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Lietuvos rinktinės narys E. Juškauskas: 
„Žirgai — mano hobis, darbas ir gyvenimas“ 

L
azdijai negali pa-
sigirti puikiomis 
sporto bazėmis, 
kuriose rajono 
sportininkams būtų 
sudarytos sąlygos 

tinkamai pasirengti siekti aukštų 
rezultatų, tačiau rajone atsiranda 
jaunų, energingų, užsispyrusių 
žmonių, kurie sugeba pasiekti 
sporto aukštumų ir taip garsina 
Lazdijus ne tik Lietuvoje, bet ir 
Europoje. 

Vienas iš jų – ristūnų sporto 
entuziastas, daugelio Lietuvos ir 
tarptautinių turnyrų nugalėtojas 
Ernestas Juškauskas, rugsėjį iš 
Estijoje vykusių tarptautinių var-
žybų į Lazdijus parvežęs du aukso 
medalius. Tai naujausi sportinin-
ko trofėjai, kurių jis per 14 metų, 
kai aktyviai užsiima ristūnų spor-
tu, yra gavęs ne vieną dešimtį. 
Ernestas – vienintelis tokio lygio 
sportininkas Lazdijuose, kuris yra 
įtrauktas į Lietuvos rinktinę. 

Apie ristūnų sportą, meilę žir-
gams, pasirengimą varžyboms, 
šios sporto šakos perspektyvas 
„Dzūkų žinios“ kalbasi su lazdi-
jiečiu E. Juškausku. 

Lazdijų krašto regioniniuose 
parkuose padvelkė permainų vėjai

L
azdijų rajone vis 
labiau populiarė-
jantis savivaldybės 
įstaigų  optimizavi-
mo, reorganizaci-
jos bumas pasiekė 

ir rajone veikiančias ministerijų 
pavaldumo įstaigas. Aplinkos 
ministerija pristatė Vyriausybei 
nutarimo projektą, pagal kurį tu-
rėtų būti reorganizuojami Lazdi-
jų rajone veikiantys regioniniai  

Veisiejų ir Metelių parkai. O jei 
tiksliau, tai siūloma Veisiejų regi-
oninį parką prijungti prie Metelių 
regioninio parko, paliekant vieną 
juridinį vienetą ir vieną vadovą. 

Ristūnų sporto entuziastas, daugelio Lietuvos ir tarptautinių turnyrų nugalėtojas Ernestas Juškauskas.

Tikėtina, kad po reorganizacijos apsijungs Metelių ir Veisiejų regioniniai parkai.
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ApiE atsisveikinimus, padėkas
ir skanius šAkočiusŽVILGSNIS

Redakcijos „dzūkų žiNios“

DŽ redakcijos nuomonė
Ar mums reikia išgirsti 
kitų padėkas už padary-
tus gerus darbus ar šiltus 
žodžius už gautas geras 
emocijas ar atsidavimą 
savo profesijai? Nors 
daugelis garsiai sakys, jog 
padėkų ir švelnybių nerei-
kia, kad geri darbai daro-
mi nesiekiant padėkos, bet 
pripažinkim, jog kiekvie-
nas iš mūsų nori būti kitų 
įvertintas ir išgirsti nors 
santūrų, bet nuoširdų 
padėkos žodį. 

Prieš rugsėjo 1-ąją Šventežerio 
mokyklą paliko ilgametis jos 
direktrorius Arūnas Čiurlionis. 
Tiesiog parašė prašymą ir išėjo 
iš mokyklos, kurią pats baigė ir į 
kurią sugrįžo turėdamas univer-

siteto diplomą bei jai vadovavo 
beveik du dešimtmečius. 

Cituojant merę Ausmą Miš-
kinienę, kiekvienas žmogus turi 
teisę pasirinkti dirbti ten, kur jam 
geriau. Tai tiesa. 

Dviejų universitetų magistro 
diplomus turintis žmogus išėjo iš 
mokyklos, dėl kurios labai sten-
gėsi ir pasiekė neblogų rezultatų. 
Ar už tai jis nenusipelnė rajono 
vadovų pagarbos ir padėkos? Ko-
dėl iki paskutinės jo darbo dienos 
direktorius nesulaukė jokio – net 
menkiausio atsisveikinimo ir pa-
dėkos?

 Atrodytų, jog tokio žmogaus 
net nebuvo ir jis, pasirodo, rajono 
valdžiai buvo tuščia vieta? O gal 
švietimo vadovai įsivaizdavo, kad 
direktorius šmaikštauja ir anks-
čiau ar vėliau sugrįš į Šventežerio 
mokyklą? O gal ignoravimas atsi-

rado todėl, kad buvęs direktorius 
neslėpė simpatijų prieš pusantrų 
metų postą palikusiam rajono 
merui? 

Bet juk dabartinė merė, kaip 
mantrą, mėgsta kartoti, jog žmo-
nes vertina ne pagal priklausomy-
bę partijai, bet pagal sugebėjimus 
ir kompetenciją. O gal tai nauja 
atsisveikinimo su vadovais prak-
tika? 

Panašu, jog ne visi išeinantieji 
iš vadovų postų sulaukia tokio 
„dėmesio“. Štai vieno vaikų dar-
želio-lopšelio vadovė iš darbo 
buvo išlydėta su fanfaromis, gėlių 
puokštėmis ir progine nuotrau-
ka atminčiai su rajono vadovais. 
Niekas nediskutuoja – vadovė 
tikrai puikus specialistas ir ma-
lonus žmogus. Tik kodėl taip ski-
riasi atsisveikinimo ceremonijos?  
Vienu atveju – jokio atsisveikini-

mo, kitu – parodomasis. Būkim 
atviri, sunku pasakyti, kas yra 
nuoširdžiau. Nors nuoširdumas 
ir valdžia – sunkiai suderinamos 
kategorijos. 

Šventežerio mokyklos direk-
torius viename iš savo interviu 
užsiminė, jog rimtai galvoja 
apie atsisveikinimą su švietimo 
sistema. Kas turėjo nutikti, kad 
tiek metų aktyviai ir rimtai šioje 
sistemoje dirbęs žmogus priimtų 
tokį sprendimą? 

Nėra to blogo, kas neišeitų į 
gera. Gal nuo šiol Lazdijai galės 
didžiuotis skaniausiais šakočiais, 
kuriuos kepė, kepa ir keps dvi-
gubą magistro laipsnį turintis 
kepėjas? 

O jei rimčiau, tai... Mielieji, ne-
palikime padėkos ir šilčiausių žo-
džių mums svarbiems, šalia mūsų 
esantiems žmonėms tai akimirkai, 

kai jų tie žmonės jau nebegirdės. 
Sukaupkime drąsą ir išsakykime 
juos tada, kai tie žodžiai suteiks 
džiaugsmo ir pakels savivertę 
tiems, kas yra šalia mūsų. 

Ačiū, kad perskaitėte!•REDAKCINIS STRAIPSNIS 
(vedamasis) – redakcijos nuos-
tatas atspindintis, jos vardu 
parašytas, neretai nenurodant 
konkretaus autoriaus, rašinys, 
dažnai atsiliepiantis į kokius nors 
įvykius, paaiškėjusius faktus, 
tendencijas. Būdinga nedidelė, 
neretai vienoda visiems leidinio 
redakciniams straipsniams ap-
imtis, glaustas minčių dėstymas, 
tezių pobūdžio argumentacija, 
naudojami publicistinės retori-
kos elementai. Įprasta pateikti 
išvadas, apibendrinimus, atspin-
dinčius redakcijos nuostatas. 
/ Žurnalistikos enciklopedija /

SaVaItėS komeNtaraS 

Lietuviai vėl džiaugiasi galėdami vykti į Lenkiją

Algimantas Mikelionis
Vis laukiu, kada man paskambins 
telefoniniai sukčiai. Gal, sakau, 
pasiūlys ką nors įdomaus ir ver-
tingo, bet sako, kad jie ne tokie 
– tik nori tave apgauti ir išvilioti 
pinigų. Užtat paskambina mo-
terys iš kitų mobiliųjų tinklų ir 
siūlo pereiti pas juos. Nors ir labai 
maloniai nuteikia jų parodytas dė-
mesys ir net imi galvoti, kad štai 
ims ir prasidės naujas romantiškas 
gyvenimo nuotykis, bet supranti, 
jog moterys iš kitų mobiliųjų tin-
klų tik siekia tave pervilioti ne į 
savo moteriško žavesio tinklus, 
o į savo atstovaujamų mobiliųjų 
telefonų ryšio tinklus. Po eilinio 
tokio skambučio atsidūsti ir pa-
galvoji, kad juk tai galėjo būti 
malonaus ir svaiginančio gyve-
nimo nuotykio pradžia. 

Man paskambina ir moterys, 
siūlančios apsidrausti. Tarp visų 
draudimo rūšių mane labiausiai 
stebina ir piktina gyvybės drau-

dimas. Pagalvokite, moterys 
mielais ir maloniais balsais kal-
ba tokiomis baisiomis temomis 
kaip mano gyvybės draudimas. 
Aš dar noriu pagyventi ir ne-
noriu pradėti galvoti apie tikrai 
nemalonius dalykus. Juk gyvy-
bės draudimas reiškia, kad man 
pakračius kojas kažkas kitas gaus 
nemažą išmoką ir pagerins savo 
materialinę padėtį. Ar gali būti 
kas nors apmaudžiau, kaip sėdėti 
kur nors dangaus alaus bare ir 
iš ten matyti, kaip tavo artimieji 
pradeda gyventi geriau? Jau vien 
nuo to gali subjurti gera nuotaika 
ir dingti ūpas. Su tokiomis mo-
terimis stengiuosi kuo greičiau 
baigti kalbą, nes jos kaip reikiant 
siekia sugadinti nuotaiką.

Praėjusį penktadienį per tele-
vizijos žinias išgirdęs, kad nuo 
pirmadienio bus galima važiuoti į 
Lenkiją, nemenkai apsidžiaugiau. 
Galima net neabejoti, kad ši pui-
ki žinia nudžiugino beveik visus 
lietuvius. Šį pirmadienį, nieko ne-
laukdamas, į Seinus išsiruošiau ir 
aš. Nors į minėtą miestą važiuoju 
ne dešros, vištienos ar aliejaus ir 
kitų maisto produktų. Na, gerai, 
gerai, jau prisipažinsiu, nusiperku 
„Biedronkoj“ tokio saldumyno, 

vadinamo „Sezamkais“, kad va-
karais galėčiau gadinti dantis ir 
papildyti organizmą kalorijomis. 
Mano kelionės tikslas į Seinus 
būna ne „Biedronka“, o kitoje 
gatvės pusėje esantis knygynas ir 
spaudos kioskas. Knygyne įsigyju 
kelias mane dominančias knygas 
lenkų kalba. Reikia pabrėžti, kad 
nors knygynuose Lietuvoje irgi 
yra daug dėmesio vertų knygų, 
bet rinka mūsų šalyje yra daug 
kartų mažesnė. Na, ar galima pa-
lyginti beveik keturiasdešimt mi-
lijonų gyventojų turinčią valstybę 
su nei trijų milijonų neturinčia 
Lietuva? Galima pateikti daug 
pavyzdžių, bet šį kartą užteks ir 
vieno. Esu amerikiečių muzikos 
grupės „Metallica“ fanas. Lietu-
viškai apie šią grupę neišleista nė 
viena knyga. O Seinų knygyne 
lenkų kalba įsigijau jų net šešias. 
Spaudos kioske Seinuose visuo-
met prigriebiu nemenką šūsnį len-
kiškos spaudos. Liberalių pažiūrų 
dienraštį „Gazeta Wyborcza“ ir 
savaitinius žurnalus „Newsweek“ 
ir „Polityka“, konservatyvių pa-
žiūrų dienraštį „Rzeczpospolita“, 
dienraštį apie sportą „Przeglad 
Sportowy“ ir savaitinį žurnalą 
apie futbolą „Pilka Nozna.“ Į savo 
kuprinukę susidėjęs knygas lenkų 

Adomo Žilinsko piešinys.

kalba ir nemenką šūsnį lenkiškos 
spaudos, jau mėgavausi būsimu 
skaitymu ir informacijos gausa, 
kurią jos suteiks.

Na, o į „Biedronką“ vėliau už-
sukau nusipirkti tuzino sezamo 
batonėlių ir pasidairyti į lentynas 
bei gražias lietuvaites ir lenkai-
tes, kurios vėsoką rugsėjo dieną 
vis dar neretai mūvėjo šortus ir 
demonstravo savo per vasarą 

įdegusias kojas. Kažkiek pasi-
žvalgiau ir į prekių lentynas, bet 
džiūgavau, kad nereikia domėtis 
kainomis ir skaičiuoti, apsimoka 
ar ne pirkti vieną ar kitą maisto 
produktą. Nusprendžiau, kad viš-
tų šlaunelės nėra tokios gražios ir 
įspūdingos kaip merginų ir mote-
rų kojos. Be to, pastarosios nieko 
nekainavo, na, bent žiūrėjimas į 
jas.•

Lazdijų krašto naujienų savaitraštis

Tel. pasiteirauti 8 670 38882.

Nuo šiol prenumeruoti leidinius galite ne tik Lietuvos pašto ar „PayPost“ skyriuose, bet ir telefonu 
8 700 55 400 bei internetu, www.prenumerata.lt, www.prenumeruok.lt
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Didelis biuro popieriaus pasirinkimas
KNYGYNĖLIS, tel. 8 646 71 901, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt

p. Malžinskas: iššūkiai — ne naujiena
Pastaruoju metu 50-me-
čio Pauliaus Malžinsko 
pavardė nuolat mirgėjo 
žiniasklaidoje. Jis išdrįso 
mesti iššūkį prieštaringai 
vertinamai šalies futbolo 
federacijos valdžiai.    

Dabar P. Malžinskas, kurio ša-
knys yra Grabaukos kaime šalia 
Krosnos, dalyvauja kituose rin-
kimuose – į Seimą. Remiamas 
Liberalų sąjūdžio, kaip nepriklau-
somas kandidatas jis pasirinko 
Jotvingių (Druskininkų–Lazdijų) 
rinkimų apygardą. Kodėl?

„Noriu prisiimti atsakomybę 
už sprendimus. Iki šiol maniau, 
kad sportas ir jaunimo užimtu-
mas yra labai svarbu. Tačiau per 
susitikimus su Dzūkijos ben-
druomene suvokiau, kad yra ir 
daugiau labai svarbių dalykų, 
apie kuriuos sostinėje retai kal-
bama. Nuo neteisingos pašalpų 
už nedarbingumą tvarkos ir pa-
ramos mažiems bei vidutiniams 
ūkiams iki žemių derlingumo 
nustatymo tvarkos ir Dzūkijos 
miestų bei kaimų infrastruktū-
ros plėtojimo. Pamačiau, kad 

vieni regionai negauna to, kuo 
džiaugiasi kiti. Tai akivaizdi ne-
teisybė, taip neturi būti. Kodėl 
kandidatuoju čia ir dėl ko man 
visa tai įdomu? Dėl to, kad čia 
mano šaknys“, – sako P. Mal-
žinskas.

Tirdami giminės šaknis, atra-
dome, kad Malžinskai Lazdijų 
rajone atsirado dar pirmoje XVIII 
amžiaus pusėje, senelių sodyboje 
iki šiol yra net specialus koplyts-
tulpis.

„Džiaugiuosi ir žemai lenkiu 
galvą, kad pusseserės Audros 
dėka senelių sodyba dar gyvuo-
ja. Nerealus jausmas jausti, kad 
čia buvo ne tik tėvai, protėviai, 
tačiau ir daug kartų iki tol. Ta 
emocija, gamtos grožis, dzūkiška 
kalba ir žemės ryšys – visa tai liko 
manyje ir Vilniuje. Kaip ir dzū-
kiškas būdas kovoti dėl teisybės. 
Dzūkija – dalis manęs“, – sako 
P. Malžinskas. 

Iššūkiai ir pavojai jam – ne nau-
jiena. „Daviau priesaiką Lietu-
vos valstybei ir beveik dvidešimt 
metų išdirbau Vadovybės apsau-
gos departamente,  teko saugoti 
aukščiausius Lietuvos valstybės 

vadovus ir svečius. Užsitarna-
vęs majoro laipsnį, šiuo metu 
esu atsargos karininkas“, – kalba 
P. Malžinskas.

„Patirtis išugdė man aštrų atsa-
komybės jausmą ir psichologinę 
ramybę. Šiais laikais, manau, 
tai yra didelės vertybės – ypač 
priimant svarbius sprendimus. 
Vertybių bei principų trūksta ir 
valstybės politikoje, kartais sunku 
suprasti, kodėl ir kaip priimami 
vieni ar kiti sprendimai, kodėl 
jie nėra teisingi visiems“, – sako 
P. Malžinskas.

Dabartinis P. Malžinsko atsako-
mybės laukas apima daugiausia 
Vilnių. Tačiau, pasak jo, tapus 
Seimo nariu, šis laukas apims ir 
Dzūkiją.

„Dzūkai, išrinkę mane, gaus 
du viename – vilnietį, suvokiantį, 
kaip viskas vyksta sostinėje, ir 
dzūką, kuris rūpinasi savo pro-
senelių gimtine. Būtinai turėsiu 
būstinę apygardoje, kurioje iš-
rinktas. Su stabiliu darbo grafiku, 
gyventojų priėmimo laiku. O Vil-
niuje galėsiu atsakingai atstovau-
ti Lazdijų rajono ir Druskininkų 
savivaldybių bei jų gyventojų 

interesams Vyriausybėje, minis-
terijose, kitose valstybinėse įstai-

gose, kurios įsikūrusios Vilniuje“, 
– teigia P. Malžinskas.•

smulkiesiems pieno gamintojams — galimybė kreiptis paramos
Į pabaigą eina terminas 
teikti paraiškas pagal 
Lietuvos kaimo plėtros 
2014–2020 metų progra-
mos (KPP) priemonės 
„Ūkio ir verslo plėtra“ 
veiklos sritį ,,Parama 
smulkiesiems ūkiams“. 
Norintiems prašyti šios 
paramos reikėtų atkreip-
ti dėmesį, jog šiuo pa-
raiškų priėmimo etapu, 
kuris truks iki rugsėjo 30 
d., paraiškas galės teikti 
tik pienine galvijininkys-
te užsiimantys smulkieji 
ūkininkai.

GaLėS kreIptIS DauGIau 
ūkIų 
Kaip sakė Žemės ūkio ministeri-
jos (toliau – ŽŪM) 2-ojo Euro-
pos Sąjungos paramos skyriaus 
vyriausioji specialistė Dalia 
Rutkauskaitė, pieninės galviji-
ninkystės sektorius pasirinktas 
dėl daugelio priežasčių, tačiau 
bene svarbiausios – mažas sek-
toriaus pelningumas ir tai, kad 
per daugelį metų šio sektoriaus 
atstovams sunku buvo pasinau-
doti smulkiųjų ūkių parama dėl 
apriboto produkcijos standartine 
verte išreikšto valdos ekonomi-
nio dydžio (toliau – VED). Anot 
pašnekovės, anksčiau kriterijus 
atitikdavo tik pienininkystės 
ūkiai, laikantys 3–4 karves, to-
dėl paramos galėjo kreiptis tik 
labai maža dalis pieno produk-
cijos gamintojų.

Specialistės teigimu, dabar 

Šį kartą parama skiriama pieninės galvijininkystės sektoriaus ūkininkams. 
(Vytauto Ridiko nuotr.)

numatyta, kad pienininkystės 
ūkyje paramos paraiškos patei-
kimo dieną pieninių veislių mel-
žiamų karvių turi būti ne mažiau 
kaip 3 ir ne daugiau kaip 9 bei 
produkcijos standartine verte 
išreikšto VED struktūroje tik 
pagal pieninių veislių melžia-
mas karves apskaičiuotas VED 
turi sudaryti daugiau kaip 50 
proc. bendro VED. Šia priemo-
ne remiami būtent karvių pieno 
produkciją gaminantys ūkiai, tad 
ožkų ar avių pieno gamintojai 
šioje programoje nedalyvauja.

VerSLo pLaNuI įGyVeNDINtI
Minėtus kriterijus atitinkantys 
ūkininkai, pašnekovės teigimu, 

dar turėtų būti įregistravę savo 
vardu valdą ir ūkininko ūkį. Para-
mos gali kreiptis ūkininkai, kurie 
bent 2019 m. deklaravo pasėlius 
ir (arba) registravo ūkinius gy-
vūnus.

Kaip pasakojo D. Rutkaus-
kaitė, šiam paraiškų priėmimo 
etapui skirta 12 731 893 eurai 
Europos žemės ūkio fondo kai-
mo plėtrai ir Lietuvos biudžeto 
paramos lėšų, išmokos suma vie-
nam ūkininkui, įgyvendinančiam 
projektą, – iki 15 000 eurų. Anot 
jos, išmoka mokama dviem da-
limis: 80 proc. dalis mokama, 
kai priimamas sprendimas skirti 
paramą, o 20 proc. – tuo atve-
ju, jeigu verslo planas įgyven-

dinamas tinkamai. Netinkamai 
įgyvendinus verslo planą, likusi 
išmokos dalis nemokama, išmo-
kėta išmokos dalis susigrąžina-
ma. Paraiškoje numatytą verslo 
planą pareiškėjas privalo pradėti 
įgyvendinti per 9 mėnesius nuo 
sprendimo skirti paramą priėmi-
mo dienos.

Kaip sakė specialistė, tinkamai 
įgyvendinti verslo planą – reiš-
kia atlikti visas jame numatytas 
investicijas, produkcijos stan-
dartine verte išreikštą valdos 
ekonominį dydį padidinti ne 
mažiau kaip 20 proc., vykdyti 
pelningą veiklą.

BaLų reIkIa maŽIau
Pasak ŽŪM atstovės, keitėsi ir 
atrankos kriterijai, jie dabar pri-
taikyti pieno ūkiams. Specialistė 
pažymėjo, jog, norint gauti para-
mą, privaloma surinkti mažiausiai 
25 (ne 35, kaip buvo numatyta 
ankstesniais paraiškų rinkimo 
etapais) atrankos balus.

D. Rutkauskaitė atkreipė dė-
mesį, jog, atrenkant paraiškas, 20 
prioritetinių balų bus suteikiama 
prie aplinkos išsaugojimo ir tva-
rios plėtros verslo prisidėsian-
čiam verslo planui, kuriame bus 
numatytos investicijos į betoni-
nes mėšlides ar srutų kauptuvus. 

Tiek pat balų gaus ir prie pieno 
kokybės gerinimo prisidėsian-
tis verslo planas, kuriame bus 
numatytos investicijos į pieno 
šaldymo įrangą.

Prie ūkio darbo procesų efek-
tyvumo didinimo prisidėsiantis 
verslo planas, kuriame bus nu-
matytos investicijos į melžimo 
įrangą, gaus 15 balų.

Jauniesiems ūkininkams, 
kurie iki paramos paraiškos 
pateikimo dienos bus iki 40 
metų amžiaus, suteikiama 10 
balų.

Daugiau negu 2 metus pripa-
žinto žemės ūkio kooperatyvo 
nariu esantis pareiškėjas gaus 
15 balų, iki 2 metų – 10 balų.

Įgyvendinantieji verslo planą 
vietovėse, kuriose esama gam-
tinių ar kitų specifinių kliūčių, 
gaus 10 balų. Tiek pat balų bus 
suteikiama ir niekada negavu-
siems paramos pagal šios prie-
monės veiklos sritį.

Pašnekovė priminė, jog pa-
raiškas priima ir registruoja 
Nacionalinės mokėjimo agen-
tūros Kaimo plėtros ir paramos 
regionams departamento terito-
riniai paramos administravimo 
skyriai.

Užs. Nr. 01

„Dzūkija — dalis manęs“, — sako P. Malžinskas. 

Liberalų sąjūdžio numeris Seimo rinkimuose yra 12.
Politė reklama. Bus apmokėta iš Liberalų sąjūdžio rinkiminės sąskaitos. Užs. Nr. 10
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Žemės ūkio mokymų organizatoriams ir klausytojams — parama 
Sakoma, kad stovintis 

vanduo genda. Lygiai taip 
ir žinios – jei jų neatnau-
jiname, pasensta, tampa 
mažiau aktualios. Norint 
to išvengti, būtina moky-
tis visą gyvenimą. Nereikia 
stoti į universitetus ar kole-
gijas – atšviežinti įgūdžius 
galima ir lankant kursus ar 
seminarus.

Nemažai ūkininkams, 
miškininkams ar žemdir-
bių bendruomenei skirtų 
mokymų organizacijos ir 
įstaigos rengia naudodamo-
si Lietuvos kaimo plėtros 
2014–2020 metų programos 
(KPP) priemonės „Žinių 
perdavimas ir informavi-
mo veikla“ veiklos srities 
„Parama  profesiniam mo-
kymui ir įgūdžiams įgyti“ 
finansine parama. Norin-
čios tęsti ar pradėti vykdyti 
tokią veiklą įstaigos šiemet 
vėl kviečiamos teikti paraiš-
kas Nacionalinei mokėjimo 
agentūrai (NMA) iki rug-
sėjo 30 dienos. Pažymima, 
kad paramos gali kreiptis 
ir mokymo kursų dalyviai,  
jiems galioja tas pats ter-
minas.

Ir mIškININkamS, Ir 
DarŽININkamS, Ir 
BItININkamS
Pagal veiklos sritį „Parama 
profesiniam mokymui ir įgū-
džiams įgyti“ parama teikia-
ma tuomet, kai pareiškėjai 
planuoja organizuoti mokymo 
kursus pagal formalią Ūkinin-
kavimo pradmenų mokymo 
programą ir (arba) neforma-
liojo žemdirbių tęstinio mo-
kymo programas, kurios yra 
įtrauktos į viešosios įstaigos 
Kaimo verslo ir rinkų plėtros 
agentūros sudarytą Žemės, 
miškų, žuvininkystės ūkio ir 
kaimo plėtros sektoriaus da-
lyvių neformaliojo tęstinio 

Nuolat papildyti, atnaujinti savo žinias — būtina. Tad siekiama paskatinti 
tuos, kurie organizuoja mokymus ūkininkams, miškininkams ir žemdirbių 
bendruomenei. (Ričardo Pasiliausko nuotrauka)

profesinio mokymo programų 
sąvadą.  Remiantis šiuo sąvadu, 
mokymai galės būti organizuo-
jami pagal tokias veiklos sritis 
kaip: kompleksinės paramos 
(valdymo) reikalavimų, auga-
lininkystės, gyvulininkystės, 
sodininkystės, daržininkystės, 
vaistažolių auginimo, veterina-
rijos, bitininkystės, žemės ūkio 
mechanizavimo, miškininkys-
tės, aplinkosaugos, ekologijos 
ir kt., kartu privalomai į moky-
mo programą  įtraukiant moky-
mus jauniesiems ūkininkams 
pagal šias mokymo programas:  
kompleksinės paramos reikala-
vimai (valdymo reikalavimai), 
agrarinė aplinkosauga ir kraš-
tovaizdžio gerinimas, aplinko-
sauga ir tręšimo planavimas bei 
ekonominės (ūkinės) veiklos 
planavimas ir finansavimo ga-
limybės. 

Nurodoma, kad paramą gali 
gauti mokslo ir studijų insti-
tucijos ir profesinio mokymo 
įstaigos, juridiniai asmenys, tu-
rintys licenciją vykdyti forma-
lųjį profesinį mokymą, moky-
mo kursų dalyviai – ūkininkai, 
jų partneriai, ūkio darbuotojai, 
fiziniai ar juridiniai asmenys, 
užsiimantys žemės, maisto ir 
miškų ūkio veikla, įregistravę 

valdą Lietuvos Respublikos 
žemės ūkio ir kaimo verslo 
registre, taip pat kaimo vieto-
vėse ūkine veikla užsiimantys 
žemės valdytojai, labai mažų, 
mažų ir vidutinių įmonių dar-
buotojai, tradiciniai amatinin-
kai. Svarbu, kad mokymai būtų 
organizuojami ne mažiau rajo-
nų, savivaldybių, nei nurodyta 
paramos paraiškoje, jeigu už 
tai buvo gauta atrankos balų. 

kuo DauGIau BaLų, tuo 
DauGIau šaNSų
Prioritetai teikiami tiems, kurie 
įsipareigoja apmokyti daugiau 
asmenų. Į tai atsižvelgiant, ski-
riami ir atrankos balai. Pavyz-
džiui, jei pareiškėjas numato  
apmokyti daugiau nei 300 da-
lyvių, jam suteikiami 25 balai, 
jei nuo 200 iki 300 įskaitytinai, 
– jis gauna 15 balų, jei nuo 100 
iki 199 įskaitytinai, – galima 
tikėtis gauti 10 balų.

 Taip pat svarbi pareiškėjo 
patirtis, įgyvendinant pana-
šius projektus. Jei pareiškėjas 
šioje srityje turi daugiau nei 
penkerius metus patirties (iki 
paramos paraiškos pateikimo 
dienos), jam skiriama 15 balų. 
Vertinama bei sveikintina lek-
torių, kurie vestų kursus, patir-

tis. Jei jie turi didesnę nei trejų 
metų patirtį, skaitant panašaus 
turinio paskaitas ar vykdant su 
projekto turiniu susijusią ug-
domąją, mokslinę bei šviečia-
mąją veiklą, skiriama 20 balų. 
Projekte numačius organizuoti 
mokymus, susijusius su geros 
agrarinės būklės reikalavimų 
laikymusi ūkio veikloje, agra-
rine aplinkosauga ir klimato 
kaita, galima pretenduoti į 10 
balų. Papildomi balai teikia-
mi ir kai pareiškėjas numato 
mokymus organizuoti ne vie-
name, o keliuose skirtinguose 
Lietuvos regionuose.

Kaip žinia, kuo daugiau balų 
surenkama, tuo daugiau šansų, 
kad paraiška bus įvertinta tei-
giamai ir pareiškėjas gaus pa-
ramą. Žinant, kad privalomas 
mažiausias projektų atrankos 
balų skaičius – 40, teigiamo 
įvertinimo tikėtis neatrodo 
sunku.

pLaNuoja apmokytI 
maŽIauSIaI 2 tūkSt. ŽmoNIų
Mokymus naudodamiesi finan-
sine parama pagal KPP prie-
monės „Žinių perdavimas ir 
informavimo veikla“ veiklos 
srities „Parama profesiniam 
mokymui ir įgūdžiams įgyti“ 
jau ne vienus metus rengia 
Lietuvos Respublikos žemės 
ūkio rūmai (ŽŪR). Per visus 
tuos metus organizacija svar-
biomis ir labai reikalingomis 
žiniomis pasidalijo su keliomis 
dešimtimis ūkininkų, miški-
ninkų, sodininkų, daržininkų 
ir kitų žemės ūkio srities spe-
cialistų. 

ŽŪR Kaimo plėtros ir infor-

mavimo skyriaus vedėja So-
nata Kisielienė apie veiklos 
sritį „Parama profesiniam 
mokymui ir įgūdžiams įgyti“ 
atsiliepia vien teigiamai.

– Viena iš ŽŪR misijų yra 
kaimo žmonių bei žemdirbių 
švietimas. Ji visiškai sutam-
pa su veiklos srities „Parama 
profesiniam mokymui ir įgū-
džiams įgyti“ tikslais, todėl 
mokymus žemdirbių ben-
druomenei organizuojame 
ir vedame ne vienus metus. 
Paraišką paramai teikiame ir 
šiemet. Planuojame sureng-
ti mokymus daugiau kaip 2 
tūkst. žmonių. Mokymų nau-
da ir aktualumu neabejojame. 
Nuo seno žinoma, kad tobu-
lėti ir mokytis – būtina. Euro-
pos Sąjunga taip pat palaiko 
ir skatina mokymosi visą 
gyvenimą idėją. Gyvename 
sparčiai besikeičiančiame 
pasaulyje, kur technologi-
jos tobulėja ne metais, ne 
savaitėmis, o tiesiog dieno-
mis. Žemės ūkis – ne išimtis. 
Būtina mokytis ir tobulėti, 
kad būtume konkurencingi, 
sugebėtume išlikti, siekti 
naujų tikslų. Manome, kad 
viską žinome, tik kai niekuo 
nesidomime, o kai išgirstame 
kažką naujo, suprantame, kad 
nežinome nieko. Siekdami 
išvengti tokių situacijų, labai 
skatiname ūkininkus atvykti 
į mokymus bei seminarus, 
kurių dauguma – nemoka-
mi, – atstovaudama ŽŪR po-
zicijai ir nuomonei kalbėjo 
S. Kisielienė.  

Užs. Nr. 02

Tel. 8 614 56206.
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Lazdijų bulvė

Kasame šViežias „Vineta“ Veislės bulVesĮsijunk 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. Kiekviena 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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Lazdijų bulvė

Kasame šViežias „Vineta“ Veislės bulVes

Feliksas Petrauskas rugsėjo 10 d. vykusio susitikimo metu. 

Mokslų daktaras F. petrauskas: „pamiršti regionai tampa 
periferijomis, kurių žmonėms sunku įveikti kylančius iššūkius“  
Dažnai po Dzūkiją ke-
liaujantis ir su vietiniais 
žmonėmis susitinkantis 
mokslų daktaras Felik-
sas Petrauskas įsitikinęs, 
jog gyvenimas daugelyje 
rajonų kaip diena ir nak-
tis skiriasi nuo didžiųjų 
Lietuvos miestų ekonomi-
nių, socialinių, kultūrinių 
ir kitų gyvenimo sričių 
galimybių. Jis įsitikinęs, 
jog reikia kuo skubiau ir 
iš esmės spręsti valdžios 
centralizacijos problemą. 
Dirbdamas Vyrausybėje, 
jis nemažai prisidėjo prie 
valdžios decentralizavimo 
proceso, kurio rezultatas – 
10 apskričių įsteigimas.  

Apie tolygią regionų plėtrą,  val-
džios decentralizavimą, savival-
dybių bendradarbiavimą  kalba-
mės su Darbo partijos kandidatu 
į Seimą Jotvingių rinkimų apy-
gardoje F. Petrausku. 

– Politikai ir Vyriausybės at-
stovai jau daug metų kalba apie 
būtinybę decentralizuoti šalies 
valdymą, suteikti daugiau galių 

regionams ir skirti papildomų 
lėšų regionų stiprinimui. Kaip 
vertinate dabartinę regionų sti-
prinimo politiką? Ką reikia da-
ryti, kad kalbos virstų realiais 
darbais ir turėtume konkrečius 
rezultatus? 

– Pirmiausia mes turime žinoti, 
kad vienas iš pagrindinių Lietu-
vos plėtros tikslų – mažinti soci-
alinius ir ekonominius skirtumus 
tarp regionų ir regionų viduje,  
išlaikyti šių regionų savitumą ir 
tuo pačiu skatinti tolygią visos 
Lietuvos raidą. Nesulaukę rei-
kiamo dėmesio, pamiršti regio-
nai, globalizacijos, informacinių 
technologijų tobulėjimo fone ne 
tik gali, bet ir tampa periferijomis, 
kurių gyventojams  yra sudėtinga 
įveikti kylančius iššūkius, kurti 
darnią ir patogią aplinką. Todėl 
būtina pažinti šalies regionus – 
jų silpnąsias puses bei stiprybes, 
esamą situaciją ir plėtros gali-
mybes. Toks tikslas yra sunkiai 
pasiekiamas, neturint ilgalaikės 
regioninės statistinės informaci-
jos bei vystymo strategijos.

Šalies valdymo decentraliza-
vimas jau buvo pradėtas spręsti 
1993–1996 m. Adolfo Šleževi-

čiaus  Vyriausybėje, o po to ir 
Premjero  Mindaugo Lauryno 
Stankevičiaus vadovaujamoje 
Vyriausybėje. Tuometinėje Val-
dymo reformų ir savivaldybių 
reikalų ministerijoje, kurioje aš 
dirbau Regionų skyriaus vedėju, 
buvo suformuotos Lietuvoje 10 
apskričių ir daugelis ministeri-
jų funkcijų buvo perduotos jau 
kuriamoms apskričių viršininkų 
administracijoms – aplinkosau-
gos, žemės, sveikatos, teismų ir 
kitos funkcijos, kurios turi būti 
arčiau žmogaus,  apskrityje. Kaip 
matote, decentralizavimo proce-
sas jau buvo pradėtas ir man su 
savo skyriumi jame teko tiesiogiai 
dalyvauti ir būti atsakingam. 

Turint 10 apskričių su jų cen-
trinėmis administracijomis, buvo 
daromi  pirmieji decentralizavi-
mo žingsniai, naikinat  Lietu-
vos apskričių ir jų savivaldybių 
ekonominius, socialinius ir kitus 
netolygumus, įvertinant dauge-
lį svarbių aspektų – svarstant 
jų vystymosi ir vystymo alter-
natyvas ir priimant strateginius 
sprendimus, planuojant valsty-
bės ir savivaldybių biudžetus ir 
Europos Sąjungos struktūrinių 
fondų lėšas, ekonominę plėtrą 
potencialiems investuotojams, 
gyventojams, turistams. Apskri-
čių sistema leido sekti Lietuvos 
regionų situaciją ir raidos tenden-
cijas.  Tačiau keičiantis valdžioms 
politiniame lauke, „švytuoklės 
„ principu apskričių viršininkų 
administracijos buvo panaikin-
tos, funkcijos centralizuotos ir  
paprastas žmogus iki šiol liko  
nesvarumo būklėje. 

– Ką Jūsų atstovaujama parti-
ja planuoja šiuo klausimu? 

– Šiandieną Darbo partijos pro-
gramoje yra numatyta skirti ypa-
tingą dėmesį regionams, ten su-
kuriant išskirtines sąlygas verslo 
vystymui, tokiu būdu užtikrinant 
greitesnį investicijų atsipirkimą.  
Taip bus mažinama atskirtis  tarp 

trijų didžiųjų Lietuvos miestų ir 
57  likusių savivaldybių, o žmo-
nių vidutinis atlyginimas regio-
nuose pasieks bent 1000 eurų. 
Tam reikia  sukurti įstatyminę 
bazę, ji ir bus kuriama, kuri leistų 
savivaldybėms kooperuotis su 
verslu ir kurti įmones savo te-
ritorijoje. Būtent šitam tikslui 
pasiekti būtų leidžiama didin-
ti skolinimosi limitą, o įkūrus 
objektą – perduoti administruoti 
verslui su galimybe išpirkti, tam 
panaudojant uždirbtą pelną. Mo-
kestinės prievolės regionuose turi 
būti patrauklesnės nei didmies-
čiuose, nes verslas eina ten, kur 
trumpesnis atsipirkimo laikas ir 
didesnė grąža.  Taip pat regionų  
„užkūrimui“ privaloma panau-
doti ES struktūrinius fondus ir 
pritraukti privačias investicijas.

– Kokias matote Dzūkijos re-
giono savivaldybių tarpusavio 
bendradarbiavimo perspektyvas? 
Kaip galėtų keistis Lazdijų ir 
Druskininkų bei kitų Dzūkijos 
regionų savivaldybių bendradar-
biavimas, galintis padėti spręsti 
šių rajonų problemas? 

 – Atsižvelgiant į  aukščiau  
paminėtas problemas, visų Dzū-
kijos regiono savivaldybių, tarp 
jų ir Druskininkų bei Lazdijų 

rajono savivaldybių tarpusavio 
bendradarbiavimas sprendžiant 
nedarbo lygio mažinimą Lazdijų 
rajone ir darbuotojų galimą trū-
kumo problemą Druskininkuose 
bei Alytuje turi būti geranoriškas 
abipusiai. Man kalbantis su Laz-
dijų žmonėmis, jų akyse pasirodo 
ašaros, kai palieti nedarbo temą.  
Lazdijų žmonės norėtų važinėti 
į darbą Druskininkuose, tačiau 
kyla susisiekimo problema, ku-
rią, mano nuomone, nesunkiai 
išspręstų abiejų savivaldybių va-
dovybės.  Žmonės susitikimuo-
se man sako, kad valdžia pratina 
prie pašalpų mokėjimo, o nedarbo 
problemų nesprendžia, nors Laz-
dijų rajone, aš pats važinėdamas 
po rajoną mačiau, kad yra ne-
mažai gerai išsilaikiusių pastatų 
– vaiduoklių. Gal bus bandoma 
ieškoti investuotojų ar už menką 
sumą išnuomoti verslui, suku-
riant  darbo vietą? Lazdijai yra 
būtent tas regionas, kuris tampa 
periferiniu, jaunimas nevažiuoja, 
vyksta rajono gyventojų senėji-
mo procesas,  todėl vėl atstatyti 
apskričių administracijas, kurios 
koordinuotų ir spręstų  problemas 
vietoje, manyčiau, yra būtina.•
Politinė reklama bus apmokėta iš Felikso 
Petrausko rinkiminės sąskaitos. Užs. Nr. 11,

Būtinos investicijos į pastatus vaiduoklius Lazdijų rajone, taip bus 
sukuriamos darbo vietos.

kaLBa, kaD...
DzūkaI

g Lazdijų miesto parke 
iškilo nauja, ekstremaliam 
sportui pritaikyta rampa. Šis 
malonumas rajono biudžetui 
kainavo nei daug nei mažai 
- apie 60000 eurų. Konkursą 
laimėjusi įmonė darbus atli-
ko nepriekaištingai, bet liko 
gerų faneros plokščių ir kitų 
medienos dirbinių. O jos kai 
kam atiteko. Nuo kaimynų 
nieko nepaslėpsi.
g Krikštonyse vyksta krimi-

nalo vertas spektaklis, vietos 
vadukai su vicemeru prieša-
kyje niekaip negali išpręsti 
paprasto klausimo – kur pa-
statyti paminklą partizanams 
atminti. Lietuvos laisvės kovos 
sąjūdis kartu su dar gyvais par-

tizanais įgyvendino kilnų tikslą 
– rugsėjo 20 d. Kryžkalnyje bus 
atidengtas memorialas visiems 
žuvusiems ir nukankintiems 
partizanams bei jų ryšinin-
kams. Jei buvo susitarta dėl 
nacionalinio lygio paminklo, 
tai kodėl tuščiai diskutuojama 
dėl paminklo kaime?
g Tarybos valdantieji arti-

miausiame posėdyje spręs, ar 
vienas tarybos narys sulaužė 
priesaiką. Opozicija šiuo klau-
simu turi aiškią poziciją, o val-
dantiesiems ši situacija bus iš-
bandymas – pagal jų poziciją 
bus aišku, kas jiems svarbiau 
– Lietuvos įstatymai ar pasly-
dęs draugelis.
g Tyliai bandoma prastumti 

vyriausybės nutarimo projek-
tą, kuris leistų suženyti du Laz-
dijuose veikiančius regioninius 
parkus. Lazdijuose įsisukęs re-
organizacijų vajus sėkmingai 
įsėlino ne tik į savivaldybės 
įstaigas, bet ir į ministerijų 
valdomas. Kas mūsų rajono 
laukia toliau, kurią įstaigą dar 
reorganizuos valdžia? Gal mu-
ziejų prijungs prie bibliotekos 
ar kultūrnamio?•Šioje humoristinėje rubri-
koje minimų įvykių ir asme-
nų sutapimai su tikrove yra 
atsitiktiniai. 

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

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

, —
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Antspaudų gamyba 
pagal užsakymą

Seinų g. 12, Lazdijai. 

Tel. (8 318) 53085. 

Laukiame Jūsų!

Dėl paminklo statybos krikštonyse vietos 
pasitelktas ir kardinolas s. Tamkevičius
Ir toliau nerimsta aistros 
dėl paminklo partiza-
nams Krikštonyse. Nors 
jo statybai šalia Krikš-
tonių kryžiaus neprieš-
tarauja pats kryžiaus 
iniciatorius – kardinolas 
Sigitas Tamkevičius, 
tačiau bendruomenė ir 
specialistai siūlo parinkti 
jam tinkamesnę vietą ir 
patobulinti paminkle iš-
kalto teksto turinį. Tačiau 
paminklo autoriai tvirtai 
laikosi savo pozicijos ir 
paminklą statys ten, kur 
yra numatę. 

pamINkLo paStatytI 
NepaVyko
Rugpjūčio pabaigoje iš Krikšto-
nių kilę, o šiuo metu sostinėje 
gyvenantys savo krašto patriotai 
Bronius Kašelionis ir Vytautas 
Janulevičius atvežė į Krikštonis 
jų pastangomis ir asmeninėmis lė-
šomis sukurtą akmeninį paminklą 
šio krašto partizanų ir tremtinių 
atminimui įamžinti.

Paminklas turėjo atsirasti prieš 
tradicinius Krikštonių atlaidus, 
švenčiamus pirmąjį rugsėjo se-
kmadienį. Tačiau, sulaukę pasi-
priešinimo, santūrų ir estetišką 
atminimo akmenį jo autoriai buvo 
priversti išsivežti atgal. 

Paminklo iniciatoriai norėjo 
paminklą statyti Bendruomenės 
šeimos parke, tačiau susidūrė su 
vietos bendruomenės pasiprie-
šinimu. Jiems buvo pasakyta, 
jog parke paminklui netinkama 
vieta. 

Tarp paminklo autorių ir vietos 
bendruomenės atstovų įvyko įnir-

tingas žodžių mūšis, kurio metu 
buvo apsikeista „maloniais“ epi-
tetais. Paminklo autoriai išvadino 
bendruomenės atstovus komunis-
tais ir „lukašenkininkais“.

Tuomet paminklui buvo pa-
siūlyta kita vieta – šalia bažny-
čios, tačiau ji paminklo autorių 
netenkino.  

VIetą DerINo Su 
S. tamkeVIčIumI
Vienas iš šio paminklo iniciato-
rių – V. Janulevičius teigė, jog 
per atlaidus Krikštonyse jiedu su 
kolega buvo susitikę su į šventę 
atvykusius žemiečiu – kardinolu 
S. Tamkevičiumi ir klausė jo lei-
dimo statyti paminklinį akmenį 
šalia Krikštonių kryžiaus, kuris 
buvo pastatytas kardinolo inici-
atyva. 

„Kardinolas sutiko, kad mūsų 
inicijuojamas paminklas atsirastų 
šalia pagrindinio kryžiaus. Ten 
mes jį ir planuojame statyti“, – 
sakė V. Janulevičius. 

Jis teigė, jog nekreips dėmesio 
į Krikštonių bendruomenės nuo-
monę dėl paminklo vietos. 

„Mes parke pastatėme Krikšto-
nių istorinius įvykius įamžinantį 
paminklą, norėjome ten pat pasta-
tyti ir paminklą partizanams, bet 
bendruomenė neleido. Tai dabar 
ketiname iš parko iškelti į kitą 
vietą ir anksčiau mūsų pastatytą 
paminklą. Manau, kad abu pa-
minklus pašventins kunigas“, – 
teigė V. Janulevičius. 

Jis sakė, jog dėl paminklo 
vietos parinkimo į Krikštonis 
buvo atvykęs rajono vyriausiasis 
architektas Ričardas Vyšniaus-
kas, tačiau apie jo išvadas pa-

minklo iniciatoriai sakė nieko 
negirdėję. 

archItektaS SIūLė NeSkuBėtI
R. Vyšniauskas „Dzūkų žinioms“ 
sakė, jog kartu su Seirijų seniūne 
buvo nuvykę į Krikštonis. 

„Susitikome su paminklo auto-
riais ir pradėjom apžiūrą. Pradė-
jome nuo pirmosios vietos, būtent 
nuo sankryžos, kur stovi dabar 
kryžius, vietos, kurią yra pasi-
rinkę autoriai ir kurią palaimina 
bažnyčios atstovai.  Tada apė-
jome visus Krikštonis, buvusią 
mokyklos, bažnyčios  teritoriją, 
nuosekliai susipažinome su visais 
paminklais, esančiais Krikštonyse 
ir apylinkėse“, – pasakojo vyriau-
siasis architektas. 

Architektas apžiūrėjo numa-
tomą statyti paminklą,  disku-
tavo  su jo autoriais. Kaip teigė 
R. Vyšniauskas, diskusijų metu 
buvo prieitas susitarimas, kad 
pats akmuo ir jo paruošimas bei 
ant jo esami užrašai yra padaryti 
neteisingai.

„Paprastam žmogui pagal ten 
esamus užrašus gali atrodyti, kad 
akmuo skirtas partizanui Broniui 
Kašelioniui ir tremtiniui Vytautui 
Janulevičiui. Pasijuokėm su auto-

riais ir jie siūlė autorių pavardes 
paslėpti, įbetonuojant į žemę. 
Mano nuomone, reikia neskubė-
ti ir pagalvoti apie pačių užrašų 
bei ženklų,  esančių ant akmens, 
papildymą ar patobulinimą“, – 
teigė architektas. 

Dėl paminklo vietos parinki-
mo architektas autoriams bandė 
paaiškinti ir parodyti realiai, kad 
jų paminklui numatyta vieta viso 
turimo konteksto atžvilgiu  yra 
pasirinkta neteisingai, kad tai bus 
labiau panašu į pamestą daiktą ne-
suprantamoje vietoje negu į trem-
tinių ir partizanų pagerbimą.

„Siūliau dar neskubėti ir pa-
galvoti kartu dėl geresnės vietos, 
tačiau man buvo atrėžta, kad jie 
statys čia, o tada tegu iškasinėja 
savivaldybė. Nežiūrint visos situ-
acijos, dar sykį siūliau neskubėti, 
kadangi tai yra ne bažnyčios žemė 
ir ji sutikimo paminklo statybai 
duoti negali“, – sakė R. Vyšniaus-
kas. 

paSIūLė SakraLIą  VIetą
Lazdijų rajono savivaldybės mero 
pavaduotojas Audrius Klėjus įsiti-
kinęs, jog paminklo statybos vieta 
virto principo klausimu. 

„Mano nuomone, paminklas, 

skirtas partizanų atminimui, turi 
stovėti labai garbingoje vietoje. 
Ta vieta, kurią susirado pamin-
klo kūrėjai, – prie Krikštonių 
kryžiaus – tikrai nėra tinkama 
tokiam paminklui. Tai yra labai 
arti kelio, paminklas gali būti ap-
taškytas pravažiuojančių automo-
bilių.  Situaciją įvertino ir mūsų 
savivaldybės architektas, kurio 
nuomone, ši vieta nėra tinkama“, 
– sakė vicemeras. 

Paklaustas, kaip jis vertina tą 
faktą, jog prie kryžiaus paminklą 
leido statyti kardinolas S. Tamke-
vičius, vicemeras teigė, jog tai yra 
tik moralinis leidimas. Kadangi 
kryžius, prie kurio paminklo su-
manytojai nori statyti atminimo 
akmenį, stovi savivaldybės  val-
domoje žemėje, tai oficialų leidi-
mą gali duoti tik savivaldybė. 

„Mes suderinome labai gerą 
– sakralią vietą šiam paminklui 
– prie Krikštonių bažnyčios. Ga-
vome Kultūros paveldo apsaugos 
departamento pritarimą. Pakore-
gavus paminklo tekstą, nušlifavus 
fundatorių pavardes, paminklą 
tikrai galima būtų statyti“, – sakė 
A. Klėjus.•
„dzūkų žinių“ informacija

Kardinolas Sigitas Tamkevičius.

Atminimo paminklo autorius Vytautas Janulevičius. Paminklas partizanams ir tremtiniams atminti.
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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!

Lietuvos rinktinės narys E. Juškauskas: 
„Žirgai — mano hobis, darbas ir gyvenimas“ 

– Ernestai, kada susidomėjai 
ristūnų sportu? 

– Šalia žirgų esu nuo vaikys-
tės, su jais užaugau, susigyvenau. 
Pradėjau sportuoti, pradžioje tai 
buvo tik hobis, o dabar tai gyve-
nimo būdas ir darbas. 

– Ar žirgai, su kuriais sportuo-
ji, yra tavo nuosavybė, ar treni-
ruojiesi ir su kitais žirgais? 

– Turiu keletą savų, tačiau tre-
niruojuosi ir su kitų savininkų 
žirgais. 

– Ar su žirgais daug rūpesčių, 
ar jie reikalauja daug priežiū-
ros? 

– Tai – nuolatinis darbas: mai-
tinimas, maudymas, treniruotės. 
Reikia parinkti tinkamą maistą, 
dažniausiai tai avižos, papildyti 
racioną vitaminais. Ir, žinoma, 
nuolatinės treniruotės, kiekvie-
nam žirgui pagal atskirą treni-
ruočių planą. 

– Kur treniruojiesi su žirgais, 
gal užsuki į Lazdijų hipodro-
mą? 

– Į Lazdijų hipodromą galiu 
atvesti žirgą tik pažiūrėti, kaip 
atrodo tribūnos ir kaip reikia bėgti 
ratu. Daugiau jokios naudos. Čia 
nėra tinkamo tako, takas turi būti 
nei per kietas, nei per minkštas. 
Su žirgais treniruojuosi miškuose, 
važinėjam miško keliukais. Lietu-
voje nėra daug gerų hipodromų, 
daugiausia – likę nuo sovietme-
čio, nelabai tinkami. Geriausias 
hipodromas yra Širvintose, ten 
ir treniruojamės bei rengiamės 
rimtoms varžyboms. 

– Kaip suprantame, ristūnų 
sporto esmė – kuo greičiau ir 
pagal taisykles įveikti rungtynių 
trasą žirgui tempiant ratukus, 
kuriuose sėdi sportininkas. Kokį 
greitį ristūnai gali pasiekti per 
varžybas?

– Bėga ristūnai apie 60 km per 
valandą. Viskas sprendžiasi fini-

šo tiesiojoje, todėl reikia tiksliai 
suplanuoti jėgas. 

– Ar žirgų elgesys visada pro-
gnozuojamas? 

– Jauni žirgai nepatyrę, reikia 
juos treniruoti, jie būna nepro-
gnozuojami, gali pasielgti taip, 
kaip nesitiki. Su patyrusiais žir-
gais viskas paprasčiau. Bet kol 
jaunas žirgas tampa patyrusiu, 
reikia išlieti daug prakaito – ir 
žirgui, ir jo treneriui. 

– Ar žirgas jaučia, kad daly-
vauja varžybose? 

– Taip. Per varžybas keičiasi 

jo elgesys. Manau, kad jie jaučia 
jaudulį. Kai atsidaro starto vartai, 
žirgas supranta, kad reikia kuo 
greičiau bėgti ir spurtuoja. 

– Kaip žirgai kaustomi? 
– Vasaros varžyboms yra vie-

nokios pasagos, o žiemos – kito-
kios, grubesnės.

– Tai varžybos vyksta visais 
metų laikais? 

– Taip. Daugiau vyksta šiltuo-
ju metų laiku, tačiau ir žiemą jų 
netrūksta. Štai garsiosios ristū-
nų lenktynės Dusetose, ant Sartų 
ežero, vyksta žiemą. 

– Neseniai Taline vykusiame 
tarptautiniame turnyre laimė-
jai dvi pirmąsias vietas. Koks tai 
buvo turnyras? 

– Estijoje vyksta nemažai ristū-
nų turnyrų, nes estai labai mėgsta 
šią sporto šaką. Paskutinis tur-
nyras, kuriame laimėjau dvi pir-
mąsias vietas, buvo tarptautinis, 
jame dalyvavo visų trijų Baltijos 
šalių sportininkai bei Norvegijos, 
Suomijos atstovai. Startavau įvai-
raus ilgio trasose ir laimėjau dvi 
pirmąsias vietas. 

– Kokios artimiausios varžybos? 
– Laukia Baltijos taurė, kurioje 

dalyvausiu kaip Lietuvos rinkti-
nės narys. Tai labai įpareigoja. 

– Kas Tau yra ristūnų sportas: 
hobis ar svarbiausias gyvenimo 
užsiėmimas? 

– Pradžioje tai buvo hobis, bet 
dabar tapo gyvenimo būdu ir dar-
bu. Tai labai brangus sportas, tik 
gaila, kad už laimėjimus nemoka-
mos tokio dydžio premijos kaip 
kitose sporto šakose. 

– Ačiū už pokalbį. Sėkmės Tau 
ir keturkojams Tavo pergalių 
kalviams!•
„dzūkų žinių“ informacija

»Atkelta iš 1 psl. 

Turnyras Estijoje, kuriame E. Juškaukas laimėjo dvi pirmąsias vietas, buvo tarptautinis, jame dalyvavo visų trijų Baltijos šalių sportininkai bei Norvegijos, 
Suomijos atstovai. 
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Ūkininkų sąskaitas pasieks 4,5 mln. eurų išmokų
Ūkininkams pradedamos 
mokėti kompensavimo 
lėš0s už prarastas pajamas 
dėl pritaikytos finansų 
drausmės. Kompensacijos 
per Nacionalinę mokėjimo 
agentūrą mokamos pagal 
2018 m. pateiktas paraiš-
kas už deklaruotus plo-
tus. Finansinės drausmės 
mechanizmas taikomas 
tiesioginėms išmokoms, 
siekiant papildyti Euro-
pos Sąjungos žemės ūkio 
sektoriaus krizių rezervą, 
iš kurio teikiama parama 
žemės ūkiui.

NMA penktadienį (rugsėjo 18 d.) 
pradės mokėti kompensavimo iš-
mokas už prarastas pajamas dėl 
pritaikytos finansų drausmės. 38 
tūkst. ūkininkų sąskaitas pasieks 
4,5 mln. Eur paramos suma. Šios 
lėšos skirtos kompensuoti ūkinin-
kams prarastas pajamas dėl 2018 
m. tiesioginių išmokų paraiškoms 
pritaikytos finansinės drausmės. 
Finansinė drausmė taikoma va-
dovaujantis Europos Sąjungos 
reglamentu, kompensavimo suma 

mokama iš Europos žemės ūkio 
garantijų fondo.

Paramos gavėjui mokėtina 
kompensavimo suma apskaičiuo-
jama pateiktai paraiškai pritaikytą 
finansinės drausmės sumą daugi-
nant iš finansinės drausmės kom-
pensavimo koeficiento. Išmokai 
už 2018 m. paraišką taikomas 
0,942 koeficientas. Pavyzdžiui, 
jei ūkininkui dėl pritaikytos fi-
nansinės drausmės išmokų suma 
buvo sumažinta 1 000 Eur, tai jam 
bus kompensuota 942 Eur (1 000 
x 0,942 = 942). Tuo atveju, kai 
kompensavimo suma yra mažes-
nė nei 1 euras, paramos gavėjui 
apskaičiuota suma neskiriama. 
Paramos gavėjams, nepateiku-
siems paraiškų 2019 m., kom-
pensacijos nėra mokamos.

Jei paramos gavėjui buvo pri-
taikyta sankcija už kompleksinės 
paramos reikalavimų pažeidimą, 
finansinės drausmės kompensa-
vimo suma apskaičiuojama atsi-
žvelgiant į sumažintą dėl sankci-
jos išmokų sumą.

Paramos lėšos bus mokamos 
į 2019 m. pateiktose paraiškose 
už deklaruotus plotus nurodytas 

banko sąskaitas. Siekdami, kad 
kompensacinės lėšos pasiektų pa-
ramos gavėjų ar jų valdos perė-
mėjų sąskaitas, prašome ūkininkų 
pasitikrinti, ar nesikeitė bankas ir 

(ar) banko sąskaita. Lengvai ir 
paprastai tai galima padaryti pri-
sijungus prie NMA informacinio 
portalo. Taip pat portale pareiš-
kėjas gali sužinoti apie išmokėtą 

kompensavimo sumą (skiltyje 
„Mokėjimų / atsiskaitymų infor-
macija“).•
agroeta.lt

Asociatyvi nuotr. (Vytauto Liako nuotr.)

„Tele2“ pasiūlymai darbui ir mokslams: nuolaidos planšetėms, 
kompiuteriams, ausinėms bei pokalbių ir interneto planams 

Rugsėjis – pasiruošimo 
mokslo pradžiai ir nau-
jiems darbams laikas. 
„Tele2“ pasirūpino patrau-
kliais būtiniausių įrenginių 
ir interneto planų pasiūly-
mais. Jais jau dabar galite 
pasinaudoti operatoriaus 
salonuose ir internetinėje 
parduotuvėje www.tele2.lt. 

„Darbui bei mokslams biure ar na-
muose svarbiausia tinkami įrankiai. 
Siekiame klientams pasiūlyti išma-
niuosius įrenginius ir sprendimus, 
kurie palengvintų užduočių atliki-
mą ir būtų kokybiški bei patrauklūs 
savo kaina“, – sakė Petras Masiulis, 
„Tele2“ generalinis direktorius. 

pLaNšetėS Nuo 6 eur/mėN. Ir 
NuoLaIDoS kompIuterIamS 
Ypatingomis sąlygomis su www.

tele2.lt skelbiamais Laisvo inter-
neto planais įsigykite „Lenovo“, 
„Samsung“ ir „Apple“ planšetes 
arba „Lenovo“ bei „Apple“ ne-
šiojamuosius kompiuterius.

Planšetė „Lenovo IdeaTab Tab 
M10 HD 10.1 4G“ – tik 6 Eur/
mėn., su 24 mėn. sutartim ir pra-
dine 15 Eur įmoka. Mokant visą 
sumą iškart, kaina – 159 Eur. 
Modelis pasižymi sparčiu proce-
soriumi, kokybišku garsiakalbiu 
ir saugumo suteikiančia veido 
atpažinimo technologija.

Patraukli kaina taikoma iš-
tvermingam, iki 13 val. be įkro-
vimo veikiančiam planšetiniam 
kompiuteriui „Samsung TAB A 
10.1 2019“. Su pradine 30 Eur 
įmoka ir 24 mėn. įrangos pirkimo 
sutartimi planšetė kainuos  vos 
7,03 Eur/mėn. Mokant visą sumą 
iškart, kaina tik 199 Eur. 

Šiam ir keletui kitų planšetinių 
kompiuterių, užsisakant juos kar-
tu su „Go3“ televizijos paketu, 
taikomos papildomos, dar dides-
nės nuolaidos.

Puikus pasiūlymas ketinan-
tiems įsigyti naują kompiuterį. 
Studentams ar moksleiviams 
pravers „Lenovo Essential V130 
 15.6 FHD“ su 15,6 colių įstrižai-
nės, 1920x1080 raiškos ir 180 
laipsnių kampu besilankstančiu 
ekranu. Šiuo metu su 24 mėn. 
sutartimi ir 60 Eur pradine įmo-
ka kaina vos 14,12 Eur/mėn., o 
mokant visą sumą iš karto, – 399 
Eur. 

„Apple“ gerbėjai dabar gali 
sutaupyti 250 Eur galingam ir 
intuityviam „Apple MacBook 
Air 13“ kompiuteriui su „Intel 
Core i5“ procesoriumi ir 128 
GB atminties. Mokant visą sumą 

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.

iškart, kaina vos 1029 Eur. Pa-
sirašius 24 mėn. įrangos įsigiji-
mo sutartį, su pradine 155 Eur 
įmoka kompiuteris kainuos 36 
Eur/mėn. 

Biure, universitete ar namuo-
se į užduotis geriau susitelksi-
te ir aplinkiniams netrukdysite 
naudodami kokybiškas ausines. 
Nurodytoms ausinėms taikoma 
30 proc. nuolaida.

INterNeto pLaNaI 
StuDeNtamS Nuo 12,90 eur/
mėN.
Su „Tele2“ internetu būkite 
pasiekiami bet kur. Lietuvos 
Respublikos ryšių reguliavimo 
tarnybos ataskaitos duomenimis, 
pagal stipriausią signalą „Tele2“ 
4G ryšio aprėptis Lietuvoje yra 
plačiausia: https://www.rrt.lt/
judriojo-rysio-tinklu-tiketinos-
aprepties-zonos/

Turintiems studento pažymėji-

mą ir pasirašius 12 mėn. sutartį, 
interneto planas su neribotais GB 
– tik 12,90 Eur/mėn. Modemo 
kaina į pasiūlymą neįtraukta ir 
prasideda nuo 2,5 Eur/mėn.

Patrauklus pasiūlymas su iš-
maniomis paslaugomis dovanų 
laukia pageidaujančių kalbėti ir 
naršyti nevaržomai. Su 18 arba 
24 mėn. sutartimi planas 10 GB 
+ 10 GB – tik 15,90 Eur/mėn. 

Naršymui reikalingas ir spar-
tus telefonas – grąžinkite seną 
„Galaxy Note“ telefoną ir su-
taupykite 150 Eur arba atneškite 
kitą išmanųjį ir gaukite 100 Eur. 
Plačiau www.senainauja.lt. 

Daugiau informacijos apie 
pasiūlymus ir akcijas sužinosite 
www.tele2.lt, „Tele2“ salonuose 
arba paskambinę telefonu 117. 

Įrenginiams papildomai tai-
komas vienkartinis laikmenos 
mokestis. Akcijos laikas bei įren-
ginių kiekis – riboti.•
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Abiejų parkų direktoriai nežino 
šios planuojamos reorganizacijos 
detalių, todėl jiems kyla nemažai 
klausimų dėl šio sujungimo rezul-
tatų, juolab, jog iki šiol nėra atlik-
ta šios permainos analizė ir nėra 
išvadų, kokios bus reorganizacijos 
teigiamos pusės ir grėsmės, koks 
ekonominis efektas ir poveikis 
regioninių parkų kaimynystėje 
veikiančiam smulkiajam vers-
lui. Lazdijų rajono savivaldybė 
pripažįsta negalinti turėti įtakos 
šiam sprendimui, nes regioniniai 
parkai – ne savivaldybės įtakos 
sferoje, bet tikisi, jog pokyčiai 
bus į naudą.   

SkIrIaSI parkų SpecIfIka
Laikinai einanti Veisiejų regio-
ninio parko direktorės pareigas 
Irma Maciulevičienė sakė, jog 
apie regioninių parkų reorgani-
zavimą jau kalbama penkiolika 
metų. Jos nuomone, šįkart sujun-
gimas gali ir įvykti. 

Paklausta, kaip ji vertina numa-
tomą reorganizaciją, I. Maciulevi-
čienė teigė abejojanti akivaizdžia 
šios permainos nauda.  

„Nežinau, ar tas sujungimas 
duos didelės naudos, bus panai-
kintas vienas etatas – direktoriaus, 
o visa kita liks taip pat – visi dar-
buotojai atliks tas pačias funkicjas, 
kaip iki šiol. Būsimasis vadovas 
turės didesnę veiklos apimtį, jam 
bus sunkiau viską sužiūrėti“, – 
svarstė I. Maciulevičienė. 

 Laikinoji direktorė pastebėjo, 

Lazdijų krašto regioniniuose parkuose padvelkė permainų vėjai

Metelių regioninio parko direktorius Ramūnas Krugelis. (FM99 nuotr.) Veisiejų regioninio parko direkcijos vyr. ekologė Irma Maciulevičienė. (Alytusplius nuotr.)

kad Veisiejų ir Metelių regioninių 
parkų darbų specifika šiek tiek 
skiriasi.

 „Veisiejų parko teritorijoje 
yra daug kultūros objektų, ko 
nėra Meteliuose, su jais reikia 
irgi dirbti“, – sakė I. Maciule-
vičienė. 

Paklausta, ar Veisiejų parkas 
aktyviai bendrauja su savivaldy-
be, ar rajono valdžiai  aktuali ši 
reorganizacija, laikinoji direkto-
rė teigė, jog  Veisiejų regioninio 
parko direkcija aktyviai dalyvau-
ja įvairiuose savivaldybės pro-
jektuose, net derinant bendrąjį 
planą, todėl, jos nuomone, šis 
regioninis parkas savivaldybei 
yra svarbus. 

„Manau, kad sujungimas vyks-
ta ir dėl to, kad ministerija siekia 
atsisakyti ypač mažų jos valdomų 
įstaigų: pas mus septyni, Mete-
liuose irgi tiek pat darbuotojų.  
Sujungus bus 13 ar 14 žmonių“, 
– teigė I. Maciulevičienė, įsitiki-
nusi, jog nebus naujojo darinio 
vadove.  

paSIGeDo aNaLIzėS
Metelių regioninio parko direkto-
rius Ramūnas Krugelis pripažino, 
jog dėl reorganizacijos kyla daug 
neatsakytų klausimų. 

„Negaliu prognozuoti, kokį 
efektą duos šis sujungimas, nes 
nėra padaryta tokios reorganiza-
cijos analizė. Laukėme, gal val-
džia pristatys savo pamąstymus 
dėl sujungimo, bet nesulaukėme. 
Manau, kad Veisiejams tai nebus 

naudinga, nes šis miestelis neteks 
tam tikrų pajamų, kurias gaudavo 
viešuosius pirkimus laimėjęs vie-
tos verslas. Panaikinamas vienas 
etatas. Kam bus atiduoti sutaupyti 
pinigai – liks naujame darinyje, 
juos bus galima panaudoti ar pa-
ims ministerija? “ – svarstė parko 
direktorius.  

Jis pripažino, jog prieš reor-
ganizavimą buvo kalbama apie 
įvairius modelius – regionių, 
nacionalinių centrų pavaldumą, 
kalbama ir apie kitus variantus.  

„Mano nuomone, efektyviau-
siai dirba kompaktiški kolektyvai. 
Daug geriau, kai rūpiniesi viena 
teritorija, o dabar dėmesį teks da-
linti per pusę. Reorganizavimo 
rezultatai bus matomi po kelerių 
metų. Manau, jog yra ir pliusų, ir 
minusų. Jei man patikėtų tą darbą, 
būtų įdomu kaip vadybininkui 
pabandyti“, – sakė R. Krugelis. 

pokyčIaI – ŽINGSNIS į prIekį
Nors regioninių parkų reorganiza-
cija – ministerijos ir Vyriausybės 
reikalas, tačiau pasidomėjome, 
kaip tokį projektą vertina Laz-
dijų rajono savivaldybė, kokius 
mato tokio sujungimo pliusus ir 
minusus ar suinteresuota išlaikyti 
parkų savarankiškumą. 

Kaip „Dzūkų žinioms“ teigė 
savivaldybės administracijos 
Komunikacijos ir dokumentų 
skyriaus vedėja Ramunė Žukli-
jaitė,  jeigu Lietuvos Respubli-
kos Vyriausybė pritartų minėtam 
projektui, Lazdijų rajono savi-

valdybei ir jos gyventojams tai 
neturėtų neigiamų pasekmių, nes 
pokyčiai planuojami tik pačioje 
administracijoje, o ne regioninių 
parkų teritorijoje ar teisiniame 
parkų vykdomos veiklos regla-
mentavime.

„Kaip yra nurodoma Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministerijos 
teikime, prijungus Veisiejų regio-
ninio parko direkciją, kuri jau ilgą 
laiką neturi vadovo, prie Metelių 
regioninio parko direkcijos, po 
reorganizavimo veiksiančioje 
Metelių ir Veisiejų regioninių 
parkų direkcijoje patvirtintų etatų 
skaičius mažėtų nereikšmingai 
– vienu vadovo etatu, o iš sutau-
pytų darbo užmokesčio fondo 
lėšų būtų planuojama padidinti 
atlyginimus biudžetinės įstaigos 
Metelių ir Veisiejų regioninių 
parkų direkcijos specialistams“, 
– teigė skyriaus vedėja. 

Jos nuomone, svarbu tai, kad 
nei Metelių, nei Veisiejų regio-
niniai parkai nėra savivaldybės 
žinioje, dėl to esminės įtakos 
numatomiems sprendimams sa-
vivaldybė neturi ir negali turėti. 

„Tikimės, kad planuojami po-
kyčiai ne tik padės racionaliau 
naudoti materialinius, finansinius 
ir žmogiškuosius išteklius, bet ir 
bus naudingi rajono gyventojams, 
gyvenantiems ir vykdantiems vei-
klas regioniniuose parkuose. Gir-
dime tikrai daug skundų dėl gali-
mai neargumentuotų sprendimų, 
dialogo trūkumo tarp gyventojų ir 
regioninių parkų administracijų, 
todėl tikimės, kad pokyčiai, kurie 
galimai įvyks, bus žingsnis į prie-
kį ir rajone esantys parkai taps dar 
didesniais traukos centrais tiek 
vietiniams, tiek turistams“, – sakė 
savivaldybės atstovė.•
„dzūkų žinių“ informacija

»Atkelta iš 1 psl. 
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Darbo laikas: 
I–V nuo 8.30 iki 17.30 val.

pietus – nuo 13.00  iki 14.00 val.

Kviečiame 
apsilankyti!

-

eterIS

ketVIrtaDIeNIo aIDaS

Aidas Kelionis
Visas ketverius metus trukęs valstiečių 
valdymas pasižymėjo sveikatos ministro 
A. Verygos šventa ir itin atkaklia kova 
su alkoholiu. Bet jis kovojo ne tik su 
alkoholiniais gėrimais. Jo taikiniu buvo 
virtęs net vaikiškas šampanas Pasirodo, 
jo nuomone, šis gėrimas yra ne mažiau 
pavojingas nei tikras šampanas, o vaikai, 
pradėję ragauti vaikišką jo atitikmenį, 
kiek ūgtelėję iš karto puls lakti šampaną 
su laipsniais ne buteliais, o dėžėmis, 
kibirais, o galbūt net cisternomis.

Kaip ten bebūtų, bet alkoholiniai gėri-
mai žmonijos istorijoje gaminami labai 
seniai. Dar senovės Egipte buvo verda-
mas alus, o apie vyno gamybą nėra ko 
nei šnekėti. Žinoma, yra  tokia žmonių 
dalis, kurie paragavę negali sustoti ir 
jiems alkoholinių gėrimų naudojimas 
tampa didele ar net labai didele pro-
blema. Tokiems alkoholinių gėrimų iš 
viso geriau neragauti. Juk jeigu sergi 
šienlige, su malonia moterimi neik gulti 
ant šieno. Čia irgi yra tas pats. Bet yra 
daug žmonių, kuriems alkoholinių gėri-
mų vartojimas nėra problema. Tiksliau 
sakant, alkoholiniai gėrimai yra sukurti 
protingiems žmonėms tam tikra proga 
išgerti ir atsipalaiduoti. O anksčiau mi-
nėtiems, kuriems alkoholio paragavimas 
reiškia pasileidimą į ilgą ir varginantį 
maratoną, geriau to nepradėti. Tiesa, 
tiems, kurie negali gerti alkoholinių 
gėrimų, yra sukurtas alus, vynas ir kiti 
gėrimai be alkoholio. Nors jie turi tiek  
pat bendro su normaliu alumi ar vynu, 

kiek guminė moteris su tikra.
Pats esu iš tos rūšies žmonių, kurie 

paragavę negali sustoti. Tad vieną praėju-
sio dešimtmečio pavasario dieną gausiai 
prisiplempęs ir naktį bei kitą rytą išgy-
venęs siaubingas pagirias, nutariau, kad 
gana. Nevartoju jau keturiolika metų, 
bet vis dar save vadinu alkoholiku. Kaip 
žinoma, kad ir kiek metų ar dešimtmečių 
esi blaivus, bet vis tiek lieki alkoholiku, 
nes buvusių narkomanų, kaip ir buvusių 
alkoholikų, nebūna.

Iš savo patirties galiu pasakyti, kad gy-
venimas be alkoholinių gėrimų vartojimo 
yra visai normalus ir smagus. Žinoma, 
nebūna to prisijungimo prie kosmoso 
išlenkus dvylika bokalų ar litrą stipresnio, 
bet nebūna ir pragariškų pagirių, kai galva 
tampa kvadratinės formos, nieko negali 
valgyti ir guli paslikas visą dieną kaip 
kontūzytas karys.

Buvo periodas, kai tikrą alų bandžiau 
pakeisti jo atitikmeniu be alkoholio, bet 
jo gėrimas man tepasirodė savęs apgaudi-
nėjimu. Geriau jau gaivintis gira, kola ar 
kokiu nors dar gaiviuoju gėrimu. Toksiko-
logijos autoritetas profesorius R. Badaras 
apskritai teigia, kad alkoholikams, kurie 
jau nevartoja alkoholinių gėrimų, geriau 
negerti nealkoholinio alaus ir kitų pana-
šaus tipo gėrimų, nes jie vis tiek palaiko 
priklausomybę ir didina atkryčio riziką.

Tik patyręs savo gyvenime tokį reiš-
kinį kaip alkoholizmas, supranti, kad 
visokie alkoholio draudimai ir net toks 
dalykas, kaip bandymas uždrausti vai-
kišką šampaną, nieko realaus pakeisti 
negali. Daug ką lemia auklėjimas šeimoje, 
bet tai nereiškia, kad alkoholikų vaikai 
būtinai piktnaudžiaus alkoholiniais gė-
rimais, o abstinentų vaikai būtinai bus 
tokie patys. Ne draudimais, o kruopš-
čiu ir neprievartiniu aiškinimu galima 
pasiekti norimų rezultatų. Kultūringų ir 
išsivysčiusių šalių pavyzdys rodo, kad 
draudimais ir radikaliomis priemonėmis 
nieko svaraus neįmanoma pasiekti. Tad 
ir mums nereikia ieškoti kažkokio naujo 
kelio, o pasinaudoti kažką šioje srityje 
pasiekusių šalių pavyzdžiu.•

ketVIrtaDIeNIS, rugsėjo 17 d. Saulė teka 6.54, leidžiasi 19.32, dienos ilgumas 
12.38. jaunatis. Vardadieniai: Robertas, sintautas, sintautė, Pranciškus, Pranas.

LRT TV
2020. 09.17
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.00 „alpių detektyvai“.
 9.45 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“. 
 10.35 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 kas ir kodėl? 
 12.00 Ryto suktinis su 

zita kelmickaite. 
 12.30 keliai. Mašinos. 

žmonės. 
 13.00 Pasaulio puodai. 
 14.00 žinios. sportas. 

orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 kūrybingumo 

mokykla. 
 16.45 „seselė Beti“.
 17.30 žinios. sportas. 

orai.
 18.00 kas ir kodėl?
 18.30 klauskite daktaro. 
 19.30 daiktų istorijos. 
 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 LR seimo rinkimų 

debatai. 
 22.30 dviračio žinios. 
 23.00 „asmens sargy-

binis“.
 24.00 „alpių detektyvai“.
 0.45 klausimėlis.
 1.05 klauskite daktaro. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 daiktų istorijos. 
 3.00 Panorama.
 3.30 dienos tema.
 3.50 sportas. orai.
 4.00 LRT radijo  

žinios.
 4.05 stambiu planu. 
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 „Tarnauti ir  

ginti“.

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

reindžeris“.
 10.00 „kalnietis“.
 11.00 „Pakvaišusi  

porelė“.
 11.35 „Rimti reikalai 3“.
 12.10 „Būrėja“.
 13.30 „Turtuolė  

varguolė“.
 14.30 „Našlaitės“.
 15.30 „juodvarnis“.
 16.30 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 žinios.
 19.20 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 kk2. 
 20.00 Bučiuoju. Rūta. 
 21.00 „Rimti reikalai 3“.
 21.30 žinios.
 22.20 sportas.
 22.27 orai.
 22.30 „amerikietis 

žudikas“.
 0.45 „Mirtinas  

ginklas“.
 1.35 „Besivaikantys 

mirtį“.
 3.25 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.55 alchemija. VdU 

karta. 
 5.25 ReTRosPekTYVa. 

TV3
 6.25 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.55 „elena iš avaloro“.
 7.25 „kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 Gero vakaro šou.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Palaužti sparnai“.
 12.00 „Tikroji žvaigždė“.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 14.45 kenoloto.
 14.47 „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 Farai.
 20.30 „Moterys meluoja 

geriau“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai.
 22.00 „jūrų pėstininkas“.
 22.15 jėga ir kenoloto.
 22.18 „jūrų pėstininkas“.
 23.50 „Perėja“.
 0.50 „24 valandos. 

Palikimas“.
 1.40 „amerikiečiai“.
 2.30 „ką mes veikiame 

šešėliuose“.
 3.00 juokingiausi 

amerikos namų 
vaizdeliai.

 3.50 „Perėja“.
 4.40 ekstrasensų mūšis.

BTV
 6.30 „strėlė“.
 7.25 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.35 „Nepataisomi“.
 9.35 „ekstrasensai tiria“.
 10.35 „kobra 11“.
 11.35 „kondoras“.
 12.35 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Nepataisomi“.
 16.00 „ekstrasensai tiria“.
 17.00 info diena.
 17.30 „kobra 11“.
 18.30 „strėlė“.
 19.30 „kondoras“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „specialistas“.
 23.15 „Raudonojo spalio 

medžioklė“.
 1.55 „Būk ekstremalas“.
 2.45 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.

Dzūkijos TV
 5.30 Nauja diena. 
 6.30 alfa taškas. 
 7.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 8.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 9.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 9.30 skonio reikalas. 
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.00 „Reali mistika“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Tiek žinių. 

 12.30 „Brangioji, aš 
perskambinsiu“.

 13.00 Nauja diena. 
 14.00 „Paslaptys“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.20 sportas.
 16.28 orai.
 16.30 alfa taškas.
 17.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 18.00 „Laisvės keliu“.
 18.30 „alytaus istorijos 

slenkščiai“.
 19.00 žinios.
 19.20 orai.
 19.25 „Pozicija“. 
 20.00 žinos. 
 20.20 orai.
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „Paslaptys“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 sportas.
 22.58 orai.
 23.00 alfa taškas.
 23.30 Laikykitės ten. 

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

istorija“.
 3.20 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 4.00 alfa taškas. 
 4.25 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 4.45 „Reali mistika“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 žagarės vyšnių 

festivalis 2015. 
 6.40 Muzikinis intarpas.
 7.00 Gustavo enciklope-

dija. 
 7.30 „džiunglių knyga. 

iškyla į gamtą“.
 7.40 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas“.
 7.55 „artūras ir mini-

mukai“.
 8.20 ekologiška. 
 8.45 Tėčio reikalai. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.45 klausimėlis. 
 12.00 dW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 12.40 Literatūros pėd-

sekys. 
 13.10 kultūringai su 

Nomeda. 
 14.00 euromaxx. 
 14.30 Į sveikatą! 
 14.55 „Mėnulis – mūsų 

vartai į Visatą“.
 15.50 „džiunglių knyga. 

iškyla į gamtą“.
 16.00 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas“.
 16.15 „artūras ir mini-

mukai“.
 16.40 Gustavo enciklope-

dija. 
 17.10 „dvynukės“.
 17.55 „Giminės. Gyve-

nimas tęsiasi“. 
 18.40 „Gatvės mokslas“.
 19.05 Veranda. 
 19.40 eHF rankinio 

Čempionų lyga. za-
porožės „Motor“–
„Barcelona“. 

 21.30 3 minutės iki kino. 
 21.33 Premjera. „kaltė“.
 23.00 Čia – kinas. 
 23.30 euromaxx. 
 24.00 dW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 dabar pasaulyje. 
 0.40 žagarės vyšnių 

festivalis 2015. 
 1.40 Gustav Mahler 

„daina apie žemę“.
 2.55 kauno bažnyčios: 

miesto tapatumo 
kodas. Šv. apaštalų 
Petro ir Povilo arki-
katedra bazilika.

 3.05 klausimėlis. 
 3.20 Literatūros pėd-

sekys. 
 3.45 Mokslo sriuba. 
 4.15 Tarp dalių (ne)

plojama. 
 4.40 „Gatvės mokslas“.
 5.05 skambantys pa-

sauliai su Nomeda 
kazlaus. svečias 
smuiko žvaigždė 
Vadim Repin 
(austrija).

TV1
 7.00 „Tėvas Motiejus“.
 8.10 „dvi širdys“.
 10.10 „akloji“.
 12.30 „daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 13.30 „detektyvė Rizoli“.
 14.30 „danė Lovinski“.
 15.30 „Naujokai“.
 16.30 „Būk su manim“.
 18.00 „Balta – meilės 

spalva“.
 19.00 „danė Lovinski“.
 20.00 „Naujokai“.
 21.00 PReMjeRa. 

„Prancūziška 
žmogžudystė. 
Madi ečeban“.

 23.05 „aukštakulnių 
kerštas“.

 1.00 „Mano likimas“.
 2.45 „Vera. Namai“.
 4.20 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.30 „csi kriminalistai“.
 7.30 „kobra 11“.
 8.30 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 9.00 Praeities žvalgas.
 9.30 „ant ratų“.
 10.30 „simpsonai“.
 11.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 12.30 „Makgaiveris“.
 13.30 Topmodeliai.
 14.30 „saša ir Tania“.
 14.58 „kobra 11“.
 16.00 „csi kriminalistai“.
 17.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 18.00 „ant ratų“.
 19.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 20.00 „Nuogi ir įbauginti“.
 21.30 „Šnipų tiltas“.
 23.00 sandėlių karai.
 1.20 „kvantikas“.
 2.10 „Nusikalstami 

protai. kitapus 
sienų“.

 2.55 „X mutantai“.
 3.45 „Rouzvudas“.
 4.35 „Vaiduoklių ieško-

tojai“.
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LRT TV
2020. 09.19
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 daiktų istorijos. 
 6.55 išpažinimai. 
 7.25 „Rikas, oskaras ir 

vaiduokliai“.
 9.00 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.45 Pasaulio dokumen-

tika. Premjera. „kai 
banginiai ir vėžliai 
rodo mums kelią“.

 12.40 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. 
„stichinio gaisro 
analizė“.

 13.30 „jaunasis Montal-
banas“.

 15.30 žinios. orai.
 15.45 sveikinimų kon-

certas. 
 17.30 žinios. sportas. 

orai.
 18.00 keliai. Mašinos. 

žmonės. 
 18.30 Vakaras su edita. 
 19.30 stilius. 
 20.30 Panorama.
 20.52 sportas. orai.
 21.00 dainuok su manim. 
 23.15 Premjera. „Per tave 

vienos bėdos!“.
 1.05 „džeisonas 

Bornas“.
 3.05 „daina Mijai“.
 4.35 Pasaulio dokumen-

tika. „kai banginiai 
ir vėžliai rodo 
mums kelią“.

 5.30 ekologiška. 

LNK
 6.25 „stivenas Visata“.
 7.10 „Nepaprastas 

Gumuliuko gyve-
nimas“.

 7.35 „ogis ir tarakonai“.
 7.55 „Monstrai prieš 

ateivius“.
 8.25 „Tomo ir džerio 

šou“.
 8.55 „Vasaros stovyklos 

sala“.
 9.25 „Tinginių miestelis“.
 9.50 „kiškių mokykla“.
 11.20 „spaidervikų 

kronikos“.
 13.10 „Ponas Bynas“.
 13.45 PReMjeRa. 

„kaubojės istorija“.
 15.50 PReMjeRa. „Ro-

binas Hudas. Vyrai 
su triko“.

 17.55 Gyvūnų pasaulis. 
 18.30 žinios.
 19.20 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 PReMjeRa. 

„didysis kačių 
pabėgimas“.

 21.15 „kamanė“.
 23.35 „ūsuotasis ponas 

Mordekajus“.
 1.35 „kurskas“.

TV3
 6.30 „kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.00 „žvaigždžių karai. 

sukilėliai“.
 7.30 „supermergaitės“.
 8.00 kitsy.
 8.30 Virtuvės istorijos.
 9.00 Gardu Gardu.

 10.00 Tėvų darželis.
 10.30 Būk sveikas! 
 11.00 Penkių žvaigždučių 

būstas.
 11.30 Būk profesionalas.
 12.00 „Neregėtas baltųjų 

lokių gyvenimas 1“.
 13.05 „asteriksas. ste-

buklingojo gėrimo 
paslaptis“.

 14.45 kenoloto 13.
 14.47 „asteriksas. ste-

buklingojo gėrimo 
paslaptis“.

 14.50 „armijoje“.
 16.45 ekstrasensų mūšis.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 galvok.
 19.35 eurojackpot.
 19.40 galvok.
 21.00 „Mano meilė 

karantinas“.
 22.05 „Nudegęs“.
 22.15 jėga ir kenoloto.
 22.18 „Nudegęs“.
 0.10 „Paktas“.
 1.50 „idealus pabė-

gimas“.
 3.30 „armijoje“.
 5.05 juokingiausi 

amerikos namų 
vaizdeliai.

 6.00 sveikatos medis.

BTV
 6.00 „augintinių talentų 

šou“.
 7.00 „Pričiupom!“.
 7.30 „juodasis sąrašas“.
 8.30 „Pričiupom!“.
 9.00 sveikatos kodas. 
 9.30 sveikatos kodas, 

televitrina.
 10.00 Lietuvos Hipo-

kratas. 
 10.30 „diena laukinėje 

gamtoje“.
 11.30 „Pričiupom!“.
 12.00 „Velniški stivo os-

tino išbandymai“.
 12.55 „Gordono Ramzio 

virtuvės košmarai. 
Revizija“.

 14.00 „Pragaro virtuvė“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 „Pavojingi kai-

mynai“.
 17.00 Betsafe–LkL čem-

pionatas. „Rytas“–
„juventus“.

 19.30 „jūrų pėstininkai“.
 20.30 „juodasis sąrašas“.
 21.30 „Pagrobimas“.
 23.25 „Pjūklas 5“.
 1.15 „Merginų kovos“.

Dzūkijos TV
 6.59 Programa.
 7.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 7.20 „TV europa 

pristato. Vyrų 
šešėlyje. ona 
Vytautienė“. 

 7.55 kitoks pokalbis su 
edvardu žičkumi. 

 9.00 „Bušido ringas“. 
 9.30 kaip gyveni? ačiū, 

Vilniuje. 
 9.45 keliauk su repor-

teriu. 
 10.00 Vantos lapas. 
 10.30 Pagaliau savait-

galis. 

 11.00 Grilio skanėstai. 
 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 Pagaliau savait-

galis. 
 19.00 kitoks pokalbis su 

edvardu žičkumi. 
 20.00 žinios.
 20.28 orai.
 20.30 „Tas beprotiškas 

rusiškas pasaulis“. 
 22.30 žinios.
 22.58 orai.
 23.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 0.00 Grilio skanėstai. 
 1.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 2.50 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 4.20 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 5.00 kitoks pokalbis su 

edvardu žičkumi. 
 5.40 Vantos lapas. 

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 auksinis protas. 

Vasara. 
 7.15 klausimėlis. 
 7.30 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
architektas 
emanuelis alfonsas 
Frykas“.

 8.00 Pradėk nuo savęs. 
 8.30 smalsumo genas. 
 9.00 Į sveikatą! 
 9.30 ekologiška. 
 10.00 Čia – kinas.
 10.30 Tarp dalių (ne)

plojama. 
 11.00 kas geresnio, 

kaimyne?
 11.30 kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus sąsiuvinis. 
 12.00 kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 12.30 kultūrų kryžkelė. 

Rusų gatvė. 
 13.00 išpažinimai. 
 13.30 Mūšio laukas. 
 14.00 euromaxx. 
 14.30 Muzikinis pokalbių 

šou „Vakarėja“ su 
Martynu starkumi.

 16.00 „erdvės menas. 
organiškų formų 
meistras antiis 
Lovagas“.

 16.30 Tėčio reikalai.
 17.00 Veranda. 
 17.30 skambantys pa-

sauliai su Nomeda 
kazlaus. svečias 
garsiausias klounas 
pasaulyje slava Po-
lunin (Prancūzija). 

 18.25 klausimėlis. 

 18.40 Pasaulio puodai. 
 19.35 Nacionalinė ekspe-

dicija. Gediminaičių 
europa. 

 20.30 Panorama.
 20.52 sportas. orai.
 21.00 „Nakties paukš-

čiai“.
 22.40 „Untold story“. 
 24.00 „Mano tėviškė. 

juozas Tumas-Vaiž-
gantas“.

 0.15 dabar pasaulyje. 
 0.40 Mūsų miesteliai. 

kybartai. 
 1.30 „Bastilijos diena“.
 3.00 „ištvermiečiai“.
 3.15 Pradėk nuo savęs. 
 3.45 Mūšio laukas. 
 4.15 euromaxx. 
 4.45 auksinis protas. 

Vasara. 

TV1
 6.15 „akloji“.
 7.45 „anthonis Bour-

dainas. Nepažįs-
tami kraštai“.

 8.40 „daktaras ozas. 
Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.40 „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 „Velvet“ kolekcija“.
 18.50 „akloji“.
 19.50 „Būrėja“.
 21.00 „Vidurnakčio 

saulė“.
 23.15 „Fortitudas“.
 1.15 „kol mes gyvi“.
 3.10 „Ponas ir ponia 

farai. Mirtis kaimy-
nystėje“.

TV6
 6.00 kietuoliai.
 6.30 Rizikingiausi 

skrydžiai pasaulyje.
 7.30 jukono auksas.
 8.30 žvejo nuotykiai.
 9.30 statybų gidas.
 9.55 autopilotas.
 10.30 „24 valandos 

žemėje“.
 11.30 „Turtuolis vargšas“.
 13.00 „24 valandos 

žemėje“.
 14.00 išlikimas.
 15.00 Pragaro kelias.
 16.00 jukono auksas.
 17.00 sandėlių karai.
 18.00 „Vienas“.
 19.00 kaukės.
 20.00 „kobra 11“.
 21.00 žinios.
 21.55 sportas.
 21.58 orai.
 22.00 „Įniršis“.
 0.45 „karibų piratai. ant 

keistų bangų“.
 3.00 „Šnipų tiltas“.

„Didysis kačių pabėgimas“, 19.30, LNK

peNktaDIeNIS, rugsėjo 18 d. Saulė teka 6.56, leidžiasi 19.29, dienos ilgumas 
12.33. jaunatis. Vardadieniai: juozapas, stanislovas, Mingailas, Galmantė, stefanija, stefa, elita.

 6.00 Lietuvos Respu-
blikos himnas.

 6.02 Labas rytas, 
Lietuva.

 9.00 „alpių detektyvai“.
 9.45 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“. 
 10.35 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 kas ir kodėl? 
 12.00 kultūringai su 

Nomeda. 
 13.00 daiktų istorijos. 
 14.00 žinios. sportas. 

orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 kūrybingumo 

mokykla. 
 16.45 „seselė Beti“.
 17.30 žinios. sportas. 

orai.
 18.00 kas ir kodėl?
 18.30 Vartotojų kontrolė. 
 19.30 Beatos virtuvė. 
 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 auksinis protas. 
 22.50 „džeisonas 

Bornas“. 
 0.55 „Bastilijos diena“. 
 2.25 euromaxx. 
 3.00 Panorama.
 3.30 dienos tema.
 3.50 sportas. orai.
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 Beatos virtuvė. 
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 „Tarnauti ir ginti“.

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

reindžeris“.
 10.00 „kalnietis“.
 11.00 „Pakvaišusi porelė“.
 11.35 „Rimti reikalai 3“.
 12.10 „Būrėja“.
 13.30 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „Našlaitės“.
 15.30 „juodvarnis“.
 16.30 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 žinios.
 19.20 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 kk2 penktadienis. 
 21.00 PReMjeRa. 

„kurskas“.
 23.20 „sala“.
 1.50 „amerikietis 

žudikas“.
 3.35 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 5.05 „kalnietis“.

TV3
 6.25 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.55 „elena iš avaloro“.
 7.25 „kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 Farai.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Palaužti sparnai“.
 12.00 „Tikroji žvaigždė“.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 14.45 kenoloto.
 14.47 „Parduotas gyve-

nimas“.
 15.00 „simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.

 16.25 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 17.55 Namų idėja su 

ikea.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 „sparnai. Ugnies 

tramdytojai“.
 21.10 „Brolis“.
 22.15 jėga ir kenoloto.
 22.18 „Brolis“.
 23.20 „idealus pabė-

gimas“.
 1.15 „jūrų pėstininkas“.
 2.45 „einšteinas“.
 4.25 „24 valandos. 

Palikimas“.
 5.15 juokingiausi 

amerikos namų 
vaizdeliai.

BTV
 6.30 „strėlė“.
 7.25 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.35 „Nepataisomi“.
 9.35 „ekstrasensai tiria“.
 10.35 „kobra 11“.
 11.35 „kondoras“.
 12.35 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Nepataisomi“.
 16.00 „ekstrasensai tiria“.
 17.00 info diena.
 17.30 „kobra 11“.
 18.30 „strėlė“.
 19.30 „amerikietiškos 

imtynės“.
 21.30 „Merginų kovos“.
 23.35 „specialistas“.
 1.35 „Būk ekstremalas“.
 2.25 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.

Dzūkijos TV
 5.29 Programa.
 5.30 Nauja diena. 
 6.30 alfa taškas. 
 7.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 8.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 9.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 9.30 skonio reikalas. 
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.00 „Reali mistika“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Tiek žinių. 
 12.30 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 13.00 Nauja diena. 
 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 „Vaikystės 

spalvos“.
 18.30 „jaunimo banga“.
 19.00 žinios.
 19.20 orai.
 19.25 „svečiuose pas 

Marceliutę“.
 20.00 žinos. 
 20.20 orai.
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „Paslaptys“.

 22.30 Reporteris. 
 22.50 sportas.
 22.58 orai.
 23.00 „Bušido ringas“. 
 23.30 Laikykitės ten. 

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

istorija“.
 3.20 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 4.00 „Bušido ringas“. 
 4.25 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 4.45 „Reali mistika“.
 5.35 Nauja diena. 
 6.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 žagarės vyšnių 

festivalis 2015.
 7.00 Gustavo enciklope-

dija. 
 7.30 „džiunglių knyga. 

iškyla į gamtą“.
 7.40 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas“.
 7.55 „artūras ir mini-

mukai“.
 8.20 Čia – kinas. 
 8.45 Veranda. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.45 klausimėlis. 
 12.00 dW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 kultūrų kryžkelė. 

Rusų gatvė. 
 12.40 stop juosta. 
 13.10 stambiu planu. 
 14.00 Tarp dalių (ne)

plojama. 
 14.30 smalsumo genas. 
 14.55 „Vorų ratilinis“. 
 15.25 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
„Lietuvos sąžinė“ 
– Petras Leonas“. 

 15.50 „džiunglių knyga. 
iškyla į gamtą“.

 16.00 „Šervudo padauža 
Robinas Hudas“.

 16.15 „artūras ir mini-
mukai“.

 16.40 Gustavo enciklope-
dija.

 17.10 „dvynukės“.
 17.55 „Giminės. Gyve-

nimas tęsiasi“. 
 18.40 „Gatvės mokslas“.
 19.05 stop juosta. 
 19.35 kultūros diena. 
 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 Premjera. „daina 

Mijai“.
 23.00 kauno „Hanza 

dienos 2019“. 

 23.45 Premjera. „ištver-
miečiai“. 

 24.00 dW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 dabar pasaulyje. 
 0.40 žagarės vyšnių 

festivalis 2015. 
 1.25 Šoka Lietuva.
 1.40 „Nematytos 

aušvico istorijos 
spalvos“.

 3.15 „kaltė“.
 4.40 „Gatvės mokslas“.
 5.05 Nacionalinė ekspe-

dicija „dniepru per 
Ukrainą“.

TV1
 7.00 „Tėvas Motiejus“.
 8.10 „dvi širdys“.
 10.10 „akloji“.
 12.30 „daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 13.30 „detektyvė Rizoli“.
 14.30 „danė Lovinski“.
 15.30 „Naujokai“.
 16.30 „Būk su manim“.
 18.00 „Balta – meilės 

spalva“.
 19.00 „danė Lovinski“.
 20.00 „Naujokai“.
 21.00 PReMjeRa. „Ponas 

ir ponia farai. Mirtis 
kaimynystėje“.

 22.55 „kol mes gyvi“.
 1.10 „Mano likimas“.
 2.45 „Prancūziška 

žmogžudystė. 
Madi ečeban“.

 4.20 „Tėvas  
Motiejus“.

TV6
 6.30 „csi kriminalistai“.
 7.30 „kobra 11“.
 8.30 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 9.00 statybų gidas.
 9.30 „ant ratų“.
 10.30 „simpsonai“.
 11.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 12.30 „Makgaiveris“.
 13.30 Topmodeliai.
 14.30 „saša ir Tania“.
 15.00 „kobra 11“.
 16.00 „csi kriminalistai“.
 17.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 18.00 „ant ratų“.
 19.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 20.00 Farai.
 21.00 žinios.
 21.55 sportas.
 21.58 orai.
 22.00 „karibų piratai. ant 

keistų bangų“.
 0.50 „dievo šarvai. ope-

racija Vanagas“.
 2.45 „X mutantai“.
 3.35 „Rouzvudas“.

„Sparnai. Ugnies tramdytojai“, 19.30, TV3
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LRT TV

 6.00 Lietuvos Respu-
blikos himnas.

 6.02 Labas rytas, 
Lietuva.

 9.00 „alpių detektyvai“.
 9.45 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
 10.35 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 kas ir kodėl?
 12.00 savaitė. 
 13.00 Beatos virtuvė. 
 14.00 žinios. sportas. 

orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 kūrybingumo 

mokykla. 
 16.45 „seselė Beti“.
 17.30 žinios. sportas. 

orai.
 18.00 kas ir kodėl?
 18.30 klauskite daktaro. 
 19.30 zachor. atsimink. 
 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 LR seimo rinkimų 

debatai. 
 22.30 dviračio žinios. 
 23.00 „Babilonas Ber-

lynas“.
 23.50 „alpių detektyvai“.
 0.40 keliai. Mašinos. 

žmonės. 
 1.05 klauskite daktaro. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 zachor. atsimink. 
 3.00 Panorama.
 3.30 dienos tema.
 3.50 sportas. orai.
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 stilius. 
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 „Tarnauti ir ginti“.

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

reindžeris“.
 10.00 „kalnietis“.
 11.00 „Pakvaišusi porelė“.
 11.30 „kvailiai šėlsta“.
 12.10 „Būrėja“.
 13.30 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „Našlaitės“.
 15.30 „juodvarnis“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 žinios.
 19.20 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 kk2. 
 20.00 Nuo... iki...
 21.00 „Rimti reikalai 3“.
 21.30 žinios.
 22.20 sportas.
 22.27 orai.
 22.28 Telefoninė loterija 

1634.
 22.30 „operacija „argo“.
 0.50 „Mirtinas ginklas“.
 1.40 „karštas plienas“.
 3.20 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.50 „kalnietis“.

TV3
 6.25 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.55 „elena iš avaloro“.
 7.25 „kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 svajonių sodai.

 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Palaužti sparnai“.
 12.00 „Tikroji žvaigždė“.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 14.45 kenoloto.
 14.47 „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 karštai su tv3.lt.
 20.30 „Moterys meluoja 

geriau“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai.
 22.00 „dešimt su puse 

balo. apokalipsė“.
 22.15 jėga ir kenoloto.
 22.18 „dešimt su puse 

balo. apokalipsė“.
 23.50 „Perėja“.
 0.50 „24 valandos. 

Palikimas“.
 1.40 „amerikiečiai“.
 2.30 „ką mes veikiame 

šešėliuose“.
 2.55 juokingiausi 

amerikos namų 
vaizdeliai.

 3.45 „Perėja“.
 4.35 ekstrasensų mūšis.

BTV
 6.00 „strėlė“.
 7.00 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.15 „Nepataisomi“.
 9.15 „ekstrasensai tiria“.
 10.20 „kobra 11“.
 11.25 „Reali mistika“.
 12.30 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 13.30 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.50 „Nepataisomi“.
 15.55 „ekstrasensai tiria“.
 17.00 info diena.
 17.30 „kobra 11“.
 18.30 „strėlė“.
 19.30 „kondoras“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Lūžio taškas“.
 23.10 „jūrų pėstininkai“.
 1.05 „Legendų biuras“.
 2.15 „sūnus paklydėlis“.
 3.00 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.

Dzūkijos TV
 5.29 Programa.
 5.30 Partizanų keliais. 
 6.30 kaimo akademija. 
 7.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 8.00 Pinigų karta. 
 8.30 Pagaliau savait-

galis. 
 9.00 kaimo akademija. 
 9.30 Partizanų keliais. 
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.00 „Reali mistika“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 kaip gyveni? ačiū, 

Vilniuje. 
 12.30 kaimo akademija.
 13.00 Nauja diena. 
 14.00 „Paslaptys“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 

 16.20 sportas.
 16.28 orai.
 16.30 alfa taškas.
 17.00 Laikykitės ten su 

andriumi Tapinu. 
 18.00 „aktualijų lada“.
 18.30 „svečiuose pas 

Marceliutė“.
 19.00 žinios.
 19.20 orai.
 19.25 „Tai – sportas“. 
 19.45 „Pasakadienis“.
 20.00 žinos. 
 20.20 orai.
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „Paslaptys“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 sportas.
 22.58 orai.
 23.00 alfa taškas.
 23.30 Laikykitės ten su 

andriumi Tapinu. 
 0.30 „Reali mistika“.
 1.30 „Paslaptys“.
 2.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.20 Laikykitės ten su 

andriumi Tapinu. 
 4.00 alfa taškas. 
 4.25 kaimo akademija. 
 4.45 „Reali mistika“.

LRT +
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 skambantys pa-

sauliai su Nomeda 
kazlaus. 

 7.00 Gustavo enciklope-
dija. 

 7.30 „džiunglių knyga. 
iškyla į gamtą“.

 7.40 „Šervudo padauža 
Robinas Hudas“.

 7.55 „artūras ir mini-
mukai“.

 8.20 Pradėk nuo savęs. 
 8.45 Tarp dalių (ne)

plojama. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.45 klausimėlis. 
 12.00 dW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 kas geresnio, 

kaimyne? 
 12.40 krikščionio žodis. 
 12.55 Prisikėlimo 

liudytojai. Lietuvos 
kankinystės kelias.

 13.10 kultūros diena. 
 14.05 dainų dainelė 

2020. 
 15.35 Po pamokų. 
 15.50 „Peliukas Lukas“.
 16.00 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas“.
 16.15 „artūras ir mini-

mukai“.
 16.40 Gamina vaikai. 
 17.10 „dvynukės“.
 17.55 „Giminės. Gyve-

nimas tęsiasi“.
 18.40 „Gatvės mokslas“.
 19.05 išpažinimai. 
 19.35 Mūsų miesteliai. 

kybartai. 
 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 Paskutinis kon-

certas. kauno geto 
orkestro atminimui.

 22.40 „Veidas už balso – 
Virgilijus kęstutis 
Noreika“. 

 23.35 „Laikinosios sos-
tinės fenomenas. 
architektas 
emanuelis alfonsas 
Frykas“.

 24.00 dW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 dabar pasaulyje. 
 0.40 dainuok su manim. 
 2.40 kauno „Hanza 

dienos 2019“. 
 3.25 Muzikinis intarpas.
 3.45 Tėčio reikalai. 
 4.15 smalsumo genas. 
 4.40 „Gatvės mokslas“.
 5.05 Pasaulio Lietuva. 

TV1
 7.00 „Tėvas Motiejus“.
 8.10 „dvi širdys“.
 10.10 „akloji“.
 12.30 „daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 13.30 „detektyvė Rizoli“.
 14.30 „danė Lovinski“.
 15.30 „Naujokai“.
 16.30 „Būk su manim“.
 18.00 „Balta – meilės 

spalva“.
 19.00 „danė Lovinski“.
 20.00 „Naujokai“.
 21.00 „Tai nutiko Manha-

tane“.
 23.10 „aukštakulnių 

kerštas“.
 1.10 „Mano likimas“.
 2.50 „Nes ji yra mo-

teris“.
 4.45 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.30 „csi kriminalistai“.
 7.30 „kobra 11“.
 8.30 autopilotas.
 9.00 Būk profesionalas.
 9.30 „ant ratų“.
 10.30 „simpsonai“.
 11.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 12.30 „Makgaiveris“.
 13.30 Topmodeliai.
 14.30 „saša ir Tania“.
 15.00 „kobra 11“.
 16.00 „csi kriminalistai“.
 17.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 18.00 „ant ratų“.
 19.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 20.00 „Nuogi ir  

įbauginti“.
 21.00 „kikboksininkas. 

atpildas“.
 23.20 „salemo valdovai“.
 1.25 „X mutantai“.

„Lūžio taškas“, 21.00, BTV
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 6.00 Lietuvos Respu-
blikos himnas.

 6.02 Nacionalinė ekspe-
dicija. Gediminaičių 
europa. 

 7.00 Šventadienio 
mintys. 

 7.30 klausimėlis. 
 8.00 Gyventi kaime 

gera. 
 8.30 Ryto suktinis su 

zita kelmickaite. 
 9.00 Hanso kristiano 

anderseno 
pasakos. „kiaulia-
ganys“. 

 10.00 Gustavo enciklope-
dija. 

 10.30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 

 11.30 Gamina vaikai. 
 12.00 Pasaulio doku-

mentika. „Mėlynoji 
planeta 2. didžioji 
žydrynė“.

 12.55 Pasaulio dokumen-
tika. „Viduriniųjų 
Rytų gamta. 
Turkija. kova dėl 
išlikimo“.

 13.50 „Mis Marpl. 
žmogžudystė 
klebonijoje“.

 15.30 žinios. orai.
 15.45 istorijos detektyvai. 
 16.30 „Bloga mergaitė“.
 17.00 Piniginės reikalai. 
 17.30 žinios. sportas. 

orai.
 18.00 duokim garo! 
 19.30 savaitė. 
 20.30 Panorama.
 20.52 sportas. orai.
 21.00 savaitė su „dvi-

račio žiniomis“. 
 21.30 „Tapatybės vagilė“.
 23.30 „Nakties paukš-

čiai“.
 1.10 auksinis protas. 
 2.30 „Per tave vienos 

bėdos!“.
 4.15 kūrybingumo 

mokykla. 
 4.25 „Mis Marpl. 

žmogžudystė 
klebonijoje“.

LNK
 6.30 „stivenas Visata“.
 7.15 „Nepaprastas 

Gumuliuko gyve-
nimas“.

 7.40 „ogis ir tarakonai“.
 8.00 „Monstrai prieš 

ateivius“.
 8.30 „Tomo ir džerio 

šou“.
 9.00 „Vasaros stovyklos 

sala“.
 9.30 „Tinginių miestelis“.
 9.55 PReMjeRa. 

„Princesė Gulbė. 
karališki šnipų 
nuotykiai“.

 11.30 „Miss XL“.
 13.45 „Policijos 

akademija 3. Vėl 
apmokymuose“.

 15.25 PReMjeRa. „Mano 
mama ir mūsų 
kūdikiai“.

 17.20 Teleloto. 
 18.30 žinios.
 19.20 sportas.

 19.27 orai.
 19.30 kaukės. 
 22.00 „karštas plienas“.
 0.15 „omaras“.
 2.25 „kamanė“.

TV3
 7.00 „žvaigždžių karai. 

sukilėliai“.
 7.30 „supermergaitės“.
 8.00 kitsy.
 8.30 svajonių ūkis.
 9.00 sveikata.lt.
 9.30 La Maistas.
 10.00 Pasaulis pagal 

moteris.
 11.00 svajonių sodai.
 12.00 žalioji byla.
 12.30 „džiunglių knyga 

2“.
 13.55 „sugalvok norą“.
 14.45 kenoloto.
 14.47 „sugalvok norą“. 
 15.40 „Mamos 

pasimatymas su 
vampyru“.

 17.25 „Tai – mes“.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 X Faktorius. 

žvaigždės.
 22.00 „sicario 2. kartelių 

karai“.
 22.15 jėga ir kenoloto.
 22.18 „sicario 2. kartelių 

karai“.
 0.25 „Brolis“.
 2.25 „Nudegęs“.
 4.10 „24 valandos. 

Palikimas“.
 5.00 „Tai – mes“.

BTV
 6.30 Lietuvos galiūnų 

čempionatas iii 
etapas. kražiai.

 7.30 „juodasis sąrašas“.
 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 Tarptautinis 

galiūnų turnyras 
„europos taurė 
2020“. elektrėnai. 

 10.00 „augintinių talentų 
šou“.

 10.30 „diena laukinėje 
gamtoje“.

 11.30 „Pričiupom!“.
 12.00 „Velniški stivo os-

tino išbandymai“.
 12.55 „Gordono Ramzio 

virtuvės košmarai“.
 14.00 „Pragaro virtuvė“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 „Pavojingi kai-

mynai“.
 17.00 Betsafe–LkL 

čempionatas. 
„žalgiris“–
„Šiauliai“.

 19.30 „jūrų pėstininkai“.
 20.30 „juodasis sąrašas“.
 21.30 „Legendų biuras“.
 22.40 „sūnus paklydėlis“.
 23.40 „Fargo“.
 1.40 „Pagrobimas“.
 3.10 „Pjūklas 5“.

Dzūkijos TV
 5.59 Programa.
 6.00 „Tas beprotiškas 

rusiškas pasaulis“. 
 8.00 Pinigų karta. 
 8.30 kaimo akademija. 
 9.00 kryptys LT. 
 9.30 kaip gyveni? ačiū, 

Vilniuje. 
 9.45 keliauk su repor-

teriu. 
 10.00 krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 10.30 deutsche Welle 

pristato. Greitis. 
 11.00 Partizanų keliais. 
 12.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 14.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 16.00 žinios.
 16.28 orai.
 16.30 „24/7“. 
 17.30 Nauja diena. 
 18.00 žinios.
 18.28 orai.
 18.30 kryptys LT. 
 19.00 Gyvenimas. 
 20.00 žinios.
 20.28 orai.
 20.30 seimo rinkimų de-

batai „Mokyklinis 
ugdymas“. 

 21.30 „24/7“. 
 22.30 žinios.
 22.58 orai.
 23.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 0.00 Partizanų keliais. 
 1.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 2.50 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 4.20 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 5.00 kaimo akademija.
 5.20 Mažos Mūsų 

Pergalės.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 „Untold story“. 
 7.20 kauno bažnyčios: 

miesto tapatumo 
kodas. Šv. apaštalų 
Petro ir Povilo arki-
katedra bazilika.

 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 pėd-

sekys. 
 11.00 stop juosta. 
 11.30 7 kauno dienos. 
 12.00 Mokslo sriuba. 
 12.30 Šv. Mišios iš Vil-

niaus arkikatedros 
bazilikos. 

 13.40 Šventadienio 
mintys. 

 14.10 „ištvermiečiai“.
 14.25 „Rikas, oskaras ir 

vaiduokliai“.
 16.00 dainų dainelė 

2020. 
 17.30 kultūringai su 

Nomeda. 
 18.30 stambiu planu. 
 19.30 kultūros diena. 
 20.30 Panorama.
 20.52 sportas. orai.
 21.00 XXV Pažaislio 

muzikos festivalio 
pradedamasis 
koncertas. 

 21.55 William shakes-
peare. „Užsispy-
rėlės tramdymas“.

 0.15 „Tapatybės vagilė“.
 2.10 savaitė. 
 3.00 7 kauno dienos. 
 3.30 Literatūros pėd-

sekys. 
 4.00 kelias. 
 4.30 duokim garo! 

TV1
 6.20 „akloji“.
 7.50 „anthonis Bour-

dainas. Nepažįs-
tami kraštai“.

 8.50 „daktaras ozas. 
Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.50 „Tėvas Motiejus“.
 11.00 „džeimis gamina 

italijoje“.
 12.00 „Mylėk savo sodą“.
 13.00 sveikinimai. 
 15.45 „Širdele mano“.
 17.45 „Velvet“ kolekcija“.
 18.50 „akloji“.
 19.50 „Būrėja“.
 21.00 PReMjeRa. „Nes ji 

yra moteris“.
 23.20 „Plotas“.
 1.15 „Fortitudas“.
 3.00 „Vidurnakčio 

saulė“.

TV6
 6.00 žvejo nuotykiai.
 7.00 jukono auksas.
 8.00 žvejo nuotykiai.
 9.00 Gyvūnų manija.
 9.25 Vienam gale 

kablys.
 9.55 Praeities žvalgas.
 10.30 „24 valandos 

žemėje“.
 11.30 „Turtuolis vargšas“.
 13.00 „24 valandos 

žemėje“.
 14.00 išlikimas.
 15.00 Pragaro kelias.
 16.00 jukono  

auksas.
 17.30 sandėlių karai.
 18.00 „Vienas“.
 19.00 kaukės.
 20.00 „kobra 11“.
 21.00 žinios.
 21.55 sportas.
 21.58 orai.
 22.00 „Bermudų 

trikampis“.
 23.55 „Įniršis“.

„Nes ji yra moteris“, 21.00, TV1
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LRT TV
2020. 0
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.00 „alpių detektyvai“.
 9.45 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
 10.35 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 kas ir kodėl? 
 12.00 Nacionalinė ekspe-

dicija. Gediminaičių 
europa. 

 13.00 (Ne)emigrantai. 
 14.00 žinios. sportas. 

orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 kūrybingumo 

mokykla. 
 16.45 „seselė Beti“.
 17.30 žinios. sportas. 

orai.
 18.00 kas ir kodėl?
 18.30 klauskite daktaro. 
 19.30 Pasaulio puodai. 
 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 LR seimo rinkimų 

debatai. 
 22.30 dviračio žinios. 
 23.00 „Medičiai. Floren-

cijos valdovai“.
 24.00 „alpių detektyvai“.
 0.45 klausimėlis. 
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 klauskite daktaro. 
 2.00 LRT radijo  

žinios.
 2.05 Pasaulio puodai. 
 3.00 Panorama.
 3.30 dienos tema.
 3.50 sportas. orai.
 4.00 LRT radijo  

žinios.
 4.05 Gyventi kaime 

gera. 
 4.30 klausimėlis. 
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 „Tarnauti ir  

ginti“.

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

reindžeris“.
 10.00 „kalnietis“.
 11.00 „Pakvaišusi porelė“.
 11.35 „Rimti reikalai 3“.
 12.10 „Būrėja“.
 13.30 „Turtuolė  

varguolė“.
 14.30 „Našlaitės“.
 15.30 „juodvarnis“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 žinios.
 19.20 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 kk2. 
 20.00 Vido Video. 
 21.00 „Rimti reikalai 3“.
 21.30 žinios.
 22.20 sportas.
 22.27 orai.
 22.30 PReMjeRa. 

„Gyvybė“.
 0.35 „Mirtinas  

ginklas“.
 1.30 „Manhatanas 

naktį“.
 3.20 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.50 „kalnietis“.

TV3
 6.25 „Bakuganas. kovos 

planeta“.
 6.55 „elena iš avaloro“.
 7.25 „kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 Prieš srovę.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Palaužti sparnai“.
 12.00 „Tikroji žvaigždė“.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 14.45 kenoloto.
 14.47 „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 Gero vakaro šou.
 20.30 „Moterys meluoja 

geriau“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai.
 22.00 „sveiki atvykę į 

džiungles“.
 22.25 Vikinglotto.
 22.30 „sveiki atvykę į 

džiungles“.
 23.15 jėga ir kenoloto.
 23.18 „sveiki atvykę į 

džiungles“.
 0.00 „Perėja“.
 1.00 „24 valandos. 

Palikimas“.
 1.50 „amerikiečiai“.
 2.45 juokingiausi 

amerikos namų 
vaizdeliai.

 3.40 „Perėja“.
 4.30 ekstrasensų mūšis.

BTV
 6.00 „strėlė“.
 7.00 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.15 „Nepataisomi“.
 9.15 „ekstrasensai tiria“.
 10.20 „kobra 11“.
 11.25 „kondoras“.
 12.30 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 13.25 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.50 „Teisingumo 

agentai“.
 15.55 „ekstrasensai tiria“.
 17.00 info diena.
 17.30 „kobra 11“.
 18.30 Betsafe–LkL 

čempionatas. 
„dzūkija“–
„žalgiris“.

 21.00 „elektra“.
 22.55 „Palaidotas“.
 0.50 „Būk ekstremalas“.
 1.50 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.

Dzukijos TV
 5.29 Programa.
 5.30 Nauja diena. 
 6.30 alfa taškas. 
 7.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 8.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 9.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 9.30 kryptys LT. 
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.00 „Reali mistika“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Tiek žinių. 
 12.30 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 13.00 Nauja diena. 
 14.00 „Paslaptys“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.20 sportas.
 16.28 orai.
 16.30 alfa taškas.
 17.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 18.00 „skinsiu raudoną 

rožę“.
 18.30 „dainuok, dzūkija“.
 19.00 žinios.
 19.20 orai.
 19.25 „Pozicija“.
 20.00 žinos. 
 20.20 orai.
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „Paslaptys“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 sportas.
 22.58 orai.
 23.00 alfa taškas.
 23.30 Laikykitės ten. 

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

istorija“.
 3.20 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 4.00 alfa taškas. 
 4.25 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 4.45 „Reali mistika“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 žagarės vyšnių 

festivalis 2015. 
 6.50 Šoka Lietuva.
 7.00 Gustavo enciklope-

dija.
 7.30 „Peliukas Lukas“.
 7.40 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas“.
 7.55 „artūras ir mini-

mukai“.
 8.20 Į sveikatą! 
 8.45 Mūšio laukas. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.45 klausimėlis. 
 12.00 dW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 kultūrų kryžkelė. 

Menora. 
 12.40 atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 13.10 Pasaulio Lietuva. 
 14.00 Čia – kinas. 
 14.30 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
architektas 
emanuelis alfonsas 
Frykas“.

 14.55 „Nacių iškilimas“.
 15.50 „Peliukas Lukas“.
 16.00 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas“.
 16.15 „artūras ir mini-

mukai“.
 16.40 Gustavo enciklope-

dija.
 17.10 „dvynukės“.
 17.55 „Giminės. Gyve-

nimas tęsiasi 2“.
 18.40 „Gatvės mokslas“.
 19.05 atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 19.35 Premjera. „kylantis 

potvynis“.
 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 Premjera. „stalino 

budeliai. katynė, 
1940-ieji“.

 22.25 „Vienatvės gau-
desys“.

 23.00 Veranda. 
 23.30 „erdvės menas. 

organiškų formų 
meistras antiis 
Lovagas“.

 24.00 dW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 dabar pasaulyje. 
 0.40 žagarės vyšnių 

festivalis 2015. 
„shorena Rocks!“.

 1.40 Muzikinis pokalbių 
šou „Vakarėja“ su 
Martynu starkumi.

 3.05 Pirmą kartą. 
 3.10 stambiu planu. 
 4.05 krikščionio žodis. 
 4.20 Prisikėlimo 

liudytojai. Lietuvos 
kankinystės kelias.

 4.40 „Gatvės mokslas“.
 5.05 kultūringai su 

Nomeda. 

TV1
 7.00 „Tėvas Motiejus“.
 8.10 „dvi širdys“.
 10.10 „akloji“.
 12.30 „daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 13.30 „detektyvė Rizoli“.
 14.30 „danė Lovinski“.
 15.30 „Naujokai“.
 16.30 „Būk su manim“.
 18.00 „Balta – meilės 

spalva“.
 19.00 „danė Lovinski“.
 20.00 „Naujokai“.
 21.00 „Vera. akloji zona“.
 22.55 „aukštakulnių 

kerštas“.
 0.55 „Mano likimas“.
 2.40 „Vera. darkvoteris“.
 4.15 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.30 „csi kriminalistai“.
 7.30 „kobra 11“.
 8.30 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 9.00 Vienam gale 

kablys.
 9.30 „ant ratų“.
 10.30 „simpsonai“.
 11.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 12.30 „Makgaiveris“.
 13.30 Topmodeliai.
 14.30 „saša ir Tania“.
 15.00 „kobra 11“.
 16.00 „csi kriminalistai“.
 17.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 18.00 „ant ratų“.
 19.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 20.00 „Nuogi ir įbauginti“.
 21.00 „Tai reiškia karą“.
 23.00 sandėlių karai.
 0.30 „kvantikas“.
 1.20 „X mutantai“.
 3.00 „Rouzvudas“.
 3.50 „Vaiduoklių ieško-

tojai“.

aNtraDIeNIS, rugsėjo 22 d. Saulė teka 7.03, leidžiasi 19.19, dienos ilgumas 12.16. 
jaunatis. Vardadieniai: Mauricijus, Tomas, Tarvinas, Virmantė.

LRT TV
2020. 09.
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.00 „alpių  

detektyvai“.
 9.45 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
 10.35 „Tarnauti ir  

ginti“.
 11.30 kas ir kodėl?
 12.00 Vartotojų  

kontrolė. 
 13.00 zachor. atsimink. 
 14.00 žinios. sportas. 

orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 kūrybingumo 

mokykla. 
 16.45 „seselė Beti“.
 17.30 žinios. sportas. 

orai.
 18.00 kas ir kodėl?
 18.30 klauskite daktaro. 
 19.30 (Ne)emigrantai. 
 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 Nacionalinė ekspe-

dicija. Gediminaičių 
europa. 

 22.30 dviračio  
žinios. 

 23.00 „Užverbuotas“.
 23.45 „alpių  

detektyvai“.
 0.30 Šventadienio 

mintys.
 1.00 LRT radijo  

žinios.
 1.05 klauskite  

daktaro. 
 2.00 LRT radijo  

žinios.
 2.05 (Ne)emigrantai. 
 3.00 Panorama.
 3.30 dienos tema.
 3.50 sportas. orai.
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 Nacionalinė ekspe-

dicija. Gediminaičių 
europa. 

 5.00 LRT radijo  
žinios.

 5.05 „Tarnauti ir  
ginti“.

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

reindžeris“.
 10.00 „kalnietis“.
 11.00 „Pakvaišusi porelė“.
 11.35 „Rimti reikalai 3“.
 12.10 „Būrėja“.
 13.30 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „Našlaitės“.
 15.30 „juodvarnis“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 žinios.
 19.20 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 kk2. 
 20.00 Bus visko. 
 21.00 „Rimti reikalai 3“.
 21.30 žinios.
 22.20 sportas.
 22.27 orai.
 22.30 PReMjeRa. „Man-

hatanas naktį“.
 0.45 „Mirtinas ginklas“.
 1.35 „operacija „argo“.

 3.30 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

 5.00 „kalnietis“.

TV3
 6.25 „Bakuganas. kovos 

planeta“.
 6.55 „elena iš  

avaloro“.
 7.25 „kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 karštai su tv3.lt.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Palaužti  

sparnai“.
 12.00 „Tikroji žvaigždė“.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 14.45 kenoloto.
 14.47 „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 Prieš srovę.
 20.30 „Moterys meluoja 

geriau“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai.
 22.00 „dešimt su puse 

balo. apokalipsė 
2“.

 22.15 jėga ir kenoloto.
 22.18 „dešimt su puse 

balo. apokalipsė 
2“.

 23.50 „Perėja“.
 0.50 „24 valandos. 

Palikimas“.
 1.40 „amerikiečiai“.
 2.30 „ką mes veikiame 

šešėliuose“.
 2.55 juokingiausi 

amerikos namų 
vaizdeliai.

 3.50 „Perėja“.
 4.40 ekstrasensų  

mūšis.

BTV
 6.00 „strėlė“.
 7.00 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.15 „Nepataisomi“.
 9.15 „ekstrasensai tiria“.
 10.20 „kobra 11“.
 11.25 „kondoras“.
 12.30 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 13.30 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.50 „Nepataisomi“.
 15.55 „ekstrasensai tiria“.
 17.00 info diena.
 17.30 „kobra 11“.
 18.30 „strėlė“.
 19.30 „kondoras“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Palaidotas“.
 22.55 „Lūžio taškas“.
 1.00 „Būk ekstremalas“.
 2.00 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.

Dzukijos TV
 5.29 Programa.
 5.30 Nauja diena. 
 6.30 alfa taškas. 
 7.00 Laikykitės ten. 
 8.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.

 9.00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu“.

 9.30 Pagaliau savait-
galis. 

 10.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“.

 11.00 „Reali mistika“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Tiek žinių.
 12.30 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 13.00 Nauja diena. 
 14.00 „Paslaptys“.
 15.00 „Reali  

mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.20 sportas.
 16.28 orai.
 16.30 alfa taškas.
 17.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 18.00 „Tai – sportas“.
 18.30 „jaunimo  

banga“.
 19.00 žinios.
 19.20 orai.
 19.25 „dzūkiška pynė“.
 20.00 žinos. 
 20.20 orai.
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 seimo rinkimų 

debatai „sveikatos 
apsaugos sistema“. 

 22.30 Reporteris. 
 22.50 sportas.
 22.58 orai.
 23.00 seimo rinkimų 

debatai „sveikatos 
apsaugos sistema“. 

 0.00 alfa taškas. 
 0.30 „Reali mistika“.
 1.30 „Paslaptys“.
 2.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.20 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 4.00 alfa taškas. 
 4.25 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 4.45 „Reali  

mistika“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 žagarės vyšnių 

festivalis 2015. 
 6.45 „ištvermiečiai“.
 7.00 Gamina vaikai. 
 7.30 „Peliukas Lukas“.
 7.40 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas“.
 7.55 „artūras ir mini-

mukai“.
 8.20 smalsumo genas. 
 8.45 išpažinimai. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.45 klausimėlis. 
 12.00 dW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus sąsiuvinis. 
 12.40 kelias. 
 13.10 skambantys pa-

sauliai su Nomeda 
kazlaus. svečias 
garsiausias klounas 
pasaulyje slava Po-
lunin (Prancūzija). 

 14.00 7 kauno dienos. 
 14.30 Mokslo sriuba. 
 14.55 Mūsų miesteliai. 

kybartai. 
 15.50 „Peliukas Lukas“.
 16.00 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas“.
 16.15 „artūras ir mini-

mukai“.
 16.40 Gustavo enciklope-

dija.
 17.10 „dvynukės“.
 17.55 „Giminės. Gyve-

nimas tęsiasi“. 
 18.45 „Gatvės mokslas“.
 19.05 ekologiška. 
 19.35 Premjera. „Nacių 

iškilimas“.
 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 „apgavikai“.
 22.55 istorijos detektyvai. 
 23.40 Pirmą kartą. 
 23.45 klausimėlis.
 24.00 dW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 dabar pasaulyje. 
 0.40 žagarės vyšnių 

festivalis 2015. 
 1.25 „ištvermiečiai“.
 1.40 auksinis protas. 

Vasara. 
 2.50 kultūringai su 

Nomeda. 
 3.45 stop juosta. 
 4.15 Į sveikatą! 
 4.40 „Gatvės mokslas“.
 5.05 stambiu planu. 

TV1
 7.00 „Tėvas Motiejus“.
 8.10 „dvi širdys“.
 10.10 „akloji“.
 12.30 „daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 13.30 „detektyvė Rizoli“.
 14.30 „danė Lovinski“.
 15.30 „Naujokai“.
 16.30 „Būk su manim“.
 18.00 „Balta – meilės 

spalva“.
 19.00 „danė Lovinski“.
 20.00 „Naujokai“.
 21.00 „Vera. darkvoteris“.
 22.55 „aukštakulnių 

kerštas“.
 0.55 „Mano likimas“.
 2.40 „Tai nutiko Manha-

tane“.
 4.20 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.30 „csi kriminalistai“.
 7.30 „kobra 11“.
 8.30 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 9.00 Gyvūnų manija.
 9.30 „ant ratų“.
 10.30 „simpsonai“.
 11.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 12.30 „Makgaiveris“.
 13.30 Topmodeliai.
 14.30 „saša ir Tania“.
 15.00 „kobra 11“.
 16.00 „csi kriminalistai“.
 17.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 18.00 „ant ratų“.
 19.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 20.00 „Nuogi ir įbauginti“.
 21.00 „Šanchajaus 

riteriai“.
 23.20 sandėlių karai.
 0.25 „kvantikas“.
 1.20 „X mutantai“.
 3.00 „Rouzvudas“.
 3.50 „Vaiduoklių ieško-

tojai“.
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aSmeNINIaI SkeLBImaI NemokamaI !!!

Tel.: (8 318) 53085, 8 670 38882

PArduodAme 
NAšLAiTes

 Užsakymus priimame 
nuotoliniu būdu.

Telefonas pasiteirauti
8 626 02129.

G. Vasiukonio 
gėlininkystės ūkis 

PREKIAUJA našlaitėmis.
Tel. 8 626 02129, 

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

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 550 Eur 
už a. Tel. 8 686 70841.

Namą Vainiūnų k. (buvusi  •valgykla, namų valda 34 a, 
trifazis elektros įvadas, atlikti 
geodeziniai matavimai), kaina 
sutartinė. 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  •paskirties žemės sklypą šalia 
ežero (iki vandens apie 50 m, 
sklypą iš vienos pusės riboja 
kelias, iš dviejų pusių juosia 
natūralus griovys, einantis iki 
ežero, idealus variantas sklype 
turėti tvenkinį, patogus priva-
žiavimas), 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 pikia-
vimo malūnu arba atskirai), 
kaina sutartinė.  
Tel. 8 698 78040.

Sodybą Lazdijų r. sav. N.  •Kirsnos kaime. Sodyba prižiū-
rėta, galima gyventi iš karto. 
Namas mūrinis, 2 aukštų, 5 
kambarių, su baldais ir buitine 
technika, šildomas kietu kuru 
(vietinis centrinis šildymas), 
komunalinis vandentiekis. 
Sodyboje yra ūkiniai pastatai, 
garažas, šulinys, prižiūrėtas 
sodas ir aplinka, 45 arai  dirba-
mos žemės. Šalia galima įsigyti 
7 ha žemės.  
Tel. 8 611 50514.

Gretimus namų valdos  •sklypus Panarvės k.: 0,27 ha 
ir 0,46 ha. Kaina 2200 Eur 
ir 3000 Eur. Šalia - 1,23 ha ir 
1,06 ha žemės ūkio paskirties 
sklypus. Kaina po 4200 Eur. 
Visi sklypai tinkami namų sta-
tybai. Arti Lazdijų miestas bei 
miškas. Tel. 8 679 08011.

3 ha dirbamos žemės Gri- •kapalio k. Kaina 6000 Eur.  
Tel. 8 675 35024.

Sodybą Panarvės k., 3 ha  •dirbamos žemės, tvenkinys, 
trifazis elektros įvadas, kaina 
sutartinė.  
Tel. 8 675 35024.

TRANspoRTo pRiEMoNĖs

„Peugeot Vivacity“ motoro- •lerį, 50 kub. cm, 2,8 kW, 2010 
metų, iš Vokietijos, labai geros 
būklės. Kaina 750 Eur.  
Tel. 8 692 44465.

1997 m. „WV Golf 3“ skar- •dinių  ratlankių  R14 gaubtus, 
4 vnt. po 2 Eur, ir plastikines 
slenksčio juostas po 10 Eur.  
Tel. 8 654 87148.

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 „Arbolina“

avinas (03.21–04.20)
Pirmadienį būsite gerąja prasme šokiruoti to, 
ką sužinosite apie žmogų, kurį manėte seniai 
pažįstantys. Yra toks banalus, bet labai teisingas 
posakis: „Niekada nežinai, su kuo turi reikalų“. 
Jis puikiai tiks ir trečiadienį arba ketvirtadienį, 
kai jus pasieks verslo pasiūlymas. Jei manote, 
kad jis per geras, kad tai būtų tiesa, – greičiau-
siai taip ir bus. Penktadienį turėsite reikalų su 
nepažįstamu žmogumi, tačiau šis susitikimas 
jums tiesiog suteiks sparnus. Pasirodo, pasau-
lyje pilna puikių žmonių. Savaitgalį pasistenkite 
jų nepražiopsoti. 

jautis (04.21–05.21)
Nedarykite nieko, prieš tai gerai neapgalvoję 
ir nesuplanavę keleto žingsnių į priekį. Jei-
gu trečiadienį ar ketvirtadienį pajusite širdį 
užplūdusius šiltus jausmus, bendraudami su 
priešingos lyties atstovais pasistenkite vengti 
dviprasmiškų situacijų. Norite kažką pasakyti 
– darykite tai be užuolankų! Neužmirškite šio 
patarimo ir penktadienį, laimei, prieš prasi-
dedant savaitgaliui daugiausiai bendrausite 
su šeimos nariais ar artimais bičiuliais, kurie 
galiausiai atleis jums daugelį nesusitvardymo 
akimirkų. Šeštadienį ir sekmadienį nestokosite 
energijos, tad laukia puikus, kupinas nuotykių 
laisvalaikis!

Dvyniai (05.22–06.21)
Pirmadienį ir antradienį sulauksite gerų naujie-
nų. Apskritai, būsite laimingi, netrūks pinigų, ti-
krai bus dėl ko džiaugtis ir juoktis. Ak, kad visos 
savaitės šitaip prasidėtų! Vis dėlto trečiadienį 
ši idilė laikinai baigsis – kažkas iš vadovybės jus 
neteisingai apkaltins, o ketvirtadienį artimas 
draugas netyčia įvels jus į nepatogią situaciją. 
Laimei, penktadienį vėl juoksitės, šeštadienį 
– juoksitės ir mylėsite, o sekmadienis žada 
būti didi diena. 

Vėžys (06.22–07.22)
Savaitės pradžioje karaliaus grožis, estetika 
ir romantika: užsirašinėsite svarbesnes min-
tis, rašysite ar skaitysite poeziją, domėsitės 
menu, dalyvausite kultūriniuose pobūviuose. 
Po tokio įkvepiančio pirmadienio ir antradienio 
net keletą dienų jausitės pakylėti ir labai kū-
rybingi. Šis jausmas neapleis ir trečiadienį bei 
ketvirtadienį verslo susitikimuose ar kelionėse. 
Iš penktadienio nesitikėkite nieko reikšmingo 
ir jums neteks nusivilti. Savaitgalis prabėgs 
labai nuotaikingai.

Liūtas (07.23–08.23)
Nepaisant to, kad vis pasvajojate apie storesnę 
piniginę, pirmadienis – nekokia diena prašyti 
pakelti algą. Antradienis – taip pat. Apskritai, 
šią savaitę verčiau pamiršti panašius klausimus, 
viską daryti laiku ir per daug nesimaišyti vado-
vybei po akimis. Laukia nemažai streso, jausitės 
nuvargę, ir nieko čia nepadarysi. Trečiadienis 
ir ketvirtadienis bus geros, ramios dienos, 
tačiau penktadienį įklimpsite abejonėse ban-
dydami priimti svarbų sprendimą. Šeštadienį 
ir sekmadienį niekur neskubėkite, mėgaukitės 
gera draugija.

mergelė (08.24–09.23)
Pirmadienį trokšite pabėgti nuo įkyrėjusios 
rutinos. Greičiausiai šiuo metu negalite papras-
čiausiai visko mesti ir išvykti kur nors į miškus, 
tačiau pasistenkite praleisti nors šiek tiek laiko 
aplinkoje, kuri jus atpalaiduoja. Trečiadienį atsi-
palaiduoti nepavyks – jus persekios gan įkyrūs 
žmonės. Tie, kas jus nervina, nenusipelno jūsų 
dėmesio, tad stenkitės bendrauti mandagiai, 
bet ne ilgiau nei galite tai ištverti. Ketvirtadienį 
ir penktadienį jau būsite tikri komunikacijos 
asai ir jūsų nepavyks išvesti iš pusiausvyros 
net gerai pasistengus. Savaitgalį turėsite ga-
limybę atiduoti visa save žmogui, kurį labai 
branginate. 

Svarstyklės (09.24–10.23)
Savaitės pradžioje galite tikėtis ypač harmo-
ningos proto ir širdies dermės. Tai, ką jausite, 
harmoningai derės su tuo, ką mąstote ir darote. 
Tai bus ypač patrauklu aplinkiniams, taip pat ir  

jūsų gyvenimo partneriui ar simpatijai. Savaitei 
įpusėjus, darbe gali įsivyrauti nekokios nuotai-
kos. Pajutę, kad vadovybė jus bando kažkokiais 
būdais riboti, galite neišlaikyti ir užkurti jiems 
neblogą sceną. Prieš imdamiesi tokio žingsnio, 
pagalvokite apie galimas pasekmes – ar vėliau 
nesigailėsite?  

Skorpionas (10.24–11.22)
Pirmadienį pasitiksite sotūs ir patenkinti tiek 
maistu, tiek jus supančiais žmonėmis. Šį malo-
numą tikslinga pratęsti ir antradienį – suorgani-
zuokite bendrus pietus su geriausiais draugais 
ar bendradarbiais. Trečiadienį ir ketvirtadienį 
būsite itin ambicingi, ieškosite būdų kuo tiks-
lingiau praleisti laiką ir norėsite tapti autori-
tetingais asmenimis, į kuriuos siektų lygiuotis 
kiti. Nesipriešinkite šiam impulsui – dabar pats 
laikas išlįsti iš savojo kiauto. Savaitgalis bus 
paženklintas naujomis pradžiomis. Išlaisvinkite 
savo talentus: dabar jūs – dėmesio centre.

šaulys (11.23–12.21)
Pirmadienį trokšite kuo daugiau laiko praleisti 
gamtoje, bet gyvenimas suksis aplink darbą, 
karjerą ir jūsų reputaciją. Pastaroji, beje, kils 
aukštyn lyg ant sparnų, todėl antradienį pa-
sijusite lyg įžymybės. Jūsų gerbėjų būrys ne-
numaldomai augs, tad jums belieka sugalvoti, 
kaip jį panaudoti kilniems tikslams. Trečiadienį 
būsite ypač kūrybiški. Ketvirtadienį ir penkta-
dienį palanku skirti socializacijai: išeiti į miestą, 
bendrauti su jums įdomiais žmonėmis, megzti 
naujas pažintis. Savaitgalį būsite jautrūs ir 
nuoširdūs. Savaitę užbaikite atpalaiduojančia 
burbuline vonia.

ožiaragis (12.22–01.20)
Pirmadienį paaiškės, kad jūsų oponentas sti-
presnis už jus, bet čia juk ne rankų lenkimo 
čempionatas. Leisdami jam laimėti šiandien, 
įgysite progą su kaupu atsigriebti kitą kartą. 
Antradienį taip pat prireiks drąsos ir pasitikė-
jimo priimant svarbius sprendimus. Trečiadienį 
ir ketvirtadienį apdairiai elkitės su pinigais ar 
sudarydami sandorius. Penktadienį stenkitės 
nerizikuoti – tai nepasiteisins. Užtat savaitgalį 
tikrai neapsigausite būdami savimi – tai jums 
atsipirks tokiais būdais, kokių net nesusapnuo-
tumėte.

Vandenis (01.21–02.19)
Savaitės pradžioje bus itin nelengva laikytis iš 
anksto nustatytų planų. Nusiteikite, kad pasi-
taikys paskutinės sekundės pokyčių, pašalinių 
trikdžių – tai padės lengviau atlaikyti šį nelengvą 
momentą. Savaitei einant į pabaigą, įsivyraus 
romantiškos nuotaikos, gerai seksis plėtoti san-
tykius su mylimu žmogumi. Būkite iki galo atviri 
ir tuo pačiu išgirskite kitą. Jausmas, kad veikiate 
ir tobulėjate tarsi komanda – tik patvirtinimas, 
kad einate teisinga kryptimi.

Žuvys (02.20–03.20)
Savaitę pasitiksite būdami šmaikštūs, nuo-
taikingi ir nuolat dalinsitės šypsena su kitais, 
ypač tais, kuriems simpatizuojate. Norėdami 
pasikrauti naujų įspūdžių, praplėsti požiūrį 
į kasdienius reiškinius, apsilankykite gera-
me muziejuje, nueikite į alternatyvų kiną ar 
provokuojantį spektaklį. Kartu su simpatijų 
objektu, be abejo. Savaitei baigiantis, dau-
giau dėmesio skirkite savo fizinei būklei ir 
išvaizdai. Užmegzkite ryšius su tais, kurie 
siekia panašių tikslų kaip jūs, bando susido-
roti su panašiomis problemomis – tarpusavio 
palaikymo atmosfera jus dar stipriau moty-
vuos siekti savo tikslų.

SaVaItėS horoSkopaS (rugsėjo 21–27 d.)

PERKAME 
mišką

Brangiai visoje Lietuvoje per-
kame mišką. Galime pasiūlyti 
geriausią miško kainą pardavė-
jui ir užtikrinti sklandų parda-
vimo procesą. Laikomės savo 
įsipareigojimų, laiku sutvarko-
me visus pirkimo / pardavimo 
dokumentus ir apmokame iš 
karto kliento pageidaujamu 
atsiskaitymo būdu.

Tel. 8 610 10740.

PARDUODA
NEkiLNoJAMAsis TuRTAs

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

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

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

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

Namą su 15 a sklypu Lazdi- •jų mieste.  
Tel. 8 603 24679.

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

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

Sodybą Lazdijuose arba  •keičiu į 2 k. butą I arba II 
aukšte.  
Tel. 8 670 61649.
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UAB „Rividė“  
parduoda ir pristato.

• Medžio briketus.
• Medžio granules (serti-

fikuotos).
• Durpių briketus didmai-
šiuose po 500 kg.
• Plautas aukščiausios rū-
šies akmens anglis (palai-

dos arba fasuotos po 25 kg).
• Granulines akmens an-

glis.

Tel. 8 652 71212.

Tel.: (8 318) 53085, 8 670 38882
aSmeNINIaI SkeLBImaI NemokamaI !!!

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

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

kiTi

Metalo tekinimo stakles,  •gręžimo stakles, pramoninį 
galąstuvą, kalvio priekalą.  
Tel. 8 650 27498.

Kariškas radijo stoteles,  •kitus tarybinius įrenginius.  
Tel. 8 650 27498.

Naudotą pianiną.   •Tel. 8 659 60507.

Metalo laužo supirkimas:  •juodojo metalo laužas – 160–
180 Eur/t, skarda – 130–150 
Eur/t. Didesnį kiekį pasiimame 
patys. Ežero g. 39, Lazdijai. 
Svėrimo paslaugos iki 60 t. 
Darbo laikas I–V – 8.00–16.00 
val., VI – 8.00–12.00 val.  
Tel. 8 698 30902.

siŪLo DARBĄ

Reikalingas darbštus,  •tvarkingas žmogus dirbti pieno 
ūkyje, galintis vairuoti traktorių 
ir dirbti su žemės ūkio techni-
ka. Tel. 8 615 75699.

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

Traktorių DT20.   •Tel. 8 606 14389.

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

TRANspoRTo pRiEMoNĖs

UAZ kariškus tiltus arba  •BTR blokiruotę.   
Tel. 8 606 14389.

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

Superkame visų markių au- •tomobilius: „Mazda“, „Audi“, 
BMW, „Mitsubishi“, „Renault“, 
„Volkswagen“, kemperius  ir 
kt. Pasiimame patys, sutvar-
kome reikiamus dokumentus, 
atsiskaitome iš karto. Dirba-
me savaitgaliais ir šventinėmis 
dienomis.  
Tel. 8 681 20546.

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

PARDUODA
GYVuLiAi

Ėringas avis.   •Tel. 8 642 07624.

AuGALAi

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

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

Žieminius kviečius.   •Tel. 8 662 39070.

Žieminius ir vasarinius  •kviečius, kvietrugius, žirnių ir 
avižų mišinį.   
Tel. 8 645 49627.

kiTi

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

Pigiai labradorito akmens  •plokštes Lazdijuose.  
Tel. 8 686 70841.

Šaldytuvą dėžę „Zanussi“.   •Tel. 8 616 74747.

Kineskopinius  „Philips“  •televizorius, 37 cm įstrižainė, 
12 Eur.  
Tel. 8 686 43600.

Pigiai kompiuterio spaus- •dintuvą ir skenerį.  
Tel. 8 610 13577.

PERKA
NEkiLNoJAMAsis TuRTAs

Žemę.   •Tel. 8 688 80688. 

Norgaudas Pilvinis atlieka 
geodezinius (kadastrinius) 

matavimus
Tel. 8 680 83000.

kad Lazdijų r. sav.  3-iajame notaro biure (Nepriklausomybės a. 
4-2, Lazdijai, tel. (8 318) 51112) 2020 m. rugsėjo 22 d. 9.00 val.  
bus skelbiamas mirusiojo Sigito Antano Stravinsko testamentas.

Informuojame,

PASLAUGOS
Taisome automatines  •skalbimo mašinas. Atvykstame 

į namus.  
Tel. 8 615 73404. 

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

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

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

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

Spaudžiame ir pasterizuo- •jame sultis. Dirbame kasdien 
be poilsio dienų nuo 9.00 val. 
iki 19.00 val. Adresas: Kalnų g. 
4, Lazdijai,  
Tel. +370 614 02546.

Valau, dezinfekuoju šuli- •nius. Perku savadarbės prieka-
bos dokumentus.  
Tel. 8 621 53 011.

Greitai ir kokybiškai išpjau- •name medžius tiek gyvenamo-
siose, tiek sunkiai prieinamose 
teritorijose ir kapuose.  
Tel. 8 627 49416.

Atvežame geriamojo  •vandens iš  artezinio šulinio, 
užpildome šulinius, kubilus, 
baseinus. Skambinti ryte  
Tel. 8 623 93738.

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

Antspaudų gamyba 
pagal užsakymąVisų tipų stogų, fasadų, 

patalpų PLOVIMAS, 
ATNAUJINIMAS, DAŽYMAS. 

Konsultuojame. 
Suteikiame garantiją. 

Tel. 8 631 91211.

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.

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.

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

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

išsinuomočiau žemės  •šventežerio sen. Laiku moku 
sutartą nuomos mokestį.  
Tel. 8 671 50589.

PAŽINTYS
54 metų vyras ieško rimtos  •gyvenimo draugės, tik Lazdijų 

rajone. Tel. 8 692 44465.

MALKOS, MALKOS, 
MALKOS,

pagal pageidavimus.  
Skaldytos, pjautos, rąstais, 

beržinės, alksninės, 
pušinės, drebulinės, 

ąžuolinės, 
eglinės, atraižos. 

Vežame mažais kiekiais.
TEL. 8 657 88458.

Informuojame žemės sklypo (kad. Nr. 
5930/0001:145), esančio Menciškės k., Kap-
čiamiesčio sen., mirusios savininkės I. O. L. 
turto paveldėtojus, kad UAB „Geodala“ mati-
ninkas Povilas Kilikevičius (kvalifikacijos pa-
žymėjimo Nr. 2M-M-2441) 2020 09 29 14.00 

val. vykdys žemės sklypo (kadastro Nr. 5930/0001:242), esančio 
Menciškės k., Kapčiamiesčio sen., ribų ženklinimo darbus.

Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į 
UAB „Geodala“ adresu: Kęstučio g. 73-1, Kaunas, 
el. paštu info@geodala.lt arba telefonu 8 685 08308.

Informuojame žemės sklypų (kadastro Nr. 5938/0005:114, 
Nr. 5938/0005:113 ir Nr. 5938/0005:117), esančių Seirijų sen. 
Vainiūnų k., savininkės A. A. turto paveldėtojus ir žemės sklypo 
(kadastro Nr. 5938/0009:71), esančio Seirijų sen. Bukaučių k., 
savininko V. T. turto paveldėtojus, kad UAB „Tikslinta“ mati-
ninkas Tomas Klenauskas (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-
M-1244) 2020-09-29 vykdys žemės sklypų (Nr. 1369, Nr. 1370, 
Nr. 1371, Nr. 1363 ir Nr. 1365), esančių Lazdijų r. sav. Seirijų 
sen., Vainiūnų k. ir Bukaučių k., ribų ženklinimo darbus. 

Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB 
„Tikslinta“ adresu: R. Kalantos g. 34, 208 kab., Kaunas, el. paštu 
klenauskas@gmail.com arba telefonu 8 699 54565.
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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

• 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

,
.


