tai pas mus praktikuojasi tik for-
maliai – „palieka įstaigoje savo 
rankinuką“, o realiai darbe nesiro-
do. Nežinia, kam naudinga tokia 
praktika“, – svarstė redakcijos 
šaltiniai. 

„Dzūkų žinios“ išklausė Laz-
dijų socialinių paslaugų centro 
direktorės Jolantos Marcinkie-
nės nuomonę. 

– Ar Jūs kontroliuojate darbo 
laiko paskirstymą Socialinės glo-
bos namų darbuotojams?

– Taip. 

– Ar žinote, jog kai kurios dar-
buotojos dirba daugiau nakti-
mis, o kitos – daugiau dienomis? 
Tokiu būdu galimai yra pažei-
džiamas tolygaus darbo laiko 
paskirstymo principas.

– Socialinės globos namų so-
cialinių darbuotojų padėjėjų ir 
slaugytojų padėjėjų grafikai yra 
sudaromi taikant suminę darbo 
laiko apskaitą. Darbo grafikas yra 
slenkantis, dėl tos priežasties nėra 
pažeidžiamas tolygaus darbo lai-
ko paskirstymo principas.

– Ar šioje įstaigoje yra prak-
tikantų?

– Įstaigoje šiuo metu prakti-
kantų nėra.

– Ar tie praktikantai realiai 
dirba, ar tik formaliai? Ar yra 
jų darbo apskaita?

– Kai įstaigoje yra praktikan-
tai, jie dirba realiai. Informacija 
apie praktikantų darbą perduoda-
ma Sodrai.•
„Dzūkų žinių“ informacija

MariJa BakŠienė
(1954–2020) 

Praėjusį savaitgalį sunkios ligos 
pakirsta mus paliko aktyvi politikė, 
ilgametė rajono tarybos narė, puiki 
mama, išskirtinės tolerancijos moteris 
Marija Bakšienė.

Lazdijų krašto dukrą po prasmingos 
žemiškosios kelionės amžinajam po-
ilsiui priglaudė tėviškės žemė. Didelė 
netektis visiems, kas ją pažinojo, kas 
bendravo, darbavosi gimtojo kraš-
to labui, skausmas dviem puikioms 
dukroms, kurias velionė, anksti ta-
pusi našle, viena išaugino ir išleido 
į gyvenimą. 

M. Bakšienė gimė 1954 metų ge-
gužės 28 dieną Lazdijų rajone. 1980 
metais baigė Vilniaus statybos tech-
nikumą ir sugrįžo dirbti į savo gim-
tinę. M. Bakšienė ne vienerius metus 

vadovavo bendrovei „Lazdijų vanduo“, paskutiniaisiais gyvenimo 
metais buvo savivaldybės bendrovės „Lazdijų šiluma“ direktoriaus 
pavaduotoja komercijai. 

Velionė didelę savo gyvenimo dalį paskyrė politikai. 2004 metais 
ji tapo Darbo partijos Lazdijų skyriaus pirmininke. Aktyvi moteris 
pasiekė, kad šios partijos kandidatai įgytų rajono gyventojų pasitikė-
jimą ir būtų renkami į rajono tarybą. Pati M. Bakšienė Lazdijų rajono 
tarybos nare buvo nuo 2007 iki 2019 metų. 

Ji puikiai žinojo rajono žmonių problemas, turėjo konkrečią Lazdijų 
perspektyvos viziją ir įvairiais būdais stengėsi ją įgyvendinti. Todėl 
dar viena iš jos visuomeninio gyvenimo sričių buvo turiningo poil-
sio skatinimas Lazdijuose – M. Bakšienė įkūrė ir vadovavo Lazdijų 
laisvalaikio klubui.

Tie žmonės, kuriems teko laimė būti šalia šio nuostabaus žmogaus, 
gali pasakyti, jog ji ir gyvenime, ir politikoje ieškojo ne priešų, bet 
draugų. Tai geriausiai atspindi jos viename interviu pasakyti žodžiai: 
„Kiekvienas žmogus yra įdomus, unikalus ir išskirtinis. Kiekvienas yra 
savotiškas, su savo įsitikinimais ir nuomone. Todėl gerbiu kiekvieną 
asmenį, nesusikuriu stabų ir idealų. Juk visi esame žmonės – gerų 
savybių turime tiek pat, kiek ir trūkumų.“

Dėl skaudžios netekties užjaučiame velionės dukras ir artimuosius, 
dėkojame likimui, kad šis puikus žmogus buvo šalia mūsų ir visą save 
skyrė Lazdijams ir mūsų krašto žmonėms.  

Kaip sakė poetas Justinas Marcinkevičius, „kiek mes savęs kitiems 
atiduodam, tiek mūsų ir lieka“.

in memoriam
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ReikiA 
kOMPOsTO?

Komposto galima įsigyti visose 
Alytaus regione veikiančiose žaliųjų 

atliekų kompostavimo aikštelėse. 
Vienos tonos kaina — 
19,97 eur (su PVM).

lazdijų žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje, 
Gėlyno g. 23, Lazdijai.
tel. 8 672 89288. 
aikštelės darbo laikas. II–VI 9.00–18.00 val. 
Pietų pertrauka 13.00–14.00 val.

Naudoti daiktai — naujo verslo pamatas. Kodėl gi ne? 

Seną stalčių ir išmestą paveikslą M. Aziulevičiūtė–Vartavičienė pavertė naujais meno kūriniais. 

Juras ZiNkus
„Senas daiktas dažnai 
būna labai kokybiškas. 
Paversti jį nauju ir iš to 
uždirbti – tikrai įmano-
ma“, – įsitikinusi alytiškė 
Monika Aziulevičiūtė-Var-
tavičienė. 

Prieš kelias savaites perskai-
čiusi bendradarbiauti kviečiantį 
pasiūlymą ji užsuko į Alytaus 
regiono daiktų mainų centrą „Ti-
koTiks“. Iš jo išėjo nešina senu 
stalčiumi ir kažkieno išmestu 
paveikslu. 

Netrukus į „TikoTiks“ centrą 
ji grįžo su tais pačiais, tačiau 
jau visai kitą pavidalą įgavusiais 
daiktais. Jie virto įstabiomis de-
koracijomis, kurias išvydęs ne 
vienas suskubo klausti: „Kiek 
kainuoja? Noriu!” 

Šių dekoracijų Monika nepar-
davė – jas padovanojo tam pa-
čiam „TikoTiks” – ne tik tam, kad 
jos taptų centro puošmena, bet 
ir kad paskatintų, įkvėptų kitus 
savo darbe, veikloje ieškoti senų 
daiktų panaudojimo galimybių. 

Tai buvo pirmasis  floristinių 
ekosistemų kūrėjos M. Aziule-
vičiūtės-Vartavičienės ir „Tiko-
Tiks“ projektas, tačiau moters 

veikloje naudotų daiktų netrūko 
ir anksčiau. Ji yra dalyvavusi 
tarptautinėse konferencijose, 
susipažinusi su naudotų daiktų 
panaudojimo galimybėmis, tai-
kanti tai praktikoje ir pasiruošusi 
žiniomis dalintis su kitais. 

Kurdama dekoracijas, kurioms 
naudoja tik ekologiškas priemo-
nes ir nemažai naudotų daiktų, 
Monika sako bent jau minimalų 
atlyginimą per mėnesį nesunkiai 
užsidirbanti. „Verslu to dar neva-
dinčiau, bet tai yra veikla, duo-
danti pajamas. Jei dėčiau daugiau 
pastangų, užsidirbčiau daugiau“, 
– patikina jauna mama M. Aziu-
levičiūtė-Vartavičienė. 

Ji pasiruošusi ne tik pati toliau 
užsiimti šia veikla, bet ir įtraukti 
į ją kuo daugiau kitų žmonių.  

„Turbūt daugelio namuose dul-
ka sena vaza, kėdė, paveikslas... 
Noriu ir galiu padėti žmonėms 
išmokti prikelti šiuos daiktus an-
tram gyvenimui“, – sako moteris, 
neabejojanti  ir socialine, ir eko-
nomine tokios veiklos nauda. 

Kad naudoti daiktai gali pasi-
tarnauti kuriant ir plėtojant įvai-
rius verslus, neabejoja ir Agnė 
Jučienė, Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo centro Aplinkosauginio 
ugdymo ir pakartotinio naudoji-

mo padalinio vadovė. 
„Esame pasiruošę bendradar-

biauti su visomis įmonėmis ir 
organizacijomis, norinčiomis 
savo veikloje bet kokiomis for-
momis naudoti nenaujus daiktus. 
Jų turime tikrai daug – į „Mainu-
kų“ punktus ir centrą „TikoTiks“ 
patenka gausybė daiktų, kurie 
gali tapti puikia žaliava naujiems 
produktams kurti“, – kalbėjo 
A. Jučienė. 

Ji pastebi, kad kol kas verslas 
šioje srityje žengia tik pirmuosius 
žingsnius ir jie yra pakankamai 
nedrąsūs. O ir pakartotinio nau-
dojimo veikla Lietuvoje dar yra 
labai nauja sritis. 

Neseniai buvo atliktas tyrimas, 
kurio metu aiškintasi šios veiklos 
galimybės, siekiant surasti tin-
kamiausią jos modelį.  Tyrimui 
buvo pasirinktas Alytaus regio-
nas – vienintelis, kuriame šiuo 
metu Lietuvoje jau veikia daiktų 
rengimo pakartotiniam naudoji-
mui centras ir 19 daiktų mainų 
paviljonų kiekviename rūšiavimo 
centre.

Viena iš tyrimo krypčių – sie-
kis išsiaiškinti verslu užsiimančių 
asmenų ir organizacijų požiūrį į 
pakartotinį daiktų panaudojimą. 

Tyrimo metu atliktos apklausos 

rezultatai parodė, kad  daugiausia 
pakartotiniu daiktų panaudojimu 
užsiima asmenys, vykdantys in-
dividualią veiklą, antroje vietoje 
yra uždarosios akcinės bendro-
vės, po jų – su verslo liudijimu 
dirbantys asmenys ir mažosios 
bendrijos. 

Daugeliui apklausos dalyvių 
daiktų pakartotinis naudojimas 
yra pagrindinė veikla, nemažai 
daliai – papildoma ir tik viene-
tams – paramos kitiems forma.  

Nors tai yra nauja veikla, kai 
kurie verslininkai ja užsiima jau 
ne vienerius metus: tarp apklau-
sos dalyvių buvo tokių, kurie 
teigė tą darantys jau daugiau 
kaip 5 metus, nors daugiausia 
atsakiusiųjų tuo užsiima ne ilgiau 
kaip 3 metus. 

Pakartotiniu panaudojimu už-
siimantys asmenys daiktų savo 
veiklai gauna įvairiais būdais: 
atiduoda pažįstami, perka sen-
daikčių turguose, dirbantys pa-
gal užsakymus naudoja klientų 
atneštus daiktus.  

Daugiausia pakartotinai nau-
dojami baldai, namų apyvokos, 
interjero gaminiai, smulkūs 
elektros prietaisai, antikvariniai 
daiktai. 

Daugelį tokia veikla užsi-

imančių verslininkų domina 
bendradarbiavimo su ARATC 
galimybės. Atliekų tvarkymo 
centrą jie mato kaip naudotų 
daiktų, medžiagų tiekėją ir kaip 
partnerį populiarinant naudotų 
daiktų perdirbimo veiklą bei kaip 
jau paruoštų pakartotinai naudoti 
daiktų tiekėją.

Kai kuriuos verslininkus do-
mintų ir pakartotinio naudojimo 
veiklos vykdymas ARATC su-
teiktose patalpose. Kol kas ne-
daug, bet atsirastų ir norinčiųjų 
jungtis bendrai veiklai šioje sri-
tyje bei įtraukti į ją asmenis iš 
socialiai jautrių grupių.  

„Pakartotinių daiktų naudo-
jimas – tai ne tik su finansine 
nauda susijusi veikla. Ji parodo 
ir asmens sąmoningumo bei at-
sakomybės lygį, nes yra betarpiš-
kai susijusi su atliekų prevencija.  
Alytaus regiono atliekų tvarkymo 
centras yra pasiruošęs būti par-
tneriu ir atviras visoms bendra-
darbiavimo formoms. Kviečiame 
verslininkus kreiptis su savo pa-
siūlymais – visi jie yra svarstytini 
siekiant bendro tikslo – atliekų 
mažinimo“, – sako A. Jučienė, 
kviečianti verslininkus atrasti ke-
lią į „Mainukus“ ir juos jungiantį 
„TikoTiks“ centrą.•
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Vėžys Dalės nesustabdė: kitą dieną po chemoterapijos 
jau buvo scenoje, o žygiuose nueina ir 25 kilometrus
eglė Zubriūtė
Dalė Pupininkaitė – įžymus 
žmogus ne tik Lazdijuo-
se, jos vaidmenys humoro 
grupėje „Dzyvų dzyvai“ 
praskaidrina nuotaiką ne 
vienam žiūrovui visoje Lie-
tuvoje. Moteris linksma ir 
šmaikšti ne tik scenoje, bet 
ir gyvenime. Kaip ji pati tei-
gia, prieš beveik ketverius 
metus išgirsta vėžio diagno-
zė trumpam sukrėtė, bet 
kartu privertė dar optimis-
tiškiau ir su šypsena žiūrėti 
į gyvenimą.

„Jeigu aš būčiau atsisėdusi ant kė-
dės ar sofos, manęs čia gal nebūtų“, 
– taip LRT.lt portalui sako D. Pupi-
ninkaitė. Moters aktyvumas mato-
mas įvairiose srityse – ji pėsčiųjų 
žygių dalyvė, įkūrė asociaciją, kuri 
padeda Lazdijų savivaldybės onko-
loginiams ligoniams. Tačiau už šių 
veiklų slypi ir jau kelerius metus 
trunkanti kova su vėžiu. Moteris 
2016 metais prieš Kalėdas suži-
nojo diagnozę – krūties vėžys. Kai 
liga jau buvo įveikta, nepraėjus 
nė pusmečiui ji išgirdo, kad liga 
nepasitraukė, o sugrįžo – šį kartą 
metastazės išplito į kepenis.

Išgyvenimo dienoraštis – tai pu-
blikacijų ciklas apie žmones, kurie 
išgirdo diagnozę „vėžys“. Šiame 
cikle pateikiamos nepagražintos 
istorijos apie skirtingas gydymosi 
patirtis, skausmus, baimes ir iš-
gyvenimus, o kartu – ir apie viltį 
pasveikti.

D. Pupininkaitė ir dabar gydosi, 
jai teko iškęsti operaciją, 14 che-
moterapijos ir 30 spinduliuotės 
kursų, išgerti tūkstančius skirtingų 
vaistų tablečių. Tačiau moteris sie-
kia kitiems įkvėpti tikėjimo ir sako, 
kad negalima gailėti savęs, o reikia 
optimistiškai žiūrėti į gyvenimą, 
kuris yra tau prieš akis.

– Kokie simptomai jums pasi-
reiškė, kad nusprendėte tikrintis, 
ar nesergate vėžiu?

– Apčiuopiau guzelį krūtyje, jo 
neskaudėjo, bet buvo lyg kažkoks 
tempimas. Kai pasitikrinau, mane 
iš karto pasiuntė pas onkologus.

– Kai nuvykote pas onkologus 
ir sužinojote diagnozę, kaip jau-
tėtės?

– Vykdama pas juos jau turėjau 
įtarimų, kad tai gali būti vėžys. 
Sužinojusi diagnozę jaučiausi kaip 
šaltu vandeniu perlieta. Vieną die-
ną lydėjo baimė ir nežinomybės 
jausmas, tiesiog atrodo, kad visas 
gyvenimas prabėgo prieš akis – 
viską prisimeni, kas buvo, ir gal-
voji, kas bus.

Aš gyvenu nedideliam Lazdi-
jų mieste, čia žmonės iš tikrųjų 
slėpdavo savo ligas. Kitą dieną po 
diagnozės sužinojimo jau pradėjau 
skaitinėti apie ligą, ieškoti informa-
cijos, kartu ieškojau žmonių, kurie 
serga, atsargiai jų klausinėjau, kaip 
viskas vyksta. Aš sakyčiau, kad 
labai didelio emocijų sprogimo 
man nebuvo.

– Jums vėžys atsinaujino, o 

koks gydymas jums buvo paskir-
tas pirmąjį kartą?

– Man visų pirma skyrė aštuonis 
chemoterapijos kursus. Reikdavo 
kas dvi savaites važiuoti į Kauną 
susilašini vaistus, tai padariusi iš 
karto grįždavau namo. Man che-
moterapiją nebuvo sunku iškęsti, 
viskas praėjo visai neblogai, aš 
netgi nuvažiuodavau ir grįždavau 
iš Kauno autobusu. Tik keletą kar-
tų buvo blogai, kai jaučiau skaus-
mus.

Aišku, atsirado nuotaikų kaita, 
bet tai suprantama. Aš pati viską 
įsivaizdavau blogiau. Po chemo-
terapijos kurso man buvo atlikta 
operacija, pašalintas auglys ir po 
mėnesio gavau 25 spindulinės tera-
pijos kursus, tuo metu jau gulėjau 
Kauno klinikose ir kiekvieną dieną 
ėjau švitintis.

Po gydymo viskas kaip ir buvo 
gerai, aš nuolat tikrinausi, ar vė-
žys neatsinaujino. Nepraėjus nė 
pusmečiui po gydymo pabaigos 
echoskopijos metu man aptiko ant 
kepenų atsiradusias metastazes. Tai 
pasekmė to, kad operacijos metu 
„pabėga“ mažytė vėžinė ląstelė ir 
ji tiesiog kažkur įsitvirtina. Tada 
vėl viskas prasidėjo iš pradžių – 
vėl chemoterapija, vėl spindulinė 
terapija. Šiuo metu po drastiškų 
gydymo metodų vartoju tabletinius 
vaistus ir dabar kol kas stengiamasi 
palaikyti stabilią mano būklę. Ta-
blečių gydymo metu esu išgėrusi 
tikrai daug, skaičiavau, tai dabar 
vienų tablečių jau esu išgėrusi be-
maž virš 2 tūkstančių.

– Kai sužinojote, kad liga grįžo 
ir jums ant kepenų atsirado me-
tastazės, kaip jautėtės tada?

– Kažkaip net sunku tai prisi-
minti. Kadangi aš jau žinojau, kaip 
viskas vyksta, ir žinojau, kad ta liga 
gali atsinaujinti. Aišku, neslėpsiu, 
išgyvenau. Aš išgyvenau vienaip, 
artimiesiems buvo dvigubas stre-
sas, kadangi jiems ši situacija at-
rodė kitaip. Žmogui, kuris neserga, 
ta liga atrodo baisiau nei pačiam 
sergančiajam, bent aš taip galvoju. 
Ligos atsinaujinimo aš taip nesu-
reikšminau, labai mažai apie tai 
galvojau, nes nelabai turėjau laiko 
galvoti apie ligas.

– Jūs jau iškentėte 14 chemo-
terapijos kursų ir 30 spinduliavi-
mo kursų, kas gydyme jums buvo 
sunkiausia?

– Ko gero, gydyme nebuvo kaž-
kokio didžiulio iššūkio, nes aš į 
viską žiūrėjau pozityviai, supratau, 
kad tai yra liga, aš su ja susigy-
venau. Man atrodo, kad čia ne su 
manim viskas vyksta, ne pas mane 
vėžys, bet jis greta manęs ir aš su-
sitaikiau, priėmiau tą ligą kaip kokį 
savo antrininką, tada man pasidarė 
lengviau.

– Jūs jau užsiminėte apie aplin-
kinius, kad jiems susitaikyti su di-
agnoze sunkiau, kaip aplinkiniai 
reagavo į jūsų ligą?

– Nuo manęs draugai neatsitrau-
kė, o jų dar daugiau atsirado. Aš 
aplinkiniams iš karto pasakiau, kad 
nenoriu gailesčio, užuojautų. Aš 

dar turiu mamą, kuriai 90 metų, 
aš jai visko nesakydavau, švelniau 
pranešdavau naujienas, bet, aišku, 
ji jaudinosi, o sūnus ligą priėmė 
kažkaip ramiau.

Bet šiaip žmonių ratas aplink 
mane nesumažėjo ir nemačiau, kad 
aplinkiniai rodytų gailestį. Taip gal-
būt buvo todėl, kad aš nerodydavau 
kitiems, kad esu serganti, ligota ar 
nepilnavertė ir jie su manim kaip 
bendravo, taip bendrauja. Aš nieko 
neslėpdavau, viską pasakydavau 
taip, kaip yra.

– Nebuvo psichologinių sun-
kumų?

– Jokių depresijos požymių ne-
turėjau. Psichologinės pagalbos 
man nereikėjo, aš pati daug kam 
ją suteikdavau.

– Mėgstate aktyvų laisvalaikį: 
esate kolektyvo „Dzyvų dzyvai“ 
narė, garsėjate savo nueitais dau-
giakilometriniais žygiais. Liga ne-
sustabdė šios jūsų veiklos?

– Aš savo veiklų jokiais būdais 
neatsisakyčiau. Būdavo taip, kad 
parvažiuoju po chemoterapijos, o 
kitą dieną numatytas koncertas ir 
aš į jį einu, jokių problemų man 
nebuvo. Dėl chemoterapijos kursų 
aš buvau du kartus nuplikusi, tai 
vaidindama tiesiog užsidėdavau 
peruką ar kitą galvos apdangalą.

Jeigu aš būčiau atsisėdusi ant 
kėdės ar sofos, manęs čia gal ne-
būtų – aš lekiu, darau ir pamirštu, 
kad sergu. Man tos veiklos suteikia 
daugiau jėgų, gaunu spyrį. Tų vei-
klų sukeliamų emocijų man būna 
daug ir labai gerų. Aš visai nejaučiu 
ir dabar, kad sirgčiau, ir žolę na-
muose nusipjaunu be problemų.

– Jūs įkūrėte „Onkologinės 
savipagalbos“ asociaciją Lazdi-
juose. Kaip kilo ši idėja?

– Kol pati nesirgau, tai net min-
ties nebuvo kilusios, bet kai pati 
susirgau, pradėjau domėtis, susi-
radau keletą pažįstamų moterų, 
kurios serga vėžiu ir su kuriomis 
galima kalbėtis, pradėjau domėtis 
jų ligomis ir tiesiog kilo mintis 

sukurti kažkokią grupelę.
Mes per feisbuką pradėjom ben-

drauti ir galvoju, rupūs miltai, rei-
kia kažkaip tuos žmonės sujudinti 
ir taip ir išėjo, kad aš pasiskam-
binau pirmiausia POLA projektų 
vadovui Virginijui Šauliui, kad mes 
iš Lazdijų ir norėtume tokią grupę 
įsteigti. Jis davė kontaktus man ir 
pradėjau ieškoti, kviesti žmones ir 
labai greitai jų atsirado. Kiti dar bi-
jojo, nedrąsiai atėjo, ne visi žmonės 
gali pasakyti, kad serga tokia liga, 
ne visi atsiveria.

Mes pradėjome kurti asociaciją 
nuo 8 žmonių, įkūrus labai greitai 
pradėjo rinktis žmonės. Per pus-
metį mūsų asociacija išaugo iki 
30 žmonių, šiandien mes jau turim 
61 narį, daug žmonių nepriklauso 
organizacijai, bet mus palaiko ir 
kuo toliau, tuo daugiau tokių žmo-
nių, ypač koronaviruso pandemijos 
metu.

– Su kokiomis viltimis žmonės 
ateina į asociaciją? Ko jie tikisi iš 
asociacijos?

– Jie nori visko: daugiau žinoti, 
renginių, paskaitų, psichologinės 
pagalbos, jie nori tiesiog pasikal-
bėjimų, nes tokia liga sergantys 
žmonės vieni kitus geriausiai su-
pranta, jiems net bendraut geriau 
– ko nepasakys namiškiui, tai pa-
sakys tokio paties likimo draugui. 
Mes orientuojamės į sportą, todėl 
organizuojame pėsčiųjų žygius. 
Asociacijos nariai labai aktyvūs, 
jie visur nori dalyvauti, bendrauti 
ir tiesiog būti kartu.

– Jūs gyvenate ne viename iš 
didžiųjų miestų, bet Lazdijuose, 
ir gydytis tenka važiuoti daugiau 
nei šimtą kilometrų, su kokiais 
sunkumais dėl to susiduriate?

– Gal problemų mes tokių netu-
rime. Psichologinės pagalbos, kam 
reikia specialistų, mes randame 
ir turime. Dabar mes laimėjom 
Europos Sąjungos projektą už 60 
tūkst. eurų, todėl veiklų turėsime 
daug. Jau beveik pusmetį Lazdijų 
autobusų parko autobusais mūsų 
rajono onkologiniai ligoniai, tu-

rintys POLA korteles, važiuoja su 
80 proc. nuolaida ir į Kauną, ir 
į Vilnių. Tai ši pagalba yra labai 
svarbi.

Lazdijų tarybos nariai padeda, 
vienas iš jų parūpino 42 nuolaidų 
korteles degalams. Tokia parama 
tiems, kurie patys važiuoja gydytis 
savo transportu, yra tikrai didelė. 
Mūsų merė Ausma Miškinienė 
padeda mūsų onkologiniams ligo-
niams – pernai skyrė kelionę į Šven-
tąją, suteikė asociacijai patalpas.

Tai tokių sunkumų nėra, gal net 
ir geriau, kad mes gyvenam ra-
jone, nes mums paprasčiau, mes 
lengviau prie visko prieiname ir 
nesvarbu, kad ta gydymo įstaiga 
toliau, mes viskuo aprūpinti. Pa-
vyzdžiui, kai buvo karantinas, tai 
kiti žmonės neturėjo galimybių 
nuvažiuoti į gydymo įstaigas, nes 
bijojo, negalėjo ar nenorėjo, o rei-
kia važiuoti į patikras. Pranešiau 
merei apie situaciją, ji užtikrino, 
kad pasirūpins onkologinių ligonių 
gabenimu į ligonines ir nenutrūks-
tamu gydymu.

– Kokie svarbiausi patarimai 
kitiems, kurie bijo tikrintis?

– Jeigu jau susirgai, tai jokiais 
būdais nesėdėk vienas užsidaręs, 
nes tai tikrai prie gero neprives. 
Kuo daugiau judėk, būk aktyvus. 
Aš, pavyzdžiui, labai daug vaikš-
čiodavau, dabar jau truputį apleidau 
šią veiklą, ir po 25 kilometrus nu-
eidavau. Taigi, kuo daugiau judėk, 
pasportuok, susitik su žmonėmis, 
tada prasivalo galva, mintys blogos 
išeina. Ieškok bendraminčių, tai 
irgi labai daug duoda ir yra svar-
bu, vieni kitus galima teigiamai 
nuteikti.

Svarbiausia – nieko nebijok, jei-
gu tu susidraugausi su liga, tai ir 
liga draugaus su tavimi, ji nekenks 
tau tiek daug. Daugėja susirgimų, 
bet reikia nepasiduoti, gyvenime 
reikia eiti į priekį, daryti viską, ką 
darei, o gal net daugiau. Žiūrėkite 
į viską pozityviai, nes gyvenimas 
yra gražus tada, kai tu pats sau nesi 
priešas.•
LRT.lt

Dalė Pupininkaitė. (Asmeninio archyvo nuotr.)
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Tik prasidėjusi javapjūtė džiugina 
žemdirbius: jau parduoda pirmąjį derlių 
Laukuose dūzgia kombai-
nai. Į aruodus byra pir-
masis derlius. Prasidėjo 
javapjūtė, tačiau ūkinin-
kai, nors ir džiaugiasi 
geru derliumi, daugžo-
džiauti nelinkę. Sako, dar 
tik pradžia.

„Mano žmona ūkininkauja, 
aš tik už berną“, – gerai nusi-
teikęs kalbėjo ūkininkės Irenos 
Basevičienės vyras iš Vartų kai-
mo (Lazdijų rajonas). Sakėsi, 
kad nors sekmadienis – šventa 
diena, bet bažnyčion nueisiąs, 
kai darbai nudirbti bus. Dabar, 
anot jo, geras oras, o javapjūtės 
darbai, žinia, nelaukia.

„Prieš tris dienas pradėjome 
javapjūtę. Mūsų nedaug sėta 
buvo, tad tuoj ir baigsime kūli-
mą“, – sakė Irenos Basevičienės 
vyras. Pasak jo, yra pagulusių 
kviečių, tačiau kol kas derlius 
geras. „Drėgmė tik 13. Viskas 
gerai“, – džiaugėsi ūkininkau-
jančios žmonos pagalbininkas 
AB „Kauno grūdai“ Šeštokų 
grūdų sandėliuose (Lazdijų ra-
jonas).

Alytaus rajono Simno seniū-
nijos Ąžuolinių kaimo ūkinin-
kas Gintautas Čepulis sakėsi 
pagelbstintis draugui – atvežęs 
draugo kviečius. Pats Gintautas 
su žmona taip pat ūkininkauja: 
dirba 60 hektarų žemės. „Nesa-
me stambūs“, – sakė jis.

Paklaustas apie derlių, patiki-
na, jog javapjūtės pradžia labai 
nebloga. „Paguldytų yra ir pas 
mus, bet jie nepriplakti prie že-
mės. Tad pakenčiama“, – tikino 
ūkininkas.

 O kainos, ar džiugina? Ponas 
Gintautas tik šypsosi. „Aišku, 

kuo daugiau, tuo geriau būtų“, 
– sakė jis. Dabar už toną kviečių 
ekstra klasės 15 proc. mokama 
163 eurai, pirmos klasės – 157 
Eur. „Vakar pabandėme kulti. 
Laikas“, – sakė jis. Ūkininkas 
dairosi į dangų, baiminasi  pras-
tų orų.

Kitas Simno seniūnijos Ąžuo-
linių kaimo ūkininkas Alvydas 
Rančelis pradėjo kulti kviečius 
sekmadienį. „Pirmas laukas. 
Dar drėgna“, – tarstelėjo jis. 
Rapsus jau nukūlęs. „Šiemet 
vidutiniškas rapsų derlius“, – 
tikino jis. Dirba apie 90 hektarų 
žemės.  

Ūkininkas Jonas Miškinis iš 
Simno seniūnijos Ąžuolinių 
kaimo pradėjęs kulti prieš dvi 
dienas.  Byra gerai.

„Ryte „ėjo“ į pirmą klasę, da-
bar jau tik į trečią“, – po pietų 
kalbėjo ūkininkas. Už trečios 
klasės kviečius ūkininkas te-
gaus 141 eurą. „Derlius ne-
blogas. Kokybės biskį trūksta. 
Išguldyti, smulkesnis grūdas“, 
– dėstė ūkininkas. Turi apie 60 
hektarų žemės.

 Į pavakarę jau ir jaunasis ūki-
ninkas Mantas iš Marijampolės 
savivaldybės Strazdų kaimo 
su grūdais atriedėjo. Sakė, pir-
mieji. „Pirmas derlius. Kokios 
trys dienos ir pas mus javapjūtė 
baigta“, – mano jis.

Nukulti turintis apie 20 hekta-
rų. Ar geras šiemet būsiąs der-
lius? „Niekada gerai nebūna“, 
– tarstelėjo vaikinas.

 „Matavome drėgmę, rodo 19, 
tai poryt bus galima kulti“, – 
sakė taip pat jaunasis ūkininkas 
Povilas Buzas.

Jis sėja apie 15–20 hektarų. 
Anot jo, kainos galėtų būti ir 

geresnės. „Tikrai nepamaišytų“, 
– tikino vaikinas. Pats nesandė-
liuoja, sandėlius dar tik ruošiasi 
statyti.

Krosniškiai tikino, kad tikra 
javapjūtė po sekmadienio pra-
sidės. Anot ūkininkaujančio 
Juozo, dabar aplink Krosną 
(Lazdijų rajonas) dar tik pa-
vieniai ūkininkai kokį plotelį 
nusikulia – pabandymui.

„Jeigu sėji, tai ir byra“, – 
juokavo iš Vartų kaimo (Laz-

dijų rajonas) atvykęs Algirdas 
Valentukonis. Daug sako ne-
sėjantis, tad galvos nesuka – 
nusikuls.

Iš Žuvinto atvykęs ūkinin-
kas Česlovas Sebecka sakėsi 
atvežęs draugo kviečius, o savo 
kulsiąs vėliau. Anot jo, kom-
bainu reikia „dalintis“, tad visi 
vieną dieną kulti negali – kulia 
paeiliui. „Kooperuojamės“, – 
tikino jis.

Česlovo laukų nedaug – tik 

7 hektarai. Sakėsi daug nega-
lintis sėti, nes anūkai juokiasi. 
„Užteks čia tau, tėvuk“, – liepia 
Česlovui jau užbaigti ūkininka-
vimą anūkai. Tačiau pats Česlo-
vas dirbantis, ir gana, savo, kaip 
pats sako, mišriame ūkelyje: 
galvijų laikantis, sėjantis. „Pas 
mani kaimi yra dar tokių nieko 
našlukių, tai turiu būti drūtas. 
Vis dirbu“, – kvatojo jis.•Dineta Babarskienė,
agroeta.lt

Prasidėjo javapjūtė, tačiau ūkininkai, nors ir džiaugiasi geru derliumi, daugžodžiauti nelinkę. (Dinetos Babarskienės 
nuotr.)

Išmokos ūkininkams didės, bet šie ne itin trykšta džiaugsmu 
žemės nuomos kaina taip pat di-
dės“, – teigia jis.

Anot jo, „sofos“ ūkininkai ne-
suka sau galvų: turi pievas, jas 
nusipjauna ir ramu. „O mes nieko 
neišlošime, nes už žemės nuomą 
atiduosime tuos pinigus, kuriuos 
gausime. Didėja išmokos, didės 
ir nuoma“, – įsitikinęs ūkininkas. 
Pasak jo, padidėjimas tiesioginių 
išmokų iš pirmo žvilgsnio lyg ir 
gerai, bet labiau įsigilinus išeitų, 
kad nieko gero.

Jo nuomonė paprasta: reikia, 
kad supirkimo kainos būtų geros 
ir nereiks jokių išmokų.

„Išmokos neišgelbės ūkininka-
vimo, reikia normalių supirkimo 
kainų. Čia didžiausia bėda“, – 
teigia jis.

Pasak jo, valstybės blogybė, 
kad išpaikino vadinamuosius pa-
šalpinius. „Jiems niekur neapsi-
moka dirbti, juolab, pas ūkininką. 
Juk reikės ateiti 5 valandą ryto 
melžti karvių, o jiems per anksti. 
Ir dar šūdinas bus, ir praustis reiks 

kasdien po kelis kartus – ne, jie to 
nenori, pašalpas gauna ir užtenka. 
Kita vertus, iš ko gi ūkininkui 
mokėti didesnius atlyginimus, 
kai jo produkcija nepabrango nė 
centu, dargi nukrito“, – tikina 
Mindaugas.

M. Žalys ūkininkauja 20 metų. 
„Anksčiau geriau gyvenau turė-
damas 16 karvių nei dabar 40“, 
– sako jis. Tik už sienos, kaimy-
ninėje Lenkijoje, už litrą pieno 
ūkininkas gauna – 0,35 euro, 
o Mindaugas gaunąs 0,10 euro 
mažiau – 0,25. Anot jo, gerovės 
valstybės įvaizdis kol kas toks: 
„tie, kurie lupa, lupkit, o tie, kurie 
gauna pašalpas – gulėkit“.

paSigenDa DėmeSio 
neDerlingų žemių 
nauDotojamS
„Kad ir nelabai daug didės, bet 
tai pliusas, ne minusas“, – sako 
Sigitas Arbačiauskas iš Lazdijų 
rajone esančio Bajoriškių kaimo, 

Asociatyvi nuotr.

Lietuvai po derybų su Eu-
ropos Komisija pavyko iš-
sikovoti didesnes tiesiogi-
nes išmokas žemdirbiams. 
Tačiau patys ūkininkai ne 
itin trykšta džiaugsmu. 
Kalbintieji net ne visi apie 
tai girdėję.

Lazdijų rajono savivaldybės Kai-
mo ir žemės ūkio plėtros skyriaus 
vedėja Jurgita Gudeliauskaitė 
sako, kad žinia džiugi, tačiau 
ūkininkų nuomonių dar nespėjusi 
išgirsti. „Visada norisi daugiau, 
bet jau bent kažkiek daugiau irgi 
yra gerai. Geriau negu nieko“, – 
teigia ji.

DiDžiauSia bėDa – nėra 
normalių Supirkimo kainų
Lazdijų rajone, Barčių kaime, 
ūkininkaujantis Mindaugas Ža-
lys sako, kad ūkininkai vėl liks 
it musę kandę. Anot jo, labiausiai 
išloš vadinamieji „sofos“ ūkinin-
kai. „Šis padidėjimas reiškia, kad, 
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Patyliukais lėlės atkeliavo į Lazdijų krašto muziejų 
Dineta Babarskienė
Ši istorija ne tik apie paro-
dą, bet ir apie šios parodos 
autorę auksinėmis ranko-
mis. Auksinėmis, žinoma, 
perkeltine prasme. Tačiau 
to, ką ji sugeba, gali pavy-
dėti net profesionalai.

Muziejininkė Rasa Benedi-
kienė pristatė savo autorinių lė-
lių parodą „Dieviškos“, kurioje 
pasitikome baltų mitologijos 
įkvėptas būtybes. Anot autorės, 
lėlės, eksponuojamos Lazdijuose, 
geriausiai jaučiasi gamtoje, sa-
voje stichijoje, tačiau būna labai 
dėkingos pakviestos į muziejus. 
„Patyliukais apie Lazdijus galvo-
jau ir štai aš čia su savo lėlėmis“, 
– prasitarė lėlininkė Rasa pristaty-
dama savo autorinių lėlių parodą 
Lazdijų krašto muziejuje. Rasa 
surengusi jau šešiolika autorinių 
lėlių parodų. 

Prieš septynerius metus pra-
dėjusi kurti lėles: tiesiog vieną 
vasaros sekmadienį pabandžiusi 
tai daryti ir taip „užsikabinusi“, 
kad daro iki šiol. „Kol jaučiu, kad 
man miela, kursiu“, – tikina pati 
kūrėja. Ji nenori, kad lėlės būtų tik 
interjero dekoracijos. Kurdama 
stengiasi, kad jos turėtų savitą 
nuotaiką, įsivaizduoja, ką jos ga-
lėtų veikti, galvoti, kiekvienai jų 
vardą duoda. „Aš taip įsivaizduo-
ju, kad jos turėtų  jaukiai sėdėti 
namuose ant knygų lentynos ar 
kažkur suradusios savąją vietelę 
skleisti pozityvumą“, – sako ji. 

Tiesa, pirmoji Rasos lėlė visai 
nepriminė dabartinių. Tai buvo 
mažutė, vos dešimties centimetrų 
aukščio (dabar Rasa kuria apie 
trisdešimt penkių centimetrų 
aukščio lėles) ir neturėjo vardo.

Lėlininkė Rasa Benedikienė 
yra laimėjusi Alytaus miesto sa-
vivaldybės jaunojo menininko 
stipendiją. „Jei ne ši stipendija, 
tai „Dieviškos“ parodoje prista-
tomos lėlės būtų gimusios daug 
vėliau. Mintį jau seniai brandinau, 
tereikėjo prisėsti...“ – pasakoja 
moteris. 

Lėlę sakosi gaminanti ir sa-
vaitę, ir dvi, mat neturi tokios 
prabangos sėsti ir gaminti visą 
dieną. Mano, kad jei laiko turė-
tų, galėtų pagaminti ir per dvi 
dienas. Jokių taisyklių iš anksto 
kūrėja nenusistato, kaip turėtų jos 
gimstanti lėlė atrodyti, gal todėl 
sunku pildyti užsakymus, geriau, 
kai klientai išsirenka iš jau paga-
mintų. „Gyvenime ir taip daug 
taisyklių, esame spraudžiami į 
rėmus, todėl kuriu laisvai, kaip 
jaučiu, kaip norisi, kaip man at-
rodo“, – pasakoja Rasa. 

Įdomu tai, kad menininkė nie-
kad nesapnuoja savo lėlių. „Aš 
tiesiog jas kuriu. Vienas detales 
pati darau, kitas surandu, parsi-
nešu, derinu audinius, siuvu retai, 
dažniausiai klijuoju. Veideliai, 
delnai, pėdos – iš modelino“, 
– pasakoja pašnekovė. O jeigu 
kas užsinorėtų pasigaminti lėlių, 
kokių medžiagų reikėtų įsigyti, 
norint pradėti kurti? „Turėkite 

modelino, turėkite vielos ir me-
džiagėlių, atraižėlių. Tai tokia 
laisvė, lėles galime pasigaminti 
iš bet ko“, – pataria Rasa. Ir dar 
sakė, kad mažas lėlytes labai pa-
prasta pasigaminti patiems.

Vieniems jos lėlės atrodo pa-
našios viena į kitą kaip du van-
dens lašai, kitiems – skirtingos. 
„Šis klausimas visada iškyla ir 
kiekvienas išsako vis kitokią 
nuomonę“, – pastebi ji. Tačiau 
nieks nesiginčija, kad žiūrėti į 
jas gera, gal todėl, kad lėlininkė 

lėlių nekuria būdama blogos nuo-
taikos, nes nori į jas sudėti viską, 
kas geriausia, juk kartu atiduoda 
dalelę savęs. 

Rasos lėlės jaukiai įsitaisė Laz-
dijų krašto muziejaus palėpėje. 
„Čia jau ne visos lėlės, kurios 
buvo sukurtos šiai parodai, kitos 
per karantiną iškeliavo“, – pra-
sitarė autorė. Taip jau yra, kad 
vardus ir savo istorijas turinčios 
lėlės dažniausiai atsisveikina su 
jas sukūrusia Rasa. O per sep-
tynerius metus lėlių sukurta nei 

daug, nei mažai: daugiau nei 100. 
Net pati autorė tiksliai nežino 
kiek? Kaip pati sako, gal 120, o 
gal ir 130 sukūrusi. „Jeigu jau-
čiu, kad negali kuri lėlė manęs 
palikti, pasilieku sau“, – tikina 
pati Rasa. Paklausta, kiekgi kai-
nuoja jos lėlės, Rasa sako, kad 
dažnai jai labai sunku nustatyti 
kainą, dažniausiai nuleidžianti ir 
parduodanti pigiau nei lėlė verta. 
Ir vis tik, kiek kainuoja tokia ran-
kų darbo lėlė? „Apie 80 eurų“, – 
įvardijo kainą lėlininkė. •

Išmokos ūkininkams didės, 
bet šie ne itin trykšta džiaugsmu 
prisistatydamas kaip ūkininkau-
jančios žmonos pagalbininkas.

Jį neramina, kad nedidėja išmo-
kos už nederlingų vietovių žemes. 
„O toks padidėjimas turėtų būtų 
ženklus, skiriamas tokių žemių 
turėtojams, naudotojams“, – sako 
Sigitas.

Jis pastebintis, kad nenašio-
se žemėse, siekiant optimalaus 
derliaus, pilama nemenkai trąšų, 
kurios vis tik neduoda reikia-
mo efekto ir neša žalą aplinkai, 
pačiam žmogui. „Stengdamiesi 
gauti kuo geresnį derlių, be saiko 
pildami trąšas, kenkiame patys 
sau, aplinkai. Kai žmogus ken-
kia pats sau, yra nenormalu. Kad 
netekėtų trąšų upeliais į ežerus, 
nereikėtų vaikytis tų didelių der-
lių kaip našiose žemėse, bet būtų 
galima pragyventi, reikėtų kom-
pensuoti daugiau tokiems ūkinin-
kams, – sako pašnekovas. Dabar 
kompensuojama, bet tik dalinai. 
„Dzūkai kulia 3, daugiausia 4 
tonas kviečių, o gerose žemėse 
kulia 8 ir net 10 tonų. Atotrūkis 
didžiulis“, – lygina jis.

Vieni apie padidėsiančias išmo-
kas nė negirdėję, kiti dar nelinkę 
tikėti gražiais žodžiais

Lazdijų rajono savivaldybės 
Kaimo ir žemės ūkio plėtros sky-

riaus vyresn. specialistas Gedimi-
nas Jančiulis, dirbantis Kapčia-
miesčio seniūnijoje, sako, kad dar 
ne visi ir žino apie didėsiančias 
tiesiogines išmokas.

„Anksčiau paštininkas su di-
džiausiu krepšiu spaudą nešiojo, 
o dabar rankoj laikraštukus nešasi 
visos aptarnaujamos zonos, kiti, 
be abejo, internete pasiskaito. 
Kitas skaitytų, bet laiko neturi 
vasarą. Kaimo žmonės skaito 
daugiau žiemos vakarais, vasarą 
jie darbų turi“, – sako specialistas, 
kurio nė kiek nestebina, kad ne 
visi dar girdėję šią žinią.

Anot jo, padidės tada, kai žmo-
nės gaus. „O dabar iš kur jie žino, 
ar padidės? Gal čia tik gražūs 
žodžiai?“ – svarsto pašnekovas. 
Anot jo, žmonės nekomentuoja, 
mat pažadais nusivylę, o kai jau 
saujoj turės, tada kažką sakys. 

„Pasakys, ar gerai, ar galėjo 
ir daugiau duoti. Kad per daug, 
aišku, nesakys, nes niekad nebūna 
per daug“, – kalba jis.

Tikina, kad paprastas kaimo 
žmogus dažnai būna pamalonin-
tas, o pažadai nebūtinai išpildomi. 
„Kaimo žmonės nelinkę tikėti, kai 
dar tik parašyta kažkur – didžioji 
dauguma net netiki tuo, mat ap-
gaudinėjami jau ne kartą buvo“, 
– kalba specialistas apie kaimo 

realybę.
„Kap jau rankoj bus, tai sa-

kysim. O dar tai kų cia sakyc“, 
– kraipo galvas dzūkeliai. Anot 
Gedimino, ne paslaptis, kad kai-
mo žmonės vis dar žemesne kasta 
laikomi: galvojama, kaip pasakys, 
taip bus gerai. „Pažadėsi – pa-
tiešysi, neišpildysi – negriešysi. 
O dabar tas griekas ne tokis ir 
baisus mūs valdžiom“, – kalba 
pašnekovas.

Kad išmokos būtų lygios su ki-
tomis ES šalimis, kurių ūkininkai 
gauna ženkliai daugiau, vargu, 
ar besulauks vyresnio amžiaus 
žmonės. „Mes jau nesulauksime“, 
– tikina vyriškis. Ūkininkams da-
bar pats darbymetis. Javapjūtė 
prasidėjo.

Rimas Bindokas ūkyje Kalva-
rijos savivaldybėje, Akmenynų 
kaime, šiuo metu iš laukų neiš-
važiuoja: kulia rapsus. Ūkininkas 
dirba apie 180 hektarų žemės. Ti-
kina, kad kol kas niekas jam ne-
padidėjo, o kai jau didėsią, matys. 
Sako, nė negirdėjęs paskutinių 
naujienų. Anot ūkininko, dabar ne 
tas galvoj, darbai nelaukia, kie-
kviena minutė brangi. „Jei duos, 
tai gerai“, – tarsteli jis.

Dineta Babarskienė,
agroeta.lt

Ko apie tiesiogines išmokas 
nepasakė tautos išrinktieji? 
Pasakė stambūs ūkininkai
Vis netylant kalboms apie 
Lietuvos institucijų iško-
votas didesnes tiesiogines 
išmokas šalies žemės ūkiui, 
Aukštaitijoje ūkininkau-
jantis Gintaras Girniukaitis 
tiesiai rėžė: „Apie kokią 
dabartinę 170 eurų už ha 
išmoką kalba Prezidentas, 
kiti valdžios atstovai, jei 
realiai ūkininkai viduti-
niškai už ha gauna apie 120 
eurų“.

G. Girniukaitis portalui „Agroeta“ 
pateikė dokumentus, įrodančius, 
jog 2019 m. deklaravęs 328 ha 
savo dirbamos žemės, tiesioginių 
išmokų gavo apie 39 tūkst. eurų, 
o tai sudarė tik 119 Eur/ha.

Lietuvoje tiesiogines išmokas 
už deklaruotus žemės plotus suda-
ro: pagrindinė tiesioginė išmoka, 
išmoka už pirmuosius hektarus, 
žalinimo išmoka, išmoka jauna-
jam ūkininkui, susietoji parama 
už plotą ir susietoji parama už 
gyvulius. Todėl, suprantama, kad 
didesnieji ūkiai neatitinka visų 
kriterijų.

„Agroeta“ pakalbino stambes-
niuosius ūkininkus ir žemės ūkio 

bendrovių vadovus ir įsitikino, 
kad iš tiesų šie ūkiai gauna maž-
daug 115–130 eurų išmokų už 
ha deklaruotos žemės ir įvairių 
gyvulių bandas.

Suprantamas ūkininko G. Gir-
niukaičio nepasitenkinimas, juk 
valdžios atstovai nuolat lygina 
dabar „iškovotą“ 178 eurų išmo-
ką su europiniu vidurkiu ir sako: 
„Taip, mūsų gaunamos išmokos 
yra mažesnės nei Vokietijoje ar 
Lenkijoje“. Tačiau lyginti reikia 
ne 178, o realią 120 eurų išmoką. 
Skirtumas neabejotinai šokiruo-
tų.

Valdžia pasakys: „Didžioji dalis 
ūkininkų už ha gauna 170 eurų“. 
Bet kas yra toji „didžioji dalis“? 
Juk vien Vilniaus rajone ūkinin-
kų, dėl visiems žinomų priežasčių 
yra priskaičiuojama tūkstančiai. 
Bet argi jie kada nors dirbo žemę, 
augino gyvulius? Žinoma, kad 
ne. Tokiems „sofos ūkininkams“ 
šiandien yra mokama po 170 Eur/
ha, o nuo kitų metų bus – po 178, 
kol 2027 metais pasieks ir 215 
Eur/ha.

G. Girniukaitis dirba apie 300 
ha savo ūkio žemės, augina apie 

Nukelta į 10 psl. » 

Muziejininkė Rasa Benedikienė pristatė savo autorinių lėlių parodą „Dieviškos“.
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Aidas kelionis
Žmogus yra Dievo apdovanotas įvai-
riausiais gabumais ir polinkiais. Turbūt 
viena didžiausių Aukščiausiojo dovanų 
yra humoro jausmas. Be jo mūsų gyve-
nimas būtų iš tiesų visiškai prėskas ir be 
galo nuobodus. Humoras ne tik padeda 
ištverti rūsčią ir pilką kasdienybės ru-
tiną, bet ir neretai gelbsti, kai žmogų 
ištinka mažesnės ar didesnės negandos. 
O juk yra žmonių, kurie verkia nosinę 
pametę lyg būtų praradę šimtą eurų. 
Apskritai humoro jausmo neturėjimą 
netgi galima palyginti su rimta negalia. 
Juk visuomet geriau yra matyti šviesią-
ją gyvenimo pusę.

Ko gero, kiekvienas žmogus studijų 
metus prisimena su nostalgija. Juk per 
juos tiek daug smagaus ir linksmo pa-
tirta. Žinoma, geriausias laikas prabėg-
davo studentaujant, bet norint tai daryti 
reikėdavo pasimokyti, ir nemažai. Mė-
nesiai linksmai leidžiant laiką greitai 
praeidavo ir sulaukdavai sesijos, kurios 
metu paūždavai tik išlaikęs egzaminus. 
Vienas mano kurso draugas labai gerai 
mokėsi, bet ruošiantis kokiam nors eg-
zaminui, jo geriau būdavo nesusitikti. 
Jis be galo panikuodavo prieš žinių 
patikrinimus ir meistriškai mokėda-
vo tuo užkrėsti kitus. Prieš bet kurį 

egzaminą dejuodavo, koks jis sunkus, 
nors paklaustas atsakymo kokia nors 
tema berdavo kaip žirnius į sieną. Tai 
dar labiau sugadindavo nuotaiką kurso 
draugams. Na, o minėtasis bendrakur-
sis egzaminus išlaikydavo tik gerais ir 
labai gerais pažymiais. Šiaip jis buvo 
šaunus vyrukas, bet sesijos metu prieš 
egzaminus jo vengdavau.

Kiekvienam žmogui gyvenime geriau 
sutikti tokius, kuriems pusė stiklinės 
vandens atrodo pusiau pilna, o ne pusiau 
tuščia. Bet apsidairykime ir prisipažin-
kime, kiek daug tokių, kurie dejuoja, 
niurzga ir verkšlena kalbėdami bet kokia 
tema. Neretai net ir nesant jokios prie-
žasties. Kas benutiktų, tokiems tipams 
viskas blogai. Dar būtų pusė velnio, 
jeigu jie negatyvias mintis ir nusiteikimą 
pasiliktų sau, bet dažniausiai kaip tik šie 
dalykai yra perduodami ir užkraunami 
kitiems: šeimos nariams, giminėms, 
kolegoms, kaimynams, draugams. O 
priežasčių paniurzgėti visuomet randa-
ma. Ir nebūtinai jos yra realios, o dažnai 
būna išgalvotos. Niurzgliai tiesiog minta 
blogiu, o jeigu vyksta iš tiesų akivaizdūs 
geri dalykai, tuomet jie to tiesiog negali 
pakęsti. Net oras virsta priežastimi pa-
siskųsti. Kai šalta, negerai, o kai karšta, 
dar blogiau, nes, kai šalta ir daug sniego, 
žmonės patiria daugiau nepatogumų: 
reikia šiltai apsirengti, važinėti ne vi-
suomet gerai nuvalytais keliais, mokėti 
už šildymą arba pačiam kūrenti krosnį. 
O vasarą, kai šilta ir gera, niurzgliams 
dar blogiau negu blogai, nes tokiu metu 
žmonės išties tampa laimingesni: pra-
sideda atostogų metas, galima šildytis 
saulutėje ir mirkti ežeruose ar jūroje, kur 
nors nuvykti ar tiesiog mėgautis gamtos 
teikiamais malonumais. O niurzgliai, 
matydami aplinkui patenkintus žmones, 
dar labiau niršta ir pyksta.•

Didelis biuro popieriaus 
pasirinkimas

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

ketvirtaDieniS, liepos 30 d. Saulė teka 5.25, leidžiasi 21.25, dienos ilgumas 
16.00. Priešpilnis. Vardadieniai: Abdonas, Nortautas, Radvilė, Donatilė.

LRT TV
ketvirtadi
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.15 „Džesika Flečer“.
 10.00 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“. 
 10.45 „Hadsonas ir 

Reksas“. 
 11.30 Kas ir kodėl? 
 12.00 Pasaulio puodai. 
 13.00 Įdomiosios atos-

togos. 
 13.58 Loterija „Keno 

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 Šoka Lietuva.
 16.45 „Seselė Beti“.
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Kas ir kodėl?
 18.30 Stambiu planu. 
 19.30 Pasaulio teisuoliai. 
 20.25 Loterija „Keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.29 Loterija „Jėga“.
 21.30 Nacionalinė ekspe-

dicija. 
 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 „Kostiumuotieji“.
 23.45 „Čikagos policija“. 
 0.30 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
Gydytojas Vladas 
Kuzma“. 

 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Vakaras su Edita. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Stambiu planu. 
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 Kas ir kodėl? 
 3.30 Dviračio žinios.
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 „Kostiumuotieji“.
 4.50 Dienos tema.
 5.15 „Seselė Beti“.

LNK
 6.20 „Iš širdies į širdį“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Rosenheimo 

policija“.
 11.00 Nuo... Iki... 
 11.30 „Būrėja“.
 13.30 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „Našlaitės“.
 15.30 „Laukinis miestas“.
 16.30 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.30 „Stebuklas“.
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2. 
 20.00 „Turtuolė varguolė“.
 21.00 Nuo... Iki...
 21.30 Žinios.
 22.20 Sportas.
 22.27 Orai.
 22.30 „Tikras išban-

dymas“.
 0.45 „Mirtinas ginklas“.
 1.40 „Įkalinti“.
 3.15 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.45 Alchemija. VDU 

karta. 

 5.15 RETROSPEKTYVA. 

TV3
 6.25 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.55 „Stičas“.
 7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 „Viešbutis“.
 9.00 „Šviesoforas“
 10.00 „Palaužti sparnai“.
 12.00 „Tikroji žvaigždė“.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.25 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 „Viešbutis“.
 20.30 „Blogoms mergi-

noms – viskas“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai.
 22.00 „Laiko polici-

ninkas“.
 0.00 „Skubi pagalba“.
 1.00 „Einšteinas“.
 1.55 „Legendos“.
 2.45 „Amerikietiška 

siaubo istorija“.
 3.35 „Skubi pagalba“.
 4.25 „Kietuoliai“.
 4.50 „Naujakuriai“.
 5.30 „Einšteinas“.

BTV
 6.25 „CSI. Majamis“.
 7.25 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.35 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 9.35 „Ekstrasensai tiria“.
 10.35 „Įteisintas faras“.
 11.35 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 12.35 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 16.00 „Ekstrasensai tiria“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Kobra 11“.
 18.30 „CSI. Majamis“.
 19.30 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Žvaigždžių kelias. 

Į begalybę“.
 23.20 „Tylus įniršis“.
 1.15 „Kobra 11“.
 2.05 „Ekstremalūs 

išbandymai“.
 2.55 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 3.40 „Visa menanti“.

Dzūkijos TV
 5.29 Programa.
 5.30 „Gluchariovas“.
 6.30 Skonio reikalas. 
 7.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 8.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 9.00 „Pone prezidente“.
 9.30 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.

 11.00 „Reali mistika“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Tiek žinių. 
 12.30 „Pone prezidente“.
 13.00 „Gluchariovas“.
 14.00 „Paslaptys“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.20 Sportas.
 16.28 Orai.
 16.30 Skonio reikalas. 
 17.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 18.00 Reporteris.
 18.20 Sportas.
 18.28 Orai.
 18.30 „Gyvenk taupiau“.
 18.50 „Laisvės keliu“.
 19.25 „Svečiuose pas 

Marceliutę“.
 20.00 „Dainuok, Dzūkija“.
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „Paslaptys“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.
 22.58 Orai.
 23.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 23.30 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 0.30 „Reali mistika“.
 1.30 „Paslaptys“.
 2.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.20 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 4.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 4.25 „Pone prezidente“.
 4.45 „Reali mistika“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Džiazo muzikos 

vakaras. 
 6.50 Dainos prie jūros.
 7.00 Literatūros 

pėdsekys. Rimas 
Burokas. 

 7.30 „Džiunglių knyga“.
 7.40 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas“.
 7.55 „Leksė ir Lotė – 

šauniosios detek-
tyvės dvynukės“.

 8.20 „Džeronimas“.
 8.45 Gustavo enciklope-

dija.
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 Kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 12.40 Veranda. 
 13.05 Pasaulio Lietuva. 
 14.00 „Laikinosios 

sostinės feno-
menas. Architektai 
Sprindžiai“.

 14.25 „Laikinosios sos-
tinės fenomenas. 
Vladas Nagius-Na-
gevičius“.

 14.55 Aktoriaus Vytauto 
Tomkaus 80-
mečiui. Vakaro 
autografas. Filmo 
„Tadas Blinda“ 
kūrybinė grupė. 

 15.50 „Džiunglių knyga“.
 16.00 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas“.
 16.15 „Leksė ir Lotė – 

šauniosios detek-

tyvės dvynukės“.
 16.40 Gustavo enciklope-

dija. 
 17.10 „Dvynukės“.
 17.55 „Dauntono abatija“.
 18.45 Daiktų istorijos. 
 19.40 „Kino istorija. 

2000-ieji ir šie 
laikai“.

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Ateitis“.
 23.15 Kelionės su „Isto-

rijos detektyvais“. 
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 Euromaxx. 
 1.10 Džiazo muzikos 

vakaras. 
 2.00 Dainos prie jūros.
 2.15 Čia – kinas. 
 2.45 Literatūros 

pėdsekys. Rimas 
Burokas. 

 3.15 Duokim garo! 
 4.40 Nacionalinis turtas. 

Laida „Būtovės 
slėpiniai“. 

 5.05 Stilius. 

TV1
 6.10 „Pasisvėrę ir 

laimingi“.
 7.00 „Tėvas Motiejus“.
 8.10 „Dvi širdys“.
 10.10 „Akloji“.
 12.25 „Seklė Agata“.
 13.30 „Sunkių nusikaltimų 

skyrius“.
 14.30 „Danė Lovinski“.
 15.30 „Sekliai“.
 16.30 „Būk su manim“.
 18.00 „Balta – meilės 

spalva“.
 19.00 „Danė Lovinski“.
 20.00 „Sekliai“.
 21.00 PREMJERA. 

„Prancūziška 
žmogžudystė. 
Nusikaltimas Hero 
departamente“.

 23.05 „Aukštakulnių 
kerštas“.

 0.55 „Įsimylėjęs kara-
lius“.

 3.00 „Nusikaltimas 
šiaurėje. Kliuverio 
paslaptis“.

 4.30 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Kobra 11“.
 8.30 Ūkio šefas.
 9.30 „Virtuvė“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Univeras“.
 12.35 „Makgaiveris“.
 13.30 „Gelbėtojai“.
 14.30 „Saša ir Tania“.
 15.00 „Kobra 11“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Univeras“.
 18.00 „Virtuvė“.
 19.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 20.00 „Gelbėtojai“.
 21.00 „Kelionė po 

koledžus“.
 23.35 „Havajai 5.0“.
 0.35 „Kaulai“.
 1.30 „Svieto  

lygintojai“.
 2.15 „Rouzvudas“.

Ko apie tiesiogines išmokas 
nepasakė tautos išrinktieji? 
Pasakė stambūs ūkininkai
100 mėsinių galvijų. Jis yra vidutinio ūkio 
savininkas, kuriantis Lietuvai BVP. Tokie 
kaip jis ir stambesnieji bei kiek smulkesni 
žemdirbiai gamina maistą visai šaliai ir 
eksportui, o ką sukuria 3–6 ha ūkio savi-
ninkas? Dažnai jis net savęs neišlaiko ir, 
suprantama, išmokas pravalgo. Bet juk 
tiesioginių išmokų paskirtis yra skatinti 
maisto gamybą. Tai kur čia logika?

Tiek G. Girniukaitis, tiek kiti kalbinti 
ūkininkai mato didėjančių išmokų žalą 
vidutiniams ir stambiems ūkiams – išaugs 
žemės nuomos kaina.

„Jei žemės savininkams Anykščių ar 
Molėtų rajone už hektarą nederlingos že-
mės nuomai pasiūlau 100–150 eurų, jie 
juokiasi, sako, mes kitais metais gausim 
po 178“, – pasakoja G. Girniukaitis.

Jau dabar aplink Kėdainius ūkininkai 
už žemės nuomą moka 150–200 eurų/ha, 
o padidėjus išmokoms, kaina dar labiau 
išaugs ir išmokos šios nuomos kainos 
tikrai nepadengs. „Galėtų tiesioginių iš-
mokų visai nebūti, nes jos tik įneša daug 
sumaišties“, – sakė apie 1000 ha dirbantis 
ūkininkas (pavardė redakcijai žinoma).

Taigi, kalbintų ūkininkų nuomone, 
Lietuvos Respublikos Prezidentas di-
desnes išmokas išsiderėjo žemės sa-
vininkams, o ne ūkininkams, o visos 
šitos kalbos apie išmokų didėjimą yra 
skirtos tikrų ūkininkų ir visuomenės 
supriešinimui, žemdirbių, kaip tautos 
išlaikytinių, parodymui.•
Dainius ŠePeTYs,
agroeta.lt
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 6.00 Lietuvos Respu-
blikos himnas.

 6.02 Labas rytas, 
Lietuva.

 9.15 „Džesika Flečer“.
 10.00 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“. 
 10.45 „Hadsonas ir 

Reksas“. 
 11.30 Kas ir kodėl? 
 12.00 Pasaulio  

teisuoliai. 
 13.00 Įdomiosios atos-

togos. 
 13.58 Loterija „Keno 

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 Šoka Lietuva.
 16.45 „Seselė Beti“.
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Kas ir kodėl?
 18.30 Visi kalba. 
 19.30 Beatos virtuvė. 
 20.25 Loterija „Keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 20.59 Loterija „Jėga“.
 21.00 „Auksinis protas. 

Vasara“.
 22.15 „„Ilsėkis ramybėje“ 

departamentas“. 
 23.50 „Dėdė Bakas“.
 1.30 „Julija“.
 2.10 Visi kalba. 
 3.00 LRT radijo  

žinios.
 3.05 Kas ir kodėl?
 3.30 Šventadienio 

mintys. 
 4.00 LRT radijo  

žinios.
 4.05 Kultūros diena. 
 5.00 LRT radijo  

žinios.
 5.05 Šoka Lietuva.
 5.15 „Seselė Beti“.

LNK
 6.30 „Iš širdies į  

širdį“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Rosenheimo 

policija“.
 11.00 Nuo... Iki... 
 11.30 „Būrėja“.
 13.30 „Turtuolė  

varguolė“.
 14.30 „Našlaitės“.
 15.30 „Laukinis  

miestas“.
 16.30 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2 penktadienis. 
 21.00 „Pabėgimo planas“.
 23.15 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 1.30 „Vampyrai užkniso 

juodai“.
 2.55 „Tikras išban-

dymas“.
 4.40 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.25 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.55 „Stičas“.
 7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 „Viešbutis“.
 9.00 „Šviesoforas“.
 10.00 „Palaužti  

sparnai“.
 12.00 „Tikroji  

žvaigždė“.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.25 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 „Miegančioji 

gražuolė“.
 21.05 „Iksmenai. 

Praėjusios ateities 
dienos“.

 23.45 „Lemtingas posūkis 
2. Aklavietė“.

 1.40 „Transporteris 2“. 
 3.10 „Mirtinas šūvis“.
 5.10 „Tai – mes“.

BTV
 6.25 „CSI. Majamis“.
 7.25 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.35 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 9.35 „Ekstrasensai  

tiria“.
 10.35 „Įteisintas faras“.
 11.35 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 12.35 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 16.00 „Ekstrasensai  

tiria“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Kobra 11“.
 18.30 „CSI. Majamis“.
 19.30 „Amerikietiškos 

imtynės“.
 21.30 „Numeris 44“.
 0.15 „Žvaigždžių kelias. 

Į begalybę“.
 2.15 „Ekstremalūs 

išbandymai“.
 3.05 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 3.50 „Visa menanti“.

Dzūkijos TV
 5.29 Programa.
 5.30 „Gluchariovas“.
 6.30 Pagaliau savait-

galis. 
 7.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 8.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 9.00 „Pone  

prezidente“.
 9.30 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.00 „Reali mistika“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Tiek žinių. 
 12.30 „Pone prezidente“.
 13.00 „Gluchariovas“.
 14.00 „Paslaptys“.
 15.00 „Reali mistika“.

 16.00 Reporteris. 
 16.20 Sportas.
 16.28 Orai.
 16.30 Pagaliau savait-

galis. 
 17.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 18.00 Reporteris. 
 18.20 Sportas.
 18.28 Orai.
 18.30 „Žemės ir laiko 

prakalbinimas“.
 19.00 Aktualijų laida. 
 19.35 „Dainuok,  

Dzūkija“.
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „Paslaptys“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.
 22.58 Orai.
 23.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 23.30 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 0.30 „Reali mistika“.
 1.30 „Paslaptys“.
 2.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.20 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 4.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 4.25 „Pone  

prezidente“.
 4.45 „Reali mistika“.
 5.35 Pagaliau savait-

galis. 
 6.00 „Pone  

prezidente“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Džiazo muzikos 

vakaras. 
 6.55 Kauno bažnyčios: 

miesto tapatumo 
kodas. Šv. Ger-
trūdos (Marijonų) 
bažnyčia.

 7.00 Mokslo sriuba. 
 7.30 „Džiunglių knyga“.
 7.40 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas“.
 7.55 „Leksė ir Lotė – 

šauniosios detek-
tyvės dvynukės“.

 8.20 „Džeronimas“.
 8.45 Gustavo enciklope-

dija. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 Kultūrų kryžkelė. 

Rusų gatvė. 
 12.40 Išsaugota  

istorija. 
 13.05 Legendos. Šiandien 

ir visados. Skulpto-
rius Leonas Strioga. 

 14.00 Daiktų istorijos. 
 14.55 „Kino istorija. 

2000-ieji ir šie 
laikai“.

 15.40 Muzikinis intarpas.
 15.50 „Džiunglių knyga“.
 16.00 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas“.
 16.15 „Leksė ir Lotė – 

šauniosios detek-
tyvės dvynukės“.

 16.40 Gustavo enciklope-
dija. 

 17.10 „Dvynukės“.
 17.55 „Dauntono  

abatija“.
 18.45 Daiktų istorijos. 
 19.35 Kultūros diena. 
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Premjera. „Kai kelio 

atgal nebėra“.
 22.30 „Meilė – tik tai, kas 

tikra“. 
 23.35 Lengvai ir linksmai! 

Edmundas 
Kučinskas.

 24.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 „Hiphopo evoliu-

cija“.
 2.15 „Ateitis“.
 3.55 Klausimėlis. 
 4.10 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 4.40 Nacionalinis turtas. 

Laida „Būtovės 
slėpiniai“.

 5.05 Nacionalinė ekspe-
dicija „Dniepru per 
Ukrainą“.

TV1
 6.10 „Pasisvėrę ir 

laimingi“.
 7.00 „Tėvas  

Motiejus“.
 8.10 „Dvi širdys“.
 10.10 „Akloji“.
 12.25 „Seklė Agata“.
 13.30 „Sunkių nusikaltimų 

skyrius“.
 14.30 „Danė Lovinski“.
 15.30 „Sekliai“.
 16.30 „Būk su manim“.
 18.00 „Balta – meilės 

spalva“.
 19.00 „Danė Lovinski“.
 20.00 „Sekliai“.
 21.00 PREMJERA. „Komi-

sarė Helena Dorn. 
Žinia iš Prahos“.

 22.55 „Sicilijos  
mafija“.

 0.45 „Įsimylėjęs kara-
lius“.

 2.50 „Prancūziška 
žmogžudystė. 
Nusikaltimas Hero 
departamente“.

 4.25 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Kobra 11“.
 8.30 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 9.00 Statybų gidas.
 9.30 „Virtuvė“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.35 „Univeras“.
 12.35 „Makgaiveris“.
 13.30 „Gelbėtojai“.
 14.30 „Saša ir Tania“.
 15.00 „Kobra 11“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Univeras“.
 18.00 „Virtuvė“.
 19.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 20.00 „Gelbėtojai“.
 21.00 Žinios.
 21.55 Sportas.
 21.58 Orai.
 22.00 „Geležinis žmogus 

2“.
 0.35 „Patruliai“.
 2.25 „Pagieža 3“.
 3.55 „Rouzvudas“.
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LRT TV

 6.00 Lietuvos Respu-
blikos himnas.

 6.05 Klausimėlis. 
 6.25 Pasaulio puodai. 
 7.20 „Bebė ir Tina. 

Sutrikę ir apkerėti“. 
 9.00 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 Pasaulio doku-

mentika. „Rudieji 
lokiukai ir aš“.

 12.55 Pasaulio 
dokumentika. 
„Lotynų Amerikos 
platybėse. Pata-
gonija. Pasaulio 
pakraštys“.

 13.50 „Džesika Flečer“.
 15.28 Loterija „Keno 

Loto“.
 15.30 Žinios. Orai.
 15.45 Sveikinimų kon-

certas. 
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Euromaxx. 
 18.30 Vakaras su Edita. 
 19.30 Stilius. 
 20.25 Loterijos „Keno 

Loto“ ir „Jėga“.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 „Vakarėja“ su 

Martynu Starkumi. 
 22.30 „Tvirti vyrukai“.
 0.05 „Ilsėkis ramybėje“ 

departamentas“.
 1.40 „Kai kelio atgal 

nebėra“.
 3.10 Vieno buto istorija. 

Balys Sruoga. 
 3.55 Šoka Lietuva.
 4.20 „Bebė ir Tina. 

Sutrikę ir apkerėti“.

LNK
 6.50 „Stivenas Visata“.
 7.35 „Nepaprastas 

Gumuliuko gyve-
nimas“.

 8.00 „Ogis ir tarakonai“.
 8.20 „Berniukas Blo-

giukas.
 8.45 „Tomo ir Džerio 

šou“.
 9.10 „Neramūs ir 

triukšmingi“.
 9.35 „Tinginių miestelis“.
 10.00 „Tomas ir Džeris“.
 11.40 „Trys nindzės 

sugrįžta“.
 13.30 „Ponas Bynas“.
 14.30 „Zatura. Nuotykiai 

kosmose“.
 16.35 „Paskutinis tėvų iš-

bandymas. Mažieji 
Fokeriai“.

 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 „Debesuota, 

numatoma mėsos 
kukulių kruša 2“.

 21.25 „Tėtukas namie 2“.
 23.25 „Kietuolis Rodas“.
 1.10 „Pabėgimo planas“.

TV3
 6.30 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.00 „Bakuganas. Kovos 

planeta“.
 7.30 „Ilgo plauko 

istorija“.

 8.00 „Galingasis 6“.
 8.30 Kitsy.
 9.00 Sveiki atvykę.
 9.30 Maisto kelias.
 10.30 Penkių žvaigždučių 

būstas.
 11.00 „Mano mažoji 

sesutė Mirai“.
 13.00 „Čihuahua iš 

Beverli Hilso“.
 14.50 „Nuleist peris-

kopą!“.
 16.45 Ekstrasensų mūšis.
 18.30 TV3 žinios.
 19.17 TV3 sportas.
 19.22 TV3 orai.
 19.25 Eurojackpot.
 19.30 „Garfildas“.
 21.05 „Holograma 

karaliui“.
 23.00 „Ta nejauki 

akimirka“.
 1.00 „Pakvaišę dėl 

Merės“.
 3.05 „Laiko polici-

ninkas“.
 4.50 „Legendos“.

BTV
 6.00 „Geriausi šuns 

draugai“.
 7.00 „Pričiupom!“.
 7.30 „Juodasis sąrašas“.
 8.30 Lituanos Locos. 
 10.00 „Geriausi šuns 

draugai“.
 10.30 „Nepaprastos žmo-

gaus galimybės“.
 11.30 „Pričiupom!“.
 12.00 „Spec. būrys. 

Išlieka stipriausi“.
 13.00 „Gordonas Ramzis. 

Iki pragaro ir atgal“.
 14.00 „Pragaro virtuvė“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.05 „Ekstrasensų 

mūšis“.
 18.20 „Kas žudikas?“.
 19.30 „Jūrų pėstininkai“.
 20.30 „Juodasis sąrašas“.
 21.30 „International“.
 23.50 „Ryklys robotas“.
 1.25 „Kriminalinė 

Maskva“.
 2.10 „Numeris 44“.

Dzūkijos TV
 6.59 Programa.
 7.00 „Pone prezidente“.
 7.20 „TV Europa 

pristato. Vyrų še-
šėlyje. Magdalena 
Avietėnaitė“.

 7.55 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 

 9.00 Bušido ringas. 
 9.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 10.00 Vantos lapas. 
 10.30 Pagaliau savait-

galis. 
 11.00 Skonio reikalas. 
 12.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 14.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 16.00 Žinios.
 16.28 Orai.
 16.30 Pinigų karta. 
 17.00 Gyvenimas.
 18.00 Žinios.
 18.28 Orai.
 18.30 „Šerloko Holmso 

ir daktaro Vatsono 
nuotykiai. Šantažo 
karalius“.

 20.00 Žinios.
 20.28 Orai.
 20.30 „Gluchariovas“.
 22.30 Žinios.
 22.58 Orai.
 23.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 0.00 Skonio reikalas. 
 1.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 2.50 „Šerloko Holmso 

ir daktaro Vatsono 
nuotykiai. Šantažo 
karalius“.

 4.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“.

 5.20 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 

 6.00 „Gluchariovas“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Duokim garo! 
 7.30 Auksinis protas. 

Vasara. 
 8.45 Klausimėlis. 
 9.00 Kultūros diena. 
 10.00 Čia – kinas. 
 10.30 Tarp dalių (ne)

plojama. 
 11.00 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus albumas. 
 11.30 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus sąsiuvinis.
 12.00 Kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 12.30 Kultūrų kryžkelė. 

Rusų gatvė. 
 13.00 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
Valstybės teatras“.

 13.30 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje. 

 14.00 Muzikinis pokalbių 
šou „Vakarėja“ su 
Martynu Starkumi.

 15.35 Kalbantys tekstai. 
Antanas A. Jo-
nynas.

 16.05 Pasaulio puodai. 
 17.00 Klauskite daktaro. 
 18.00 Stambiu planu. 

Vladimiras Eicher 
Lorka. 

 18.55 „Žmonės, kurie 
sukūrė Lietuvą. 
Stasys Lozoraitis“. 

 19.40 „Ten, kur namai“.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 „Pitas ir Tili“.
 22.40 Festivalis „Mid-

summer Vilnius 
2017“. 

 0.20 Dabar pasaulyje. 
 0.45 „Dėdė Bakas“.
 2.20 Kauno bažnyčios: 

miesto tapatumo 
kodas. Švč. 
Mergelės Marijos 
Ėmimo į dangų 
(Vytauto Didžiojo) 
bažnyčia. 

 2.30 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
Valstybės teatras“.

 2.55 Stop juosta. 
 3.20 Kalbantys tekstai. 

Antanas A. Jo-
nynas.

 3.45 Tarp dalių (ne)
plojama. 

 4.15 Kelias. 
 4.45 Auksinis protas. 

Vasara. 

TV1
 6.00 „Akloji“.
 7.35 „Anthonis Bour-

dainas. Nepažįs-
tami kraštai“.

 8.35 „Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.35 „Tėvas Motiejus“.
 11.00 „Klasikiniai kepiniai. 

Anos Olson 
receptai“.

 12.00 „Mylėk savo sodą“.
 13.00 „Akloji“.
 14.45 „Šviežias maistas. 

Anos Olson 
receptai“.

 15.45 „Širdele mano“.
 17.45 „Uždrausto miesto 

intrigos“.
 18.50 „Akloji“.
 19.50 „Būrėja“.
 21.00 „Vilkų žemė. 

Kristaus kapas“.
 22.55 „Stokholmo 

rekviem. Kino 
klubas“.

 0.45 „Sicilijos mafija“.
 2.20 „Komisarė Helena 

Dorn. Žinia iš 
Prahos“.

TV6
 6.30 Skilusios kaukolės 

iššūkis.
 7.30 Jukono auksas.
 8.30 Įspūdingiausios 

atostogų vietos.
 9.30 Statybų gidas.
 10.00 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 11.00 „Gyvūnų klanai. 
Dramblių klanas“.

 12.00 Skilusios kaukolės 
iššūkis.

 13.00 „Gyvūnų klanai 
Mangustų klanas“.

 14.00 Išlikimas.
 15.00 Pragaro kelias.
 16.00 Jukono auksas.
 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 Bearas Gryllsas. 

Laukinis iššūkis 
žvaigždėms.

 19.00 Lietuvos  
talentai.

 21.00 Žinios.
 21.55 Sportas.
 21.58 Orai.
 22.00 „Marsietis“.
 0.55 „Geležinis žmogus 

2“.

„Debesuota, numatoma mėsos 
kukulių kruša 2“, 19.30, LNK
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LRT TV
pirmadienis 
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.15 „Džesika Flečer“.
 10.00 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
 10.45 „Hadsonas ir 

Reksas“.
 11.30 Kas ir kodėl? 
 12.00 Stilius. 
 13.00 Įdomiosios atos-

togos. 
 13.58 Loterija „Keno 

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 Šoka Lietuva.
 16.45 „Seselė Beti“.
 17.30 Žinios. Sportas. 

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

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.29 Loterija „Jėga“.
 21.30 Premjera. „Juodasis 

paukštis. Romų 
genocido atmintis“.

 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 „Kostiumuotieji“.
 23.45 „Čikagos policija“.
 0.30 Stop juosta. 
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Savaitė. 
 2.00 LRT radijo  

žinios.
 2.05 Klauskite  

daktaro. 
 3.00 LRT radijo  

žinios.
 3.05 Kas ir kodėl? 
 3.30 Dviračio žinios. 
 4.00 LRT radijo  

žinios.
 4.05 „Kostiumuotieji“.
 4.50 Dienos tema.
 5.15 „Seselė Beti“.

LNK
 6.30 „Iš širdies į širdį“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Rosenheimo 

policija“.
 11.00 „Kvailiai šėlsta“.
 11.30 „Būrėja“.
 13.30 „Turtuolė  

varguolė“.
 14.30 „Našlaitės“.
 15.30 „Laukinis  

miestas“.
 16.30 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.30 „Stebuklas“.
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2. 
 20.00 „Turtuolė  

varguolė“.
 21.00 Nuo... Iki...
 21.30 Žinios.
 22.20 Sportas.
 22.27 Orai.
 22.28 Telefoninė loterija 

1634. 
 22.30 „Sukrėtimas“.

 0.55 „Mirtinas ginklas“.
 1.50 „Taiklus šūvis“.
 3.30 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 5.00 „Rosenheimo 

policija“.

TV3
 6.25 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.55 „Stičas“.
 7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 Pasaulis pagal 

moteris.
 9.00 „Šviesoforas“.
 10.00 „Palaužti sparnai“.
 12.00 „Tikroji žvaigždė“.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.25 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 „Viešbutis“.
 20.30 „Blogoms mergi-

noms – viskas“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai.
 22.00 „Dešimt su puse“.
 23.45 „Majų baikerių 

klubas“.
 1.10 „Einšteinas“.
 2.05 „Legendos“.
 2.55 „Amerikietiška 

siaubo istorija“.
 3.50 „Imperija“.
 4.40 „Naujakuriai“.
 5.30 „Einšteinas“.

BTV
 6.25 „CSI. Majamis“.
 7.25 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.35 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 9.35 „Ekstrasensai tiria“.
 10.35 „Kobra 11“.
 11.35 „Reali mistika“.
 12.35 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 16.00 „Ekstrasensai tiria“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Kobra 11“.
 18.30 „CSI. Majamis“.
 19.30 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Prieš ugnį – 

ugnimi“.
 22.55 „Jūrų  

pėstininkai“.
 0.45 „Narkotikų prekei-

viai. Meksika“.
 1.55 „Sūnus paklydėlis“.
 2.40 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 3.25 „Visa menanti“.

Dzūkijos TV
 5.29 Programa.
 5.30 Šiandien kimba. 
 6.30 Kaimo akademija. 
 7.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 8.00 Pinigų karta. 

Laisvės 

 8.30 Pagaliau savait-
galis. 

 9.00 „Pone prezidente“.
 9.30 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.00 „Reali mistika“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Tiek žinių. 
 12.30 „Pone prezidente“.
 13.00 Partizanų keliais. 
 13.30 Pagaliau savait-

galis. 
 14.00 „Paslaptys“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris.
 16.20 Sportas.
 16.28 Orai.
 16.30 Kaimo akademija. 
 17.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 18.00 Reporteris. 
 18.20 Sportas.
 18.28 Orai.
 18.30 „Žemės ir laiko 

prakalbinimas“.
 19.00 „Laisvės keliu“. 
 19.35 „Dainuok,Dzūkija“.
 20.00 Aktualijų laida.
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „Paslaptys“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.
 22.58 Orai.
 23.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 23.30 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 0.30 „Reali mistika“.
 1.30 „Paslaptys“.
 2.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.20 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 4.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 4.25 „Pone prezidente“.
 4.45 „Reali mistika“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Savaitė. 
 7.00 Išsaugota  

istorija. 
 7.30 „Džiunglių  

knyga“.
 7.40 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas“.
 7.55 „Leksė ir Lotė – 

šauniosios detek-
tyvės dvynukės“.

 8.20 „Džeronimas“.
 8.45 Gustavo enciklope-

dija. 
 9.10 Pirmą kartą. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus albumas. 
 12.40 Čia – kinas. 
 13.10 Kultūros diena. 
 14.05 Muzikos talentų 

lyga 2017. 
 15.40 „Ar gyvas dar 

Baublys?“.
 15.50 „Džiunglių knyga“.
 16.00 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas“.
 16.15 „Leksė ir Lotė – 

šauniosios detek-
tyvės dvynukės“.

 16.40 Gustavo enciklope-

dija. 
 17.10 „Dvynukės“.
 17.55 „Dauntono  

abatija“.
 18.45 Daiktų istorijos. 
 19.40 „Milžiniški nacių 

statiniai. Hitlerio 
reaktyvinių lėktuvų 
slėptuvės“.

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Nėra laiko 

gerumui“. 
 22.40 Kultūra. Arūnas 

Žebriūnas. 
 23.05 Veranda. 
 23.30 Euromaxx. 
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
Valstybės teatras“. 

 1.10 Festivalis „Mid-
summer Vilnius 
2017“. Rafailas 
Karpis ir Kostas 
Smoriginas.

 2.50 Muzikinis pokalbių 
šou „Vakarėja“ su 
Martynu Starkumi

 4.20 Atspindžiai. 
Paveldo kolekcija. 

 4.50 Prisikėlimo liudy-
tojai. 

 5.05 Pasaulio Lietuva. 

TV1
 6.40 „Tėvas Motiejus“.
 8.10 „Dvi širdys“.
 10.10 „Akloji“.
 12.25 „Seklė Agata“.
 13.30 „Sunkių nusikaltimų 

skyrius“.
 14.30 „Danė Lovinski“.
 15.30 „Sekliai“.
 16.30 „Būk su manim“.
 18.00 „Balta – meilės 

spalva“.
 19.00 „Danė Lovinski“.
 20.00 „Sekliai“.
 21.00 „Labas rytas“.
 23.10 „Aukštakulnių 

kerštas“.
 1.00 „Įsimylėjęs kara-

lius“.
 3.00 „Paprasti įtaria-

mieji“.
 4.40 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.25 „CSI kriminalistai“.
 7.25 „Kobra 11“.
 8.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 9.00 „Naujokė“.
 9.30 „Virtuvė“
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Univeras“.
 12.30 „Makgaiveris“.
 13.30 „Gelbėtojai“.
 14.30 „Saša ir Tania“.
 15.00 „Kobra 11“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Univeras“.
 18.00 „Virtuvė“.
 19.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 20.00 „Gelbėtojai“.
 21.00 „Edvardas Žirklia-

rankis“.
 23.10 „Lemtingas posūkis 

6“.
 1.00 „Svieto  

lygintojai“.

SekmaDieniS, rugpjūčio 2 d. Saulė teka 5.30, leidžiasi 21.19, dienos ilgumas 
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 6.00 Lietuvos Respu-
blikos himnas.

 6.05 Beatos virtuvė. 
 7.00 Šventadienio 

mintys. 
 7.30 Klausimėlis. 
 8.00 Į sveikatą! 
 8.30 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite. 
 9.00 Brolių Grimų 

pasakos. „Princesė 
Malėnė“.

 10.00 Gustavo enciklope-
dija. 

 10.30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 

 11.30 Mūsų gyvūnai. 
 12.00 Pasaulio dokumen-

tika. „Neatrasti 
Kolumbijos kam-
peliai. Makarenos 
kalnynas. Gamtos 
lobynas“.

 12.50 Pasaulio dokumen-
tika. „Serengetis. 
Kova už būvį“.

 13.50 „Puaro. Ponios 
Makginti mirtis“.

 15.28 Loterija „Keno 
Loto“.

 15.30 Žinios. Orai.
 15.45 Istorijos  

detektyvai. 
 16.35 Dokumentinė isto-

rinė laida „Lietuvos 
kolumbai“. Lietuva–
Sakartvelas. 

 17.30 Žinios. Sportas. 
Orai.

 18.00 Duokim garo! 
 19.30 Savaitė. 
 20.25 Loterijos „Keno 

Loto“ ir „Jėga“.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Savaitė su „Dvi-

račio žiniomis“. 
 21.30 Premjera. „Otilijos 

fon Faber–Kastel 
istorija“.

 23.05 „Kai apkabinsiu 
tave“.

 0.35 „Pitas ir Tili“.
 2.15 „Nijolė“.
 3.35 Klausimėlis. 
 4.00 Šventadienio 

mintys. 
 4.25 „Tvirti  

vyrukai“.

LNK
 6.40 „Stivenas Visata“.
 7.25 „Nepaprastas 

Gumuliuko gyve-
nimas“.

 7.50 „Ogis ir tarakonai“.
 8.10 „Monstrai prieš 

ateivius“.
 8.35 „Tomo ir Džerio 

šou“.
 9.00 „Neramūs ir 

triukšmingi“.
 9.25 „Tinginių  

miestelis“.
 9.50 „Pramuštgalviai 

Paryžiuje“.
 11.20 „Beverli Hilso 

nindzė“.
 13.10 „Ponas Bynas“.
 13.40 „Nuogas ginklas 

33 1/3. Paskutinis 
įžeidimas“.

 15.20 „Šeimos savait-
galis“.

 17.30 Teleloto. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 „Supermenas. 

Sugrįžimas“.
 22.30 „Taiklus šūvis“.
 0.35 „Skambutis 3“.
 2.25 „Tėtukas namie 2“.

TV3
 6.30 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.00 „Bakuganas. Kovos 

planeta“.
 7.30 „Ilgo plauko 

istorija“.
 8.00 „Galingasis 6“.
 8.30 Kitsy.
 9.00 Ūkio šefas.
 10.00 Pasaulis pagal 

moteris.
 11.00 Žalioji byla.
 11.30 „Dama ir valkata“.
 13.05 „Baltuolė ir 

Rožytė“.
 14.40 „Seni vilkai“.
 16.25 „Havajai 5.0“.
 17.25 „Tai – mes“.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 „Kodas. L.O. B. I. A. I.“.
 22.05 „Šeimos susiti-

kimas“.
 0.10 „Iksmenai. 

Praėjusios ateities 
dienos“.

 2.30 „Holograma 
karaliui“.

 4.10 „Legendos“.
 5.00 „Tai – mes“.

BTV
 6.00 „Pričiupom!“.
 6.30 Baltijos galiūnų 

čempionatas. 
Radviliškis.

 7.30 „Juodasis sąrašas“.
 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 Baltijos galiūnų 

komandinis čempi-
onatas. Žagarė. 

 10.00 „Geriausi šuns 
draugai“.

 10.30 „Nepaprastos žmo-
gaus galimybės“.

 11.30 „Pričiupom!“.
 12.00 „Spec. būrys. 

Išlieka stipriausi“.
 13.00 „Gordonas Ramzis. 

Iki pragaro ir atgal“.
 14.00 „Pragaro virtuvė“. 
 15.00 „Reali mistika“.
 16.05 „Ekstrasensų 

mūšis“.
 18.20 „Kas žudikas?“.
 19.30 „Jūrų pėstininkai“.
 20.30 „Juodasis sąrašas“.
 21.30 „Narkotikų prekei-

viai. Meksika“.
 22.45 „Sūnus paklydėlis“.
 23.40 „Fargo“.
 1.45 „International“.
 3.35 „Ryklys robotas“.

Dzūkijos TV
 6.59 Programa.
 7.00 „Gluchariovas“.
 8.00 Pagaliau savait-

galis. 
 8.30 Kaimo akademija. 
 9.00 Kryptys LT. 
 9.30 4 kampai. 
 10.00 Šiandien kimba. 
 11.00 Partizanų keliais. 

 11.30 Krepšinio pasaulyje 
su V. Mačiuliu. 

 12.00 „Netikėtas teisin-
gumas“.

 14.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“.

 16.00 Žinios.
 16.28 Orai.
 16.30 Kryptys LT. 
 17.00 Dekonstrukcijos su 

Edmundu Jakilaičiu. 
 18.00 Žinios.
 18.28 Orai.
 18.30 „Šerloko Holmso 

ir daktaro Vatsono 
nuotykiai. Mirtinas 
susirėmimas“.

 20.00 Žinios.
 20.28 Orai.
 20.30 „Viešnia iš ateities“.
 22.00 Pinigų karta. 
 22.30 Žinios.
 22.58 Orai.
 23.00 „Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 0.00 Dekonstrukcijos su 

Edmundu Jakilaičiu. 
 1.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 2.50 „Šerloko Holmso 

ir daktaro Vatsono 
nuotykiai. Mirtinas 
susirėmimas“.

 4.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“.

 5.20 Mažos Mūsų 
Pergalės. 

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 „Meilė – tik tai, kas 

tikra“. 
 7.05 Lengvai ir linksmai! 

Edmundas 
Kučinskas.

 7.30 Krikščionio žodis. 
 7.45 Prisikėlimo liudy-

tojai. 
 8.00 Kelias. 
 8.30 Kultūrų kryžkelė. 

Menora. 
 9.00 Pasaulio Lietuva. 
 10.00 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 10.30 Literatūros 

pėdsekys. Kęstutis 
Genys. 

 11.00 Stop juosta. 
Aviacija ir laivyba 
tarpukariu.

 11.30 Nacionalinis turtas. 
Rašytoja Jurga 
Ivanauskaitė.

 11.55 Nacionalinis 
turtas. Aktorė Nelė 
Savičenko.

 12.20 Prisiminkime. 
Dainos jūros tema.

 12.30 Mokslo sriuba. 
 13.00 Šventadienio 

mintys. 
 13.30 Stilius. 
 14.30 Euromaxx. 
 15.00 Išsaugota istorija. 
 15.30 „Erdvės menas. 

Fernandas Abruna 
Charnecas – ekolo-
giškos architek-
tūros pradininkas“.

 16.00 Muzikos talentų 
lyga 2017. 

 17.30 Veranda. 
 17.55 Kultūringai su 

Nomeda. 
 18.50 Legendos. 

Rašytojas Saulius 
Šaltenis.

 19.40 „Ten, kur namai“.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Istorinės futbolo 

rungtynės. 1992 
m. Pasaulio čem-
pionato atranka. 
Lietuva–Danija.

 22.40 Zbignievo Levickio 
jubiliejinis kon-
certas. 

 0.20 Vieno buto istorija. 
Balys Sruoga. 

 1.05 „Julija“.
 1.45 „Otilijos fon Faber–

Kastel istorija“.
 3.15 Kultūringai su 

Nomeda. 
 4.10 Šventadienio 

mintys. 
 4.30 Duokim garo! 

TV1
 6.30 „Akloji“.
 7.35 „Anthonis Bour-

dainas. Nepažįs-
tami kraštai“.

 8.35 „Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.35 „Tėvas Motiejus“.
 11.00 „Džeimo klasikiniai 

šeimos patiekalai“.
 12.00 „Mylėk savo sodą“.
 13.00 Sveikinimai. 
 15.45 „Širdele mano“.
 17.45 „Uždrausto miesto 

intrigos“.
 18.50 „Akloji“.
 19.50 „Būrėja“.
 21.00 „Paprasti įtaria-

mieji“.
 23.10 „Desperado“.
 1.05 „Stokholmo 

rekviem. Kino 
klubas“.

 2.40 „Vilkų žemė. 
Kristaus kapas“.

TV6
 6.30 Skilusios kaukolės 

iššūkis.
 7.30 Jukono auksas.
 8.30 Žvejo nuotykiai.
 9.30 Vienam gale 

kablys.
 10.00 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 11.00 „Gyvūnų klanai 
Mangustų klanas“.

 12.00 Skilusios kaukolės 
iššūkis.

 13.00 „Gyvūnų klanai 
Hieninių šunų 
klanas“.

 14.00 Išlikimas.
 15.00 Pragaro  

kelias.
 16.00 Jukono auksas.
 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 Bearas Gryllsas. 

Laukinis iššūkis 
žvaigždėms.

 19.00 Lietuvos  
talentai.

 21.00 Žinios.
 21.55 Sportas.
 21.58 Orai.
 22.00 Krepšinis. 
 22.30 Sportas. 
 1.55 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.



13Nr. 31 / 2020 07 30 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt Dzūkų žinios

eteriS

trečiaDieniS, rugpjūčio 5 d. Saulė teka 5.35, leidžiasi 21.13, dienos ilgumas 15.38. 
Pilnatis. Vardadieniai: Felicisimas, Nona, Rimtas, Mintarė, Osvaldas, Vilija.

LRT TV
trečiadienis 
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.15 „Džesika Flečer“.
 10.00 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
 10.45 „Hadsonas ir 

Reksas“.
 11.30 Kas ir kodėl? 
 12.00 (Ne)emigrantai. 
 13.00 Įdomiosios atos-

togos. 
 13.58 Loterija „Keno 

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 Šoka Lietuva.
 16.45 „Seselė Beti“. 
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Kas ir kodėl? 
 18.30 Gimę tą pačią 

dieną. 
 19.30 Pasaulio puodai. 
 20.25 Loterija „Keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.29 Loterija „Jėga“.
 21.30 Ekspedicija „Nuo 

Baltijos iki Benga-
lijos“. 

 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 „Kostiumuotieji“.
 23.45 „Čikagos policija“.
 0.30 Veranda. 
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Stilius. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Gimę tą pačią 

dieną. 
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 Kas ir kodėl? 
 3.30 Dviračio žinios. 
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 „Kostiumuotieji“.
 4.50 Dienos tema.
 5.15 „Seselė Beti“. 

LNK
 6.30 „Iš širdies į širdį“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Kalnietis“.
 11.00 Nuo... Iki...
 11.30 „Būrėja“.
 13.30 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „Našlaitės“.
 15.30 „Laukinis miestas“.
 16.30 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.30 „Stebuklas“.
 18.30 Žinios.
 19.30 KK2. 
 20.00 „Turtuolė varguolė“.
 21.00 Nuo... Iki...
 21.30 Žinios.
 22.30 „Ypatinga už-

duotis“.
 0.25 „Mirtinas ginklas“.
 1.20 „Nakties įkaitas“.
 3.15 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.55 „Kalnietis“.

TV3
 6.25 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.55 „Žuvėliokai“.

 7.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

 7.55 „Viešbutis“.
 9.00 „Šviesoforas“.
 10.00 „Palaužti sparnai“.
 12.00 „Tikroji žvaigždė“.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.30 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 „Viešbutis“.
 20.30 „Blogoms mergi-

noms – viskas“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 22.00 „Atominė apoka-

lipsė“.
 22.25 Vikinglotto.
 22.30 „Atominė apoka-

lipsė“.
 23.55 „Majų baikerių 

klubas“.
 1.05 „Einšteinas“.
 2.00 „Legendos“.
 2.45 „Imperija“.
 4.20 „Majų baikerių 

klubas“.
 5.15 „Naujakuriai“.
 5.35 „Einšteinas“.

BTV
 6.25 „CSI. Majamis“.
 7.25 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.35 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 9.35 „Ekstrasensai tiria“.
 10.35 „Kobra 11“.
 11.35 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 12.35 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 16.00 „Ekstrasensai tiria“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Kobra 11“.
 18.30 „CSI. Majamis“.
 19.30 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Šešios kulkos“.
 23.20 „Sukrečiantis 

skrydis“.
 1.20 „Ekstremalūs 

išbandymai“.
 2.15 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 3.00 „Visa menanti“.

Dzūkijos TV
 5.29 Programa.
 5.30 „Merginos iš 

Ukrainos“.
 6.30 4 kampai. 
 7.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 8.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 9.00 „Pone prezidente“.
 9.30 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.00 „Reali mistika“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Tiek žinių. 
 12.30 „Pone prezidente“.
 13.00 „Merginos iš 

Ukrainos“.
 14.00 „Paslaptys“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 

 16.20 Sportas.
 16.28 Orai.
 16.30 4 kampai. 
 17.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 18.00 Reporteris. 
 18.20 Sportas.
 18.28 Orai.
 18.30 „Žemės ir laiko 

prakalbinimas“.
 19.00 „Dainuok,Dzūkija“. 
 20.00 „Dzūkijos istorijos 

slenksčiai“.
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „Paslaptys“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.
 22.58 Orai.
 23.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 23.30 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 0.30 „Reali mistika“.
 1.30 „Paslaptys“.
 2.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.20 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 4.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 4.25 „Pone prezidente“.
 4.45 „Reali mistika“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Šventė Kvėdarnoje 

2015. 
 7.00 Tarp dalių (ne)

plojama. 
 7.30 „Džiunglių knyga“.
 7.40 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas“.
 7.55 „Leksė ir Lotė – 

šauniosios detek-
tyvės dvynukės“.

 8.20 „Džeronimas“.
 8.45 Gustavo enciklope-

dija. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 Kultūrų kryžkelė. 

Menora. 
 12.40 Krikščionio žodis. 
 12.55 Prisikėlimo liudy-

tojai. 
 13.10 Stambiu planu. 

Vladimiras Eicher 
Lorka. 

 14.00 Daiktų istorijos. 
 14.55 „Aštuntasis dešim-

tmetis“.
 15.40 Kitoks pasaulis. 
 15.50 „Džiunglių knyga“.
 16.00 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas“.
 16.15 „Leksė ir Lotė – 

šauniosios detek-
tyvės dvynukės“.

 16.40 Gustavo enciklope-
dija. 

 17.10 „Dvynukės“.
 17.55 „Dauntono abatija“.
 18.45 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
„Lito tėvas“ – 
Vladas Jurgutis“. 

 19.15 Klausimėlis. 
 19.35 „Miestų  

paslaptys“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Hiphopo 

evoliucija. Naujoji 
gvardija“.

 22.20 „Hiphopo evoliu-
cija. Gangsterių 
repo gimimas“.

 23.05 Išsaugota istorija. 
 23.30 „Erdvės menas. 

Fernandas Abruna 
Charnecas – ekolo-
giškos architek-
tūros pradininkas“.

 24.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 Kalbantys tekstai. 

Antanas A. 
Jonynas.

 1.10 Šventė Kvėdarnoje 
2015. 

 2.00 „Žmonės, kurie 
sukūrė Lietuvą. 
Stasys Lozoraitis“.

 2.45 Vaikų ir jaunimo 
sportinių šokių 
konkursas „Kaunas 
Open 2016“.

 4.10 Veranda.
 4.40 Tarp dalių (ne)

plojama. 
 5.05 Klauskite daktaro. 

TV1
 7.00 „Tėvas Motiejus“.
 8.10 „Dvi širdys“.
 10.10 „Akloji“.
 12.25 „Seklė Agata“.
 13.30 „Sunkių nusikaltimų 

skyrius“.
 14.30 „Danė Lovinski“.
 15.30 „Sekliai“.
 16.30 „Būk su manim“.
 18.00 „Balta – meilės 

spalva“.
 19.00 „Danė Lovinski“.
 20.00 „Sekliai“.
 21.00 „Nusikaltimas 

šiaurėje. Kliuveris ir 
pašėlusi naktis“.

 22.55 „Aukštakulnių 
kerštas“.

 0.50 „Įsimylėjęs kara-
lius“.

 2.50 „Nusikaltimas 
šiaurėje. Kliuveris ir 
negyvas virėjas“.

 4.20 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Kobra 11“.
 8.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 9.00 Vienam gale 

kablys.
 9.30 „Virtuvė“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Univeras“.
 12.30 „Makgaiveris“.
 13.30 „Gelbėtojai“.
 14.30 „Saša ir Tania“.
 15.00 „Kobra 11“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Univeras“.
 18.00 „Virtuvė“.
 19.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 20.00 „Gelbėtojai“.
 21.00 „Vienas šūvis. Dvi 

kulkos“.
 23.25 Formulės E lenk-

tynės Berlyne.
 0.40 „Havajai 5.0“.
 2.25 „Kaulai“.
 3.15 „Svieto  

lygintojai“.
 4.00 „Rouzvudas“.

antraDieniS, rugpjūčio 4 d. Saulė teka 5.34, leidžiasi 21.15, dienos ilgumas 
15.41. Pilnatis. Vardadieniai: Gerimantas, Milgedė, Dominykas.

LRT TV
antradienis 
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.15 „Džesika Flečer“.
 10.00 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
 10.45 „Hadsonas ir 

Reksas“.
 11.30 Kas ir kodėl? 
 12.00 Daiktų istorijos. 
 13.00 Įdomiosios atos-

togos. 
 13.58 Loterija „Keno 

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 Šoka Lietuva.
 16.45 „Seselė Beti“. 
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Kas ir kodėl? 
 18.30 Istorijos  

perimetrai. 
 19.30 (Ne)emigrantai.
 20.25 Loterija „Keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.29 Loterija „Jėga“.
 21.30 Nacionalinė ekspe-

dicija. 
 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 „Kostiumuotieji“.
 23.45 „Čikagos policija“.
 0.30 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 1.00 LRT radijo  

žinios.
 1.05 Istorijos  

detektyvai. 
 2.00 LRT radijo  

žinios.
 2.05 Istorijos  

perimetrai. 
 3.00 LRT radijo  

žinios.
 3.05 Kas ir kodėl? 
 3.30 Dviračio žinios. 
 4.00 LRT radijo  

žinios.
 4.05 „Kostiumuotieji“.
 4.50 Dienos tema.
 5.15 „Seselė Beti“. 

LNK
 6.30 „Iš širdies į širdį“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Kalnietis“.
 11.00 Nuo... Iki...
 11.30 „Būrėja“.
 13.30 „Turtuolė  

varguolė“.
 14.30 „Našlaitės“.
 15.30 „Laukinis miestas“.
 16.30 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.30 „Stebuklas“.
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2. 
 20.00 „Turtuolė  

varguolė“.
 21.00 Nuo... Iki...
 21.30 Žinios.
 22.20 Sportas.
 22.27 Orai.
 22.30 „Nakties įkaitas“.
 0.55 „Mirtinas ginklas“.

 1.50 „Sukrėtimas“.
 3.45 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.25 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.55 „Žuvėliokai“.
 7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 „Viešbutis“.
 9.00 „Šviesoforas“.
 10.00 „Palaužti sparnai“.
 12.00 „Tikroji žvaigždė“.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.25 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 „Viešbutis“.
 20.30 „Blogoms mergi-

noms – viskas“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai.
 22.00 „Dešimt su puse“.
 23.45 „Majų baikerių 

klubas“.
 0.55 „Einšteinas“.
 1.50 „Legendos“.
 2.40 „Imperija“.
 3.30 „Imperija“.
 4.20 „Majų baikerių 

klubas“.
 5.20 „Naujakuriai“.

BTV
 6.25 „CSI. Majamis“.
 7.25 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.35 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 9.35 „Ekstrasensai tiria“.
 10.35 „Kobra 11“.
 11.35 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 12.35 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 16.00 „Ekstrasensai tiria“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Kobra 11“.
 18.30 „CSI. Majamis“.
 19.30 „Greitojo reaga-

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

skrydis“.
 23.05 „Prieš ugnį – 

ugnimi“.
 1.00 „Ekstremalūs 

išbandymai“.
 1.55 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 2.40 „Visa menanti“.

Dzūkijos TV
 5.29 Programa.
 5.30 „Merginos iš 

Ukrainos“.
 6.30 Pinigų karta. 
 7.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 8.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 9.00 „Pone prezidente“.
 9.30 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.

 10.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“.

 11.00 „Reali mistika“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Tiek žinių. 
 12.30 „Pone prezidente“.
 13.00 „Merginos iš 

Ukrainos“.
 14.00 „Paslaptys“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.20 Sportas.
 16.28 Orai.
 16.30 Pinigų karta. 
 17.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 18.00 Reporteris.
 18.20 Sportas.
 18.28 Orai.
 18.30 „Dainuok,Dzūkija“.
 19.30 Aktualijų laida.
 20.00 „Svečiuose pas 

Marceliutę“.
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „Paslaptys“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.
 22.58 Orai.
 23.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 23.30 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 0.30 „Reali mistika“.
 1.30 „Paslaptys“.
 2.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.20 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 4.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 4.25 „Pone prezidente“.
 4.45 „Reali mistika“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Kelionės su „Isto-

rijos detektyvais“. 
 6.50 „Ar gyvas dar 

Baublys?“.
 7.00 Čia – kinas. 
 7.30 „Džiunglių knyga“.
 7.40 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas“.
 7.55 „Leksė ir Lotė – 

šauniosios detek-
tyvės dvynukės“.

 8.20 „Džeronimas“.
 8.45 Gustavo enciklope-

dija. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus sąsiuvinis. 
 12.40 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 13.05 Kultūringai su 

Nomeda. 
 14.00 Daiktų istorijos. 
 14.50 „Milžiniški nacių 

statiniai. Hitlerio 
reaktyvinių lėktuvų 
slėptuvės“.

 15.35 Klausimėlis. 
 15.50 „Džiunglių  

knyga“.
 16.00 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas“.
 16.15 „Leksė ir Lotė – 

šauniosios detek-
tyvės dvynukės“.

 16.40 Gustavo enciklope-
dija. 

 17.10 „Dvynukės“.

 17.55 „Dauntono  
abatija“.

 18.45 Daiktų istorijos. 
 19.40 „Aštuntasis dešim-

tmetis“.
 20.20 Muzikinis  

intarpas.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Veisenzė. Berlyno 

meilės istorija“.
 23.10 „Žmonės, kurie 

sukūrė Lietuvą. 
Stasys Lozoraitis“.

 24.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 Mokslo sriuba. 
 1.10 Šventė Kvėdarnoje 

2015. 
 2.10 Stambiu planu. 

Vladimiras Eicher 
Lorka. 

 3.00 Krikščionio žodis. 
 3.15 Auksinis protas. 

Vasara. 
 4.30 „Ar gyvas dar 

Baublys?“.
 4.40 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
Valstybės teatras“. 

 5.05 Legendos. 
Rašytojas Saulius 
Šaltenis. 

TV1
 6.55 „Tėvas Motiejus“.
 8.10 „Dvi širdys“.
 10.10 „Akloji“.
 12.25 „Seklė Agata“.
 13.30 „Sunkių nusikaltimų 

skyrius“.
 14.30 „Danė Lovinski“.
 15.30 „Sekliai“.
 16.30 „Būk su manim“.
 18.00 „Balta – meilės 

spalva“.
 19.00 „Danė Lovinski“.
 20.00 „Sekliai“.
 21.00 „Nusikaltimas 

šiaurėje. Kliuveris ir 
negyvas virėjas“.

 22.55 „Aukštakulnių 
kerštas“.

 0.50 „Įsimylėjęs kara-
lius“.

 2.50 „Labas rytas“.
 4.30 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Kobra 11“.
 8.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 9.00 „Naujokė“.
 9.30 „Virtuvė“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Univeras“.
 12.30 „Makgaiveris“.
 13.30 „Gelbėtojai“.
 14.30 „Saša ir Tania“.
 15.00 „Kobra 11“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Univeras“.
 18.00 „Virtuvė“.
 19.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 20.00 „Gelbėtojai“.
 21.00 „Jūrų pėstininkas 4. 

Judantis taikinys“.
 22.50 „Havajai 5.0“.
 0.50 „Kaulai“.
 1.40 „Svieto  

lygintojai“.
 2.25 „Rouzvudas“.
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G. Vasiukonio 
gėlininkystės ūkis 

PREKIAUJA našlaitėmis.
Tel. 8 626 02129, 

Staidarų g. 8, Staidarų k., 
Lazdijų r.

PARDuODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

Gretimus namų valdos  •sklypus Panarvės k. (0,27 ha 
ir 0,46 ha), kainos: 2 200 Eur, 
3 000 Eur. Šalia – 1,23 ha ir 
1,06 ha žemės ūkio paskirties 
sklypus, kaina po 4 200 Eur. 
Visi sklypai tinkami namų 
statybai. Arti Lazdijų miestas 
bei miškas.  
Tel. 8 679 08011.

Du po 25 arus namų valdos  •sklypus (viename yra pirtelė, 
tvenkinys, šulinys, sodelis, prie 
gero kelio, 7 km nuo Alytaus).  
Tel. 8 608 00295.

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

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

Puikų didelį sklypą statybai  •Lazdijuose.  
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, Laz- •dijai (15 a namų valda) ir 15 a 
sklypą Sodų g.  
Tel. 8 672 05028.

Sodybą Lazdijuose arba kei- •čiu į 2 k. butą I arba II aukšte.  
Tel. 8 670 61649. 

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

Žemės sklypą namo  •statybai Lazdijų mieste (30 a, 
gražioje vietoje, prie miško ir 
vandens telkinio, atlikti geode-
ziniai matavimai, visos miesto 
komunikacijos), kaina 650 Eur 
už a. Tel. 8 686 70841.

Namą Vainiūnų k. (buvusi  •valgykla, namų valda 34 a, 
trifazis elektros įvadas, atlikti 
geodeziniai matavimai), kaina 
16 000 Eur. Tel. 8 686 70841.

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

Nedidelį rekreacinės paskir- •ties žemės sklypą netoli ežero 
(iki vandens apie 50 m, sklypą 
iš vienos pusės riboja keliukas, 
iš dviejų pusių juosia natūralus 
griovys, einantis iki ežero, idea-
lus variantas sklype turėti tvenki-
nį, patogus privažiavimas), kaina 
12 000 Eur. Tel. 8 686 70841.

Gyvenamąjį namą Mikniš- •kių k., Šeštokų sen. (87 kv. 
m, 63 a sklypas, gera būklė, pa-
keisti langai, tinkamas gyventi 
iš karto, ūkiniai pastatai), kaina 
sutartinė. Tel. 8 698 78040. 

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

„VW Golf 3“ priekinius  •sparnus (idealios būklės, viole-
tinės spalvos), kaina po 25 Eur.  
Tel. 8 686 43600.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

Labai gerą šieno rinktuvą,  •šieno pūstuvą storais vamz-
džiais, keturvagį plūgą ker-
tamu varžtu, stumdymo peilį 
traktoriui MTZ (visas komplek-
tas), traktorių MTZ80, mažai 
naudotą profesionalią čekišką 
kuro išpilstymo kolonėlę.  
Tel. 8 698 39308.

GYVULIAI

Ėringas avis.   •Tel. 8 642 07624. 

AUGALAI

Esparcetų sėklas, kaina 1  •Eur už kg. Sauso šieno rulonus, 
kaina sutartinė.  
Tel. 8 686 71256.

Žieminius česnakus, kaina  •4 Eur už kg. Tel. 8 678 37678.

Prekiaujame įvairių gėlių  •daigais, skaldele kapams, bal-
tarusiškais durpių briketais ir 
akmens anglimis. UAB „MAR-
TAS“, Gėlyno g. 17, Lazdijai.  
Tel.: (8 318) 51721,  
8 652 51721.  

KITI

Televizorių „Philips“ (ki- •neskopinis, 51 cm įstrižainė), 
kaina 15 Eur.  
Tel. 8 654 87148.

Televizorių „Philips“ (ki- •neskopinis, 37 cm įstrižainė), 
kaina 12 Eur.  
Tel. 8 610 37744.

Vokiškus dviračius (be pa- •varų ir su 3 pavaromis), kaina 
po 60 Eur.  
Tel. 8 608 00295.

Žoliapjovę (benzininė,  •su Brix varikliu), kaina 80 
Eur.  
Tel. 8 608 00295.

ketinius radiatorius.   •tel. 8 614 56206.

Palečių vežimėlį, suvirinimo  •aparatus.  
Tel. 8 698 78040. 

Pigiai labradorito akmens  •plokštes iš Ukrainos Lazdijuo-
se.  
Tel. (8 318) 52156. 

PeRkA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

Žemę.   •tel. 8 688 80688. 

Žemės ūkio paskirties  •žemę.  
tel.: 8 615 94920,  
8 614 56206.

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

Žemę. atsiskaitau iš  •karto.  
tel. 8 614 80988.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

Bet kokią žemės ūkio tech- •niką. Perku traktorių, priekabą, 
sunkvežimį ir jų padargus. Gali 
būti neveikianti, su defektais.  
Tel. 8 680 77728. 
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Glaistau, dažau bei galiu  •dirbti kitus statybinius darbus.  

Tel. 8 622 60230. 

DAŽOME tinkuotų, medi- •nių namų fasadus ir jų stogus.  
Tel. 8 621 99958. 

Trinkelių dėjimas kapinėse.  •Kapaviečių užpildymas skalde-
le (akmenukais).  
Tel. 8 682 31375.

Karštuoju būdu restauruo- •jame vonias. Dengiame impor-
tinėmis medžiagomis. Spalvų 
įvairovė, garantija. Darbo patir-
tis 28 metai.  
Tel.: 8 617 78494, 8 636 79331.

Remontuojame traktorius,  •atliekame kapitalinį remontą, 
paruošiame techninei apžiūrai, 
dažome. Tel. 8 698 39308.

Gaminame duris namams,  •ūkiniams pastatams, laiptus, 
28 metai gamybos patirtis.  
Tel. 8 682 62195.

NuOMA
SIŪLO

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

Išnuomoju gamybines-san- •dėliavimo patalpas Radvilų g., 
Veisiejuose. Tel. 8 698 78040. 

Įmonė superka karves, bu- •lius ir telyčias AB „Krekenavos 
agrofirma“ supirkimo kaino-
mis. Atsiskaito iš karto.  
Tel.: 8 685 86131,  
8 698 28063. 

KITI

Naudotą pianiną.   •Tel. 8 659 60507.

Metalo laužo supirkimas:  •juodojo metalo laužas – 150–
170 Eur/t, skarda – 120–140 
Eur/t. Didesnį kiekį pasiimame 
patys. Ežero g. 39, Lazdijai. 
Svėrimo paslaugos iki 60 t. 
Darbo laikas  
I–V 8.00–16.00 val., VI 8.00–
12.00.  
Tel. 8 698 30902. 

DARBAs
Galiu dirbti pagalbinius dar- •bus tiek statybose tiek ūkyje.  

Tel. 8 622 60230. 

Neįgalūs seneliai ieško ge- •radarių, kurie iškuoptų jų būstą 
– išvalytų langus ir išplautų 
grindis. Mokėtume 30 eurų.  
Tel. 8 675 50392.

Galėčiau prižiūrėti senukus  •ir padėti jiems dirbti namų 
ūkyje.  
Tel. 8 670 42789.

PAsLAuGOs
Taisome automatines  •skalbimo mašinas. Atvykstame 

į namus.  
Tel. 8 615 73404. 

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

PeRkA
TRANSPORTO PRIEMONĖS

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

Įvairių markių automobi- •lius. Gali būti nevažiuojantys. 
Atsiskaito iš karto.  
Tel. 8 690 25066.

Brangiausiai – naudotus,  •nevažiuojančius, po eismo 
įvykio ar visiškai tvarkingus 
automobilius ir mikroautobu-
sus. Pasiima patys. Atsiskaito 
iš karto. Tel. 8 630 64004. 

Visų markių naudotus  •automobilius, kemperius ir 
priekabas.  
Tel. 8 650 68362. 

Brangiai – benzininius arba  •su dujų įranga visų markių 
automobilius (su defektais ir 
tvarkingus).  
Tel. 8 674 48971. 

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 tolesniam 
auginimui. Taip pat pienines 
melžiamas karves arba visą 
bandą.  
Tel. 8 625 93679. 

Su liūdesiu palydime į paskutinę kelionę Mariją  
Bakšienę. Nuoširdi užuojauta jos dukroms Jolitai  
Bakšaitei ir Daivai Valaikienei.

artūras ir lina Margeliai

Norgaudas Pilvinis atlieka 
geodezinius (kadastrinius) 

matavimus
Tel. 8 680 83000.

ParDuoDaMe 
našlaites

 Užsakymus priimame 
nuotoliniu būdu.

telefonas pasiteirauti
8 626 02129.

Karščiausios nuogirdos ir ne tik. Istorijos, 
sklindančios iš vienų lūpų į kitas. 
Kiekvieni iš jų turi dalį tiesos.

Nuomoju betono maišyklę.   •Tel. 8 614 56206.

Išnuomojamas nestandar- •tinio išplanavimo butas Lazdijų 
miesto centre (autonominis 
šildymas). Tel. 8 698 78040. 

IEŠKO

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

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

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

išsinuomočiau žemės  •šventežerio sen. laiku moku 
sutartą nuomos mokestį.  
tel. 8 671 50589.

PAŽiNTYs
63 metų moteris ieško  •nerūkančio, save prisižiūrinčio, 

tvarkingo ir aukšto ūgio gyve-
nimo draugo.  
Tel. 8 603 82711.

Parduodamas 
antikvarinis 
traktoriukas 
„mcCormick 

d-326“, puikiai 
veikiantis. Padargai 

— kultivatorius, 
vartomas dviejų 
korpusų plūgas. 

Jei domina, 
skambinkite tel.  
8 615 39794.

Brangiai perkame 
miškus visoje Lietuvoje!

Tel. 8 656 65053
miskupirkimai@gmail.com

UAB „Arboribus“

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

Antspaudų gamyba 
pagal užsakymą

• knygos
• kanceliarinės prekės

• spaudai
• kompiuteriai ir jų 

priedai
KNYGYNĖLIS, SeINų G. 12, LazdIjaI. Tel. (8 318) 53 085.
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Nepriklausomybės a. 4, Lazdijai
Tiražas 3000 vnt.
Redakcijos tel.: (8 318) 52260, 
TELE2 8 670 38882
faksas (8 318) 51474
dzukuzinios@gmail.com

Direktorius
Darius Brindza
Reklamos vadybinikė
Inga Liaukevičienė
Tel.: (8 318) 53 085, 
8 670 38882

Redakcija neatsako už reklamos turinį. Redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa su autoriaus nuomone.

Firma brangiai perka 
veršelius ir didelius 
mėsinius galvijus. 
Moka 6 ir 21 proc.
Tel. 8 634 23551. 

a. kašalyno pĮ teikia

gyvulių 
sėklinimo 

paslaugas....

tel. 8 698 50235.

PeRkA žemę. 
Tel. 8 688 80688.

Tel. 8 684 95050.  

Veršelių 
supirkimas. 

VERŠELIŲ 
SUPIRKIMAS.

Tel. 8 684 95050.

GALVIJŲ 
SUPIRKIMAS.
Tel.: 8 682 49384, 

8 686 98223.

• Topografiniai ir 
geodeziniai matavimai, 

• žemės sklypų 
formavimo ir 

pertvarkymo projektai, 
• detaliųjų planų rengimas

naujose patalpose

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.

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

Dėmesio!

PerkaMe 
MiŠkĄ.

su žeme 
ir iškirsti. 

Tel. 8 682 61641
www.SuperkaMišką.lt

Parduoda 13 a namų 
valdos sklypą Margirio g. 3, 

Miklusėnų k., alytaus r.

(gyvatvorė, veja, visos 
komunikacijos šalia,  
kaina 1 500 eur/a).

tel. 8 682 60899.

Miško 
paslaugos.

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

Alėjos g. 29, Leipalingis.
Tel.: 8 618 42266, 8 686 67560

leipalingio.giria@gmail.com

MALkOs, MALkOs, 
MALkOs,

pagal pageidavimus.  
Skaldytos, pjautos, rąstais, 

beržinės, alksninės, 
pušinės, drebulinės, 

ąžuolinės, 
eglinės, atraižos. 

Vežame mažais kiekiais.
TeL. 8 657 88458.

• knygos
• kanceliarinės prekės

• spaudai
• tonerių pildymas

• kompiuteriai ir jų priedai

kNYGYNėLis, seinų g. 12, Lazdijai 
Tel.: 8 646 71901, (8 318) 53 085, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt

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“

Reikia knygos, biuRo popieRiaus, spaudo, 
užpildyti tonerį? SuSiSiekite:

Kviečiame apsilanKyti

Tel. 8 646 71901.

E. p.  knygynelis@dzukuzinios.lt
FACEBOOK, MESSENGER
Lazdiju knygynelis

laukiame JūSų!

Antspaudų gamyba pagal užsakymą
seinų g. 12, Lazdijai. Tel. 8 646 71901. 

akCiJa kaPotoMs ir 
PJautoMs MalkoMs!

Pušinės malkos (gali būti 
kapotos, pjautos arba rąsteliais).

Beržinės ir alksninės malkos 
(gali būti kapotos arba pjautos).

Atvežame nemokamai.
Senjorams taikome didesnes 

nuolaidas.
tel. 8 680 29853.

Brangiai perka 
įvairų mišką. 

Gali būti bendraturčių, 
neatidalytas, su skolomis.
Sutvarkau dokumentus. 

tel. 8 644 55355.

naujoji g. 56, alytus
tel.: 8 678 41222, 

8 655 26922
el. p.: geodezinis@gmail. com, 

 info@ntkarolis. lt, 
www. ntkarolis. lt

Virtuvės baldai, sofos, lovos, 
kampai, lentynos, komodos, 
kėdės, prieškambariai, šal-
dytuvai, šaldikliai, trimeriai. 
Atvežame. Galima išsimo-
kėtinai.

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

telefonas 8 674 05844

,
.


