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Klebonas V. Smulskis: „Šeštokų ir Krosnos 
parapijose gyvena puikūs žmonės“ 

N
aujo klebono 
atėjimas į para-
piją yra svarbus 
įvykis ne tik tos 
parapijos tikin-
tiesiems, bet ir 

pačiam ganytojui, ypač tada, kai 
tai būna pirmoji jo klebonavimo 
vieta. Prieš du mėnesius taip at-
sitiko jaunam dvasininkui Val-
demarui Smulskiui, kuris buvo 
paskirtas Šeštokų bažnyčios 
klebonu, aptarnaujant ir gretimą 
Krosnos parapiją. 

Praėjusį savaitgalį Krosnoje 
vyko atlaidai, kurie V. Smulskiui 
buvo pirmieji, atliekant klebono 
pareigas. Nors šis jaunas, prieš 
devynerius metus įšventintas dva-
sininkas Šeštokų bažnyčią admi-
nistruoja vos du mėnesius, tačiau 
jau spėjo susipažinti su Šeštokų 
ir Krosnos žmonėmis, valdžios 
ir švietimo institucijomis ir su-
sidarė labai gerą nuomonę apie 
šio krašto žmones. 

Po atlaidų šurmulio, garbių 
svečių iš vyskupijos ir kitų baž-
nyčių išvykimo, lengviau atsi-
pūtus po atsakingos šventės, 
apie įspūdžius, ateities planus ir  

Lazdijų seniūnaitis Sigitas Valavičius priglaudė likusias statybines atliekas 
po rampos statybos. (Fotografija iš asmeninio FB profilio) 

Riedutininkų rampos atidarymo džiaugsmą 
bandė užtemdyti įtarimų šešėliai

„Mums labai smagu, kai matome, 
jog riedutininkų rampą statome 
ne tam, kad valdžia užsidėtų 
varnelę, bet jaunimui, kuri jiems 
labai reikalinga ir kurios aktyviai 
leidžiantys laisvalaikį žmonės la-
bai laukia“, – sakė Lazdijų riedu-
tininkų rampą įrengusios sostinės 

bendrovės „CGS“ direktorius 
Raimondas Smalskys. 

R. Smalskys teigė, jog jų ben-
drovė tokias ir panašias rampas 
įrenginėja visoje Lietuvoje, at-
sižvelgami į tai, kokios rampos 
reikia konkretaus miesto ar mies-
telio reikmėms. 

Jis teigė, jog bendrovės speci-
alistai, rengdami tokių objektų 
projektus, konsultuojasi su jau-
nimu, riedutininkų bendruomene, 
kad įrengtų užsakovams tinkamą 
objektą. 

Praėjusį savaitgalį Lazdijų par-
ke buvo atidaryta per 60 tūkst. 
eurų kainavusi nauja riedutininkų 
rampa, kurios vietos jaunimas jau 
seniai laukė. Kiek galima matyti 
plika akimi, rampos montavimo 
darbai atlikti kokybiškai, atitin-
kantys visus reikalavimus. 

Tačiau šioje malonioje istori-
joje atsirado ir šaukštas deguto 
– kilo įtarimų, jog galimai kai 
kas iš lazdijiečių nusavino nuo 
rampos montavimo darbų likusias 
statybines medžiagas. 

SeniūnaitiS džiaugėSi rampa
Lazdijų seniūnaitis Sigitas Va-
lavičius, gyvenantis prie parko, 
teigė, jog naujoji rampa yra labai 
reikalingas objektas, ten renkasi 
daug jaunimo. 

„Žinoma, vakarais prie ram-
pos gali ateiti ir ne tik tie, kas 

Praėjusį savaitgalį Krosnoje vyko atlaidai, kurie V. Smulskiui (kairėje) buvo pirmieji, atliekant klebono pareigas.
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SavaitėS komentaraS 
Nauji reitingai: į Seimą papuls tik penkios partijos iš septyniolikos

Algimantas Mikelionis
Bendrovė „Vilmorus“, rugsėjo 

4–12 dienomis atlikusi reprezen-
tatyvią apklausą, į klausimyną 
įtraukė visas septyniolika politi-
nių partijų, kurios spalio 11-ąją 
kovos dėl Seimo nario mandatų 
daugiamandatėje rinkimų apygar-
doje. Šios apklausos duomenis 
rugsėjo 19 dieną, šeštadienį, pa-
skelbė laikraštis „Lietuvos rytas“. 
Praėjusi „Vilmorus“ apklausa 
buvo atlikta liepos mėnesį. Tad 
praėjus dviem mėnesiams nuo 
vasaros vidurio, galime spręsti 
apie įvykusias permainas partijų 
rikiuotėje.

Pirmaujančių politinių partijų 
rikiuotėje permainų nedaug. Koja 
kojon žengia dvi pirmaujančios 
politinės jėgos – „Valstiečių ir 
žaliųjų sąjunga“ ir Tėvynės są-
junga-Lietuvos krikščionys de-
mokratai. Jeigu valstiečiai su-
rinko 15,1 procento apklaustųjų 
balsų, tai konservatoriai nuo jų 
praktiškai neatsiliko, nes gavo 

14,9 procento respondentų bal-
sų. Skirtumas tarp šių partijų yra 
statistinės paklaidos ribose, tad 
klausimas, kuri partija laimės 
Seimo rinkimus, lieka atviras ir 
visiškai neaiškus. Šios partijos 
yra aršūs priešininkai, nuolat 
tarpusavyje riejasi ir vaidijasi. 
Bet taip ir turėtų būti, kai gyve-
name demokratinėje sistemoje. 
Juk negali sutarti centro kairės ir 
dešinės orientacijos politinės par-
tijos. Nors ir neaišku, valstiečiai 
ar konservatoriai laimės rinkimus 
daugiamandatėje apygardoje, be 
galo daug spręsis ir vienmanda-
tėse rinkimų apygardose, kur dėl 
Seimo nario mandatų kausis ats-
kiros asmenybės. 

Žinoma, Lietuvai ir jos žmo-
nėms, mano nuomone, būtų 
žymiai naudingiau, kad Seimo 
rinkimus laimėtų konservatoriai 
ir jie naujame Seime sudarytų val-
dančiąją daugumą. Mūsų šaliai 
jau laikas pailsėti nuo „žaliųjų 
valstiečių“ valdžios ir jos keistų 
sprendimų, reformų ir kitų absur-
do teatro elementų. Konservato-
riai valdžioje buvo seniai ir labai 
retai, tad norėtųsi, kad Lietuvą 
nors ketverius metus valdytų 
dešinioji politinė jėga. Iš vienos 
pusės – valstybei yra naudinga 
darbų tęstinumas, iš kitos pusės 

– ilgai valdanti ta pati politinė 
jėga pritrūksta idėjų ir novato-
riškumo.

Gerokai atsilikdamos trečioje ir 
ketvirtoje populiariausių Lietuvos 
politinių partijų sąrašo vietose 
įsitaisė Socialdemokratų partija 
ir Darbo partija. Šios abi partijos 
taip pat žengia koja kojon, nes už 
socdemus pasisakė 8,5 procento 
apklaustųjų, o už „darbiečius“  – 
8,4 procento respondentų. Tad vėl 
galima teigti, kad jokio skirtumo 
tarp jų populiarumo nėra. Panašu, 
kad abi šios politinės jėgos taps 
itin svarbiomis po Seimo rinkimų, 
kai ateis valdančiosios koalicijos 
formavimo laikas. Jeigu bus for-
muojama centro kairės politinių 
jėgų koalicija, jos abi su vals-
tiečiais taps valdančiomis parti-
jomis. Jeigu įvyktų itin nemaža 
staigmena, ir rinkimus laimėję 
konservatoriai  dėl valdančiosios 
koalicijos formavimo susitartų su 
socdemais, susiformuotų iki šiol 
Lietuvos Seime per visą Lietuvos 
parlamentarizmo istoriją nema-
tyta kairės ir dešinės valdančioji 
koalicija.

Paskutinė politinė partija, kuri 
pagal šio mėnesio „Vilmorus“ 
apklausą patektų į Seimą, yra 
penktą vietą užimantis Lietuvos 
Respublikos liberalų sąjūdis, už 
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Adomo Žilinsko piešinys.

kurį pasisakė 5,5 procento res-
pondentų. Šios partijos pateki-
mas į Seimą yra labai svarbus 
konservatoriams, kuriems yra itin 
paranku turėti patikimus ir tvirtus 
dešiniosios politinės pakraipos 
partnerius.

Tad iš septyniolikos politinių 
partijų, kurios pretenduoja patekti 
į Seimą, rugsėjo mėnesį atliktos 
„Vilmorus“ apklausos duomeni-
mis, gali patekti tik penkios poli-

tinės jėgos. Dar dvylika politinių 
jėgų į Seimą pagal dabartinius 
reitingus nepateks. Tiesa, kai 
kurios iš jų dar nepraranda vil-
ties atsikliūti Seime. Štai liberali 
politinė jėga „Laisvė ir teisingu-
mas“ surinko 3,8 rinkėjų balsų, 
o Socialdemokratų darbo partija 
– 3 procentus balsų. Kitų politi-
nių partijų šansai patekti į Seimą 
yra itin menki, migloti ar tiesiog 
lygūs nuliui.•

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.

Riedutininkų rampos atidarymo džiaugsmą bandė užtemdyti įtarimų šešėliai

važinėja riedučiais, bet ir kitokių 
žmonių. Manau, kad policija tu-
rėtų retkarčiais pavažinėti šalia 
šio objekto, kad ten nesusirinktų 
nepageidaujamų piliečių ir ne-
vyktų negerų dalykų“, – svarstė 
S. Valavičius. 

Jis sakė, kad šis objektas pri-
trauks daug jaunimo, taip pat 
džiaugėsi, jog statybininkai ko-
kybiškai atliko savo darbą. 

„Šiek tiek prisidėjau prie ati-
darymo šventės, pakviečiau 
riedutininkus iš Kauno, kad jie 
pademonstruotų, kaip galima pro-

fesionaliai naudotis šia rampa“, 
– sakė S. Valavičius. 

Įtarė paSiSavinuS likuSiaS 
medžiagaS
Į redakciją kreipėsi Lazdijų mies-
to gyventojai, kurie teigė, jog se-
niūnaitis S. Valavičius galimai 

pasiėmė nuo rampos įrengimo 
likusias statybines medžiagas. 

„Matėme, kaip seniūnaitis iš 
parko atsinešė į savo kiemą me-
dienos ir kitų statybinių medžia-
gų. Manome, jog jis pasiėmė nuo 
rampos statybų likusias medžia-
gas“, – teigė šią situaciją matę 
lazdijiečiai. 

„Dzūkų žinios“ kreipėsi į S. Va-
lavičių, prašydamos patvirtinti 
arba paneigti informaciją apie 
nuo rampos statybų atlikusių 
statybinių medžiagų paėmimą. 

„Taip, aš paėmiau medienos 
atraižų. Statybininkai, montavę 
riedutininkų rampą, sakė, jog jie 
nenori medžiagų likučių vežtis 
atgal į Vilnių, todėl prašė jais 
pasirūpinti savo nuožiūra. Tai 
jas ir parsinešiau namo“, – sakė 
S. Valavičius.  

Bendrovės „CGS“, įrenginėju-
sios Lazdijų riedutininkų rampą, 
direktorius R. Smalskys teigė, jog 
paprastai, jei lieka medžiagų nuo 
įvykdyto projekto, bendrovė jų 
nenaudoja kito objekto įrengi-
mui. 

„Šiuo atveju seniūnaičiui buvo 
leista pasirūpinti statybinėmis 
atliekomis. Jis galėjo jas išmesti 
į sąvartyną, užkasti ar kaip ki-
taip panaudoti. Šis žmogus mums 
geranoriškai padėjo. Vieną sa-
vaitgalį, kai mes nedirbome, jis 
pasaugojo rampos statybai skirtus 
medienos balkius, kad ilgapirš-
čiai jais „nepasirūpintų“. Gal tada 
kas nors iš kaimynų ir užfiksavo 
tai“, – kalbėjo bendrovės direk-
torius.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Atidarymo ceremonijoje dalyvavo profesionalūs riedutininkai iš Kauno.
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Pacientų mėgstamas gydytojas neria į administracinius vandenis

Politinė reklama yra apmokėta iš TS–LKD kandidato Viliaus Semeškos 
sąskaitos. Užs. Nr. 12

„Tai kur dabar teks kreip-
tis, jei ištiks kokia bėda, 
juk daktaras Gibas išeina 
į administraciją“, – tokie 
ar panašūs nerimo pilni 
klausimai šiomis dienomis 
kankina daugelį lazdijie-
čių, išgirdusių žinią, kad  
ortopedas-traumatologas 
Dainius Gibas paskirtas 
Lazdijų ligoninės direkto-
riaus pavaduotoju medici-
nai.   

„Dzūkų žinios“ pasveikino žino-
mą gydytoją su naujomis parei-
gomis ir paprašė atsakyti į lazdi-
jiečius kankinančius klausimus, 
tarp jų: „Ar bus galima patekti 
pas gydytoją D. Gibą?“

– Kas paskatino Jus sutikti 
užimti ligoninės direktoriaus 
pavaduotojo medicinai postą? 

– Noras prisidėti prie bendro 
reikalo, kad efektyviau dirbtų 
Lazdijų ligoninė, kad pacientai 
gautų kokybiškesnes paslaugas.

– Jūs – puikus, gerai lazdi-
jiečių vertinamas ortopedas-
traumatologas. Ar nebijote, jog 
administracinis darbas atims 
daug laiko ir mažiau jo liks me-
dicinos praktikai? Ar Lazdijų 
pacientai turės galimybių patekti 
pas Jus? 

– Ačiū už įvertinimą. Lazdi-
jų ligoninėje ortopedu-trauma-
tologu dirbsiu, kaip ir dirbau, 
visu darbo krūviu. Visas mano 

klinikinis  darbas bus toks pat, 
kaip ir buvo. Visi pacientai gau-
na mano reikiamą pagalbą ir 
konsultacijas. Administracinė-
se pareigose dirbu, t. y. atlieku 
direktoriaus pavaduotojo medi-
cinai tam tikras funkcijas, tuo 
pačiu darbo laiku. Pats sau esu 
pasakęs, jeigu pradėsiu nespė-
ti, man prioritetas – pacientas, 
klinikinis darbas.

– Sakoma, jog savo krašte 
pranašu nebūsi. Jūs – esate iš 
Veisiejų, sugrįžote po studijų į 
savo gimtąjį kraštą. Dar sako-
ma, jog nelengva dirbti, kai visi 
tave pažįsta nuo vystyklų. Kas 
lėmė tokį sprendimą? Juk gy-
dytojų atlyginimai didžiuosiuose 
miestuose ir periferijoje labai 
skiriasi? 

– Jei esi profesionalas, nesvar-
bu, kokiam krašte tu dirbi. Tie-
siog privalai atlikti savo darbą 
idealiai, ypač medicinos srityje.  
Ar nebijojau sugrįžti? Na, aišku, 
tas pats kraštas, žmonės, draugai, 
giminės – smagu savame krašte. 
Svarstymų dėl kitų ligoninių buvo 
daug, bet tikrai ne pinigai buvo 
pirmoje vietoje.

– Dabar, kai jau esate puikiai 
įvaldęs savo profesiją, atliekate 
sudėtingas operacijas, galėtumė-
te išvažiuoti dirbti į didmiesčio, 
tretinio lygio ligonines. Kas le-
mia, kad jau 11 metų esate Laz-
dijuose? 

– Galiu išvažiuoti vieninteliu 

atveju, jei būtų uždaromas chi-
rurgijos skyrius. Lazdijuose mane  
kol kas viskas tenkina. Čia  juk 
ir įvaldžiau sudėtingų operacijų 
metodikas. Kai jaučiu, kad esu 
reikalingas pacientams, tai ir yra 
paslaptis, kodėl esu čia vienuolika 
metų.

– Kokius uždavinius sau kelia-
te, pradėdamas ligoninės admi-
nistracinį darbą? Kokią matote 
Lazdijų ligoninės ateitį? 

– Man, kartu dirbant ir adminis-
tracijoje, labai svarbu komandinis 
darbas, kai gali priimti optima-
liausius ir pacientui, ir personalui 
sprendimus, ypač šiuo, COVID-
19 pandemijos, laikotarpiu.

Ligoninės ateitis, ko gero,  pri-
klauso ir nuo valstybės, ne tik 
nuo savivaldos bei vietos politikų 
sprendimų. Mano ateities vizija 
– ligoninėje jauni, norintys dirbti 
specialistai.

– Kokie, Jūsų nuomone, pe-
riferijos ligoninės privalumui ir 
trūkumai, lyginant su didžiųjų 
miestų gydymo įstaigomis? 

– Mažesnės ligoninės privalu-
mai – geresnė tarpusavio  komu-
nikacija: ir tarp gydytojų, ir tarp  
gydytojų ir pacientų, nuoširdesni 
žmonės. Trūkumas – riboti žmo-
giškieji ištekliai.

– Lazdijų ligoninėje dirba 
įvairių specialybių gydytojų iš 
kitų šalies ligoninių, buvo net 
docentų ir profesorių iš sostinės 

ir Kauno.  Ar galvojate apie tokių 
specialistų paslaugų plėtrą? Ko-
kių gydytojų galime sulaukti? 

– Jau dabar yra ministerijos pa-
siūlymų dėl  nuotolinių konsulta-
cijų tarp specialistų ir konsultantų, 
profesorių iš kitų ligoninių. Apie 
konkretaus specialisto būtinumą 
sprendžiama pagal poreikį. Šiuo 
metu atvyksta dirbti chirurgas, 
ortopedas-traumatologas, greitu 
metu – psichiatras.

– Ar turite kokių nors pomė-
gių? 

– Muzika, kultūrizmas, krep-
šinis.

– Ko norėtumėte palinkėti savo 
kolegoms ir Lazdijų krašto žmo-
nėms šiuo sudėtingu laikotarpiu, 
gyvenant po kabančiu COVD-19 
Damoklo kardu? 

– Kolegoms palinkėčiau lanks-
tumo, stiprybės ir susikalbėjimo. 
Pacientams – sveikatos, suprati-
mo ir kantrybės. Ir kuo daugiau 
bendrauti, kad mažiau kiltų klau-
simų, kad būtų mažiau nežinomy-
bės ir baimių. 

– Ačiū už pokalbį, kuris, ko 
gero, pradžiugins Jūsų pacien-
tus.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Politinės aktualijos

BendruomeniŲ 
naujienos

dzūkai kalBa,
kad...

Įsijunk naujienas! PIGIAU Už ELEKTRą.

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

Dainius Gibas paskirtas Lazdijų ligoninės direktoriaus pavaduotoju 
medicinai.
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Lazdijų bulvė

Kasame šViežias „Vineta“ Veislės bulVes 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!

Tiesioginių išmokų prognozės: kas laukia ūkininkų
Artėjant naujajam Eu-
ropos Sąjungos finan-
siniam laikotarpiui, 
žemdirbiai itin domisi 
tiesioginių išmokų (TI) 
Lietuvos ūkininkams 
skaičiavimo 2021–2027 
metais formule. Žemės 
ūkio ministerija (ŽŪM) 
pristatė socialiniams 
partneriams planą, kaip 
galėtų būti skirstomos 
tiesioginės išmokos 
Lietuvos ūkininkams 
naujuoju laikotarpiu 
(2021–2027 m.). Svarbu 
pažymėti, kad galutinis 
sprendimas dėl išmokų 
plano nėra priimtas, 
todėl išmokų dydžiai 
gali keistis. Nepaisant 
to, strateginės kryptys 
aiškėja. Tiesioginių 
išmokų prioritetinėmis 
sritimis bus laikomi 
vidutiniai šeimos ūkiai, 
jauni ūkininkai, besi-
traukiantys žemės ūkio 
sektoriai, perdirbimas 
ir apsirūpinimas žemės 
ūkio produkcija.

prieš planuodami, atliko 
tyrimą
Prieš ministerijai rengiant 
TI planą, Lietuvos agrarinės 
ekonomikos institutas (LAEI) 
atliko ūkių pelningumo verti-
nimą. Tyrimo metu buvo aiš-
kinamasi, kokio dydžio ūkiai 
Lietuvoje yra pelningi, kokie 
– nuostolingi. Skaičiuota, ko-
kių ūkių šalyje yra mažiausiai, 
kokios žemės ūkio šakos trau-
kiasi, kurioms reikia padėti.

ŽŪM parengtame plane tei-
giami pokyčiai laukia smul-
kiųjų ir jaunųjų žemdirbių, 
lengvesnės sąlygos numato-
mos ūkininkaujantiems ekolo-
giškai. Turėtų didėti susietoji 
parama pieninių karvių laiky-
tojams, auginantiems daržoves 
atvirame grunte, išmokos ga-
limai bus skiriamos auginan-
tiems riešutmedžius.

Siekiama didinti ūkininkų 
konkurencingumą, ypač nedi-
delių, kuriems ūkininkavimas 
yra pagrindinė veikla ir pragy-
venimo šaltinis.

Kaip paaiškėjo iš LAEI tyri-
mo, remiantis Ūkių apskaitos 
duomenų tinklo duomenimis, 
ūkiai iki 10 ha yra sąlyginai 
pelningi (didžioji prekinių iki 
10 ha ūkių dalis – pelningi), o 
peržengus 10 ha ribą, pelningu-
mas krinta, jie dirba nuostolin-
gai. Pelningai dirba tik gerokai 
didesni – valdantys 100–110 ha, 
o labai pelningais laikomi dir-
bantys 150 ha ir daugiau. Tokią 
pačią tendenciją atspindėjo ir 
produkcijos kreivė: iki 10 ha ji 
didesnė, vėliau mažėja, o ge-
rokai padidėja tik nuo 150 ha. 
Būtent tokių ūkių, valdančių iki 
90 hektarų, Lietuvoje yra dau-
giausiai – jie sudaro 90 proc. 
visų Lietuvos ūkių. 

Siūloma atkreipti 
dėmeSĮ Į SmulkiuoSiuS ir 
jaunuoSiuS ūkininkuS
Atsižvelgiant į tai, kad dauguma 

ūkių Lietuvoje yra vidutiniai 
ir būtent jų efektyvumas yra 
prasčiausias, tiesioginių išmokų 
perskirstymo plane ypatingas 
dėmesys atkreiptas į ūkius iki 
100 ha. Išmokos naujajame pa-
siūlyme išdėliotos taip, kad jos 
padėtų smulkiems ūkiams pra-
dėti dirbti pelningiau. Išmoką 
už pirmuosius hektarus siūloma 
mokėti ne už pirmuosius 30 ha, 
o už pirmuosius 50 ha. Tai reiš-
kia, kad už kiekvieną hektarą 
ūkininkas vidutiniškai gautų 76 
papildomus eurus. Pagal naująjį 
planą išmokos turėtų būti mo-
kamos laiptuotai, už pirmus 10 
ha būtų mokama 65 eurai už 
hektarą, už 11–20 ha – 74 eurai 
už hektarą, už 21–30 ha – 87 
eurai už hektarą, o 99 eurai už 
hektarą būtų skiriami ūkiams, 
kurie dirba nuostolingiausiai – 
nuo 31 iki 50 hektarų dydžio. 
Toks laiptavimas nulemtų, kad 
didesnes išmokas pajaustų ūki-
ninkai, dirbantys iki  108,4 ha, 
arba 95,8 proc. visų Lietuvos 
ūkio subjektų.

Palankios permainos numa-

tomos jauniesiems ūkininkams, 
kurių Lietuvoje, pasirodo, ma-
žėja. Veiklos esami nenutraukia 
– keičiantis ūkininkų amžiui, 
jie praranda jaunųjų statusą. 
Problema yra naujų jaunųjų 
ūkininkų įsitraukimas į žemės 
ūkio veiklą ir nedidelės ūkių 
apimtys – vidutiniškai jaunieji 
ūkininkai valdo 32 ha, bet nau-
jai ateinančių jaunų ūkininkų 
vidutiniai plotai nesiekia ir 10 
ha. Dėl to tiesiogines išmokas 
jauniesiems ūkininkams siūlo-
ma nuo 54 eurų didinti iki 173 
eurų už hektarą ir planuojama 
jas mokėti nebe penkerius, o 
septynerius metus, mokant už 
50 ha (šiuo metu mokama už 
90 ha). 

daugiau Skirtų 
pienininkamS ir 
daržininkamS
Permainos pasiūlytos skirstant 
susietąją paramą, kuria siekia-
ma palaikyti bei paremti besi-
traukiančias žemės ūkio šakas. 
Didelis dėmesys skirtas šeimos 
ūkiams, kuriuose melžiamos 
pieninės karvės. Nebūtina turėti 
kelių šimtų melžiamų karvių, 
kad ūkis būtų pelningas. Re-
miantis skaičiavimais, užtenka 
25 karvių, kurios, jei ūkinin-
kaujama protingai, iš žaliavinio 
pieno leidžia išlaikyti šeimą. To-
dėl išmokos už pienines karves 
vidurkį nuo 119 siūloma didin-
ti iki 180 eurų. Melžiantiems 
iki 10 karvių išmoka už karvę 
naujuoju tiesioginių išmokų 
laikotarpiu siektų 156 Eur, lai-
kantiems nuo 11 iki 50 raguo-
čių – priklausytų 208 eurai už 
karvę, auginantiems nuo 51 iki 
150 karvių būtų skiriama 260 
eurų už karvę. Ūkiui, kuriame 
laikoma 151 karvė ir daugiau, 
už kiekvieną galviją, pradedant 
nuo 151, būtų skiriama po 130 
eurų, o visiems kitiems – atitin-
kamai pagal laiptus.  

Susietoji parama palaiko ir 
daržovių bei vaisių augintojus, 
todėl auginantiems atviro grun-

to daržoves vietoj 180 siūloma 
mokėti 500 eurų už hektarą, o 
vaisių augintojams parama nuo 
237 eurų už hektarą kils iki 
386 eurų. Nekistų tik parama 
mėsinių galvijų, mėsinių avių, 
cukrinių runkelių augintojams. 
Lietuvos agrarinės ekonomi-
kos instituto siūlymu į nau-
jąjį tiesioginių išmokų planą 
įtraukti riešutmedžiai – jų 
augintojams už hektarą bus 
mokama 150 eurų.

dideSnėS išmokoS – tik 
SąžiningiemS 
Gerų žinių yra ir ūkininkaujan-
tiems ekologiškai. Naujuoju 
finansiniu laikotarpiu ketina-
ma panaikinti ekologinių ūkių 
įsipareigojimus penkeriems 
metams. Pasibaigus perei-
namajam laukų laikotarpiui, 
ūkininkas juos galės tiesiog 
uždeklaruoti ir gauti jam pri-
klausančią išmoką.

Tiesa, jei laukai po perei-
namojo laikotarpio būtų ne-
deklaruojami, juos, kaip eko-
logiškus, ūkininkas galėtų 
pažymėti tik po kelerių metų. 
Tokia sąlyga norima pažaboti 
piktnaudžiaujančius ekologi-
nėmis išmokomis ūkininkus, 
kurie, atsiradus laukuose pikt-
žolių, metus nusprendžia pa-
būti neekologiškais ūkininkais 
ir juos nupurškia chemija, o 
kitais metais vėl grįžta prie 
ekologinio ūkininkavimo ir di-
desnių išmokų. Jei bus pritarta 
naujajam tiesioginių išmokų 
planui ir jo pakeitimams, no-
rint taip elgtis, teks laukti per-
einamąjį laikotarpį. 
Užs. Nr. 04

Jei bus patvirtintas naujasis tiesioginių išmokų planas, didesnių išmokų 
sulauks besitraukiantys žemės ūkio sektoriai, vidutiniai šeimos ūkiai, 
jaunieji ūkininkai. (Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka)

Politinės aktualijos

BendruomeniŲ 
naujienos

dzūkai kalBa,
kad...

Įsijunk naujienas! PIGIAU Už ELEKTRą.

PrenumeruoKite
• Lietuvos pašto skyriuose, 
• „PayPost“ skyriuose, 
• telefonu 8 700 55 400,
• www.prenumerata.lt ir 
• www.prenumeruok.lt
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aukSinėS mintyS
kalba, kad...
g Vis daugiau žmonių neži-

no, už ką balsuoti artėjančiuo-
se rinkimuose. Konservatoriai 
ar valstiečiai, liberalai ar dar-
biečiai jau daugelio nebetrau-
kia. Panašu, kad tautiečiams 
atsibodo tradicinės partijos, 
jie vėl ieško naujokų. Įdomu, 
kas šiemet suvaidins naujokų 
– pranašų vaidmenį? 
g Lazdijuose atsirado sun-

kiai nusakomo amžiaus mote-
ris, kuriai tinka originalus api-
būdinimas: „Jeigu ne „kablai“, 
dar ir traukinį aplenktų“.
g Vienoje įstaigoje prasi-

dėjo vienkartinių pirštinių ir 
kaukių taupymo vajus. Ir kas 
galėjo pagalvoti, kad COVID-
19 taip sutrikdys įstaigos biu-
džetą. Įstaigos vadovas, gar-
sėjantis sugebėjimais paverkti 
ant ministrų peties ir tai išban-
dęs su socialinės apsaugos ir 
darbo ministru ašarodamas, 
kad jo darbuotojų atlyginimai 

per dideli,  galės dėl patirtų 
nuostolių perkant kaukes ir 
pirštines paverkti ir sveikatos 
ministrui ant peties.
g Kuo labiau Veryga reika-

lauja atsisakyti masinių rengi-
nių, tuo Lazdijai organizuoja 
daugiau švenčių – rajone pasi-
pylė renginių, kaip iš rudeninių 
obels krituolių: Krosnoje atlai-
dai, Rudaminoje atidengtas 
akmuo, Lazdijuose atidaryta 
riedutininkų aikštelė ir prašur-
muliavusi Rudenėlio šventė su 
politikų desantu. Dar laukia at-
minimo akmens atidengimas 
Krikštonyse. •

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.

Nauji įpročiai — dėl visų gerovės
Dabartinėmis žiniomis 
ir atliktais medicinos 
tyrimais yra patvirtinta, 
kad pasaulį sudrebinęs 
koronavirusas plinta 
žmonių populiacijoje 
ir jo užsikrėtimo kelias 
yra oro lašeliniu būdu, 
todėl neatsakingi žmonių 
veiksmai ir nepagrįs-
tos abejonės priimtais 
sprendimais daro di-
džiulę įtaką jo plitimui ir 
kelia grėsmę visuomenei. 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 
centro gydytoja epidemiolo-
gė Aušra Bartulienė primena 
prevencines apsisaugojimo 
priemones ir pasakoja apie 
tai, kaip tinkamai laikytis 
visų rekomendacijų ir kodėl 
itin svarbu būti atsakingais 
piliečiais. 

kaukėS apSaugo nuo 
užSikrėtimo
Medicinos specialistų teigimu, 
apsauginių kaukių dėvėjimas 
visuomet buvo ir bus viena 
pagrindinių apsisaugojimo 
nuo kvėpavimo takų infekcijų 
prevencijos priemonių, todėl 
koronavirusas – ne išimtis. 

„Kiekvienas žmogus, abejo-
jantis kaukių apsauga, turėtų 
suprasti, kad šis virusas plinta 
oro lašeliniu būdu – kalbant, 
čiaudint ar kosint iš mūsų no-
siaryklės ir organizmo virusas 
patenka į išorę ir nuskrenda tam 
tikrą atstumą. Norint sustabdyti 
oro lašelių plitimą ir sumažinti 
riziką užkrėsti aplinką ar pa-
lietus veidą užsikrėsti pačiam, 
rekomenduojama dėvėti kaukę, 
kuri dengtų nosį, burną. Svarbu 
ją prispausti kuo arčiau veido 
iš visų pusių, kad liktų kuo ma-
žiau tarpelių“, – pastebėjimais 
dalijasi A. Bartulienė. 

dėvėjimo taiSyklių – ne 
viena
Pagrindinės apsauginių kaukių 
dėvėjimo taisyklės nurodo, kad 
vertėtų vengti liesti kaukę ran-
komis, nusiimti ją reikia už ga-
linių raištelių ir išmesti į uždarą 
šiukšliadėžę, po to būtinai nu-
siplauti ar dezinfekuoti rankas, 
pakeisti kaukę nauja tada, kai 
dėvima tampa drėgna, nenaudoti 
vienkartinių kaukių pakartotinai, 
o panaudotas išmesti po kiekvie-
no naudojimo. 

„Itin svarbu suprasti, kad 
įprastos medicininės kaukės 
nesulaiko viruso ir kartu neap-
saugo nuo užsikrėtimo virusu, 
jei yra nesilaikoma rekomen-
duojamo dviejų metrų atstumo 
tarp žmonių“, – primena A. Bar-
tulienė.  

Kalbant apie kitų rūšių apsau-
gines kaukes, teigiama, kad nuo 
virusų efektyviau apsaugo aukš-
to filtravimo kaukės, vadinamos 

respiratoriais, turinčios specialų 
dviejų rūšių filtrą ir labai glau-
džiai priglundančios prie veido. 
Be to, jei yra dėvima chirurgi-
nė kaukė, labai svarbi teisinga 
jos padėtis ant veido, o norint 
ją sureguliuoti reikia prispausti 
metalinį nosies spaustuką.

viSoS rekomendacijoS yra 
reikšmingoS
Vien tik kaukės dėvėjimas ne-
suteikia visiškos apsaugos, todėl 
negalima pamiršti kitų prevenci-
jos priemonių: rankų higienos, 
kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo 
ar pirštinių. 

Pasak specialistų, norint iš-
vengti susirgimo, bene svarbiau-
sia profilaktinė priemonė yra tei-
singas rankų plovimas. Rankas 
rekomenduojama plauti dažnai ir 
kruopščiai su vandeniu ir muilu 
bent 20 sekundžių. Nepamiršti 
suglausti delnų ir ištrinti supintų 
pirštų, tarpupirščių, sukamaisiais 

Norint apsaugoti save bei kitus, būtina laikytis visų prevencijos priemonių. 
(Nuotrauka iš SAM archyvo)

judesiais išmasažuoti nykščius 
ir kiekvienos rankos delnus, 
o rankoms nusausinti naudoti 
vienkartinį rankšluostį. 

Tokiu atveju, kai muilo ir 
vandens nėra, galima naudoti 
alkoholio pagrindu pagamintą 
rankų antiseptiką su ne mažiau 
kaip 60 proc. alkoholio. 

„Virusas į organizmą gali pa-
tekti per akis, nosį ir burną, todėl 
reikėtų stengtis kuo mažiau liesti 
ir čiupinėti veidą, o ypač su ne-
nuplautomis rankomis. Taip pat 
noriu atkreipti dėmesį, kad nega-
lime nuvertinti rankų higienos, 
todėl reikia tikrai sąžiningai ir 
atsakingai jas plauti“, – tvirtina 
A. Bartulienė.  

Be to, kosint ir čiaudint pri-
valu prisidengti nosį ir burną 
servetėle, o jei jos neturime, – 
sulenkta alkūne. 

būkime Socialiai atSakingi
Kiekvienas žmogus yra atsa-
kingas ne tik už save ar savo 
šeimą, bet ir už aplinką, todėl 
tik būdami sąmoningi galėsime 
sumažinti užsikrėtimo riziką.  

„Natūralu, kad žmonės pri-
pranta prie esamos situacijos 
ir užsimiršta, todėl pravartu 
vis priminti vieni kitiems apie 
tai, kad reikia vengti rankų pa-
spaudimų ar glėbesčiavimosi ir 
laikytis dviejų metrų atstumo, 
dažnai vėdinti namus ar patal-
pas, kuriose dirbama. Taip pat 
labai svarbu teisingai dėvėti nosį 
ir burną dengiančias apsaugines 
kaukes, tinkamai plauti rankas 
ir nepamiršti teisingos kosėjimo 
bei čiaudėjimo kultūros. Esan-
tiems izoliacijoje būtina laikytis 
izoliacijai taikomų nurodymų“, 
– teigia A. Bartulienė.

Tiesa, šiais laikais, kai dezin-
formacijos mastai yra beribiai, 
labai svarbu pasitikėti tik kom-
petentingų medicinos ekspertų 
ir mokslininkų nuomone.  Todėl 
naujausią informaciją, susiju-
sią su koronavirusu ir priimtais 

sprendimais dėl prevencinių 
apsaugos priemonių, vertėtų 
skaityti oficialiuose atitinka-
mų įstaigų tinklalapiuose ir jų 
atstovų pranešimuose. 

Lietuvos kariuomenės Stra-
teginės komunikacijos departa-
mento (LK) analitikai rugsėjo 
mėnesį atkreipė dėmesį, kad 
melagingos informacijos tai-
kiniu pastaruoju metu tampa 
Sveikatos apsaugos ministe-
rijos (SAM) ir Vyriausybės 
socialiniai tinklai, kuriuose 
fiksuojamas didžiausias neti-
krų paskyrų suaktyvėjimas. 

Šios paskyros įprastai būna 
imitacinio pobūdžio, kuomet 
naudojamos netikros profilio 
nuotraukos, pasivadinama iš-
galvotais vardu ir pavarde, o 
didelį komentarų srautą iš šių 
paskyrų tikslingai sukuria už-
programuoti robotai.

Tokios valstybinių institu-
cijų socialiniuose tinkluose 
aktyviai veikiančios netikros 
paskyros tikslingai sukuriamos 
siekiant klaidinti visuomenę, 
formuojant neigiamą įvaiz-
dį apie institucijų veiksmus, 
kurių imamasi kovojant su 
koronavirusu. Už šių paskyrų 
besislepiantys komentatoriai 
ypač dažnai ragina nedėvėti 
kaukių, neklausyti valdžios 
nurodymų.

Todėl gyventojai kviečiami 
kruopščiai atsirinkti informaci-
nius kanalus ir patikrinti prieš-
taringai skambančią informa-
ciją bent trijuose skirtinguose 
šaltiniuose.
Užs. Nr. 03

dzūkai

Politinė reklama apmokėta iš LVŽS 
rinkimų sąskaitos. Užsk. Nr. 13

Knygynėlis, Seinų g. 12, Lazdijai. Tel. (8 318) 53085. 
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Lietuvos miškų priešgaisrinė apsauga
Gaisras miške – didžiulė 
nelaimė, tačiau kiekvie-
nais metais Lietuvos 
miškuose kyla šimtai 
gaisrų.  Miškuose gausu 
greitai užsiliepsnojančių 
medžiagų – sausos žolės, 
samanų, spyglių, dervin-
gos medienos, miško oras 
yra gausiai prisotintas 
deguonies, todėl čia ugnis 
įsiplieskia daug sparčiau. 
Dėl šių priežasčių bet kokį 
liepsnos šaltinį reikia 
užgesinti daug rūpestin-
giau, nei dauguma žmonių 
yra įpratę tai daryti savo 
kasdieninės buities sąlygo-
mis. Vyraujant sausiems, 
saulėtiems orams, miškas 
gali užsidegti netgi nuo 
numesto stiklo gabalėlio 
ar kibirkšties iš transpor-
to priemonės išmetimo 
sistemos. 

Ne visi miško lankytojai žino, kad 
atvira ugnimi rekreacijos tikslais 
nuo pavasario iki žiemos galima 
naudotis tik specialiai įrengtose 
ir registruotose laužavietėse, o 
savarankiškai įsirengti (net jeigu 
įrengiama gerai!) laužavietes yra 
draudžiama. Neatsargus miško 
lankytojų elgesys yra pagrindinė 
gaisrų priežastis Lietuvos miš-
kuose, antroje vietoje tarp miš-
ko gaisrus sukeliančių priežasčių 
yra tyčinis sausos žolės ir ražienų 
deginimas pamiškėse. Pasitaiko 
ir pavienių tyčinių miško pade-
gimų.

Lietuvoje gaisrų skaičius bei 
bendras gaisraviečių miškuose 
plotas nuo 2006 metų sumažėjo 

ir pastaraisiais metais kyla apie 
200 miško gaisrų per metus, vie-
no gaisro metu išdega vidutiniš-
kai apie 50 arų miško žemės. Šie 
skaičiai rodo, kad mūsų miškų 
priešgaisrinė sistema yra gana 
gera. Mažėjančius gaisrų daro-
mus nuostolius leidžia pasiekti 
nuolatinis gaisrų rizikos progno-
zavimo tobulinimas, efektyves-
nis prevencinių ir miškų prieš-
gaisrinės apsaugos priemonių 
planavimas ir taikymas.

Miškų priešgaisrinę apsaugos 
sistemą rengia ir jos įgyvendini-
mą organizuoja VĮ Valstybinių 
miškų urėdija kartu su savival-
dybėmis ir kitomis kompetentin-
gomis institucijomis. 

Pagal šią sistemą VĮ Valstybi-
nių miškų urėdijos regioniniai 
padaliniai vykdo miško gaisrų 
kilimo vietų stebėjimą, miško 
gaisrų gesinimą, miškuose at-
naujina mineralizuotas juostas, 
įrengia priešgaisrinius kelius, 
vandens paėmimo vietas, vykdo 
švietėjišką veiklą ir kt.

Galimybė kilti gaisrams kie-
kvienoje miško valdoje yra pro-
gnozuojama, įvertinant miško 
degumo ir gaisringumo klases.

Nuo 1995 metų Lietuvos 
miškai skirstomi į tris degumo 
klases. Kuo sausesnės ir neder-
lingesnės augavietės, tuo dažniau 
jose sutinkami didesnio degumo 
medynai, pomiškis ir trakas bei 
žolinė augalija, nuokritos ir miš-
ko paklotė. Degiausi (I klasės) 
miškai išsidėstę Druskininkų, 
Varėnos, Kuršių nerijos NP, Vei-
siejų, Valkininkų, Švenčionėlių, 
Nemenčinės, Šalčininkų Vals-
tybinių miškų urėdijos regioni-

niuose padaliniuose, o mažiau-
siai degūs – Kėdainių, Pakruojo, 
Raseinių, Marijampolės, Radvi-
liškio, Biržų, Joniškio, Kauno 
Valstybinių miškų urėdijos re-
gioninių padalinių miškai. 

Kiekvieno Valstybinių miškų 
urėdijos regioninio padalinio vei-
klos teritorijoje miškų gaisringu-
mo klasė nustatoma atsižvelgiant 
į kompleksinį miškų gaisringumo 
rodiklį, kurį skaičiuoja ir nusta-
to Lietuvos hidrometeorologijos 
tarnyba prie Aplinkos ministeri-
jos. Nuo balandžio 1 d. iki rug-
sėjo 30 d. apie miškų gaisrin-
gumo klases kasdien skelbiama 
VĮ Valstybinių miškų urėdijos 
ir Lietuvos hidrometeorologijos 
tarnybos prie Aplinkos ministe-
rijos internetinėse svetainėse bei 
per kitas visuomenės informavi-
mo priemones. Remiantis miškų 
gaisringumo klasėmis, taikomas 
atitinkamas priešgaisrinių prie-
monių parengties lygis ir veiklos 
apribojimai miškuose, įskaitant 
ir draudimą juose lankytis.

Miško valdytojai privalo 
įgyvendinti profilaktines prieš-
gaisrines apsaugos priemones, 
numatytas vidinės miškotvarkos 
projekte ir miško želdinimo ir 
žėlimo projekte (įrengti, atnau-
jinti ir prižiūrėti priešgaisrines 
juostas, laužavietes, šalinti traką 
ir pomiškį priešgaisrinėse juos-
tose ir kt.). Pagrindinė preven-
cinė miško priemonė nuo miško 
gaisrų – priešgaisrinės juostos 
(mineralizuotosios juostos, taip 
pat 10–50 m pločio lapuočių 
ir spygliuočių medžių juostos) 
prie geležinkelių, magistrali-
nių ir krašto kelių, prie miško 

kvartalinių linijų, miško kvar-
talų viduje ir prie kitų gaisro 
kilimo vietų. Priešgaisrinėmis 
juostomis siekiama suskirstyti 
mišką ne didesnėmis už 50 ha 
sekcijomis, taip apribojant gaisro 
plitimo galimybes bei palengvi-
nant privažiavimą ir patį gesini-
mo procesą. Tarp profilaktinių 
priemonių labai svarbią vietą 
užima ir visuomenės švietimas, 
informacinių stendų bei poilsia-
viečių su tinkamai paruoštomis 
laužavietėmis įrengimas.

Pagrindinė stebėsenos priemo-
nė Lietuvos priešgaisrinėje miškų 
sistemoje – automatizuota gaisrų 
sekimo sistema, kurios aplinkos 
stebėjimo jutiklius galima val-
dyti iš vieno operatoriaus darbo 
vietos. Su šia sistema dūmai at-
pažįstami už 30–40 km, o  vieno 
bokšto apžvalginiai pajėgumai 
siekia iki 4–5 tūkst. km2. Šiuo 
metu naudojamos 25 antžeminės 
automatinės miško gaisrų stebė-
jimo sistemos su 82 detektoriais 
bei 14 stebėjimo bokštų. Gais-
rams kilti palankiu laikotarpiu 
kiekviename įmonės padalinyje 
budi priešgaisrinės komandos, 
aprūpintos  reikalinga technika 
ir priemonėmis ugnies stichijai 
suvaldyti. Išsiplėtusiems gais-
rams gesinti suformuotos rezer-
vinės priešgaisrinės komandos. 
Labai svarbi gaisrų stebėsenos 
priemonė yra pastebėjusių gaisrą 
žmonių skambučiai bendruoju 
pagalbos numeriu 112. Nepai-
sant egzistuojančių gaisrų iden-
tifikavimo sistemų galimybių, 
kiekviena laimėta minutė gais-
ro atveju yra brangi. Lietuvos 
teisės aktai įpareigoja gaisrą 

pastebėjusius asmenis, esant 
galimybėms, pradėti jį gesinti 
savo jėgomis (užplakant lieps-
ną medžių šakomis, užtrypiant 
kojomis arba užkasant žemėmis, 
užpilant vandeniu). Gavęs prane-
šimą apie miško gaisrą, Bendra-
sis pagalbos centras informuoja 
valstybės įmonės Valstybinių 
miškų urėdijos regioninių pa-
dalinių priešgaisrinių komandų 
budėtojus pagal valstybės įmo-
nės Valstybinių miškų urėdijos 
pateiktus padalinių kontaktus ir 
jų administracinį suskirstymą. 
Kai dėl gaisro plitimo skelbia-
ma ekstremali situacija, gaisrų 
gesinimas organizuojamas Lietu-
vos Respublikos civilinės saugos 
įstatyme nustatyta tvarka.

Miško gaisrai gesinami VĮ 
Valstybinių miškų urėdijos, vals-
tybinių gamtinių ir biosferos re-
zervatų priešgaisrinių komandų 
priešgaisrinėmis gelbėjimo pajė-
gomis ir kitomis civilinės saugos 
sistemos pajėgomis. Dėl miško 
gaisro plitimo paskelbus ekstre-
malią situaciją, miško gaisrui ge-
sinti gali būti pasitelkti Lietuvos 
kariuomenės kariniai junginiai 
teisės aktų nustatyta tvarka.  

Informacija parengta Aplinkos 
ministerijos užsakymu.

emocinę būseną kalbamės su kle-
bonu V. Smulskiu. 

– Kaip praėjo atlaidai? Ar tu-
rėjote svečių, ar viskas pavyko 
taip, kaip planavote? 

– Tai buvo mano, kaip klebono, 
pirmieji atlaidai. Buvo šiek tiek 
jaudulio, atvyko vyskupo gene-
ralvikaras Gintautas Kuliešius, 
kaimyninių parapijų klebonai. 
Žmonės čia labai geranoriški, 
todėl atlaidai buvo puikūs, su-
laukėme gausybės tikinčiųjų, net 
netilpo į bažnyčią. 

– Jums 36-eri, tapote klebonu. 
Koks buvo Jūsų kelias? Kaip 
tapote dvasininku? 

– Esu iš Kazlų Rūdos, mano 
apsisprendimą tapti kunigu lėmė 
šeimos auklėjimas. Patarnauda-
vau mišiose, dalyvaudavau ka-
talikiško jaunimo stovyklose. 
Paskui metus Šiluvoje rengiausi 
studijoms Kauno kunigų semi-

narijoje, į kurią vėliau ir įstojau. 
Iki tol, kol tapau klebonu, teko 
tarnauti Vilkaviškio, Garliavos, 
Marijampolės, Alytaus, savo 
gimtosios Kazlų Rūdos parapi-
jose. O prieš du mėnesius bu-
vau paskirtas klebonu Šeštokų 
bažnyčioje. 

– Sakėte, jog tenka aptarnauti 
ne tik Šeštokų, bet ir Krosnos 
parapijas. Ar tai ne per didelė 
tarnystės apimtis? 

– Žinau, kad Krosnos tikintieji 
labai norėtų turėti savo kleboną, 
tačiau Lietuvoje labai trūksta 
kunigų, todėl dažnai klebonams 
tenka dirbti per dvi parapijas. Tai 
atsakinga ir nelengva. 

– Ką Jums pavyko nuveikti 
per tuos du mėnesius, kai esate 
Dzūkijoje? Ar jau susipažinote 
su tikinčiaisiais? Kokį susida-
rėte įspūdį?

– Džiaugiuosi, jog pavyko 
sudaryti Pastoracijų tarybas, 

kurios numato parapijų veiklos 
planus. Taip pat daug bendravau 
su Šeštokų ir Krosnos žmonėmis, 
kurie man paliko puikų įspūdį. 
Tai tikrai geri ir nuoširdūs žmo-
nės, kurie pasirengę aktyviai 
dalyvauti parapijų dvasiniame 
gyvenime, taip pat malonu, kad 
žmonės remia kunigą maistu – 
dovanoja bulvių, medaus, kitų 
gamtos gėrybių. 

-- Kaip galvojate vietos jau-
nimą pritraukti arčiau bažny-
čios? 

– Tai labai nelengvas užda-
vinys. Man kartais atrodo, jog 
jaunimas jaučiasi aukščiau už 
mokytojus. Pasaulis pilnas naujų 
technologijų, jaunimas pasigenda 
parapijos internetinės svetainės. 
Ji yra, tik nėra kam jos nuolat 
atnaujinti. Manęs prašo kuo grei-
čiau paleisti parapijos paskyrą so-
cialiniuose tinkluose. Manau, kad 
šiuo metu svarbiausia yra gyvas 
kontaktas su jaunimu, žmonėmis, 

todėl stengiuosi kuo daugiau su-
sitikinėti  su parapijų žmonėmis. 
Matau, kaip jie mane tiria, bando 
suprasti, koks esu. Aš domiuosi 
jų džiaugsmais, rūpesčiais, pro-
blemomis ir siekiais? 

– Ar esate modernus kunigas? 
Gal važinėjate baikerių motoci-
klu, kaip nemaža dalis jaunes-
niosios kartos dvasininkų? 

– Ne, neturiu motociklo. Ir 
motociklininko teisių neturiu. 
Kai nuolat girdžiu, kokių bėdų 
atsitinka mūsų kolegoms ir ki-
tiems motociklais važinėjantiems 
žmonėms, tai praeina ūpas turėti 
motociklą. Vairuoju automobilį ir 
man to pakanka. 

– Kokius uždavinius sau, kaip 
klebonui, keliate? 

– Noriu, kad žmonės ateitų 
pakylėti švęsti eucharistiją. Vis-
ką darau, kad jie norėtų ateiti ir 
kitą kartą. Remiantis bažnyčios 
apeigynu, per sumą privaloma 

tikinčiuosius apšlakstyti. Kiek 
supratau, tikintiesiems tai buvo 
neįprasta. Esu optimistiškai nusi-
teikęs, noriu kuo greičiau susipa-
žinti su visais Šeštokų ir Krosnos 
žmonėmis. Buvau susitikęs su 
seniūnijų, mokyklų vadovais, 
rajono valdžia, išsakiau savo lū-
kesčius ir planus. Panašu, kad 
buvau suprastas. 

– Kokie rimčiausi darbai lau-
kia ateityje? 

– Dabar tenka nemažai laiko 
skirti savo buities sutvarkymui, 
įsikūriau Šeštokuose. O paskui 
laukia labai solidus jubiliejus 
– Šeštokų bažnyčios 100-osios 
metinės. Tikiu, kad  bendromis 
pastangomis tinkamai jį pami-
nėsime. 

–  Ačiū už pokalbį. Tegul  pa-
deda Jums Dievas ir Šeštokų bei 
Krosnos žmonės!•
„Dzūkų žinių“ informacija

»Atkelta iš 1 psl. 

Klebonas V. Smulskis: „Šeštokų ir Krosnos 
parapijose gyvena puikūs žmonės“ 
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Lietuviškos tapatybės išsaugojimas 
Lenkijos paribio kaimuose

Sigitas Birgelis. Seinų aukso amžiaus beieškant

Šiek tiek didesni už Lazdi-
jus Seinai yra gerai žinomi 
ne tik Lietuvos pasienio 
su Lenkija gyventojams. 
Nenuostabu, kadangi šis 
maždaug 6000 gyventojų 
turintis miestas buvo ir yra 
gausiai lietuvių lankomas. 
Tiesa, dabar jis lankomas 
dažniausiai „ekonominio 
turizmo“ reikalais. Turbūt 
nedaug iš šių atvykstančių-
jų girdėjo apie Seinų šlovės 
laikus, jų AUKSO amžių, 
suvaidinusį nepaprastai 
svarbų vaidmenį atgims-
tančiai Lietuvai. 

„Dzūkų žinių“ 38 numeryje su 
rubrika „Savaitės komentaras“ 
publikuotame straipsnyje „Lietu-
viai vėl džiaugiasi galėdami vykti 
į Lenkiją“ Algimantas Mikelionis 
rašo: „(...) Šį pirmadienį, nieko 
nelaukdamas, į Seinus išsiruo-
šiau ir aš. Nors į minėtą miestą 
važiuoju ne dešros, vištienos ar 
aliejaus ir kitų maisto produktų. 
(...) Mano kelionės tikslas į Sei-
nus būna ne „Biedronka“, o kitoje 

gatvės pusėje esantis knygynas 
ir spaudos kioskas. (...) Kažkiek 
pasižvalgiau ir į prekių lenty-
nas, bet džiūgavau, kad nereikia 
domėtis kainomis ir skaičiuoti, 
apsimoka ar ne pirkti vieną ar 
kitą maisto produktą. Nuspren-
džiau, kad vištų šlaunelės nėra 
tokios gražios ir įspūdingos kaip 
merginų ir moterų kojos. Be to, 
pastarosios nieko nekainavo, na, 
bent žiūrėjimas į jas“. 

Pašmaikštauti, žinoma, gera, 
smagu ir, sako, dargi sveika. Pati-
kėkite, verta apsilankyti Seinuose 
net tik dėl alyvos, vištienos ar 
dešros. Seinų reikšmė buvo ir 
yra lietuvių tautai neįkainojama. 
XIX–XX a. sandūroje tai buvo 
trečias (po Vilniaus ir Kauno) 
lietuvių kultūros centras. Verta 
ir reikia tai atsiminti.

XX a. antrojoje pusėje, o tiks-
liau 1988 m., Poezijos pavasario 
renginyje Seinuose apsilankęs 
poetas Jonas Strielkūnas parašė 
šias eilutes:

Šalti rūkai iš balų pasikėlė,
Į tamsą grimzta murzini Sei-

nai.

Ir vyskupas pauosto sausą 
gėlę,

Kuri tėvyne nekvepia seniai. 
Šiandien man pačiam keista, 

kad vaikystėje taip labai nemėgau 
Seinų. Šis, anot poeto Jono Striel-
kūno, rūke paskendęs purvinas 
miestas man siejosi su tuo, kas 
mane, vaiką, baugino. Į Seinus tė-
vai nusiveždavo mane, kai reikėjo 
ištraukti dantį, arba į ligoninę, 
kai besivažinėdamas rogutėmis 
nusilaužiau koją. Seinuose tėvai 
„užmiršdavo“ kalbėti lietuviškai 
ir į mane, vaiką, mano nuostabai, 
prabildavo lenkiškai. O ką nors 
lietuviškai pasakydavo tik paš-
nibždomis, apsidairę, ar kas ne-
girdi. Ne viską tuomet supratau, 
žinojau ne viską. Tačiau vaiko 
protu suvokiau, kad Seinuose 
galioja kitokios taisyklės. Čia tu 
privalai slėpti esąs lietuvis, viešo-
je vietoje negali prabilti gimtąja 
kalba, o bažnyčioje lietuviškai 
melstis. Jei šių taisyklių nepaisy-
si, pasekmės būsiančios kraupios. 
Arba keiksmažodžių susilauksi, 
arba akmeniu gausi į pakaušį. 
Buvau girdėjęs apie Seinų lietu-

jeras Andrius Kubilius, Lenkijos 
Seimo vicepirmininkas Jan Król) 
bei kiti.  Šis Gedimino Jokūbo-
nio sukurtas monumentas yra 
tikra Seinų miesto pažiba. Jame 
vaizduojamas A. Baranauskas, 
nepriklausomai nuo metų laiko, 
yra kaip gyvas. Patikėkite, tai 
patyriau ne kartą.

Pastovėjus prie vyskupo pamin-
klo, verta pakilti laiptais į atnau-
jintą bažnyčią. Vilniaus baroko 
stiliaus Švenčiausiosios Mergelės 
Marijos bazilika Seinuose statyta 
1619–1632 metais. Dauguma al-
torių ir kai kurie paveikslai yra iš 
XVIII amžiaus. Trijų navų šven-
tovė turi dvi koplyčias: iš pietų 
pusės – Jėzaus širdies, iš šiaurės 
– Dievo Motinos. Joje yra Dievo 
malonėmis ir stebuklais garsėjanti 
figūra – spintos tipo Madona iš 
XV amžiaus: uždaryta vaizduoja 
Mariją su Kūdikėliu, atidaryta – 
Mariją su Šventąja Trejybe. Šioje 
koplyčioje yra palaidotas vysku-
pas Antanas Baranauskas.

Apie šį iškilų lietuvių poetą ir 
vyskupą reikėtų kalbėti ne tik jo 
gimimo ar mirties metinių proga. 
Tai spalvinga, daug lietuvių tautai 
nuveikusi, nors kartais ir prieš-
taringai vertinama, asmenybė. 
Vyskupas į Seinus atvyko 1897 
m. ir apaštalavo čia iki mirties 
(1902 m.).

Seinų „Šaltinio” spaustuvėje. Seinų „Šaltinio“ spaustuvės pastatas šiomis dienomis.

„Šaltinio“ laikraščio viršelis.

Seinų „Šaltinio“ spaustuvės pastatas prieš 110 metų.

Seinų bazilika vysk. A. Baranausko laikais. Seinų vyskupas A. Baranauskas.

vių skriaudas, persekiojimus dėl 
kalbos ligoninėje, neteisybę, kad 
ant miesto bazilikos laiptų buvo 
pralietas lietuvių kraujas, o ant 
miesto sienų „puikavosi“ grės-
mingo turinio užrašai: „Lietuviai 
– į dujų kameras“, arba „Geras 
lietuvis, tik miręs lietuvis“. 

Daug metų praėjo. Daug kas 
pasikeitė. Pasikeitė Seinai ir pa-
sikeičiau aš juose. Šiandien be 
baimės akyse einu Seinų gatvė-
mis. Gatvėmis, kuriomis prieš 
šimtą keliolika metų vaikštinėjo 
lietuvių vyskupas ir poetas An-
tanas Baranauskas. Pagrindinėje 
miesto gatvėje stovi buvusi jo re-
zidencija – vyskupų rūmai. Prie 
jų 2018 m. rugsėjo pradžioje 
Lietuvos Respublikos konsulato 
Seinuose rūpesčiu buvo atidengta 
Seinų vyskupui ir šiam istoriniam 
objektui skirta skulptūra (aut. 
Marius Zavadskis). Tai graži ir 
prasminga Anykščių savivaldy-
bės dovana Seinų bendruomenei. 
Šiuose rūmuose penkerius metus 
gyveno ir dirbo Seinų vyskupas, 
„Anykščių šilelio“ autorius An-
tanas Baranauskas. 1994–1999 
metais čia buvo įsikūręs Lietuvos 
Respublikos konsulatas.

Kiek tolėliau, prie bazilikos  
šventoriaus mūrinės sienos, pui-
kuojasi skulptoriaus Gedimino 
Jokūbonio sukurtas vyskupo pa-
minklas. Paminklo Seinuose An-
tanui Baranauskui statymo idėja 
gimė dar prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą, tačiau nespėta surinkti lėšų. 
Lenkams jėga užėmus Seinus, 
vyskupo atminimo įamžinimo 
idėja žlugo. Komunistinėje Len-
kijoje apie paminklo statymą ir 
kalbos negalėjo būti. Daug kas 
pasikeitė po 1989 metų. Užsi-
mezgė Lietuvos ir Lenkijos kul-
tūriniai-politiniai ryšiai, buvo 
pasirašyta Draugiškų santykių ir 
gero kaimyninio bendradarbiavi-
mo sutartis. Galiausiai paminklas 
vysk. Antanui Baranauskui buvo 
pastatytas ir atidengtas 1999 m. 
lapkričio 28 d. Iškilmėse dalyva-
vo Lietuvos ir Lenkijos vyskupai 
bei valdžios atstovai (Lietuvos 
Respublikos Seimo pirmininkas 
prof. Vytautas Landsbergis, prem- Nukelta į 8 psl. » 
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Lietuviškos tapatybės išsaugojimas 
Lenkijos paribio kaimuose

Sigitas Birgelis. Seinų 

Paradoksas. Kaip žinia, vysk. 
A. Baranauskas Seinuose vertė į 
lietuvių kalbą Šventąjį Raštą, rašė 
nuostabias lietuviškas giesmes, 
sakė pamokslus, bet pas jį užėjusį 
ir lietuviškai prakalbusį klieri-
ką išbardavo. A. Baranauskas 
gerai suvokė Seinų vyskupijos 

sudėtingą situaciją, kuri tautiniu 
atžvilgiu buvo dvilypė. Vienoje 
jos dalyje gyveno lietuviai, kitoje 
– lenkai. Pagal plotą šios dalys 
buvo beveik lygios. Čia jis viso-
mis išgalėmis stengėsi išlaikyti 
status quo.

Seinų vyskupas palaikė glau-
džius ryšius su lietuvių tautinio-
kultūrinio atgimimo veikėjais, 
bet lemtingu laiku atsidūrė tary-
tum už borto, nebuvo pakviestas 
į besikuriančios J. Basanavičiaus 
„Aušros“ redakcinę kolegiją. Lie-
tuvių dvasininkai jį laikė polo-
nofilu.

Gan taikliai Seinų vysku-
pą apibūdina istorikas Bronius 
Makauskas: „Baranauskas žymia 
dalimi prisidėjo prie lietuvių tau-
tinio atgimimo, duodamas jam 
konceptualius impulsus. Dėl ko, 
atrodo, nebuvo tuomet suprastas, 
o dabar vėl jis ima spindėti iš 
Seinų katedros paunksnės, lyg 
nebūta šimtamečių dulkių nuo-
sėdų ir kartėlio vis prarandamos 
ir vis atkuriamos Lietuvos.“

Išėjus iš bazilikos, akis nu-

tvieskia dienos šviesa, kad net 
neužsimerkęs matai kitus tolimos 
praeities vaizdus. Lyg iš rūko iš-
nyra skubančio į vyskupų rūmus 
Antano Baranausko sekretoriaus, 
Seinų seminarijos profesoriaus 
kun. Juozapo Laukaičio siluetas, 
girdi kitų seminarijos profesorių, 
kunigų ir seminaristų žingsnius, 
„Tautiškos giesmės“ autoriaus 
Vinco Kudirkos, rašytojo Vinco 
Mykolaičio-Putino, politiko ir 
visuomenininko Mykolo Krupa-
vičiaus, mokslininko vysk. Prano 
Būčio, aušrininko ir literato Si-
mono Norkaus bei kitų iškilių čia 
besimokiusių lietuvių balsus. 

Seinų kunigų seminarija buvo 
įkurta 1826 m. Joje mokėsi daug 
lietuvių rašytojų, knygnešių, kuni-
gų, politikų, visuomenininkų. Be 
jau minėtų V. Kudirkos, V. Myko-
laičio-Putino, M. Krupavičiaus, 
Pr. Būčio, taip pat: A. Tatarė, 

M. Brundza, M. Sidaravičius, 
J Totoraitis, M. Gustaitis, A. Pa-
paronis ir kt. Čia vyko lietuvių 
tautinis gyvenimas, veikė slapti 
klierikų būreliai, lietuvių klierikų 
draugija. Seminarija buvo svarbus 
knygnešystės centras. 

Po Pirmojo pasaulinio karo 
seminarijoje buvo dėstoma lie-
tuvių kalba. Beje, neilgai. 1919 
m. lenkams užėmus Seinus, ka-
rinė valdžia areštavo seminarijos 
dėstytojus, klierikus ir ištrėmė 
juos į Lietuvą.

Šiandien seminarijos patalpose 
tik vaizduotėje iškyla praeities 
vaizdai. Seminaristas klierikas 
Antanas Milukas jau neslepia 
caro uždraustų laikraščių ir 
knygų, jau seniai nėra spaudos 
draudimo, iš seminarijos jo jau 
niekas neišmes. Tamsiais kori-
doriais patyliukais vaikštinėja 
knygnešio Karolio Petruškevi-

čiaus bei gydytojo, varpininko 
Juozo Kauko siluetai. Nėra jiems, 
kaip ir kitiems lietuvių atgimimo 
šulams, šiose patalpose net men-
kiausio atminimo ženklo. Nieko 
nerasime čia ir apie seminariją. 
Tiesa, Lietuvos konsulato Sei-
nuose pastangomis prieš keletą 
metų seminarijoje buvo atidaryta 
Lietuviška menė. Joje buvo su-
organizuotos kelios reikšmingos 
parodos apie Lietuvą, vyko Poe-
zijos pavasario skaitymai ir kiti 
renginiai. 

Praeitis beviltiškai beldžiasi 
į smilkinį. Į ausį kužda kažką 
realaus, nerealaus, sugrįžta ne-
tikėtais pavidalais, formomis, 
vilioja ir skatina. Pasiduodame 
jos alsavimui, nusilenkiame lai-
ko plakimui. Alsuojame didinga 
Seinų praeitimi. Tiek daug čia 
įvykių, reikšmingų ir garbingų 
žmonių būta. Tik čia suvokiame, 

Lietuvos poetai prie A. Baranausko kriptos ir jo paminklo.

Spintos tipo Madona iš XV amžiaus.

Seinai vysk. A. Baranausko laikais. Lietuvos savanoriai Seinuose apie 1919 m. Seinų bazilika mūsų dienomis.

»Atkelta iš 7 psl. 
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Projektas – Lietuviškos tapatybės išsaugojimas Lenkijos paribio kaimuose. Paramos teikėjas – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Paramos suma – 2 000 Eur.

Lietuviškos tapatybės išsaugojimas 
Lenkijos paribio kaimuose

aukso amžiaus beieškant

kad esame tos praeities dalimi.
Seinuose, Zavadzkio (seniau 

Vengrų) gatvėje, stovi, kaip ir 
prieš 100 su viršum metų stovėjo, 
senas dviejų aukštų mūrinis na-
mas. Jo, kaip ir Seinų miesto, iš-
vaizda šiandien gerokai pakitusi. 
Jeigu šis namas sugebėtų kalbėti, 
kiek daug mums papasakotų apie 
didingus Seinų „aukso amžiaus“ 
metus, apie anų laikų įvykius, 
apie žmones, kurie visas savo 
jėgas atidavė lietuvių tautinio at-
gimimo sąjūdžiui. Tačiau namai 
nebylūs. Apie istoriją ir istorijos 
paveldą privalome kalbėti mes, 
šio laiko šeimininkai. Ant namo, 
kuriame veikė „Šaltinio“ spaustu-
vė, gera būtų memorialinę lentą 
pakabinti… Tačiau nepaisant lie-
tuvių bendruomenės pastangų, 
sutikimo tam kaip nebuvo, taip, 
atrodo, ir nėra. Gal ir nebus.

Mėgstu prie šio namo pastovė-
ti. Širdį užvaldo mįslingi jausmai: 
džiaugsmas ir liūdesys, nuostaba 
ir skausmas. Gerai įsiklausius, 
čia galima išgirsti monotonišką 
spausdinimo mašinų kalenimą, 
užuosti klijų, popieriaus, naujų 
įrištų knygų kvapą. Specifinį kva-
pą, kuris man gerai pažįstamas ir 
nepaprastai malonus.

Pabandykime sėsti į laiko ma-
šiną ir pakeliauti jo labirintais. 

Kun. Juozo Laukaičio pastango-
mis 1906 m. pavasarį Seinuose 
buvo įsteigta spaustuvė „Laukai-
tis, Dvaranauskas, Narjauskas 
ir Bendrovė“. Per trumpą laiką 
Seinų ir Vilniaus vyskupijų ti-
kinčiųjų lėšomis surinkta 20 000 
rublių. Spaustuvė kainavo 15 000 
rublių. „Šaltinio“ spaustuvė iš 
pradžių įsikūrė kurijos pastate, o 
vėliau buvo perkelta į dviaukštį 
siuvėjo Vinco Petruškevičiaus 
namą, tuomet Vengrų gatvėje. 
Pirmajame aukšte stovėjo spaus-

dinimo mašinos, o antrajame įsi-
kūrė „Šaltinio“ redakcija, knygų 
rišykla ir biblioteka. Seinai Lie-
tuvos pakraštyje sužibo nauju 
lietuvybės žiburiu, kuris skleidė 
šviesą į visą Lietuvą. 

1906 m. kovo 18 d. pasirodė 
pirmasis „Šaltinio“ numeris. An-
trame jo numeryje rašoma:  „Visi 
pripažino, kad įkūrimas spaus-
tuvės Seinuose ir „Šaltinis“, tai 
stiprovė Lietuvos pakraštyje, tai 
naujas žibintas, kuris platys tarp 
mūsų žmonių tikrą šviesą.

Kas atsimena senesniuosius 
laikus, pirm kokių 15–20 metų, 
sako negalima esą dabar pažinti 
Seinų. Mat viskas mainosi šiame 
pasaulyje: nuo žemiausiojo, lig 
aukščiausiojo Seinų kunigai, iš-
skiriant vieną mozūrą, jau yra 
susipratusieji lietuviai; myli jie 
savo prigimtąją kalbą, šnekasi 
tarp savęs lietuviškai, o pakraipa 
dvasiškosios vyriausybės teikia-
ma apima visą dieceziją.“

 „Šaltinio“ užmojai buvo pla-
tūs. Jis siekė žadinti tautinę sa-
vimonę, kelti dorovės klausimus, 
skaitytojų kultūrinį lygį. Iš pra-
džių „Šaltinis“ išeidavo 2000 egz. 
tiražu. Prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą jis jau spausdinamas 15 000 
egz. tiražu ir yra labiausiai skai-
tomas žurnalas Lietuvoje. Ilgai-

Seinų kunigų seminarija mūsų dienomis (vidus ir išorė). Seinų lietuviai „nelegaliai“ meldžiasi, kad galėtų melstis Seinų bazilikoje.

niui pradėjo eiti žurnalo priedai: 
„Šaltinėlis“ – vaikams, „Arto-
jas“ – žemdirbiams, „Vainikas“ – 
jaunimui. „Šaltinio“ spaustuvėje 
buvo leidžiamas mėnraštis kuni-
gams „Vadovas“, dvisavaitraštis 
„Spindulys“ bei „Žiburio“ drau-
gijos organas „Žiburys“. Populia-
rūs buvo kalendoriai bei knygų 
serijos. „Šaltinio“ spaustuvėje 
per visą jos gyvavimo laikotarpį 
išspausdintos 257 knygos. Dau-
giausia lietuvių kalba, bet būdavo 
leidinių lenkų, esperanto ir lotynų 
kalbomis. Knygų tiražai įvairūs, 
nuo 300 iki 30  000 egz. Beveik 
visos knygos nedidelės apimties 
ir mažo formato, išspausdintos 
ant prastos kokybės popieriaus.

Šioje spaustuvėje išspausdinta 
ir Jono Jablonskio „Lietuvių kal-
bos sintaksė“ – pirmiausia „Vado-
ve“ (1910 m. per du numerius), o 
po metų atskiru leidiniu. Būtina 
pridurti, kad Seinų kunigai rūpi-
nosi lietuvių kalbos grynumu. Jų 
iniciatyva 1909 m. į Seinus su-
kviesti kalbininkai J. Jablonskis, 
K. Būga, J. Balčikonis ir J. Šlape-
lis suredagavo poterių kalbą. 

Tuomet, prieš 100 metų, Lietu-
va suvokė Seinų svarbą ir dėl šio 
miesto atkakliai kovojo. Kovose 
žuvo daug Lietuvos savanorių. 
Jie palaidoti ir ilsisi Seinų kapinė-

se. Būnant Seinuose,  verta prie jų 
kapų stabtelėti, nulenkti galvą ir 
susimąstyti. Mūsų šventa pareiga 
istorinę atmintį išsaugoti ir atei-
nančioms kartoms perduoti.

Per pastaruosius dvidešimt 
metų Seinuose daug kas pasikei-
tė. Lietuviškumo prasme Seinai 
atgimė. Turguje, parduotuvėse, 
gatvėse nevaržomai skamba lie-
tuviška šneka, prie parduotuvių 
galima aptikti ir lietuviškų užra-
šų, bazilikoje nuo 1983 m. vyksta 
lietuviškos pamaldos, lietuviškai 
teikiami sakramentai. Lietuviams 
patarnauja kunigas iš Lietuvos.

Lietuvos lėšomis buvo pastatyti 
ir 1999 m. atidaryti „Lietuvių na-
mai“ – svarbus šio krašto lietuvių 
kultūros centras. Čia savo būsti-
nes turi lietuvių organizacijos, 
veikia įvairūs meno kolektyvai, 
vyksta daug kultūrinių renginių, 
koncertų, organizuojamos ekspo-
zicijos ir meno parodos. 

Seinų „Lietuvių namų“ patal-
pose yra įsikūręs Lietuvos Res-
publikos konsulatas.

Lietuvos lėšomis buvo pastaty-
ta Seinų lietuvių „Žiburio“ moky-
kla – svarbus šio krašto švietimo 
centras. Jis gražiai tęsia daugiau 
kaip prieš 100 metų veikusios 
„Žiburio“ draugijos gimnazijos 
tradicijas.•

Lietuvos ir Lenkijos prezidentai (V. Adamkus ir A. Kwaśniewski) atidaro 
Seinų „Žiburio“ mokyklą. 

Seinų „Žiburio“ mokykla.

Seinų „Lietuvių namai“.
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Aidas Kelionis
Vargu, ar yra kas nors bjauresnio, kai 
atšilus orams ir saulei besiritinėjant 
žeme užpuola koks virusas. Nebūtinai 
itin galingas ir stiprus, nes pakanka tik 
slogos bei gerklės skausmo, ir žmogus 
pasijaučia bjauriai, nes tampa lyg maišu 
trinktelėtas per galvą. Atrodo, neturi 
net temperatūros, o sloga ir gerklės 
skausmas lyg ir nerimtos ligos, bet jos 
atima bet kokias pajėgas ir galimybes 
kokybiškai dirbti bet kokį darbą. Ne 
tik paprastą ir elementarų fizinį, bet 
ypač rimtesnį protinį. Galva tampa lyg 
puodas ir kol savijauta pati nepagerėja, 
nelabai padeda ir vaistai.

Tuomet pats išmintingiausias spren-
dimas yra nueiti pas gydytoją, kad šis 
išrašytų nedarbingumo pažymėjimą, 
liaudyje biuleteniu vadinamą. Grįžti 
namo, apsišarvuoji kantrybe ir gal-
voji, kad štai dabar imsi ir pasinersi 
į malonią veiklą, kuriai neturėjai tiek 
daug laiko būdamas sveikas. Tik kad 
sloguojant ir kosint tie laisvalaikio po-
mėgiai, kuriems galvojai skirti daugiau 
laisvo laiko, taip nedžiugina, kaip bū-
nant sveikam. Imi skaityti laikraštį – 
greitai nusibosta, nes jautiesi kažkoks 
apmusijęs, lyg kelerius metus neplautas 
langas. Itin nedžiugina ir įdomi knyga, 
geras filmas ar mėgstamos roko grupės 
muzika, nes tam reikia geros nuotaikos 
ir švarios galvos, o jas ima ir pavagia 
elementari sloga ir lygiai toks pat ger-

klės skausmas. Paimi ir išgeri paraceta-
molio tabletę, kuri minimaliai pagerina 
savijautą. Nutari prigulti ir tikiesi skaniai 
nusnūsti, bet miegelis niekaip neima, o 
juk kada, jeigu ne sirguliuojant, ilgiau 
pamiegoti? Vartaisi nuo šono ant šono, 
o nuotaika kuo toliau, tuo labiau bjūra. 
Bet stengiesi nenusiminti, nes vakare 
laukia UEFA Čempionų lygos rung-
tynės, kuriose žaidžia tavo mėgstama 
komanda. Sulaukęs vakaro, atsisėdi prie 
kompiuterio ir įsijungi tiesioginę mačo 
transliaciją. Bet sergant tokio kaifo, kaip 
žiūrėdamas rungtynes būdamas svei-
kas, nepatiri, nes greitai pradeda imti 
miegas. Žinoma, jeigu būtum sveikas, 
viskas būtų kitaip... Po pirmo kėlinio 
eini miegoti, nes pirmas kėlinys prailgo, 
o ir tavo komandai nesiseka.

Galiausiai padarai išvadą, kad sergant 
būti namuose ir bandyti užsiimti mėgs-
tama veikla yra sunki ir netgi nelabai 
maloni užduotis. Tuomet imi galvoti, 
kad sergant reikia eiti į darbą, o būnant 
sveikam pasiimti nedarbingumo pažy-
mėjimą ir užsiimti mėgstama veikla. Bet 
nesinori elgtis kaip didžioji dauguma 
mūsų tautiečių, kurie sirgdami – net tu-
rėdami temperatūros, kosėdami ir čiau-
dėdami – eina į darbą ir jame kokiu nors 
bjauriu virusu užkrečia kolegas, kurie 
savo ruožtu užkrečia savo šeimas, pasta-
rųjų nariai kitus ir t. t., ir pan. Kiek apie 
tai kalbama, diskutuojama ir šnekama, 
o vis tiek sirgdami į darbą lyg niekur 
nieko eina ir eina mieli tautiečiai.

Jeigu jau darbuotojai patys nesusi-
pranta ir į darbą draugiškai žygiuoja 
sirgdami, imtis iniciatyvos juos atvesti 
į protą turėtų vadovai, vedėjai ar darb-
daviai. Vieną kartą ir visiems laikams 
turėtų būti išguitas kvailas įprotis vai-
dinti didvyrius ir sergant žūtbūt veržtis 
į darbą. Šnarpščiantiems ir kosintiems 
kolegoms turėtų būti nepakantūs ir jų 
bendradarbiai ir tiesiai šviesiai pasakyti, 
kad visiškai nenori nuo jų pasigauti ko-
kio nemielo viruso ar bacilos.•

ketvirtadieniS, rugsėjo 24 d. Saulė teka 7.07, leidžiasi 19.14, dienos ilgumas 
12.07. Priešpilnis. Vardadieniai: Gerardas, Gedvinas, Gedvinė.

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 Vakaras su Edita. 
 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. 
 1.00 LRT radijo  

žinios.
 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 Vakaras su Edita.
 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 Bučiuoju. Rūta. 
 21.00 „Rimti reikalai 3“.
 21.30 Žinios.
 22.20 Sportas.
 22.27 Orai.
 22.30 PREMJERA. 

„Keršto kelias“.
 0.55 „Mirtinas ginklas“.
 1.45 „Gyvybė“.
 3.20 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.50 Alchemija. VDU 

karta. 
 5.20 RETROSPEKTYVA. 

TV3
 6.25 „Bakuganas. Kovos 

planeta“.
 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 

2“. 
 22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
 22.18 „Jūrų pėstininkas 

2“. 
 0.00 „Įrodytas nekal-

tumas“.
 1.00 „24 valandos. 

Palikimas“.
 1.50 „Amerikiečiai“.
 2.40 „Ką mes veikiame 

šešėliuose“.
 3.05 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 4.00 „Įrodytas nekal-
tumas“.

 4.55 Ekstrasensų mūšis.

BTV
 6.00 „Pragaro virtuvė“.
 7.00 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.15 „Teisingumo 

agentai“.
 9.15 „Ekstrasensai tiria“.
 10.20 „Kobra 11“.
 11.30 „Pragaro virtuvė“.
 12.30 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 13.30 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.50 „Teisingumo 

agentai“.
 15.55 „Ekstrasensai  

tiria“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Kobra 11“.
 18.30 „Strėlė“.
 19.30 „Kondoras“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Visa griaunantis“.
 23.20 „Elektra“.
 1.20 „Būk ekstremalas“.
 2.15 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.

Dzukijos 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. 
 16.30 Alfa taškas.
 17.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 18.00 „Laisvės keliu“.
 18.30 „Pozicija“.
 19.00 Žinios.
 19.25 „Vaikystės 

spalvos“.
 20.00 Žinos. 
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „Paslaptys“.
 22.30 Reporteris.
 22.50 Sportas.
 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. 
 7.00 Gustavo enciklope-

dija. 
 7.30 „Peliukas Lukas“.
 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 „Kylantis potvynis“.
 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 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
Architektas 
Emanuelis Alfonsas 
Frykas“.

 18.25 UEFA Europos 
lygos trečias 
atrankos etapas. 
Kuopijo „KuPS“–
Marijampolės 
„Sūduva“. 

 20.30 Panorama.

 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 3 minutės iki kino. 
 21.33 Premjera. „Jūsų 

Vincentas“.
 23.05 Čia – kinas. 
 23.30 Euromaxx. 
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar  

pasaulyje. 
 0.40 Žagarės vyšnių 

festivalis 2015. 
 1.30 Šoka Lietuva.
 1.40 Duokim garo!
 3.00 Pirmą kartą. 
 3.05 Klausimėlis. 
 3.20 Literatūros pėd-

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

plojama. 
 4.40 „Gatvės mokslas“.
 4.40 Veranda. 
 5.05 Skambantys pa-

sauliai su Nomeda 
Kazlaus. Svečias 
garsiausias klounas 
pasaulyje Slava Po-
lunin (Prancūzija). 

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 „Prancūziška 

žmogžudystė. 
Mirtys Ruano 
vienuolyno bažny-
čioje“.

 23.05 „Aukštakulnių 
kerštas“.

 1.05 „Mano likimas“.
 2.50 „Vera. Akloji zona“.
 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“.
 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 „Valstybės 

paslaptis“.
 23.25 Sandėlių karai.
 0.55 „Kvantikas“.
 1.45 „X mutantai“.
 3.25 „Rouzvudas“.
 4.15 „Vaiduoklių ieško-

tojai“.
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LRT TV
2020. 
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Daiktų istorijos. 
 6.55 Išpažinimai. 
 7.25 „Rikas, Oskaras ir 

širdies graužatis“.
 9.00 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.50 Pasaulio doku-

mentika. Premjera. 
„Svečiuose pas 
šikšnosparnius“.

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

 13.35 „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 „Po merginų 

sijonais“.
 1.10 „Paryžiaus impera-

torius“.
 3.10 „Žmogus, kuris 

mokėjo 75 kalbas“. 
 4.15 Pasaulio dokumen-

tika. „Svečiuose 
pas šikšnospar-
nius“.

 5.05 Pasaulio doku-
mentika. „Stichinio 
gaisro analizė“.

LNK
 6.35 „Stivenas Visata“.
 7.20 „Nepaprastas 

Gumuliuko gyve-
nimas“.

 7.50 „Ogis ir tarakonai“.
 8.10 „Monstrai prieš 

ateivius“.
 8.40 „Tomo ir Džerio 

šou“.
 9.10 „Vasaros stovyklos 

sala“.
 9.40 „Tinginių miestelis“.
 10.05 PREMJERA. „Broliai 

meškinai ir fantas-
tiškas nuotykis“.

 11.50 PREMJERA. „Mano 
draugas ponis“.

 13.35 „Žaliasis žibintas“.
 15.50 „Bėgimas džiun-

glėse“.
 17.55 Gyvūnų pasaulis. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 „Vaiduoklių 

medžiotojai“.
 21.50 „Nebrendylos 2“.
 23.55 „Metas veikti“.
 1.30 „San Andreas“.

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 2“.
 13.05 „Naujas imperato-

riaus pokštas“.
 14.35 „Terneris ir Hučas“.
 14.45 „Kenoloto“.
 14.47 „Terneris ir Hučas“.
 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“.
 22.10 „Lik sveikas, 

Kristoferi Robinai“.
 22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
 22.18 „Lik sveikas, 

Kristoferi Robinai“.
 0.25 „Paktas 2“.
 2.10 „Dešimt su puse 

balo. Apokalipsė“.
 3.40 „Dešimt su puse 

balo. Apokalipsė 
2“.

 5.10 Juokingiausi 
Amerikos namų 
vaizdeliai.

BTV
 6.00 „Augintinių talentų 

šou“.
 6.30 „Pričiupom!“.
 7.30 „Juodasis sąrašas“.
 8.30 „Pričiupom!“.
 9.00 Sveikatos kodas. 
 9.30 Sveikatos kodas, 

televitrina.
 10.00 „Augintinių talentų 

šou“.
 10.30 „Jei statytume 

šiandien“.
 11.35 „Velniški Stivo Os-

tino išbandymai“.
 12.30 „Gordono Ramzio 

virtuvės košmarai“.
 13.35 „Pragaro virtuvė“.
 14.30 „Reali mistika“.
 15.30 „Pavojingi kai-

mynai“.
 16.30 Laisvės karžygiai. 
 17.00 Betsafe–LKL 

čempionatas. 
„Juventus“–„CBet“.

 19.30 „Jūrų pėstininkai“.
 20.30 „Juodasis sąrašas“.
 21.30 „Tamsiausia 

valanda“.
 23.20 „Bleiro ragana“.
 1.05 „Skundikas“.

Dzukijos TV
 6.59 Programa.
 7.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 7.20 „TV Europa 

pristato. Vyrų 
šešėlyje. Rožė 
Parčevskytė“.

 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 „XX amžiaus 

piratai“. 
 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 

sostinės feno-
menas. Valstybės 
radiofonas“.

 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 „Vakarėja“ su 

Martynu Starkumi. 
Muzikinis pokalbių 
šou.

 16.00 „Erdvės menas. 
Kūrybiškumas 
ir patogumas. 
Svajonių namai“.

 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. 

 18.45 „Ten, kur namai.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 „Ledo žmogus“.
 22.40 Gražiausia filmų 

muzika. 
 23.45 Nacionalinis turtas. 

Grafikas Petras 
Repšys.

 0.10 Kauno bažnyčios: 
miesto tapatumo 
kodas. Šv. Mikalo-
jaus (Benediktinių) 
bažnyčia.

 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 Mūsų miesteliai. 

Kybartai. 
 1.30 „Išdavystė“.
 3.15 Pradėk nuo savęs. 
 3.45 Mūšio laukas. 
 4.15 Euromaxx. 
 4.45 Auksinis protas. 

Vasara. 

TV1
 6.10 „Akloji“.
 7.40 „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 „Nebylus liudi-

jimas“.
 23.15 „Fortitudas“.
 1.20 „Kol mes gyvi“.
 3.25 „Ponas ir ponia 

farai. Mirties 
šokis“.

TV6
 6.25 Žvejo nuotykiai.
 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 „Išlikęs gyvas“.
 0.35 „Valstybės 

paslaptis“.
 2.30 „Tai reiškia karą“.
 5.55 Žvejo nuotykiai.

„Nebrendylos 2“, 21.50, LNK

penktadieniS, rugsėjo 25 d. Saulė teka 7.09, leidžiasi 19.11, dienos ilgumas 
12.02. Priešpilnis. Vardadieniai: Kleopas, Vladislovas, Vaigintas, Ramvydė, Aurelija.

 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 Stilius. 
 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. 
 22.55 Premjera. „Pary-

žiaus imperato-
rius“.

 0.55 „Išdavystė“.
 2.45 Klausimėlis.
 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“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva.
 17.30 Lietuvos spren-

dimas. 
 18.30 Žinios.
 19.30 KK2 penktadienis. 
 21.00 „San Andreas“.
 23.15 PREMJERA. 

„Nelaisvėje“.
 1.25 „Absoliutus blogis 

2. Apokalipsė“.
 2.55 „Keršto kelias“.
 4.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.25 „Bakuganas. Kovos 

planeta“.
 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.
 16.30 TV Pagalba.

 17.55 Namų idėja su 
IKEA.

 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 „Išvirkščias 

pasaulis“.
 21.20 „Bado žaidynės“.
 22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
 22.18 „Bado žaidynės“.
 0.15 „Aukšta klasė“.
 2.30 „Jūrų pėstininkas 

2“.
 4.10 „Sveiki atvykę į 

džiungles“.
 5.40 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

BTV
 6.00 „Strėlė“.
 7.00 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.15 „Teisingumo 

agentai“.
 9.15 „Ekstrasensai tiria“.
 10.20 „Kobra 11“.
 11.25 „Kondoras“.
 12.30 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 13.30 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.50 „Teisingumo 

agentai“.
 15.55 „Ekstrasensai tiria“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Kobra 11“.
 18.30 „Strėlė“.
 19.30 „Amerikietiškos 

imtynės“.
 21.30 „Skundikas“.
 23.45 „Visa griaunantis“.
 2.00 „Būk ekstremalas“.
 2.50 „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 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 Religinė laida.
 18.30 „Skinsiu raudoną 

rožę“.
 19.00 Žinios.
 19.25 „Svečiuose pas 

Marceliutę“.
 20.00 Žinos. 
 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. 
 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 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 „Samas Spiegelis. 

Holivudo užkariau-
tojas“.

 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 Stop juosta. 
 19.35 Kultūros diena. 
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Premjera. „Žmogus, 

kuris mokėjo 75 
kalbas“. 

 22.35 Palik tik dainą man. 
Dainuoja Vygantas 
Kazlauskas.

 24.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 Žagarės vyšnių 

festivalis 2016 
„Viskas yra gerai“. 

 1.40 „Stalino budeliai. 
Katynė, 1940-ieji“.

 2.35 „Jūsų Vincentas“.
 4.10 Kauno bažnyčios: 

miesto tapatumo 
kodas. Šv. Mikalo-
jaus (Benediktinių) 
bažnyčia.

 4.15 Atspindžiai. 
Paveldo kolekcija. 

 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. 
Mirties šokis“.

 22.55 „Kol mes gyvi“.
 1.15 „Mano likimas“.
 3.00 „Prancūziška 

žmogžudystė. 
Mirtys Ruano 
vienuolyno bažny-
čioje“.

 4.35 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.25 „CSI kriminalistai“.
 7.25 „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.
 22.00 „Karibų piratai. 

Salazaro kerštas“.
 0.30 „Šanchajaus 

riteriai“.
 2.35 „X mutantai“.
 3.25 „Rouzvudas“.
 5.55 „Kietuoliai“.

„Bado žaidynės“, 21.20, 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 Premjera. „Babi-

lonas Berlynas“.
 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“.
 11.35 „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 „Audros sūkuryje“.
 0.20 „Mirtinas ginklas“.
 1.20 „Naktinė apgultis“.
 3.05 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.40 „Kalnietis“.

TV3
 6.25 „Bakuganas. Kovos 

planeta“.
 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 „Gaudynės“.
 22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
 22.18 „Gaudynės“.
 0.05 „Įrodytas nekal-

tumas“.
 1.05 „24 valandos. 

Palikimas“.
 1.55 „Amerikiečiai“.
 2.45 „Ką mes veikiame 

šešėliuose“.
 3.15 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 3.40 „Įrodytas nekal-
tumas“.

 4.30 Ekstrasensų mūšis.

BTV
 6.00 „Strėlė“.
 7.00 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.15 „Teisingumo 

agentai“.
 9.15 „Ekstrasensai tiria“.
 10.20 „Kobra 11“.
 11.25 „Reali mistika“.
 12.30 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 13.30 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.50 „Teisingumo 

agentai“.
 15.55 „Ekstrasensai tiria“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Kobra 11“.
 18.30 „Strėlė“.
 19.30 „Mirtinas ginklas“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Eilinis Džo. Kobros 

prisikėlimas“.
 23.20 „Jūrų pėstininkai“.
 1.15 „Legendų biuras“.
 2.25 „Sūnus paklydėlis“.
 3.10 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.

Dzūkijos tv
 5.29 Programa.
 5.30 Partizanų keliais. 
 6.30 Kaimo akademija. 
 7.00 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 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. Svečias 
garsiausias klounas 
pasaulyje Slava Po-
lunin (Prancūzija). 

 7.00 Gustavo enciklope-
dija. 

 7.30 „Peliukas Lukas“.
 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. 
Savaitės apžvalga.

 14.05 Dainų dainelė 
2020. 

 15.35 Po pamokų. 
 15.50 „Peliukas Lukas“.
 16.15 „Artūras ir mini-

mukai“.

 16.40 Gamina vaikai. 
 17.10 „Dvynukės“.
 17.55 „Giminės. Gyve-

nimas tęsiasi 2“. 
 18.40 „Gatvės mokslas“.
 19.05 Išpažinimai. 
 19.35 Premjera. Mūsų 

miesteliai. Kybartai. 
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Mara Zalytė. 

„Margarita“.
 23.20 Tarp dalių (ne)

plojama. 
 23.50 Šoka Lietuva.
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 Dainuok su manim. 
 2.40 Palik tik dainą man.
 4.10 Kauno bažnyčios: 

miesto tapatumo 
kodas. Šv. Pran-
ciškaus Ksavero 
(Jėzuitų) bažnyčia.

 4.15 Smalsumo genas. 
 4.40 „Gatvės mokslas“.
 5.05 Pasaulio Lietuva. 

TV1
 6.50 „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 „Bjauri tiesa“.
 22.55 „Aukštakulnių 

kerštas“.
 0.55 „Mano likimas“.
 2.45 „Tulpių karštinė“.
 4.25 „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 „Šaunioji įgula“.
 19.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 20.00 „Nuogi ir  

įbauginti“.
 21.00 „Žala“.

„Eilinis Džo. Kobros prisikėlimas“, 
21.00, BTV

SekmadieniS, rugsėjo 27 d. Saulė teka 7.13, leidžiasi 19.06, dienos ilgumas 
11.53. Priešpilnis. Vardadieniai: Vincentas, Kovaldas, Daugilė, Damijonas, Adalbertas.

 6.00 Lietuvos Respu-
blikos himnas.

 6.02 Nacionalinė ekspe-
dicija. 

 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. „Stebu-
klingos kurpės“.

 10.00 Gustavo enciklope-
dija. 

 10.30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 

 11.30 Gamina vaikai. 
 12.00 Pasaulio doku-

mentika. „Mėlynoji 
planeta 2. Žaliuo-
jančios jūros“.

 12.55 Pasaulio dokumen-
tika. „Viduriniųjų 
Rytų gamta. 
Egiptas. Išgyvenan-
tieji dykumose“.

 13.50 „Mis Marpl.  
4.50 iš Pading-
tono“.

 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 Premjera. „Sėjėjas“.
 23.10 „Ledo žmogus“.
 0.50 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite. 
 1.15 Auksinis  

protas. 
 2.30 „Po merginų 

sijonais“.
 4.25 „Mis Marpl. 4.50 iš 

Padingtono“.

LNK
 6.20 „Stivenas Visata“.
 7.05 „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 „Smurfai“.
 11.55 PREMJERA. „Aš iš 

kitos veidrodžio 
pusės“.

 13.45 „Policijos aka-
demija 4. Civiliai 
patruliai“.

 15.30 PREMJERA. „(Ne)
Laukti svečiai“.

 17.20 Teleloto.
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 Kaukės. 
 22.10 PREMJERA. 

„Naktinė apgultis“.

 0.15 „Žmogus raketa“.
 2.10 „Nebrendylos 2“.

TV3
 6.00 Sveikatos medis.
 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 „Kambarys ant 

šluotos“.
 13.00 „Normas, lokys iš 

Šiaurės“.
 14.45 „Kenoloto“.
 14.47 „Normas, lokys iš 

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

Žvaigždės.
 22.00 „Pasmerkti. Kauno 

romanas“.
 22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
 22.18 „Pasmerkti. Kauno 

romanas“.
 0.05 „Bado žaidynės“.
 2.45 „Aukšta klasė“.
 4.50 „24 valandos. 

Palikimas“.

BTV
 6.30 Tarptautinis galiūnų 

turnyras „Europos 
taurė 2020“. 

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

čempionato finalas. 
Mažeikiai. 

 10.00 „Augintinių talentų 
šou“.

 10.30 „Jei statytume 
šiandien“.

 11.35 „Velniški Stivo Os-
tino išbandymai“.

 12.30 „Gordono Ramzio 
virtuvės košmarai“.

 13.35 „Pragaro virtuvė“.
 14.30 „Reali mistika“.
 15.30 „Pavojingi kai-

mynai“.
 16.30 Laisvės karžygiai. 
 17.00 Betsafe–LKL 

čempionatas. 
„Žalgiris“–
„Lietkabelis“.

 19.30 „Jūrų pėstininkai“.
 20.30 „Juodasis sąrašas“.
 21.30 „Legendų biuras“.
 22.45 „Sūnus paklydėlis“.
 23.45 „Fargo“.
 1.50 „Tamsiausia 

valanda“.
 3.15 „Bleiro ragana“.

Dzukijos TV
 5.59 Programa.
 6.00 „XX amžiaus 

piratai“. 
 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 Seimo rinkimų 

debatai „Sveikatos 
apsaugos sistema“. 

 20.00 Žinios.
 20.28 Orai.
 20.30 Seimo rinkimų 

debatai „Sveikatos 
apsaugos sistema“. 

 21.30 „24/7“. 
 22.30 Žinios.
 22.58 Orai.
 23.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 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.
 6.05 Duokim garo! 
 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 Jiezno 

Šv. arkangelo 
Mykolo ir Jono 
Krikštytojo bažny-
čios. 

 13.50 Šventadienio 
mintys. 

 14.20 Poezija. LRT aukso 
fondas.

 14.25 „Rikas, Oskaras ir 
širdies graužatis“.

 16.00 Dainų dainelė 
2020. 

 17.30 Kultūringai su 
Nomeda. 

 18.30 Stambiu planu. 
 19.25 Pirmą kartą. 

 19.30 Aktorės Eglės 
Gabrėnaitės 70-
mečiui. Vakaras su 
Edita. 

 20.25 Kauno bažnyčios: 
miesto tapatumo 
kodas. Šv. Mikalo-
jaus (Benediktinių) 
bažnyčia.

 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Kosminis Čiurlionis. 
 22.30 Paskutinis kon-

certas. Kauno geto 
orkestro atminimui.

 23.40 „Sėjėjas“.
 1.15 Kultūros diena. 
 2.10 Savaitė. 
 3.00 7 Kauno dienos. 
 3.30 Literatūros pėd-

sekys. 
 4.00 Kelias. 
 4.30 Duokim garo! 

TV1
 6.05 „Akloji“.
 7.35 „Anthonis Bour-

dainas. Nepažįs-
tami kraštai“.

 8.35 „Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.35 „Tėvas Motiejus“.
 10.45 „Džeimis gamina 

Italijoje“.
 11.45 „Didelės svajonės, 

mažos erdvės“.
 13.00 Sveikinimai. 
 15.45 „Širdele mano“.
 17.45 „Velvet“ kolekcija“.
 18.50 „Akloji“.
 19.50 „Būrėja“.
 21.00 „Tulpių karštinė“.
 23.10 „Nubusti Meksi-

koje“.
 0.55 „Fortitudas“.
 2.45 „Nebylus liudi-

jimas“.

TV6
 6.55 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.
 17.00 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 2“.
 23.50 „Išlikęs gyvas“.

„Tulpių karštinė“, 21.00, TV1
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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 Piniginės reikalai. 
 12.30 Keliai. Mašinos. 

Žmonės. 
 13.00 (Ne)emigrantai. 
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 15.00 Žinios. Orai.
 15.15 Laba diena, 

Lietuva.
 16.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 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 Premjera. „Medi-

čiai. Florencijos 
valdovai“.

 24.00 „Alpių detektyvai“.
 0.45 Klausimėlis. 
 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 „Operacija „Over-

lord“.
 0.40 „Mirtinas  

ginklas“.
 1.40 „Atpildas“.
 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 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.
 22.00 „Juodas vanduo“.
 22.25 „Vikinglotto“.
 22.30 „Juodas vanduo“.
 23.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
 23.18 „Juodas vanduo“.
 0.15 „Įrodytas nekal-

tumas“.
 1.15 „X failai“.
 2.05 „Amerikiečiai“.
 3.00 „Ką mes veikiame 

šešėliuose“.
 3.30 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 3.55 „Įrodytas nekal-
tumas“.

 4.45 Ekstrasensų mūšis.

BTV
 6.00 „Strėlė“.
 7.00 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.15 „Teisingumo 

agentai“.
 9.15 „Ekstrasensai tiria“.
 10.20 „Kobra 11“.
 11.25 „Mirtinas ginklas“.
 12.30 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 13.30 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.50 „Teisingumo 

agentai“.
 15.55 „Ekstrasensai tiria“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Kobra 11“.
 18.30 „Strėlė“.
 19.30 „Mirtinas ginklas“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Trintukas“.
 23.20 „Priverstinis 

kerštas“.
 1.10 „Būk ekstremalas“.
 2.10 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.

Dzuijos 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 2016 
„Viskas yra gerai“. 

 6.50 Kauno bažnyčios: 
miesto tapa-
tumo kodas. Šv. 
Arkangelo Mykolo 
(Įgulos) bažnyčia.

 7.00 Gustavo enciklope-
dija. 

 7.30 „Peliukas Lukas“.
 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 

sostinės feno-
menas. Valstybės 
radiofonas“.

 14.55 „Nacių iškilimas“.
 15.50 „Peliukas Lukas“.
 16.15 „Artūras ir mini-

mukai“.
 16.40 Gustavo enciklope-

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

nimas tęsiasi 2“. 
 18.40 Klausimėlis. 
 18.55 Krepšinis. Europos 

taurė. Panevėžio 

„Lietkabelis“–Bo-
lonijos „Virtus 
Segafredo“. 

 21.00 Žinios. Sportas. 
Orai.

 21.30 Premjera. „Vatikano 
muziejai. Tarp 
žemės ir dangaus“.

 22.35 Atspindžiai. 
Paveldo kolekcija. 

 23.00 Veranda. 
 23.30 „Erdvės menas. 

Kūrybiškumas 
ir patogumas. 
Svajonių namai“.

 24.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 Žagarės vyšnių 

festivalis 2016 
„Viskas yra gerai“. 

 1.40 „Vakarėja“ su 
Martynu Starkumi. 

 3.10 Stambiu planu. 
 4.05 Krikščionio žodis. 
 4.20 Prisikėlimo 

liudytojai. Lietuvos 
kankinystės kelias.

 4.35 „Laikinosios 
sostinės feno-
menas. Valstybės 
radiofonas“.

 5.05 Kultūringai su 
Nomeda. 

TV1
 6.50 „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. Ledinė upė“
 22.55 „Aukštakulnių 

kerštas“.
 0.55 „Mano likimas“.
 2.45 „Vera. Kvailelis“.
 4.20 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Kobra 11“.
 8.30 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 9.00 Vienam gale 

kablys.
 9.30 „Šaunioji įgula“.
 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 „Šaunioji įgula“.
 19.00 „Vedęs ir turi 

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

kelionės“.
 22.50 „Kvantikas“.
 0.40 „X mutantai“.
 2.25 „Rouzvudas“.
 3.15 „Vaiduoklių ieško-

tojai“.

antradieniS, rugsėjo 29 d. Saulė teka 7.16, leidžiasi 19.01, dienos ilgumas 11.45. 
Priešpilnis. Vardadieniai: Gabrielius, Mykolas, Rapolas, Kęsgailas, Kęsgailė, Michalina, Mykolė.

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 LR Seimo rinkimų 

debatai. 
 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 Premjera. „Užver-

buotas 2“.
 23.50 „Alpių detektyvai“.
 0.40 Šventadienio 

mintys. 
 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 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite. 
 4.30 Išpažinimai. 
 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 „Atpildas“.
 0.40 „Mirtinas ginklas“.
 1.40 „Audros sūkuryje“.
 3.15 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

 4.45 „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 „Juodoji jūra“.
 22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
 22.18 „Juodoji jūra“.
 0.25 „Įrodytas nekal-

tumas“.
 1.20 „X failai“.
 2.10 „Amerikiečiai“.
 3.05 „Ką mes veikiame 

šešėliuose“.
 3.30 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 3.55 „Įrodytas nekal-
tumas“.

 4.50 Ekstrasensų mūšis.

BTV
 6.00 „Strėlė“.
 7.00 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.15 „Teisingumo 

agentai“.
 9.15 „Ekstrasensai tiria“.
 10.20 „Kobra 11“.
 11.25 „Mirtinas ginklas“.
 12.30 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 13.30 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.50 „Teisingumo 

agentai“.
 15.55 „Ekstrasensai tiria“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Kobra 11“.
 18.30 „Strėlė“.
 19.30 „Mirtinas  

ginklas“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Priverstinis 

kerštas“.
 22.50 „Eilinis Džo. Kobros 

prisikėlimas“.
 1.05 „Būk ekstremalas“.
 2.05 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.

Dzuijos 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 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 
politika Lietuvoje ir 
pandemija“.

 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.
 22.58 Orai.
 23.00 Seimo rinkimų 

debatai „Sveikatos 
politika Lietuvoje ir 
pandemija“.

 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 2016 
„Viskas yra gerai“. 

 6.55 Kauno bažnyčios: 
miesto tapatumo 
kodas. Šv. Pran-
ciškaus Ksavero 
(Jėzuitų) bažnyčia.

 7.00 Gamina vaikai. 
 7.30 „Peliukas Lukas“.
 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“.
 16.15 „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 Ekologiška. 
 19.35 „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 2016 
„Viskas yra gerai“. 

 1.30 Šoka Lietuva.
 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
 6.50 „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. Kvailelis“.
 22.55 „Aukštakulnių 

kerštas“.
 0.55 „Mano likimas“.
 2.45 „Bjauri tiesa“.
 4.20 „Tėvas  

Motiejus“.

TV6
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Kobra 11“.
 8.30 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 9.00 Gyvūnų manija.
 9.30 „Šaunioji įgula“.
 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 „Šaunioji įgula“.
 19.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 20.00 „Nuogi ir  

įbauginti“.
 21.00 „Mitas“.
 23.35 Sandėlių karai.
 0.35 „Kvantikas“.
 1.30 „X mutantai“.
 3.10 „Rouzvudas“.
 4.00 „Vaiduoklių ieško-

tojai“.
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aSmeniniai Skelbimai nemokamai !!!

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

Skelbimus priimame:
BENDRAUKIME!
TEl. 8 670 38882.

E. p.  dzukuzinios@gmail.com

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.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

Parduodu arpą, gerai vei- •kiantis, kaina 200 Eur, grėblį 
vartytuvą, veikiantis, kaina 
400 Eur. Tel. 8 686 54040.

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.

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“

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
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.

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.

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. 

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

Motociklą JAWA, IZH arba  •DNEPR. Tel. 8 668 63253.

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.

PARDUODA
TRANSPORTO PRIEMONĖS

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.

GYVULIAI

Ožką ir ožkytę.   •Tel. 8 688 88441.

Ėringas avis.   •Tel. 8 642 07624.

AUGALAI

Bulves: maistinės – 0,24  •Eur/kg, pašarinės – 0,10 Eur/
kg,  ir česnakus – 4 Eur/kg.  
Tel. 8 606 78019.

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.

Norgaudas Pilvinis atlieka 
geodezinius (kadastrinius) 

matavimus
Tel. 8 680 83000.

Didelis biuro 
popieriaus 

pasirinkimas.

 KNYGYNĖLIS,
Seinų g. 12, Lazdijai.

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.

PASLAUGOS
Taisome automatines skal- •bimo 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 pasterizuoja- •me 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 

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

Antspaudų gamyba 
pagal užsakymą

gaminame ir 
montuojame: 

• kraigus, 
• vėjines, 
• palanges, 
• pakalimus, 
• žaliuzines tvoras, 
• kaminų skardinius.

tel. 8 621 99958.

teritorijose ir kapuose.  
Tel. 8 627 49416.

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

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

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.

Dengiame stogus, 
aTLieKame šiltinimo, 

karkasų įrengimo, dailylenčių 
montavimo ir kitus 

statybos darbus. 

Tel. 8 631 91211.
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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

,
.


