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Gausios policijos pajėgos ieškojo turtą 
prievartavusių ir auką padegusių plėšikų 

Lazdijuose, Kauno gatvėje, 
į nuosavą namą pirmadienį 
įsibrovė trys kaukėti vyrai.

Įsibrovėliai surišo 36 metų moterį 
ir jos 13-metę dukrą, grasino į pis-
toletą panašiu daiktu ir reikalavo 
pinigų ir juvelyrinių dirbinių, o 
namo grįžusį šeimininką surišo 
ir apipylę degiu skysčiu padegė. 
Vyras gydomas ligoninėje.

Įtariamųjų plėšikų ieško gau-

sios Lazdijų policijos komisariato 
pajėgos. 

Į pagalbą išvyko ir Alytaus pa-
reigūnai.

Policijos teigimu, nuo kaukėtų 
asmenų nukentėjęs Kauno gatvės 
gyventojas jiems yra žinomas. 
Neoficialiomis žiniomis, nuken-
tėjęs asmuo gali būti susijęs su 
kontrabanda.

Dėl turto prievartavimo Aly-
taus apskrities policija jau pradėjo 

ikiteisminį tyrimą.
Alytaus apskrities vyriausio-

jo policijos komisariato atstovė 
Kristina Janulevičienė informa-
vo, kad sulaikytas vienas įtaria-
mųjų plačiai nuskambėjusioje 
Lazdijų plėšimo istorijoje. Prie 
sulaikymo prisidėjo ir Valstybės 
sienos apsaugos tarnybos parei-
gūnai.•
Alytausgidas.lt

Kodėl Socialinių paslaugų centras 
virsta kreivų veidrodžių karalyste?

A
r tai, kad įstaigo-
je nuolat keičiasi 
buhalterės, maži-
nami etatai, nors 
darbų apimtys 
nemažėja, būriai 

darbuotojų savo noru palieka 
įstaigą, už papildomus darbus 
nemokamas atlygis, už rizikin-
gą darbą COVID-19 laikotarpiu 
vieniems skiriamos solidžios pre-
mijos, o ypač rizikavusiems – vos 
50 eurų, yra normalu? 

Toks klausimas kyla, klausantis 
Lazdijų socialinių paslaugų cen-
tro darbuotojų skundų apie situa-
ciją šioje savivaldybės valdomoje 
įstaigoje. Nors centro direktorė 
tikina, jog viskas jos valdose yra 
gerai, tačiau žmonių skundai ir 
papasakotos nuoskaudos verčia 
abejoti įstaigos vadovės žodžiais 
ir kompetencija.

Sulaukė juokingo atlygio 
Šio centro darbuotoja Vilma Juš-
kauskienė „Dzūkų žinioms“ pa-
pasakojo apie patirtą neteisybę ir 
direktorės savivaliavimą. J. Marcinkienė: „Darbuotojai įstaigą palieka savo noru, niekieno neverčiami. Socialinių paslaugų centre dirba puikus kolektyvas, nesame gavę skundų dėl 

darbuotojų patiriamos įtampos ar panašių dalykų“.
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SavaitėS komentaraS 
Rinkėjai su trenksmu iš Seimo išspyrė V. Tomaševskio šutvę ir „bebrus“

Algimantas Mikelionis
Prisipažinsiu nemušamas, kad 
pirmo turo Seimo rinkimų rezul-
tatai daugiamandatėje apygardoje 
mane gerokai nudžiugino. Visą 
pirmadienį džiūgavau trindamas 
rankas arba jas pakėlęs į viršų 
suspaudęs kumščius juos įnir-
tingai pakratydavau. Taip, gerai 
žinau, kad džiūgauju per anksti, 
bet sakykit, mielieji, kas gali man 
uždrausti būti geros nuotaikos? 

Esu iki kaulų smegenų deši-
nysis rinkėjas ir Seimo pirmo 
turo rinkimų rezultatai iš tikrųjų 
negali nedžiuginti. Taip, dar vi-
siškai nėra jokių garantijų, kad po 
antrojo turo bus sudaryta centro–
dešinės koalicija, bet teigti, kad 
konservatoriai, Laisvės partija ir 
Lietuvos Respublikos liberalų są-
jūdis pasiekė prastą ar tik viduti-

nį rezultatą, irgi negalima. Prieš 
pirmąjį turą tikėjausi prastesnio 
rezultato, o juk taip ir galėjo at-
sitikti, bet, laimei, miestai pasa-
kė griežtą ne valstiečiams, iškėlė 
konservatorius, Laisvės partija 
neįtikėtinai nelauktai ir gerai pa-
sirodė provincijoje, o miestuose 
iš viso parodė puikų rezultatą ir 
pirmame ture gavo net devynis 
mandatus. Beveik kiekvieną 
mėnesį šiame laikraštyje anali-
zuodavau laikraštyje „Lietuvos 
rytas“ pateikiamus visuomenės 
nuomonės apklausos bendrovės 
„Vilmorus“ apklausų rezultatus ir 
matydamas prastus Laisvės par-
tijos duomenis ir aš patikėjau, 
kad ši partija, ko gero, nepateks 
į Seimą. Ir štai kokia netikėta ir 
maloni staigmena! Žinoma, tikė-
jausi žymiai geresnio Lietuvos 
Respublikos liberalų sąjūdžio re-
zultato, bet juk svarbiausia, kad 
ši partija pateko į Seimą.

Stipriai nudžiugino ir tikrai geri 
konservatorių rezultatai, nes kaip 
ten bebūtų, tai pagrindinė politinė 
jėga, aršiai nepritarianti ir nesi-
taikstanti su ketverius metus vals-

tiečių daromomis nesąmonėmis ir 
absurdo teatro elementais. Žino-
ma, primins realistas, dar anksti 
triumfuoti ir džiūgauti, bet bent 
jau tikrai optimistiškai galima 
žvelgti į antrą turą, kuriame labai 
daug konservatorių kandidatų.

Bet tikrą euforiją patyriau, kai 
sužinojau, kad iš Seimo su di-
džiausiu trenksmu buvo išspirta 
prokremliška ir prolukašenkinė 
V. Tomaševskio partija, kuri neturi 
nieko bendro su tikru lenkiškumu 
ir daro didžiausią gėdą Lenkijai, 
nes pastaroji valstybė kaip tik yra 
nusiteikusi prieš Kremlių valdantį 
V. Putino režimą ir ūsuoto Minsko 
šėtono A. Lukašenkos tironiją. 
Lietuvos rinkėjai aiškiai parodė, 
kad tokiai jėgai, kuri telkia pa-
tamsių jėgas, nėra vietos laisvoje, 
šviesioje ir demokratinėje Lietu-
vos valstybėje. Itin smagiai kaip 
šampano kamštis per pašėlusią 
šventę iš Seimo išlėkė Lietuvos 
socialdemokratų darbo partijos 
„bebrai“, kurie jau seniai yra po-
litiškai mirę, tik dar tarsi prisu-
kami žaisliukai kažką nerišlaus ir 
neaiškaus burbėję Seime.

Adomo Žilinsko piešinys.

Labai svarbu, kad iš Seimo iš-
lėkusi V. Tomaševskio šutvė ir 
„bebrų“ draugija negalės suda-
ryti koalicijos su valstiečiais ir 
tokiu būdu pastarieji neteko itin 
svarbių ir reikalingų savo apgai-
lėtinų partnerių mandatų. V. To-
maševskio partijai buvo kaip rei-
kalas atlyginta už J. Narkevičiaus 

akivaizdų melą ir machinacijas, 
V. Tomaševskio Lietuvos vals-
tybės dergimą ir pasisakymus, 
ginančius apsišaukėlį Gudijos 
prezidentą A. Lukašenką, Z. Je-
dinskio paistalus, teigusio, kad 
Minsko šėtono jėgos struktūros 
daužydamos taikius protestuoto-
jus gina Gudijos konstituciją.•

Jotvingių krašto žmonės balsavo kitaip nei visa Lietuva
Praėjusį sekmadienį vykę 
Seimo rinkimai parodė, jog 
daugiausia pasitikėjimo 
juose sulaukė Tėvynės są-
junga-Lietuvos krikščionys 
demokratai, surinkę 24,8 
procento rinkėjų balsų. 
Įdomu tai, jog Jotvingių 
rinkimų apygardos rin-
kėjai – Lazdijų rajono ir 
Druskininkų savivaldybės 
gyventojai – pirmenybę 
atidavė kitai politinei jėgai 
– Lietuvos valstiečių ir 
žaliųjų sąjungai, už kurią 
balsavo net 25,61 proc. arba 
4169 Jotvingių apygardos 
rinkėjai. 

laukia antraSiS turaS
Mūsų apygardos rinkėjų aktyvu-
mas nebuvo labai didelis – 46,92 
proc., kai tuo tarpu Lietuvos rin-
kėjų aktyvumo rodiklis – 47,5 
proc. Iš viso šiuose Seimo rin-
kimuose Jotvingių apygardoje 
balsavo 16 280 rinkėjų. 

Tarp šios apygardos vienman-
datininkų, surinkusių daugiausia 
rinkėjų balsų ir išėjusių į antrąjį 
rinkimų turą, – „valstietis“ Ze-
nonas Streikus (25,18 proc.) ir 
konservatorius Vilius Semeška 
(18,77 proc.). Taigi, spalio 25 
dieną visų apygardos rinkėjų 
laukia dar vienas pasirinkimas: 
ką išrinkti savo atstovu Seime – 
Z. Streikų ar V. Semešką? 

Jotvingių vienmandatėje 
apygardoje dėl Seimo mandato 

kovojo 11 kandidatų. Kaip jau 
buvo minėta, daugiausia balsų 
pirmajame ture surinko „valstie-
tis“ Z. Streikus, antroje vietoje – 
konservatorius V. Semeška. Tre-
čiojoje pozicijoje labai nedaug 
atsilikęs nuo V. Semeškos liko 
socialdemokratas Justas Pankaus-
kas (16,97 proc.), ketvirtojoje 
vietoje – Darbo partijos atstovas 
Feliksas Petrauskas (7,82 proc.), 
penktojoje – liberalas Paulius 
Malžinskas (4,20 proc.), šeštoji 
liko „žalioji“ Dovilė Lileikienė 
(4,16 proc.). 

Toliau rikiuojasi Krikščionių 
sąjungos atstovas Jonas Matu-
levičius (3,98 proc.), Laisvės 
ir teisingumo partijos atstovas 
Rimvydas Žagunis (3,91 proc.), 
socialdarbietis Remigijus Alek-
sandras Viniarskas (3,21 proc), 
Centro partijos–tautininkų  
atstovas Ričardas Vyšniauskas 
(2,40 proc.), paskutinis liko parti-
jos „Lietuva – visų“ atstovas Al-
gimantas Belzus (1,81 proc.).

atvirai palaikė merai
Analizuojant, kuriose apylinkėse 
į antrąjį turą patekę kandidatai 
surinko daugiausia balsų, galima 
teigti, jog Z. Streikus didžiausio 
palaikymo sulaukė Druskininkų 
savivaldybėje esančiose apylin-
kėse – Atgimimo, Eglės, Grūto, 
Švendubrės. 

Kas galėtų paneigti, kad daug 
palaikymo sulaukti Z. Streikui 

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovas Zenonas 
Streikus.

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų 
atstovas Vilius Semeška.

KNYGYNĖLIS, 
Seinų g. 12, Lazdijai. 
Tel. (8 318) 53 085.

aSmeniniai Skelbimai nemokamai!   
tel.: (8 318) 53085, 8 670 38882, 

el. p. dzukuzinios@gmail.com
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Kaip spręsti ūkininkų ir vilkų konfliktus
Rugsėjo mėnesį baigėsi 
paraiškų pagal Lietuvos 
kaimo plėtros 2014–2020 
metų programos (KPP) 
priemonės „Investicijos į 
materialųjį turtą“ veiklos 
sritį „Prevencinių prie-
monių taikymas prieš 
vilkų ūkiniams gyvūnams 
daromą žalą“ teikimas. 
Tai – nauja KPP veiklos 
sritis, paraiškos šįmet 
renkamos antrą kartą. 
Vis tik norinčiųjų pa-
sinaudoti parama ne-
trūksta – preliminariais 
duomenimis, pateiktos 82 
paraiškos. Gamtos ap-
saugos asociacijos (GAA) 
„Baltijos vilkas“ tarybos 
pirmininkas Andrius 
Laurinavičius džiaugiasi 
iniciatyva ūkininkų ir 
vilkų konfliktus spręsti 
kitaip – taikiai ir huma-
niškai. 

Skepticizmą įveikS parama
GAA „Baltijos vilkas“ tarybos 
pirmininkas A. Laurinavičius 
sako, kad džiaugiasi ūkininkams 
teikiama parama, ir viliasi, kad 
pareiškėjų ateity daugės. 

„Bendra tendencija nėra pa-
lanki – vyrauja skepticizmas, 
žmonės nepasitiki siūlomomis 
priemonėmis. Labai dažnai su-
klaidina medžiotojai, teigian-
tys, kad nuo vilkų neapsaugos 
niekas. O kai paklausiame jų, 
kurias priemones išmėgino, su-
laukiame tylos arba įvardijamos 
senosios priemonės, kurios net 
nėra skirtos apsaugai nuo vilkų: 
trys elektrinio piemens virve-
lės iki kelių, neįtvirtinti tinklai. 
Mūsų patirtis parodė ką kitą. 
Išmėginome tinkamai įrengtus 
elektrinius aptvarus, tinklus – 
tai tikrai veikia, konsultavome 
kitus – niekas nebenorėtų grįžti 
prie ankstesnių būdų. Manau, 
kad ir ūkininkai įsigis, įsirengs, 

Gamtos apsaugos asociacijos „Baltijos vilkas“ tarybos pirmininkas Andrius 
Laurinavičius džiaugiasi iniciatyva ūkininkų ir vilkų konfliktus spręsti kitaip 
– taikiai ir humaniškai. (freepik.com nuotr.)

išbandys ir patirs naudą. Galbūt 
tada mūsų požiūris pamažu ims 
keistis“, – tikisi A. Laurinavi-
čius. 

GAA „Baltijos vilkas“ nariai 
lanko ūkininkus, kurių gyvulius 
užpuolė arba bandė užpulti vilkai. 
A. Laurinavičius pasakoja, kad 
neretai susiduria su pykčiu ir noru 
atkeršyti. „Ir tai visai suprantama 
– skaudu matyti užpultus savo 
gyvulius. Bet tai yra tik emocija. 
Stengiamės nuraminti, pasikalbė-
ti, paaiškinti vilko elgseną – kad 
jo tokia prigimtis, kad užpuolimas 
nėra kažkaip išskirtinai nukreiptas 
prieš konkretaus žmogaus gyvu-
lius, teritoriją ir keršyti šiam žvė-
riui nereikia“, – pasakoja tarybos 
pirmininkas. 

Skaičiai neDiDeli
Kiekvienais metais Lietuvos ūki-
ninkai patiria nuostolių dėl plėš-
rūnų. Ir nors dažnai kaltė tenka 
vilkams, ganyklose gyvulius pul-
dinėja ir sulaukėję šunys. 

„Aišku, gyvulį užpuolė šuo ar 
vilkas – ūkininkui nuo to nė kiek 
nelengviau. Bet apsaugos priemo-
nės išsprendžia abi bėdas – saugo 
ir nuo vienų, ir nuo kitų. Realybė 
tokia, kad pagal auginamų gy-
vulių skaičių mūsų šalyje vilkų 
užpuolimai nesiekia nei procen-
to. Skaičius tikrai nėra didelis, 
bet pavienių atvejų užtenka, kad 
būtų imamasi gąsdinimų ir ku-
riami apibendrinimai“, – sako 
A. Laurinavičius. 

Vilkas, anot jo – retas, ekosis-
temai itin svarbus gyvūnas, re-
guliuojantis miško populiaciją, 
apsaugantis nuo ligų proveržių. 
„Jeigu bus naudojamasi tinka-
momis apsaugos priemonėmis, 
vilkas liks miške, kur ir turėtų 
būti, o ne šeimininkaus ūkininko 
laukuose. Mažiau vieni kitus pa-
stebėsime, o jei ir pastebėsime, tai 
nebent pasigrožėsime, kad mūsų 
gamta yra turtinga ir, svarbiausia, 
gyva“, – pokalbį užbaigia pašne-
kovas. 

ir SmulkiemS šeimoS ūkiamS
Kaip ir po pirmojo pavasarį vy-
kusio kvietimo, šįkart paramos 
lėšų užteks visiems pareiškėjams. 
Jais gali būti fiziniai ir juridiniai 
asmenys, užsiimantys žemės ūkio 
veikla ir teisėtais pagrindais val-
dantys žemės sklypus, kuriuose 
numatoma įrengti apsaugos prie-
mones. Beje, pakeitus priemonės 
veiklos srities įgyvendinimo tai-
sykles, dėl paramos galėjo kreip-
tis ir smulkūs šeimos ūkiai. 

Šiam paraiškų teikimo etapui 
buvo skirta 475 747 Eur Europos 
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir 
Lietuvos biudžeto paramos lėšų. 
O bendra prašoma paramos suma 
sudaro 359 928 Eur. Didžiausia 
galima paramos suma vienam 
pareiškėjui – 5 000 Eur. 

Pareiškėjams bus kompensuo-
jamos išlaidos už gyvulių apsau-
gos nuo vilkų priemonių (vielinis 
elektrinis aptvaras ir (arba) jo da-
lys; juostinis elektrinis aptvaras 
ir (arba) jo dalys; tinklinis elek-
trinis aptvaras ir (arba) jo dalys; 
elektros tiekimo ir palaikymo 
įrenginys (-iai) ir (arba) jo (-ų) 
dalys) įsigijimą. 

Pareiškėjai įsipareigoja šias 
priemones įrengti laikydamiesi 
visų įgyvendinimo taisyklėse nu-
matytų techninių reikalavimų bei 
rekomendacijų. Taip pat privalu 
užtikrinti, kad minėtos apsaugos 
priemonės tinkamai veiktų iki 
projekto kontrolės laikotarpio pa-
baigos – t. y. penkerius metus po 
paskutinės paramos išmokėjimo 
dienos. 

Jeigu priemonės, kompensuoja-
mos paramos lėšomis, yra sugadi-
namos, jas pareiškėjai turi atkurti 
savomis lėšomis ne mažesnės 
vertės ir techninių parametrų. 

aktyviauSi — uteniškiai
Parama pagal priemonės vei-
klos sritį teikiama toms inves-
ticijoms, kurios įgyvendinamos 
savivaldybėse,  kuriose yra di-
delė tikimybė patirti vilkų da-
romą žalą ūkiniams gyvūnams. 
T. y., kuriose vilkų ūkiniams 
gyvūnams daromos žalos atvejų 
fiksuota ne mažiau kaip penkis 
kartus per penkerius paskuti-
nius metus. Į tokių savivaldy-
bių sąrašą patenka Šilalės r., 
Vilkaviškio r., Klaipėdos r., 
Alytaus r., Varėnos r., Rokiš-
kio r., Anykščių r., Ignalinos 
r., Biržų r., Lazdijų r., Kalvari-
jos, Kaišiadorių r., Kupiškio r., 
Ukmergės r., Trakų r., Tauragės 
r., Elektrėnų, Molėtų r., Širvintų 
r. ir Prienų r.

Tiesa, šiuo paraiškų teikimo 
etapu geografija išplėsta. Pa-
raiškas teikti galėjo ir ūkinin-
kai iš dar šešių šalies rajonų: 
Jurbarko r., Kėdainių r., Šal-
čininkų r., Telšių r., Utenos r., 
Zarasų r. 

Nacionalinės mokėjimo 
agentūros prie Žemės ūkio mi-
nisterijos specialistų duome-
nimis, pareiškėjai aktyviausi 
buvo Utenos rajone. Čia iš viso 
pateikta 10 paraiškų. Aštuonias 
paraiškas pateikė sklypų, esan-
čių Širvintų r. sav., savininkai, 
septynias – Anykščių r. sav., 
po šešias – Telšių ir Ignalinos 
r. sav., po penkias – Tauragės, 
Šilalės ir Klaipėdos r. sav., po 
keturias – Prienų ir Alytaus r. 
sav., tris – Molėtų r. sav., po dvi 
– Zarasų, Vilkaviškio, Ukmer-
gės, Lazdijų, Kauno, Kalvarijos 
ir Kaišiadorių r. sav., po vieną 
– Biržų, Rokiškio, Jurbarko, 
Elektrėnų ir Šalčininkų r. sav.

Užs. Nr. 10

aukSinėS mintyS Vilius Semeška: Stiprūs, kai esame kartu! 
Nuoširdžiai dėkoju Jums už išreikštą pasiti-

kėjimą pirmajame Seimo rinkimų ture.
Kartu tardamiesi, vieningai mes galime dar 

daugiau padaryti, kad čia, Dzūkijoje, būtų daug 
geriau gyventi. Esu toks kaip ir Jūs – paprastas 
žmogus, mylintis savo kraštą, valstybę ir žmones 
– tautiečius, kaimynus, visus, kuriems rūpi mūsų 
gyvenimas šiandien ir mūsų vaikų ateitis.

Noriu padėti tiems, kam šiandien sunku, noriu 
paskatinti tuos, kam šiandien sekasi. Tam, kam 
reikia meškerės, reikia ją duoti dabar, o tuos, kam 
reikia žuvies, privalu pamaitinti nedelsiant.

Esu pasiruošęs, turiu pakankamai patirties 
tapti Seimo nariu. Atiduosiu visas jėgas, ener-
giją ir savo sukauptą patirtį, kad pritrauktume 
investicijas, kartu įgyvendintume inovatyvius 
projektus, kurie bus naudingi vietos gyvento-
jams.

Savo veikloje įsipareigoju veikti vadovaujantis 
skaidrumo, sąžiningumo ir lygiateisiškumo prin-
cipais. Dzūkiškai nuošidziai prašau Jūsų ateiti į 
rinkimus ir balsuoti UŽ.
Politinė reklama, apmokėta iš Viliaus Semeškos rinkimų 
sąskaitos, užsakymo Nr. 30
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Jauniems ūkininkams parama — didelė paspirtis kurtis
Du vasaros mėnesius 
buvo priimamos pa-
raiškos pagal Lietuvos 
kaimo plėtros 2014–2020 
metų programos (KPP) 
priemonės „Ūkio ir 
verslo plėtra“ veiklos 
sritį „Parama jaunųjų 
ūkininkų įsikūrimui“. 
Nacionalinei mokėjimo 
agentūrai prie Žemės 
ūkio ministerijos (NMA) 
teiktos jaunųjų ūkininkų 
paraiškos yra jau suri-
kiuotos į pirmumo eilę. 
NMA paskelbė, jog su-
laukta per 550 paraiškų 
paramai gauti, bendra 
visų pareiškėjų prašoma 
paramos suma sudarė 
apie 20,3 mln. eurų. 
Utenos rajono jaunieji 
ūkininkai, šia parama 
pasinaudoję prieš pen-
kerius metus, džiaugiasi 
svaria paspirtimi ku-
riantis.

pavyzDyS — tėtiS
Utenos rajono Tauragnų se-
niūnijoje galvijus laikantis 
Arūnas Gimžauskas pomėgį 
ūkininkauti perėmė iš tėvų – jo 
tėtis Antanas Gimžauskas yra 
jau prityręs ūkininkas, savo 
ūkį įkūręs iškart žlugus kolū-
kiams. Tiesa, sūnus nusprendė 
imtis kitos veiklos. Tėtis turi 
pieno ūkį ir kasmet deklaruoja 
apie 120 ha pasėlių (augina 
pašarines kultūras – miežius 
ir kvietrugius), o sūnus augina 
limuzinų veislės ir kitus mėsi-
nius galvijus.

Jaunasis ūkininkas, ne kartą 
apdovanotas Utenos rajono 
savivaldybės administra-
cijos už darbštumą vystant 
savo ūkį, atskleidė, jog ūki-
ninkauja tėvų žemėje – šiuo 
metu augina apie trisdešimt 
mėsinių galvijų, dešimt pie-
ninių karvių, dvidešimt du 
limuzinus.

vizija – plėStiS ir augti
Anot A. Gimžausko, paskata 
atsiskirti ir pradėti savaran-
kišką veiklą būtent ir buvo 

Jaunas Utenos rajono ūkininkas Arūnas Gimžauskas augina mėsinius 
limuzinų veislės galvijus. (Jurgitos Ulkienės nuotr.)

galimybė pasinaudoti Europos 
Sąjungos (ES) parama jaunie-
siems ūkininkams. „Tuo labiau, 
kad ji dengia išlaidas šimtu pro-
centų, nereikia turėti savo lėšų“, 
– pabrėžė pašnekovas ir pridūrė, 
kad už gautą pirmąją paramą 
įsigijo veislinių galvijų ir pašarų 
dalytuvą.

Vėliau, kaip prisipažino 
vyras, dar gavo pinigų pagal 
KPP priemonės „Investicijos į 
materialųjį turtą“ veiklos sritį 
„Parama investicijoms į žemės 
ūkio valdas“. Per penkerius sa-
varankiško ūkininkavimo me-
tus, pasinaudojęs ES parama, 
jaunasis ūkininkas pasistatė 
tvartą, siloso tranšėją, įsigijo 
du traktorius – vieną su fronta-
liniu krautuvu, kitą – be priedų. 
A. Gimžauskas įsitikinęs, kad, 
net ir praėjus tokiam gana ne-
trumpam laiko tarpui, jo ūkis 
– pradinėje stadijoje. Jam dar 
reikia augti, į jį reikės investuoti 
nemažai ne tik lėšų, bet ir darbo. 
Net ir mums kalbantis, jaunasis 
ūkininkas darbavosi prie naujo 
projekto – pavėsinės gyvuliams, 
kad ir žiemą jie turėtų galimy-
bę išeiti pabūti gryname ore ir 
prasimankštinti.

ūkiS — tuščiame lauke
Kaip sakė Daugailių seniūnijoje 
įsikūręs Žydrūnas Januškevi-
čius, kurtis nuo nulio, kai neturi 
ūkininkų tėvų ar kitų giminai-
čių, yra gerokai sudėtingiau, bet 
tokiu atveju labiausiai gelbsti 
ES parama. Jaunas ūkininkas 
prisipažino, kad teko gyventi 
bei dirbti užsienyje – emigranto 
duoną ragavo daugiau nei me-
tus. Grįžus į gimtinę, laukė ne 
pyragai – teko pabūti bedarbiu. 
Štai tada, pasak pašnekovo, ir 
šovė mintis tapti ūkininku.

Pradžia, kaip jau minėjo pa-
šnekovas, nebuvo lengva ir be 
priekaištų. Anot Ž. Januškevi-
čiaus, dabartiniame kaime sun-
ku ne tik nusisamdyti pagalbinių 
darbininkų, nes niekas nenori 
dirbti, bet ir išsinuomoti žemės. 
„Gaunant pašalpą, matyt, labai 
sudėtinga atsikelti nuo sofos ir 
pradėti dirbti“, – kaimo žmonių 
logiką dėstė ūkininkas. Be to, 
kaip teigė vyras, dažnas išmo-
kas už žemę smulkindamas žolę 
gauna didesnes nei jo pasiūlytas 
sumokėti nuomos mokestis.

Su parama — į priekį
Mėsinius galvijus auginantis 

Ž. Januškevičius sakė, kad už 
paramos jauniesiems ūkinin-
kams lėšas įsigijo traktorių, 
savo jėgomis nusipirko prie-
kabą, šienapjovę, grėblį, pasi-
statė reikalingus pastatus, įsigijo 
galvijų. Jaunas vyras rankų ne-
nuleidžia – išmėgina visokias 
galimybes: lanko kursus ūki-
ninkams, bando surasti įvairių 
nišų savo auginamų galvijų 
mėsai realizuoti. „Ūkininkauji, 
domiesi, nesėdi vietoje, ieškai 
sprendimų, įdomesnių bei nau-
dingesnių galimybių“, – kalbėjo 
jis. Pašnekovas sakė, kad bando 
gaminti šviežios mėsos dešreles 
ir jas parduoti, taip pat savo rei-
kmėms bei parduoti užaugina 
bulvių. Anot jo, plušėti tenka 
nuo ankstaus ryto iki vėlaus 
vakaro, o nuo pavasario pra-
džios jis teturėjo kelias poilsio 
dienas. „Štai jau penkti metai, 
bet dar vis vargstu, dar daug 
darbo tenka atlikti rankomis“, – 
tikino ūkininkas, į ateitį žiūrintis 
optimistiškai.

Pradėjęs kurti ūkį, po kelerių 
metų Ž. Januškevičius kreipėsi 
paramos pagal KPP priemonės 
„Investicijos į materialųjį turtą“ 
veiklos sritį „Parama investici-
joms į žemės ūkio valdas“ savo 
galvijininkystės ūkiui moder-
nizuoti bei plėsti. „Parama yra 
gerai, – teigė jaunasis ūkinin-
kas. – Be jos nebūtų ir mano 
ūkio, nes žemės ūkio technika 
labai brangi, pačiam jos įpirkti 
neišeitų.“

Skirta papilDomų lėšų
Primintina, jog parama pagal 
KPP veiklos sritį „Parama jau-
niesiems ūkininkams“ teikiama 
pareiškėjams, planuojantiems 
užsiimti žemės ūkio produktų 
gamyba bei prekinių žemės ūkio 
produktų, pagamintų (išaugin-
tų) jaunojo ūkininko valdoje, 
apdorojimu, perdirbimu ir tie-

kimu rinkai. Dėl paramos buvo 
kviečiami kreiptis ne vyresni 
nei 40 metų ūkininkai, įregis-
travę žemės ūkio valdą ir ūkį 
savo vardu, pirmą kartą besi-
steigiantys žemės ūkio valdoje 
ir ūkyje kaip ūkio valdytojai. 
Didžiausia paramos suma vie-
nam projektui įgyvendinti – 40 
tūkst. eurų. Parama teikiama 
kaip 100 proc. išmoka.

Kaip informavo NMA, atli-
kus pirminį paraiškų vertinimą, 
pirmumo eilėje atsidūrė 511 
paraiškų. Bendra prioritetinėje 
eilėje esančių paraiškų prašo-
ma paramos suma sudaro 18 
738 425 eurus. Šiam paraiškų 
priėmimui buvo skirta 16 866 
963 eurai paramos lėšų.

Iš visų pirmumo eilėje esan-
čių paraiškų paramos visiškai 
pakanka 369 jauniesiems 
ūkininkams, surinkusiems 
50,50–75 prioritetinius atran-
kos balus.

50 prioritetinių atrankos 
balų surinkusioms paraiš-
koms paramos lėšų pakako 
iš dalies – suskaičiuota, jog 
tokių paraiškų yra 142. Bendra 
prašoma paramos suma sudaro 
4 972 565 eurus, tačiau joms 
visoms finansuoti reikia be-
veik 1,9 mln. eurų papildomų 
paramos lėšų. Dėl papildomų 
lėšų skyrimo pareiškėjams, 
surinkusiems vienodą 50 at-
rankos balų skaičių, NMA, 
vadovaudamasi KPP adminis-
travimo taisyklių nuostatomis, 
kreipėsi į Žemės ūkio ministe-
riją. KPP valdymo komitetas 
nutarė skirti trūkstamą 1 871 
462 Eur lėšų sumą 50 atrankos 
balų surinkusioms paraiškoms 
finansuoti, tad bus finansuoja-
mos visos š. m. birželio–liepos 
mėnesiais pateiktos paraiškos, 
surinkusios privalomą atran-
kos balų skaičių.
Užs. Nr. 11

REIKIA 
KOMPOSTO?

Komposto galima įsigyti visose 
Alytaus regione veikiančiose žaliųjų 

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

Alytaus žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje, 
Karjero g. 2, Takniškių kaime, Alovės sen., Alytaus rajone. 
Tel. (8 315) 50331. 
Aikštelės darbo laikas: I –IV 8.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val. 
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

aSmeniniai Skelbimai nemokamai!   
tel.: (8 318) 53085, 8 670 38882, 

el. p. dzukuzinios@gmail.com

KNYGYNĖLIS, 
Seinų g. 12, Lazdijai. 

Tel. (8 318) 53 085.
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Kodėl Socialinių paslaugų centras virsta kreivų veidrodžių karalyste?
Moteris teigė, jog per patį ka-

rantino piką ji dirbo rizikingą 
darbą – vežiojo saviizoliacijoje 
užsidariusiems asmenims maistą 
ir kitus būtinus daiktus. 

„Važinėjau savo automobiliu, 
teko dirbti ir savaitgaliais, dirbau 
daug ir sąžiningai. Paskui išgirdo-
me, jog medikams, socialiniams 
darbuotojams už darbą karantino 
laikotarpiu bus paskirtos premijos, 
savivaldybė premijavimui gavo 17 
tūkst. eurų. Sužinojome, jog kai 
kurie darbuotojai gavo po 130–160 
eurų premijas. Tikėjausi, jog ir aš 
gausiu panašų atlygį už rizikingą 
darbą. Tačiau paaiškėjo, jog mano 
„premija“, atskaičiavus mokesčius, 
sutirpo iki 50 eurų, o centro vai-
ruotojas, vežiojęs į rizikos grupę 
patekusius asmenis į Vilnių, gavo 
50 eurų „ant popieriaus“ premiją. 
Kodėl tokia neteisybė?“ – retoriš-
kai klausė ponia Vilma. 

Pasijutusi neteisingai įvertinta, 
V. Juškauskienė nuėjo pas centro 
direktorę Jolantą Marcinkienę su-
žinoti, kodėl jai paskirta simbo-
linė premija. 

„Man pasakė, kad premijos 
man ir kai kuriems kitiems mūsų 
įstaigos darbuotojams buvo išmo-
kėtos ne iš tų 17 tūkst., kurie buvo 
skirti savivaldybei, bet iš Socia-
linių paslaugų centro biudžeto. 
Direktorė dar metė argumentą, 
jog mažesnes premijas gavo tie 
darbuotojai, kurie dirbo nuoto-
liniu būdu. Tai buvo juokingas 
argumentas – oficialiai aš dirbau 
nuotoliniu būdu, tačiau pas ri-
zikos grupės ir saviizoliacijoje 
esančius asmenis važinėjau ir su 
jais kontaktavau tiesiogiai, nes 
kompiuteriu to daryti buvo tiesiog 
neįmanoma“, – sakė V. Juškaus-

kienė. 
Neišgirdusi direktorės argu-

mentų dėl premijų skirstymo 
principų, pajutusi neteisybę, V. 
Juškauskienė nusprendė nebeda-
lyvauti projekte, prie kurio jau 
kurį laiką dirbo be jokio papil-
domo užmokesčio, nors, pagal 
pareigas, jai toks darbas nepri-
klausė. 

„Nunešiau direktorei projekto 
dokumentus ir pasakiau, jog atsi-
sakau jame dalyvauti. Šį projektą 
vykdėme kartu su savivaldybe, 
su merės patarėja. Direktorė man 
sakė parašysianti įsakymą ir pri-
valėsiu dirbti“, – sakė magistro 
diplomą turinti V. Juškauskienė. 

Situaciją aptarS Su mere
Ponia Vilma teigė, jog įstaigos 
darbuotojų emocinė būsena yra 
labai bloga. Žmonės nuolat pa-
tiria stresą, savo adresu sulaukia 
nepelnytų kaltinimų. 

„Situacija pas mus tikrai bloga 
– vieni darbuotojai atleidžiami, 
jų darbai išdalijami kitiems, ne-
mokant už tai pinigų, buhalterės 
keičiasi kas du mėnesius, neat-
laikiusios įtampos, absurdiškų 
sprendimų, kas mėnesį darbą 
palieka ne po vieną gerą darbuo-
toją. Panašu, jog rajono valdžia 
nežino tikros situacijos mūsų įs-
taigoje – ketvirtadienį mane pri-
ims merė, jai viską papasakosiu. 
Skaudžiausia, kad mes teikiame 
pagalbą kitiems, o patys sulau-
kiame vadovų paniekinimo“, – 
kalbėjo V. Juškauskienė. 

Yra ir daugiau darbuotojų, nu-
sivylusių  neįvertintu jų darbu per 
karantiną.

„Tai yra kolektyvo skaldymas, nes 
visi mes dirbome pandemijos metu 
ir norėjome gauti pažadėtą atlygį, 

bet likome it musę kandę“, – sakė 
kita tos pačios įstaigos darbuotoja, 
nenorėjusi skelbti savo pavardės. 

Stebina DirektorėS 
„vaDyba“
Kai kuriems Socialinių paslaugų 
centro darbuotojams kelia nuos-
tabą keista įstaigos direktorės 
vadyba. 

„Vasarą prasidėjus įstaigos 
struktūros pakeitimams, direk-
torė buvo numačius atleisti du 
jai „nereikalingus“ darbuotojus 
(vieno darbus paskirstant visiems 
kitiems, o kitą pakeičiant „pato-
gesniu“), tačiau ji nenumatė to-
limesnių pasekmių, kad įstaigą 

per keletą mėnesių paliks net 4 
kvalifikuoti specialistai. Net ir 
vyriausioji buhalterė, poste ne-
išbuvusi nė pusės metų, nešė ku-
dašių net neatsisukdama, nes, ko 
gero, pamatė, kad įstaigos direk-
torės kompetencijos labai ribo-
tos“, – pasakojo centro darbuotoja 
(pavardė redakcijai žinoma).

Darbuotojos teigimu, net atėję 
į įstaigą dirbti nauji darbuotojai 
patyliukais šnabžda, kad tokio 
„bardako“ dar nebuvo matę ir kad 
artėjant žiemai, pradeda ieškoti 
naujų darbų. 

Redakcijos žiniomis, įstaigos 
direktorė kiekvieną pirmadie-
nį žygiuoja į savivaldybėje 
vykstančius pasitarimus apie 

įstaigos veiklą, tačiau sugeba 
išlementi kiekvieną kartą vie-
ną ir tą pačią frazę: „Pas mus 
viskas gerai“.

„Direktorė parodo įstaigos va-
dovo nekompetenciją ir visišką 
nesuvokimą apie įstaigos veiklą, 
tačiau paprašyti atlygio iš rajono 
valdžios už neva „sunkų“ savo 
darbą ji nepasikuklina – sau gi 
nieko ne gaila, o darbuotojai pa-
lauks. Juk kiekvienoje įstaigoje 
yra labai gerų dalykų, kuriais 
galima pasidžiaugti, tačiau vi-
sose yra ir problemų, tačiau ne 
kiekvienas vadovas jas sugeba 
įžvelgti ir operatyviai spręsti“, 
– redakcijai pasakojo įstaigos 

darbuotojai.  

vaDovė problemų nemato
Kadangi darbuotojų kaltinimai 
pakankamai rimti, „Dzūkų ži-
nios“ norėjo sužinoti, ką apie tai 
galvoja Socialinių paslaugų cen-
tro direktorė J. Marcinkienė. 

Direktorė telefonu nesutiko 
atsakyti į „Dzūkų žinių“ žurna-
listo klausimus, paprašė pateikti 
klausimus raštu.

Į klausimą, kokiais principais 
buvo skirstomos premijos už 
darbą COVID-19 laikotarpiu, 
direktorė pateikė įspūdingą at-
sakymą – nukopijavo šešių soci-
alinės apsaugos ir darbo ministro 
įsakymų, susijusių su darbuotojų 

skatinimu už darbą per karantiną, 
pavadinimus su visais registraci-
jos numeriais.

Pasidomėjus, ar centro darbuo-
tojų premijavimui buvo naudoja-
mi savivaldybei skirti 17 tūkst. 
Eur, J. Marcinkienė atsakė tei-
giamai.  

Paklausta, ar ji liepianti savo 
darbuotojams dirbti darbus, kurie 
jiems nepriklauso pagal parei-
gybių aprašymą, J. Marcinkienė 
teigė, jog darbuotojai dirba va-
dovaudamiesi pareigybės apra-
šymais. 

Redakciją pasiekė informaci-
ja, kad šioje įstaigoje darbuotojų 
kvalifikacijos kėlimui skirti pini-
gai buvo naudojami kitoms rei-
kmėms. Direktorės paklausėme, 
ar tai tiesa? Taip pat pasidomė-
jome, ar įstaiga neturi finansinių 
problemų?

J. Marcinkienė: „Kvalifikacijos 
kėlimui skirti pinigai yra naudoja-
mi tik kvalifikacijai kelti. Įstaiga 
finansinių problemų neturi.“ 

Direktorės paklausėme, kuo ji 
gali paaiškinti didžiulę darbuo-
tojų kaitą jos vadovaujamoje įs-
taigoje. Ar tai nesusiję su blogu 
mikroklimatu įstaigoje, emocine 
įtampa? 

J. Marcinkienė: „Darbuotojai 
įstaigą palieka savo noru, nie-
kieno neverčiami. Socialinių pas-
laugų centre dirba puikus kolek-
tyvas, nesame gavę skundų dėl 
darbuotojų patiriamos įtampos 
ar panašių dalykų.“

Redakcijos duomenimis, savi-
valdybės vadovybė nėra patenkin-
ta šios įstaigos vadovės darbu. Ar 
vadovams užteks valios pakeisti 
situaciją Socialinių paslaugų cen-
tre, parodys ateitis.•
„Dzūkų žinių“ informacija

„Skaudžiausia, kad mes teikiame 
pagalbą kitiems, o patys 

sulaukiame vadovų paniekinimo“
 V. Juškauskienė

»Atkelta iš 1 psl. 



6 Dzūkų žinios Nr. 42 / 2020 10 15 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt

Krikštonių paminklo epopėjoje panaudota ir karinė strategija 
Kai nuosekliai sieki savo 
tikslo, tenka panaudoti pa-
čias įvairiausias gudrybes, 
užsispyrimą ir net karinės 
strategijos elementus. Tai 
galima pasakyti apie du 
išeivius iš Krikštonių, ku-
rie sugebėjo įveikti vietinės 
bendruomenės pasiprieši-
nimą, pergudrauti rajono 
valdžią ir pastatė paminklą 
partizanams ten, kur buvo 
suplanavę. 

Statė taDa, kai niekaS to 
neSitikėjo
Praėjusio šeštadienio rytą Krikš-
tonių centre darbavosi sunkioji 
technika, plušėjo keletas žmonių. 
Pačiame miestelio centre, šalia 
kardinolo Sigito Tamkevičiaus 
pastatyto kryžiaus, atsirado du 
paminkliniai akmenys. 

Vienas – iš Šeimų parkelio 
perkeltas Krikštonių istorijos 
ženklus įamžinęs akmuo ir nau-
jas – paminklas partizanams, 
kurį savo iniciatyva, nelaukdami  
bendruomenės ir rajono valdžios 
pritarimo, pastatė jo iniciatoriai 
– Vilniuje gyvenantys krikštoniš-
kiai, savo krašto patriotai Vytautas 
Janulevičius ir Bronius Kašelio-
nis. 

V. Janulevičius teigė, jog pa-
minklai praėjusį šeštadienį tikrai 
buvo pastatyti šalia kryžiaus. 

„Kadangi esu kariškis, tai teko 
panaudoti strategijos elementus. 
Viešai sakėme, kad paminklą sta-
tysime spalio 17 dieną, tačiau pa-
darėme kitaip, pastatėme savaite 
anksčiau, kai niekas to nesitikėjo. 
Kadangi valdžiai rūpėjo rinkimai, 
tai jie irgi neturėjo laiko įtarti, 
kad paminklas atsiras anksčiau, 
nei buvome deklaravę“, – sakė 
V. Janulevičius. 

turi raštišką karDinolo 
Sutikimą
Vyriškis teigė, jog darbams buvo 
pasitelkta sunkioji technika, nes 
vieną paminklą reikėjo perkelti iš 
parko, o kitą naujai pastatyti. 

„Viskas buvo padaryta greitai, 
per pusvalandį, niekas nesuspėjo 
sureaguoti. Perkėlėme Krikštonių 
istorijos datų paminklą iš parke-
lio, bendruomenė davė leidimą, 
nes nesirūpino tuo paminklu. 
Taip pat pastatėme partizanams 
skirtą paminklą, kurio neleido 
statyti parkelyje, bet siūlė sta-
tyti ant kalnelio. Ta vieta mums 
buvo nepriimtina, todėl jos at-
sisakėme“, – pasakojo V. Janu-
levičius. 

Jis teigė turintis raštišką kardi-
nolo Sigito Tamkevičiaus leidimą 
paminklą partizanams statyti ša-
lia kryžiaus. Kadangi kryžiaus 
apsaugos zona yra 6 metrai, tai 
paminklai pastatyti šios zonos 
ribose. 

V. Janulevičiaus nuomone, vieta 
paminklams šalia kryžiaus – tikrai 
puiki, juos matys visi, keliaujan-
tieji pagrindine Krikštonių gatve 
ir einantys apsipirkti į Krikštonių 
parduotuvę. 

Paklaustas, kokių pasekmių gali 
sulaukti toks drąsus ir ryžtingas 
patriotų sprendimas, ignoruojan-
tis Krikštonių bendruomenės ir 
Lazdijų rajono valdžios poziciją, 
V. Janulevičius sakė: „Jie gali tryp-
ti kojomis, bet paminklo neiškels. 
Mums tai pavyko padaryti!“

norėjo paStatyti prieš 
atlaiDuS
Rugpjūčio pabaigoje B. Kaše-
lionis ir V. Janulevičius atvežė 
į Krikštonis jų pastangomis ir 
asmeninėmis lėšomis sukurtą 
akmeninį paminklą šio krašto 
partizanų ir tremtinių atminimui 
įamžinti.

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

Paminklo iniciatoriai norėjo 
paminklą statyti Bendruomenės 
šeimos parke, tačiau susidūrė su 
vietos bendruomenės pasiprie-

šalia Krikštonių kryžiaus, kuris 
buvo pastatytas kardinolo inici-
atyva. 

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

Su paminklo statybos inicia-
toriais buvo susitikęs ir Lazdijų 
rajono vyriausiasis architektas 
Ričardas Vyšniauskas. 

Dėl paminklo vietos parinkimo 
architektas autoriams bandė pa-
aiškinti ir parodyti realiai, kad jų 
paminklui numatyta vieta (šalia 
kryžiaus) viso turimo konteksto 
atžvilgiu yra pasirinkta neteisin-
gai, kad tai bus labiau panašu į 
pamestą daiktą nesuprantamoje 
vietoje negu į tremtinių ir parti-
zanų pagerbimą.

Lazdijų rajono savivaldybės 
merės pavaduotojas Audrius Klė-
jus įsitikinęs, jog paminklo staty-
bos vieta – principo klausimas. 

„Mano nuomone, paminklas, 

skirtas partizanų atminimui, turi 
stovėti labai garbingoje vietoje. 
Ta vieta, kurią susirado paminklo 
kūrėjai, – prie Krikštonių kry-
žiaus – tikrai nėra tinkama tokiam 
paminklui. Tai yra labai arti kelio, 
paminklas gali būti aptaškytas 
pravažiuojančių automobilių“, – 
sakė vicemeras. 

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

„Mes suderinome labai gerą 
ir sakralią vietą šiam paminklui 
– prie Krikštonių bažnyčios. Ga-
vome Kultūros paveldo apsaugos 
departamento pritarimą“, – sakė 
A. Klėjus.•
„Dzūkų žinių“ informacija

šinimu. Jiems buvo pasakyta, 
jog parke paminklui netinkama 
vieta. 

Tarp paminklo autorių ir vietos 
bendruomenės atstovų įvyko įnir-
tingas žodžių mūšis, kurio metu 
buvo apsikeista „maloniais“ epi-
tetais. Paminklo autoriai išvadino 
bendruomenės atstovus komunis-
tais ir „lukašenkininkais“.

Tuomet paminklui buvo pasiūlyta 
kita vieta – šalia bažnyčios, tačiau ji 
paminklo autorių netenkino. 

neSutarė Dėl vietoS
Vienas iš šio paminklo inicia-
torių, V. Janulevičius, teigė, jog 
per atlaidus Krikštonyse jiedu su 
kolega buvo susitikę su į šventę 
atvykusiu žemiečiu – kardinolu 
S. Tamkevičiumi ir klausė jo lei-
dimo statyti paminklinį akmenį 

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!

Vytautas Janulevičius ir Bronius Kašelionis Krikštonyse savo iniciatyva pastatė paminklą partizanams atminti.

Krikštonių istorijos datų paminklo perkėlimas.
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ZENONAS STREIKUS
Seimo narys, kandidatas 

Jotvingių vienmandatėje 
rinkimų apygardoje

AČIŪ – su didžiausia pagarba ir 
dėkingumu siunčiu šį patį gražiausią 
lietuvišką žodį visiems, kurie balsa-
vote už mane, ir visiems tiems, kurie 
atėjote į rinkimus, bet lengvai nuliū-
dote, kad į antrąjį turą pateko ne Jūsų 
kandidatas. Tikiuosi, jog savo viltis 
dovanosite man. 

Tik mes visi drauge – Jūs, merė ir 
jos komanda, Seimo narys – galime 
padaryti daug naudingo ir gražaus 
Lazdijų kraštui bei jo žmonėms. 

Vertindamas Jūsų paramą, kviečiu 
Jus ateiti ir palaikyti mane antrajame 
rinkimų ture spalio 25 dieną. Ačiū.

MERĖ AUSMA MIŠKINIENĖ
A. Miškinienė: „Renkuosi laiko patikrin-

tą bendradarbiavimą. Palaikau Zenoną 
Streikų“ 

Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie atėjote balsuoti pra-
ėjusią savaitę vykusiame rinkimų į Lietuvos Respublikos 
Seimą pirmajame ture. Ypač dėkoju tiems, kurie balsuo-
dami palaikė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą (LVŽS) 
bei šios partijos atstovą Jotvingių apygardoje – Zenoną 

Streikų. Tai, kad LVŽS ir jos kandidatas mūsų apygardoje sulaukė daugiausiai Jūsų 
balsų, yra didžiulis įvertinimas ir mano vadovaujamai savivaldybei, kartu ir didelis 
įpareigojimas ir toliau nepasiduoti, susitelkus su visais, kuriems rūpi Lazdijų kraštas, 
dirbti Lazdijų krašto žmonėms. 

Z. Streikus visus ketverius metus aktyviai dirbo Seimo plenarinių posėdžių salė-
je, komitetuose. Tiek, kiek galėjo, bendravo su apygardos gyventojais, čia veiklą 
vykdančiomis organizacijomis, verslu, savivaldybių vadovais ir darbuotojais. Taip, 
natūralu, visko būta ir Druskininkai pirmaisiais kadencijos mėnesiais gal sulaukė 
kiek daugiau dėmesio, tačiau tai suprantama, nes mūsų kaimyninės savivaldybės 
meras Ričardas Malinauskas visuomet buvo pasirengęs bendradarbiauti. To mūsų 
savivaldybėje, vadovaujant mano pirmtakui, deja, pritrūkdavo. Situacija pasikeitė, 
kuomet mero atsakomybes Jūs patikėjote man. Pradėjusi eiti merės pareigas, 
nepristigau Zenono palaikymo ir pagalbos. Žinoma, kai kurie priimti sprendimai 
turėjo būti išsamiau paaiškinti, labiau aptarti su gyventojais, daugelis darbų pra-
dėti, tačiau rezultatus pamatysite ir pajusite tik artimiausiu metu. Visgi neabejo-
ju, kad iš klaidų pasimokyta ir sulaukus Jūsų pasitikėjimo drąsiai galėsime tęsti 
savo pradėtus ir įpusėtus darbus, drąsiai priimsime ir naujus iššūkius, ieškosime 
daugumai priimtinų sprendimų, naujų galimybių ir būdų kurti geresnę ateitį visų 
pirma Lazdijams. Tam reikia ne tik turimų žinių, susitelkimo ir nuoširdaus darbo. 
Tam reikia Jūsų palaikymo. Palaikymo žmogui, kuris savo tyliais darbais prisideda 
prie Lazdijų krašto gerovės. 

Vertindama antrąjį kandidatą, TS-LKD atstovą Vilių Semešką, išliksiu korektiška. 
Asmeniškai šio žmogaus nepažįstu, pas mane, kaip rajono vadovę, jis niekuomet 
nė minutei nebuvo užėjęs, apie rajono problemas, lūkesčius, iššūkius, projektus ir 
kitas aktualijas neklausė, jokių konstruktyvių idėjų Lazdijų kraštui iš jo nesu išgir-
dusi. Susitikę esame tik renginiuose, kuriuose, beje, pastebėdavau jį tik įsisiūbavus 
rinkiminei kampanijai. Nuoširdžiai gerbiu visas politines jėgas, kiekvienoje jų yra 
puikių, sąžiningų ir darbščių atstovų, tikiu, kad jų yra dauguma. Deja, neįsivaizduo-
ju, kuo Lazdijų ir Druskininkų kraštui gali būti naudingas kandidatas, tapęs Seimo 
nariu, kuris savo veiklą, kiek stebiu pastaruosius metus, grindžia ne ieškodamas 
galimybių ir susitarimų, o rinkdamasis rietenas, priešiškumą ir asmeniškumus. 

Mums reikia palaikymo tęsiant jau pradėtus darbus, turime kuo greičiau įgyven-
dinti jau laimėtus projektus, svarbu, kad rekordinės milijoninės į rajoną atkeliavusios 
investicijos kurtų realius ir laukiamus rezultatus. To pasieksime, jei užtikrinsime 
darbų tęstinumą, susitelksime ir parodysime, kad mums svarbus tas, kurio darbai 
jau atneša konkrečią naudą rajonui ir Lietuvai. Nuoširdžiai kviečiu Jus dalyvauti 
rinkimų antrame ture, tiek išankstiniame balsavime, tiek kitą sekmadienį, spalio 
25 d., vyksiančiame pagrindiniame balsavime. Pakvieskite ateiti ir artimuosius, 
draugus bei pažįstamus. Palaikykite darbų tęstinumą, bendradarbiavimą ir taikiais 
būdais tikslų ir rezultatų siekiantį kandidatą Zenoną Streikų. Nuoširdžiai Jums iš 
anksto dėkoju, pagarbiai Ausma Miškinienė. 

VALDAS VABUOLAS

Dirbant Seimo nario Zenono Streikaus patarėju man 
teko garbė artimai pažinti šį žmogų. Mūsų krašto žmo-
nių problemas jis sprendė sistemiškai, inicijuodamas 
įstatymų ir kitų teisės aktų pakeitimus. Gerbiamas 
Zenonas mane žavi savo meile šeimai, sąžiningumu, 
harmonijos siekiu ir tolerancija. 

VšĮ Lazdijų ligoninės direktorius Valdas Vabuolas

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
Laimė, kai į tavo gyvenimą ateina inte-

lektualūs, autoritetingi, šviesūs žmonės. 
Didelė laimė, kai jie tampa draugais, 
bičiuliais. Man pavyko susitikti ir susi-
bičiuliauti su nuostabiais žmonėmis iš 
Druskininkų – Adalbertu Nedzelskiu, 
Alfonsu Šuliausku, Zenonu Streikumi 
ir kt. Yra bendravimo, elgesio, tiesiog 
gyvensenos kultūra, kurią galima išmok-
ti. Bet yra ir Dievo dovana, prigimtinė, 
vidinė kultūra, kurios niekaip neišmoksi, ji yra arba ne. Štai tokia dovana yra ap-
dovanotas Zenonas Streikus. Tai žmogus, turintis didžiulį žinių, patirties bagažą 
ir mokantis tuo dalintis, o jo erudicija ir inteligencija bei psichologijos magistro 
laipsnis – tai dideli privalumai bendraujant su bet kokio rango žmonėmis. Manau, 
ir mūsų rajono merei Ausmai Miškinienei, kuria mes didžiuojamės, bus daug len-
gviau dirbti, kai Seime bus tos pačios komandos narys. Linkiu ir Jums, mieli Lazdijų 
rajono gyventojai, į savo pažįstamų, bičiulių būrį įsileisti ir Zenoną Streikų, kuris 
garbingai ir naudingai atstovaus mums Vilniuje. 

Vytautas ir Lina Žukauskai

JUSTAS PANKAUSKAS

Mielieji, ačiū už gausų Jūsų palaikymą pirmajame rin-
kimų ture. Gavau net 2761 Jūsų balsą. Deja, to nepakako 
išeiti į antrąjį rinkimų turą. Jame kviečiu ir prašau palai-
kyti artimiausią programinėmis nuostatomis kandidatą 
Zenoną Streikų.

Pagarbiai Lietuvos socialdemokratų partijos pirminin-
ko pavaduotojas Justas Pankauskas

BENIUS RŪTELIONIS
Benius Rūtelionis: „Z. Streikus jau 
įrodė, kad gali padėti mūsų kraš-
tui“

Dažnai važinėju po rajoną ir bendrauju su žmo-
nėmis. Su jaunais ir vyresniais. Daug visko išgirstu. 

Žmonės nevynioja į vatą, o rėžia tiesiai „Beniau, kodėl taip padarėt? Čia gerai 
padarėt, o čia kitaip reikėjo“. Visi turi savo nuomonę. Ją turiu ir aš. Turėkit ir Jūs. 
Visi žinot – ėjau į rinkimus. Dėkui visiems, kurie atėjot ir įrašėt tą mano 55 numerį. 
Ir už kitus numerius, kur įrašėt balsuodami už 13 sąrašą, taip pat sakau dėkui. 
Visi gi žinom, kad vienas žmogus nieko padaryti negali. Ir dar geriau žinom, kad 
sustoję kartu daug žmonių gali kalnus nuversti. Ir verčiam dabar. Vieną po kito. 
Važinėja savivaldybės merė Ausma ir administracijos direktorė Ilona po Seimą, 
ministerijas visokias ir vis pasakoja, kokių šitam rajone bėdų turim. Kad labai jau 
reikia tų pinigų. Ar keliui nuasfaltuot, ar kokiam vandentiekiui patvarkyt, ar dar 
kokiam labai reikalingam darbui nuveikt. Čia vietoj irgi sukamės kaip reikiant. 
Kad tik žmonėm pagelbėtume, kad tik padėtume. Kad tik niekas užmirštas ne-
pasijaustų ar paliktas. Yra ir seniūnų gerų, protingų, žmones girdinčių. Ir Seimo 
narių yra tokių. Nors jų darbai ne čia, ne Lazdijų krašte. Sėdi jie Vilniuje, bet kai 
reikia mums kokios pagalbos ar palaikymo, visada žinom, kad turim. Visada drą-
siai galim nuvažiuot į tą Vilnių. Patars, palaikys ir padės kuo galės. Džiaugiuosi, 
kad mūsų partija nemažai balsų surinko, vadinasi, žmonės jų darbus mato. Ir dėl 
Zenono Streikaus džiaugiuosi. Daug žmonių už jį balsavo ir sakau visiems ačiū. Ir 
toliau reikia palaikyt. Negalvokit, kad jei jau kartą balsavot, tai ir viskas. Šį kartą 
Jūsų buvo dauguma. Ir gerai. Jei nenueisit balsuot, gali nueiti tie, kuriems kitaip 
atrodo. Kurie galvos, kad negerai, kad tas kelias ne prie jo namo asfaltuotas buvo, 
negerai, kad apšvietė pirma ne jo namų kiemą. Reikia žiūrėt ir stengtis dėl visų 
rajono gyventojų, o ne pavienių. Reikia mums žmogaus Seime, kuris lygiai taip 
pat galvotų, kuris galėtų ir toliau dirbti mūsų labui. Stengtųsi, galvą suktų. Tegul ir 
neatvažiuoja į kiekvieną renginį, bet už tai supranta, kuo gyvenam, ir padeda, kaip 
gali. Palaikykim Zenoną Streikų, kai reikės rinktis, kaip norim gyventi. Balsuokim 
už žmogų, kuris jau nuveikė šį tą mūsų kraštui ir žmonėms. Tegul toliau sėkmingai 
dirba. Gi matot visi – keliams papildomų lėšų Vyriausybė skyrė, ir Sporto centrui 
nepagailėjo. Nepagailės ir toliau, tik reikia, kad ten vietoj protingas Seimo narys 
būtų, mūsų bėdas žinotų ir jas spręsti padėtų. Žinau, kad Streikus tikrai toks. 

LVŽS Lazdijų sk. pirmininkas

JONAS MATULEVIČIUS

Dėkoju visiems, balsavusiems už mane. Kviečiu Jus 
ateiti į antrąjį rinkimų turą ir atiduoti balsus už seną mano 
bičiulį, daug patirties turintį savivaldoje, ir patikimą, 
linksmą žmogų Zenoną Streikų. 

Buvęs Lazdijų rajono meras Jonas Matulevičius

Politinė reklama apmokėta iš LVŽS rinkimų sąskaitos. Užs. Nr. 32
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Dzūkiškas dosnumas: garantuojame pigią šilumą Kaunui!
Juras Zinkus
Jei kaimynui šilta, tai ir 
man nešalta! Matyt, taip 
galvoja ne vienas dzū-
kas, kurio neišrūšiuotos 
atliekos jau daugiau kaip 
pusmetį garantuoja pigią 
šilumą Kaunui. 

Šios atliekos iš Alytaus regiono 
atliekų tvarkymo centro techno-
logijų parko kasdien dešimti-
mis tonų važiuoja į Kauną. Kad 
būtų sudegintos čia pastatytoje 
kogeneracinėje jėgainėje, kur 
gaminama šilumos ir elektros 
energija. 

Nerūšiuojančių dzūkų dėka 
kauniečiams ji tampa gerokai 
pigesnė ir artėjantis šildymo 
sezonas jiems visai nebaisus. 
Nes už šilumos gamybai nau-
dojamas atliekas Kaunui ne tik 
nereikia nieko mokėti, bet dar 
ir pinigų iš tų, kurie jas atveža, 
gauna. 

Pavyzdžiui, Alytaus regionas 
už vieną jėgainėje sudegintą 

atliekų toną sumoka 35 eurus. 
O įskaičiavus ir transportavimo 
išlaidas, vienos tonos atliekų 
nugabenimas į Kauną kainuoja 
apie 50 eurų. Kasdien iš Alytaus 
į laikinąją sostinę išvežama apie 
50 tonų nerūšiuotų atliekų, ku-
rių nuvežimas ir sudeginimas 
kainuoja apie pustrečio tūkstan-
čio eurų. Per vieną dieną.  

O ką? Argi gaila? Geram 
kaimynui dzūkas ne tiktai šir-
dį, kaip dainoje sakoma, bet ir 
savo atliekas atiduos! Sumes 
visas į vieną konteinerį ir tegu 
veža. Negi puls rūšiuoti vien dėl 
to, kad tas rūšiuotas atliekas per-
dirbėjai pasiima ir už jas niekam 
nieko daugiau mokėti nereikia? 
Mes ne kokie skrudžai, kad dėl 
kelių tūkstančių eurų nepaliktu-
me galimybės Kaunui geriau ir 
šilčiau gyventi. Sumokėsime!

informacija mąStantiemS 
Išrūšiuotų pakuočių atliekų 
tvarkymas nieko nekainuoja. 
Atskirai surinktas plastiko, po-

Į Kauną kasdien išvežama apie 50 tonų Alytaus regiono gyventojų neišrūšiuotų atliekų. (ARATC nuotr.)

pieriaus, stiklo atliekas surenka 
ir toliau tvarko perdirbėjai. 

Neišrūšiuotos atliekos veža-
mos į mechaninio  rūšiavimo 

įrenginius. Čia jos rūšiuojamos, 
atskiriant tinkamas deginimui. 
Deginimas kainuoja daug. Ne-
tinkamos deginimui atliekos ša-

linamos sąvartyne. Tai irgi daug 
kainuoja. Ir kenkia sveikatai. 

Nepasiduokime netvarkos vi-
rusui! Rūšiuokime!•

Debiutinė paroda: prieš atidarymą jautėsi kaip parasparniu skrisdama

Dineta Babarskienė
„Tik nuo mūsų pačių 
priklauso, ar mūsų dienos 
švies kaip šermukšnių 
ar kadagių uogos saulės 
nušviestoje laukymėje, ar 
sunkiu debesų švinu užguls 
žvilgsnį, jausmus ir min-
tis. Kai kam ruduo puiki 
proga daugiau laiko skirti 
geros knygos skaitymui, 
tapymui, fotografavimui, 
gardaus maisto gamini-
mui, mezgimui, nėrimui ar 
siuvinėjimui“, – sakė Teizų 
bibliotekos bibliotekininkė 
Daiva Karaliūnienė pri-
statydama Editos Gradic-
kienės kryželiu siuvinėtą 
parodą „Laikas sau“. 

pavaSarį išeina atoStogų — 
Siuvinėja tik žiemą
Edita prisipažino, kad šie metai 

jai ypatingi. „Atšvenčiau penkias-
dešimtmetį, šiemet dešimt metų 
kaip dirbu mokykloje-darželyje 
„Vyturėlis“ auklėtojos padėjėja, 
dešimt metų kaip siuvinėju. Tik 
šiemet surengta mano pirmoji 
personalinė paroda“, – sakė ji. 
Tiesa, ir ši paroda nebūtų įvykusi, 
anot autorės, jeigu bibliotekininkė 
Daiva Karaliūnienė nebūtų įkal-
binusi. „Sakė, pasėdėsime prie 
arbatos, pyragą suvalgysime. O 
čia štai kokia šventė“, – prisipa-
žino Edita. Tikino, kad naktį prieš 
parodos atidarymą nė nemiegoju-
si, o jausmas toks kaip tąkart, kai 
parasparniu skrido. Prasitarė, jog 
ji ekstremalių pojūčių mėgėja, tad 
gavusi dovanų skrydį paraspar-
niu. Svajoja skristi ir oro balio-
nu. Sako, brangu. Taupys. Ir dar 
viena svajonė neapleidžia moters 
minčių – norėtų išsiuvinėti savo 
portretą. Beje, ji išbandė daug ką: 

ir mezgė, ir skiautinių techniką 
pamėgino, bet „užsikabino“ tik už 
siuvinėjimo. Ir dar, tai tik žiemos 
užsiėmimas. Ir šiemet pradėsianti 
nuo lapkričio. „Pavasarį aš išeinu 
atostogų – siuvinėjimus padedu į 
šalį“, – prisipažįsta ji. Nuo praeito 
siuvinėjimo sezono likę pradėta 
ir nebaigta siuvinėti vilkai. „Juos 
būtinai reikia užbaigti“, – sako ji. 
Siuvinėtoja teigia, kad siuvinėti 
kryžiuku nėra sudėtinga, tai gali 
daryti kiekvienas, mėgstantis ir 
vertinantis rankdarbius.

Siuvinėja Sau: nei Dovanoja, 
nei piniguS ima
Moteris tikina, kad jei kas už-
sakytų išsiuvinėti paveikslą, ji, 
žinoma, gebėtų, tik ar to pati nori, 
nežino. Mat ji įpratusi savo dar-
bus pasilikti sau, kabinti ant sie-
nų savo namuose, tam turinti net 
atskirą patalpą. „Aš neparduodu 

savo darbų ir šių, jau išsiuvinėtų, 
tikrai neparduosiu“, – teigia ji. 
Tiesa, du darbus yra išsiuvinėjusi 
paprašyta. „Tik už medžiagas pa-
ėmiau pinigus“, – tarsteli ji. 

Vienus darbus siuvinėja apie 
mėnesį, kiti – vienos dienos 
darbai. Siuvinėja ji iš žurnalų, 
būna, nusifotografuoja telefonu 
ir vaizdą perkelia ant medžiagos. 
Naudodama siuvinėjimo kryžiu-
ku techniką Edita kryžiukus me-
džiagoje vieną po kito kruopščiai 
suguldo į puikius paveikslus, pa-
veikslėlius. Rankdarbių mėgė-
jos siuvinėtuose paveiksluose ir 
spalvomis degantys vaizdai, ir 
prancūziški motyvai, paprastesni 
darbai ir įmantrūs, ypač didelio 
meistriškumo ir kruopštumo rei-
kalaujantys. Pasak siuvinėtojos, 
šis užsiėmimas ir nuramina, ir 
nuotaiką pakelia, ir nuobodžiauti 
neleidžia. Kiekviename paveiksle  
įdėta daug meilės ir šilumos, kie-
vienas yra išglostytas ir išpuose-
lėtas. Darbuose – dalelė sielos. 

aukSarankėS močiutėS 
pėDomiS Seka anūkė
Kantriai ir kruopščiai darbuojasi 
adata ne tik Edita. Močiutę veja-
si ir anūkėlė Lėja. Jos vienas iš 
darbelių taip pat parodoje. Da-
bar mergaitė sakėsi jau pradėjusi 
siuvinėti kryželiu kažką spalvo-
to. Ką? Tiksliai ir pati negalėjo 
įvardinti. 

Pasak parodos autorės Editos, 
tai brangus malonumas ir nors 

medžiagų šiam darbui apsčiai, 
tačiau viskas kainuoja.

Bet per dešimtmetį darbų su-
sikaupę išties nemažai. Yra ką 
parodyti, yra į ką pažiūrėti. 

Renginyje dalyvavo ir Editos 
mamytė, artimieji, kaimynai, 
bendradarbės. Sveikinimai, gė-
lės, dovanos ir muzika – tą vakarą 
viskas Editai. Dvyniai Dominy-
kas ir Kristupas Stučkos paėmė į 
rankas gitaras: skambėjo rudeniš-
kos melodijos. Ir dainos, gitaroms 
pritariant, dainingosios Teizų bi-
bliotekos bibliotekininkės Daivos 
Karaliūnienės vis apie rudenį. 

„Dėkoju visiems, kurie atėjo 
ir skyrė savo laiką man“, – sakė 
rankdarbių mėgėja Edita Gra-
dickienė tą vėlų rudenišką vaka-
rą kviesdama pasivaišinti savo 
kepiniais. Tai dar vienas Editos 
pomėgis, apie kurį, kaip sakė jos 
kolegės, kalbos pradeda suktis 
šaltuoju metų periodu. Ir tenka tik 
stebėtis šios moters darbštumu, 
kantrybe ir sugebėjimu atrasti 
laiko ir kitiems pomėgiams, ne 
tik siuvinėjimui.

Ir dar: buvo parašytas laiškas, 
kuriame kiekvienas dalyvavęs 
parodos atidaryme „Laikas sau“ 
pasižadėjo, jog šį rudenį skirs 
daugiau laiko sau ir kažką nu-
veiks. Šis laiškas bus perskaitytas 
jau kitos parodos atidaryme, mat 
Edita prasitarė, jog ji su kolege 
dar ir raižo. Tad Teizų biblio-
tekoje jau planuojama raižinių 
paroda.•

K

T

KNYGYNĖLIS, 
Seinų g. 12, Lazdijai. 
Tel. (8 318) 53 085.

 Edita Gradickienė.
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93-iojo gimtadienio dovana šalia namo
Matilda Butkevičienė, gy-
venanti Šventežerio seniū-
nijos Seimeniškių kaime, 
džiaugiasi sulaukusi  gar-
bingo 93-ejų metų amžiaus, 
džiaugiasi turėjusi daug 
gražių akimirkų gyvenime, 
bet tokios staigmenos – 
dovanos ant savo kiemo, 
kokios sulaukė šiemet, – 
neturėjusi. Kieme auganti 
gražuolė saulėgrąža  pra-
džiugino 90 žiedų. 

Prie pat namo išaugusi saulė-
grąža pasiekė  namo stogą, iške-
rojo ir užaugino apie 90 žiedų. 
Jos aukštis siekia 2,90 metro. Ji 
džiugina ne tik  atvykstančius 
vaikus, anūkus, proanūkius ir 
proproanūkius, bet ir kaimynus.

Moteris sakėsi mylinti įvairias 
gėles: tiek kambarines, tiek lau-
ko, kurias prižiūri ir puoselėja 
pati, bei dekoratyvinius mede-
lius, kurie auga aplink sodybą. 
Gėlių puoselėjimą ir meilę joms 
moteris perduoda savo šeimos 
kartoms.• 

»Atkelta iš 2 psl. 

rinkimų rezultatai — išrinkta į Seimą

1.TS-LKD – 24,8 proc. 23
2. LVŽS – 17,5 proc. 16
3. Darbo partija – 9,47 proc. 9
4. LSDP – 9,26 proc. 8
5. Laisvės partija – 9.02 proc. 8
6. LRLS – 6,79 proc. 6
----------------------------------------------------------------------
7. LLRA–KŠS – 4,82 proc.
8. LSDDP – 3,17 proc. 
9. Centro partija-tautininkai – 2,28 proc. 
10. Nacionalinis susivienijimas – 2,13 proc. 
11. Laisvė ir teisingumas – 1,99 proc. 
12. Žaliųjų partija – 1,64 proc. 
13. „Drąsos kelias“ – 1,13 proc. 
14. „Lietuva – visų“ – 0,96 proc. 
15. Krikščionių sąjunga – 0,75 proc. 
16. Santalka Lietuvai – 0,49 proc. 
17. Liaudies partija – 0,25 proc. 

Jotvingių krašto žmonės balsavo 
kitaip nei visa Lietuva
padėjo garsiai ir aiškiai išreikš-
ta Druskininkų ir Lazdijų rajo-
no savivaldybių merų pozicija: 
Ričardas Malinauskas ir Ausma 
Miškinienė atvirai kvietė palaiky-
ti Z. Streikaus kandidatūrą.

Jo konkurentą V. Semešką vie-
nodai aktyviai palaikė ir Lazdijų, 
ir Druskininkų rinkėjai – Avižie-
nių, Senamiesčio, Seirijų, Bartelių, 
Atgimimo rinkimų apylinkėse. 

Trečią vietą užėmęs socdemas 
V. Pankauskas ypač daug palaiky-
mo sulaukė Veisiejuose, Kapčia-
miestyje, tačiau tai jam nepadėjo 
išeiti į antrąjį turą.

Įdomu tai, kad Z. Streikaus 
simpatikų skaičius beveik sutapo 
su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
sąjungą palaikiusių apygardos 
rinkėjų skaičiumi. 

O už V. Semešką balsavo ma-
žiau rinkėjų nei už konservato-
rius, todėl akivaizdu, jog kai kas 
balsavo už konservatorius, bet 
vienmandatėje rinkosi kitos par-
tijos kandidatą. 

DaugiamanDatėje — 
„valStiečių“ pergalė
Jei analizuosime daugiamanda-
čius rinkimus, tai Lazdijų ir Drus-
kininkų rinkėjai daugiausia balsų 
atidavė „valstiečiams“, antroje 
vietoje liko konservatoriai. Tre-
čioje vietoje – socialdemokratai 
(11,47 proc. – 1867 balsai), ke-
tvirtoje pozicijoje – Darbo par-
tija (9,21 proc. – 1500 balsų), 
penktoji – Laisvės partija (6,84 
proc. –1113 balsų). Lietuvos Res-
publikos liberalų sąjūdis, pagal 
Jotvingių apygardos rinkėjus, 
surinko 4,32 proc. ir Jotvingių 
rinkėjų valia į Seimą nepatektų, 
nes neperžengtų 5 proc. ribos. 

Daugiamandatėje konservato-

rius labiausiai palaikė Avižienių, 
Senamiesčio, Bartelių, Atgimimo 
ir Ratnyčios rinkėjai. 

O „valstiečiams“ labiausiai 
simpatizavo Eglės, Aštriosios 
Kirsnos (merės A. Miškinie-
nės tėviškė), Kučiūnų, Šven-
težerio, Dumblio, Švendubrės 
rinkėjai. 

po reitingavimo — pakilimai 
ir nuopuoliai
Į partijų sąrašus buvo įrašyta 
nemažai Lazdijų ir Druskininkų 
politikų, kurie, rinkėjų valia, po 
reitingavimo pakeitė savo starto 
pozicijas. 

„Valstiečių“ sąraše įrašyta 
Lazdijų rajono savivaldybės 
administracijos direktorė Ilona 
Šaparauskienė po reitingavimo 
iš 70 pozicijos nusmuko į 81-ąją. 
Partijos Lazdijų skyriaus lyderis 
Benius Rūtelionis iš 55 vietos 
smuktelėjo į 72-ąją. Z. Streikaus 

pozicijos sąraše po reitingavimo 
nedaug pasikeitė – iš 43 vietos jis 
nusileido į 49-ąją. 

Reitingavimas pagerino Drus-
kininkų politiko „valstiečio“ Do-
nato Mizaro poziciją – jis iš 74 
pozicijos po reitingavimo pakilo 
aštuoniais laipteliais į viršų. 

Konservatorius V. Semeška par-
tijos sąraše prieš rinkimus buvo 
įrašytas 27-uoju numeriu, tačiau 
po reitingavimo nukrito net 17 
pozicijų žemyn – į 44-ą vietą. 

Socdemas J. Pankauskas po 
reitingavimo smuktelėjo žemyn 
net per 10 pozicijų – nuo 13 iki 
23-ios vietos. Tai labai sukom-
plikavo jo galimybes patekti į 
Seimą. 

Antrasis rinkimų turas vyks 
spalio 25 dieną. Jame kovos vyks 
68-iose apygardose, nes trijose 
apygardose nugalėtojai paaiškėjo 
jau per pirmąjį turą.•
„Dzūkų žinių“ informacija

,

kalba, kaD...
g Į Dzūkiją sugrįžta devy-

niasdešimtųjų blogosios tradi-
cijos. Šią savaitę vidury baltos 
dienos į nuosavą namą įsibro-
vę nusikaltėliai padegė namo 
savininką, o Alytuje, šalia šaš-
lykinės, atvira liepsna degė 
BMW automobilis. Saugokite 
save ir būkite budrūs.
g Panaudojus strateginius 

karinius elementus, Krikšto-
nyse pastatytas vietos ben-
druomenei nelabai tinkantis 
ir patinkantis paminklas. Du 
krikštoniškiai kaip gudrūs lapi-
nai suvienijo jėgas ir praėjusį 
šeštadienį, spjovę į valdžios ir 
bendruomenės pasipriešiną, 
per pusvalandį pastatė pamin-
klą partizanas atminti.
g Pasibaigę rinkimai mūsų 

Jotvingių apylinkėje buvo sė-
kmingi „valstiečiams“, nors 
visoje Lietuvoje triumfavo 
konservatoriai. Tarp šios apy-
gardos vienmandatininkų, 
surinkusių daugiausia rin-
kėjų balsų ir išėjusių į antrąjį 
rinkimų turą – „valstietis“ Ze-
nonas Streikus (25,18 proc.) ir 

konservatorius Vilius Semeška 
(18,77 proc.). Taigi, spalio 25 
dieną visų apygardos rinkėjų 
laukia nelengvas pasirinkimas: 
Zenonas ar Vilius? 
g Lazdijų socialinės para-

mos centras tapo ne COVID-
19 židiniu, kaip dabar įprasta, 
bet neigiamos atmosferos 
tarp darbuotojų ir direktorės 
židiniu. Dviejų buhalterių išėji-
mas, kitų darbuotojų pasitrau-
kimas savo noru, atleidimai 
nežada nieko gera. Kalbama 
apie nuolatinį stresą, o emo-
cinė darbuotojų būklė labai 
prasta. Kalbama, kad įstaigai 
vadovauja ne direktorė, o jos 
sutuoktinis. Tik kas bendra 
tarp socialinio darbo ir vete-
rinarijos? •

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.

Dzūkai

K

T

KNYGYNĖLIS, 
Seinų g. 12, Lazdijai. 
Tel. (8 318) 53 085.Matilda Butkevičienė.



10 Dzūkų žinios Nr. 42 / 2020 10 15 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt

eteriSketvirtaDienio aiDaS

Aidas Kelionis
Kad ir kokie sąlyginai šilti orai vyrautų 
spalio mėnesį, vis dėlto daugiabučių 
kambariai nemenkai atvėso. Žinoma, 
jeigu saulė šviečia į pietuose ir pie-
tvakariuose esančius butų langus ir 
namas yra renovuotas, jo gyventojai 
dar vėsa nesiskundžia. Man šiuo atveju 
taip nepasisekė. Nors namas, kuriame 
gyvenu, yra renovuotas, bet visi buto 
kambarių langai yra į rytus ir saulė 
pasirodo labai trumpam. Tad nors mano 
kambarys yra vidinis, jame termome-
tras terodo tik septyniolika laipsnių 
aukščiau nulio. Kituose kambariuose 
temperatūra dar žemesnė. Jeigu ką 
nors veiktum, gal dar ir nebūtų labai 
vėsu, bet sėdint ir skrebenant rašikliu 
ar barškinant kompiuterio klaviatūra 
po ilgesnio laiko pradeda gelti rankas 
ir pėdas. Gali gausiai prisirengti, bet 
tai nelabai gelbsti. Nepadeda ir karštos 
arbatėlės – na, nebent trumpam. Tad 
belieka laukti, kada prasidės kūrenimo 
sezonas, ir pasijusti civilizuotu žmo-
gumi. Žinoma, sąskaitos už šildymą 
tikrai nedžiugins, bet kaip ten bebūtų, 
sveikata yra svarbiausia.

Vis dėlto man yra nesuprantama, kodėl 
kiekvieną rudenį atvėsus orams iš karto 
nepradedamas kūrenimo sezonas, o savai-
tę kitą vis esame priversti šalti. Na, mūsų 
piniginių tai tikrai neišgelbės ir nepajusi-
me didelio skirtumo pradėjus kūrenimą 
laiku – savaite ar dviem anksčiau nei 

yra įprasta. Juk šaltas butas – garantuotas 
peršalimas ir kitos ligos. Tai ypač aktua-
lu vyresnio amžiaus žmonėms. Susirgus 
vaistinėje išleidžiamos didesnės sumos nei 
laiku pradėjus šildymo sezoną. Jau XXI 
amžius, esame ES ir NATO valstybė, nėra 
nei karo, nei maro, o vis dar esame linkę 
taupyti kaip kokie vargšai nabagėliai. 

Kai susitikęs su pažįstamais pradedi 
kalbėti apie visuomet vėluojančią kūre-
nimo sezono pradžią, atsiranda dalis to-
kių, kurie nori, kad nebūtų kūrenama iki 
lapkričio 1 dienos. Bet jeigu pašnekovų 
tarpe atsiranda gyvenančių nuosavuo-
se namuose, o ne butuose, tai pirmieji 
jau seniai savo namus pasikūrena. Tad 
pasirodo, jeigu nuo gyventojų priklau-
sytų daugiabučių kūrenimo pradžia, jis 
prasidėtų žymiai anksčiau. 

Mikrorajone, kuriame gyvenu, trys 
vienodi daugiabučiai turi vieną katilinę. 
Ketvirtas namas, kurį anksčiau kūreno ta 
pati minėta katilinė, atsisakė jos paslau-
gų, pasistatė atskirą katilinę ir kūrenimo 
sezoną pradeda ar baigia kada panorėję. 
Neretai tenka pastebėti, kad jie savo 
namą pasišildo ir pavasarį jau baigus 
kūrenimo sezoną ar net stipriai atvėsus 
orams vasarą, kai būna tikrai vėsu ir be 
galo drėgna. Tad ir šiemet, kaip ir dau-
gelį metų iš eilės, kūrenimo sezoną jie 
jau senokai pradėję ir sėdi sau linksmi, 
o mes, t. y., kitų kaimyninių namų gy-
ventojai, žvelgiame į iš jų namo kamino 
rūkstantį dūmelį ir pavydime. 

Labai liūdna rudenį, dar neprasidėjus 
kūrenimo sezonui, žiūrėti pro virtuvės 
langą į tyvuliuojantį Ančios ežerą ir miš-
kelį, kai matai iš didelių individualių 
namų kaminų rūkstant dūmelį. Tuomet 
susigūži dar labiau, o į kūną besismel-
kiantis šaltukas atrodo dar nemielesnis 
ir bjauresnis. Tada pradedi skaičiuoti ne 
dienas, o net valandas ar minutes iki to 
laiko, kai išgirsi savo buto radiatoriuose 
cirkuliuojančio vandens garsus, po to jų 
ūžimą ir uždėjęs ant radiatorių delnus 
pajusi nuo jų sklindančią šilumą.•

ketvirtaDieniS, spalio 15 d. Saulė teka 7.47, leidžiasi 18.22, dienos ilgumas 
10.35. Delčia. Vardadieniai: Teresė, Galimintas, Domantė, Leonardas.

LRT TV
2020. 10.5
 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 Gimę tą pačią 

dieną. 
 13.00 Pasaulio puodai. 
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.25 Klausimėlis. 
 16.45 „Seselė Beti“.
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Kas ir kodėl?
 18.25 Klauskite  

daktaro. 
 19.25 Panorama.
 19.32 Sportas. Orai.
 19.36 Eurolyga per LRT. 
 19.45 Eurolygos krepšinio 

turnyras. Kauno 
„Žalgiris“–Stam-
bulo „Anadolu 
Efes“. 

 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 Premjera. „De-

gantis pasaulis“.
 24.00 „Alpių  

detektyvai“. 
 0.45 Klausimėlis. 
 1.05 Klauskite  

daktaro. 
 2.00 LRT radijo  

žinios.
 2.05 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
 2.30 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite. 
 3.00 Panorama. 
 3.07 Sportas. Orai. 
 3.10 Kultūringai su 

Nomeda. 
 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 „Ekvalaizeris“.

 1.15 „Operacija „Sala-
zaras“.

 3.00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

 4.30 Alchemija. Švie-
timo amžius. 

 5.00 RETROSPEKTYVA. 

TV3
 6.25 „Bakuganas. Kovos 

planeta“.
 6.55 „Ančiukų istorijos“.
 7.25 „Kempiniukas 

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

nimas“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.25 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 Farai.
 20.30 „Moterys meluoja 

geriau“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai.
 22.00 „Trys įtemptos 

dienos“.
 22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.18 „Trys įtemptos 

dienos“.
 0.50 „Įrodytas nekal-

tumas“.
 1.50 „CSI kriminalistai“.
 2.50 „Havajai 5.0“.
 3.50 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 4.25 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 „CSI. Majamis“.
 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 „Liūtaširdis“.
 23.05 „Išpirka“.
 1.00 „Lemtinga diena“.
 2.00 „CSI. Majamis“.

Lryto
 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 Kaimo akademija. 
 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 „Dainuok Dzūkija“. 
 18.30 „Pozicija“. 
 19.00 Žinios.
 19.15 Sportas.
 19.20 Orai.
 19.25 „Norim žinoti“. 
 20.00 Žinos. 
 20.15 Sportas.
 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“. 

 7.00 Gustavo enciklope-
dija. 

 7.30 „Peliukas Lukas“. 
 7.55 „Mija ir aš“. 
 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 „Erdvės menas“. 
 15.25 „Petras Repšys: 

darbai“.
 15.50 „Peliukas Lukas“.
 16.15 „Mija ir aš“.
 16.40 Gustavo enciklope-

dija. 
 17.10 „Dvynukės“.
17.55 Kompozitoriui Kęs-

tučiui Antanėliui 
atminti. Vakaras su 
Edita.

 18.50 Klausimėlis.lt. 
 19.05 Veranda. 

 19.35 Premjera. „Hitch-
cocko šešėlyje. 
Alma ir Hitchas“.

 20.30 7 Kauno dienos. 
 21.00 Čia – kinas. 
 21.30 3 minutės iki kino. 
 21.33 Premjera. „Akloji 

zona“.
 23.15 Klausimėlis. 
 23.30 Euromaxx. 
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 Vilnius Jazz 2019. 
 1.40 Duokim garo! 
 3.00 Klausimėlis. 
 3.20 Literatūros pėd-

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

plojama. 
 4.40 „Kaip viską pasida-

ryti pačiam“. 
 5.05 Skambantys pa-

sauliai su Nomeda 
Kazlaus. Svečias 
fortepijono  
virtuozas 
Alexander Paley 
(Prancūzija, JAV). 

TV1
 6.45 „Tėvas Motiejus“.
 8.10 „Dvi širdys“.
 10.10 „Akloji“.
 12.30 „Mentalistas“.
 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. 
Žmogžudystės 
Strasbūre“.

 22.55 „Aukštakulnių 
kerštas“.

 0.55 „Mano likimas“.
 2.35 „Nusikaltimas 

prie Baltijos jūros. 
Kruvini pėdsakai“.

 4.05 „Tėvas Motiejus“.

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

bendrikas“.
 9.00 Praeities žvalgas.
 9.30 „Šaunioji įgula“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 12.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 12.30 „Makgaiveris“.
 13.30 Topmodeliai.
 14.30 „Raitoji policija“.
 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 „Kulka į galvą“.
 22.55 „24 valandos. 

Palikimas“.
 0.50 „Kaulai“.
 2.45 Pavojingiausi pa-

saulio vairuotojai.
 3.25 „Univeras“.
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LRT TV
2020. 10.1
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Pasaulio puodai. 
 7.00 Išpažinimai. 
 7.30 Premjera. „Meškos 

myli mane!“.
 9.00 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.50 Pasaulio doku-

mentika. Premjera. 
„Odos paslaptys“.

 12.45 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. 
„Mongolija. Kraštu-
tinumų šalis“.

 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 Šok su žvaigžde. 
 23.05 Premjera. „Mūsų 

pirmosios atos-
togos“.

 0.45 „Likimo ekspertai“. 
 2.30 „Laimė“. 
 3.50 Šoka Lietuva. 
 4.05 „Jaunasis Montal-

banas“. 

LNK
 6.30 „Stivenas Visata“.
 7.15 „Nepaprastas 

Gumuliuko gyve-
nimas“.

 7.45 „Ogis ir tarakonai“.
 8.05 „Monstrai prieš 

ateivius“.
 8.35 „Tomo ir Džerio 

šou“.
 9.05 „Vasaros stovyklos 

sala“.
 9.35 „Tinginių miestelis“.
 10.00 Sėkmės tandemas. 
 10.30 „Medžioklės se-

zonas atidarytas“.
 12.05 „Pašėlęs kruizas“.
 13.40 „Nacionalinis 

saugumas“.
 15.25 „Turi mylėti šunis“.
 17.25 XXI amžiaus laida.
 17.55 Gyvūnų pasaulis. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 „Tarzanas. Džiun-

glių legenda“.
 21.45 „Betmenas prieš 

Supermeną. 
Teisingumo aušra“.

 0.50 „Pakvaišęs tėtis“.
 2.50 „Greitojo  

reagavimo būrys. 
Apgultis“.

TV3
 6.30 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.00 „Žvaigždžių karai. 

Sukilėliai“.
 7.30 „Supermergaitės“.
 8.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 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 „Didysis Lūžių 

slėnis – laukinė 
Afrikos širdis“.

 12.20 „Kenoloto“.
 12.22 „Didysis Lūžių 

slėnis – laukinė 
Afrikos širdis“.

 13.00 „Svajoklis Badis“.
 14.40 „Mija ir baltasis 

liūtas“.
 16.45 Ekstrasensų mūšis.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 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 „Gaujų karai. 

Smaugliai“.
 22.05 „Kafarnaumas“.
 22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.18 „Kafarnaumas“.
 0.45 „Kodėl būtent jis?“.
 3.00 „Megė“.
 04.45 „CSI kriminalistai“.
 5.30 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

BTV
 6.00 „Kvailiai šėlsta“.
 7.00 „Pričiupom!“.
 7.30 „Juodasis sąrašas“.
 8.30 „Pričiupom!“.
 9.00 Sveikatos kodas. 
 10.00 „Kvailiai šėlsta“.
 10.30 „Jei statytume 

šiandien“.
 11.40 „Velniški Stivo Os-

tino išbandymai“.
 12.40 „Gordono Ramzio 

virtuvės košmarai“.
 13.50 „Pragaro virtuvė“.
 14.50 „Reali mistika“.
 15.55 „Pavojingi kai-

mynai“.
 17.00 Betsafe–LKL 

čempionatas. 
„Neptūnas“–
„Rytas“.

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

žmogus“.
 0.25 „Tolyn į tamsą. 

Žvaigždžių kelias“.
 2.45 „Mirtinas smūgis“.

Lryto
 6.59 Programa.
 7.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 7.20 „TV Europa 

pristato. Vyrų 
šešėlyje. Padangių 
moterys“.

 8.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 

 9.00 „Bušido ringas“. 
 9.30 Krepšinio pasaulyje 

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

galis. 
 11.00 Skonio reikalas. 
 12.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 14.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.

 16.00 Žinios.
 16.28 Orai.
 16.30 Pinigų karta. 
 17.00 Gyvenimas. 
 18.00 Žinios.
 18.28 Orai.
 18.30 Pagaliau savait-

galis. 
 19.00 Šauliai. Tėvynės 

labui. 
 20.00 Žinios.
 20.28 Orai.
 20.30 „Meilės lygtis“.
 22.30 Žinios.
 22.58 Orai.
 23.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 0.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 2.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.35 Skonio reikalas. as 

G. Šapiro - Bilas.
 4.20 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 5.00 Šauliai. Tėvynės 

labui. 
 5.40 Vantos lapas. 
 6.00 „Meilės lygtis“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Auksinis protas. 
 7.15 Klausimėlis. 
 7.30 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
Mstislavas Dobu-
žinskis Valstybės 
teatre“.

 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. 
 16.00 „Erdvės menas. 

Naujas požiūris 
į nuostabiąją 
tradicinę medieną“.

 16.30 Tėčio reikalai. 
 17.00 Veranda. 
 17.30 Skambantys pa-

sauliai su Nomeda 
Kazlaus. Svečias 
fortepijono virtu-
ozas Alexander 
Paley (Prancūzija, 
JAV). 

 18.25 Klausimėlis.
 18.45 „Ten, kur namai“.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 „Hindenburgas“.
 23.00 Dainuok man 

tango. 
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 Mūsų miesteliai. 

Imbradas. 
 1.30 „Evoliucija“..
 2.50 Tėčio reikalai. 
 3.15 Pradėk nuo savęs. 
 3.40 Mūšio laukas. 
 4.10 Euromaxx. 
 4.40 Auksinis protas. 

TV1
 6.00 „Akloji“.
 7.00 „Anthonis Bour-

dainas. Nepažįs-
tami kraštai“.

 8.00 „Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.00 „Tėvas Motiejus“.
 11.00 „Klasikiniai kepiniai. 

Anos Olson 
receptai“.

 12.00 „Džino viešnagė 
Italijoje“.

 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“.
 1.25 „Kol mes gyvi“.
 3.35 „Komisarė Sara Kor. 

Dingusi mergina“.

TV6
 6.00 „Kietuoliai“.
 6.25 Žvejo nuotykiai.
 7.30 Jukono vyrai.
 8.30 Žvejo nuotykiai.
 9.30 Statybų gidas.
 10.00 Autopilotas.
 10.30 „Vienas Tasmano 

jūroje“.
 11.30 Krovinių karai.
 13.00 „Žygis per Hima-

lajus“.
 14.00 Išlikimas.
 16.00 Jukono vyrai.
 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 „Angelo  

apgultis“.
 0.35 „Geležinkelio 

tigrai“.
 3.05 „Konanas bar-

baras“.

„Tarzanas. Džiunglių legenda“, 19.30, LNK

penktaDieniS, spalio 16 d. Saulė teka 7.49, leidžiasi 18.19, dienos ilgumas 
10.30. Jaunatis. Vardadieniai: Aurelija, Galius, Jadvyga, Margarita, Gutautas, Dovaldė, Ambraziejus 
Dovaidas, Dovaidė, Greta, Gretė.

 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 Vakaras su Edita. 
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.25 Klausimėlis. 
 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 „Likimo ekspertai“.
 0.40 „Evoliucija“..
 2.00 Vartotojų kontrolė. 
 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. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2 penktadienis. 
 21.00 PREMJERA. „Grei-

tojo  reagavimo 
būrys. Apgultis“.

 22.50 „Absoliutus 
blogis. Pomirtinis 
gyvenimas“.

 0.40 „Legionas“.
 2.30 „Ekvalaizeris“.
 4.35 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.25 „Bakuganas. Kovos 

planeta“.
 6.55 „Ančiukų istorijos“.
 7.25 „Kempiniukas 

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

nimas“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.25 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „Kenoloto“.

 17.22 TV Pagalba.
 17.55 Namų idėja su 

IKEA.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 „Ledynmetis. Že-

mynų atsiradimas“.
 21.10 „Pragaro vaikis“.
 22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.18 „Pragaro vaikis“.
 23.45 „Megė“.
 1.30 „Trys įtemptos 

dienos“.
 4.10 „Saugus prie-

globstis“.

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“.
 12.25 „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 „Mirtinas smūgis“.
 23.25 „Liūtaširdis“.
 1.20 „Lemtinga diena“.

Lryto
 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 Pinigų karta. 
 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 Mūsų gyvūnai. 
 17.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 18.00 „Laisvės keliu“.
 18.30 „Skinsiu raudoną 

rožę“. 
 19.00 Žinios.
 19.15 Sportas.
 19.20 Orai.
 19.25 „Svečiuose pas 

Marceliutę“. 
 20.00 Žinos. 
 20.15 Sportas.
 20.20 Orai.
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „Paslaptys“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.
 22.58 Orai.
 23.00 „Bušido ringas“. 
 23.30 Laikykitės ten. 

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

istorija“.
 3.20 Laikykitės ten. 

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

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

galis. 
 6.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Vilnius Jazz 2019. 
 7.00 Gustavo enciklope-

dija. 
 7.30 „Peliukas Lukas“. 
 7.55 „Mija ir aš“. 
 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 „Hitchcocko 

šešėlyje. Alma ir 
Hitchas“. 

 15.50 „Peliukas Lukas“.
 16.15 „Mija ir aš“.
 16.40 Gustavo enciklope-

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

nimas tęsiasi 3“.
 18.40 „Kaip viską pasida-

ryti pačiam“.
 19.05 Stop juosta. 
 19.35 Kultūros diena.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Laimė“.
 22.50 Kompozitoriui Kęs-

tučiui Antanėliui 
atminti. Kęstučio 
Antanėlio ir Arūno 
Navako roko opera 
„Peras Giuntas“.

 0.15 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.30 Dabar pasaulyje. 
 0.55 „Ermitažas. Meno 

galia“. 
 2.20 „Akloji zona“.
 4.00 Klausimėlis.lt.
 4.20 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 4.45 „Kaip viską pasida-

ryti pačiam“. 
 5.05 Nacionalinė ekspe-

dicija „Dniepru per 
Ukrainą“.

TV1
 6.45 „Tėvas Motiejus“.
 8.10 „Dvi širdys“.
 10.10 „Akloji“.
 12.30 „Mentalistas“.
 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. 

„Komisarė Sara Kor. 
Dingusi mergina“.

 22.55 „Kol mes gyvi“.
 1.25 „Mano likimas“.
 3.05 „Prancūziška 

žmogžudystė. 
Žmogžudystės 
Strasbūre“.

 4.35 „Tėvas  
Motiejus“.

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

bendrikas“.
 9.00 Statybų gidas.
 9.30 „Šaunioji įgula“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 12.30 „Makgaiveris“.
 13.30 Topmodeliai.
 14.30 „Raitoji policija“.
 15.00 „Kobra 11“.
 17.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 18.00 „Šaunioji įgula“.
 19.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 20.00 Farai.
 21.00 Žinios.
 21.55 Sportas.
 21.58 Orai.
 22.00 „Geležinkelio 

tigrai“.
 0.45 „Traukinys į 

Busaną“.
 3.05 „Kaulai“.
 4.05 Pavojingiausi pa-

saulio vairuotojai.

„Ledynmetis. Žemynų atsiradimas“, 
19.30, TV3
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LRT TV
2020. 10.1
 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.
 16.25 Klausimėlis.lt.
 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 LRT forumas. 
 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 „Babilonas Ber-

lynas“.
 23.45 „Alpių detektyvai“.
 0.30 Keliai. Mašinos. 

Žmonės. 
 1.00 LRT radijo žinios.
 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 LRT forumas. 
 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“.
 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.
 22.30 PREMJERA. „Po 

vedybų“.
 0.45 „Išbandymų diena“.
 1.45 „Artemidė“. Žudikų 

viešbutis“.
 3.15 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.45 „Kalnietis“.

TV3
 6.10 „Bakuganas. Kovos 

planeta“.
 6.40 „Ančiukų istorijos“.
 7.10 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.45 Svajonių sodai.
 8.45 „Meilės sūkuryje“.
 9.45 Palaužti sparnai.

 10.45 Palaužti sparnai.
 12.00 Tikroji žvaigždė.
 12.20 „Kenoloto“.
 12.22 Tikroji žvaigždė.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.25 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 Karštai su tv3.lt.
 20.30 „Moterys meluoja 

geriau“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai.
 22.00 „Žudymo sezonas“.
 22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.18 „Žudymo sezonas“.
 23.50 „Rezidentas“.
 0.40 „CSI kriminalistai“.
 1.45 „Havajai 5.0“.
 2.35 „Paskutinis žmogus 

Žemėje“.
 3.35 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 4.05 „Rezidentas“.
 5.00 Ekstrasensų mūšis.

BTV
 6.00 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.00 „Teisingumo 

agentai“.
 9.00 „Ekstrasensai tiria“.
 10.05 „Kobra 11“.
 11.05 „Reali mistika“.
 12.05 „CSI. Majamis“.
 13.00 „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 „Supermenas. 

Sugrįžimas“.
 0.05 „Jūrų pėstininkai“.
 2.00 „Legendų biuras“.
 3.00 „Sūnus paklydėlis“.
 3.45 „CSI. Majamis“.

Dzūkijos tv
 5.29 Programa.
 5.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 6.00 „Bušido ringas“. 
 6.30 Pinigų karta. 
 7.00 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 8.00 „24/7“. 
 9.00 Mūsų gyvūnai. 
 9.30 Partizanų keliais. 
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.00 „Reali mistika“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Mokslo ritmu. 
 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 Paskutinė instan-
cija. 

 18.30 „Svečiuose pas 
Marceliutė“. 

 19.00 Žinios.
 19.15 Sportas.
 19.18 Orai.
 19.20 „TAI – SPORTAS“. 
 19.45 „Pasakadienis“. 
 20.00 Žinos. 
 20.15 Sportas.
 20.18 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 
fortepijono virtu-
ozas Alexander 
Paley (Prancūzija, 
JAV).

 7.00 Gustavo enciklope-
dija. 

 7.30 „Peliukas Lukas“.
 7.55 „Mija ir aš“.
 8.20 Pradėk nuo savęs. 
 8.45 Tarp dalių (ne)

plojama. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.45 Klausimėlis.lt.
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 Kas geresnio, 

kaimyne? 
 12.40 Krikščionio žodis. 
 12.55 Prisikėlimo 

liudytojai. Lietuvos 
kankinystės kelias.

 13.10 Kultūros diena. 
 14.05 Muzikos talentų 

lyga 2020. 
 15.35 Po pamokų. 
 15.45 Smegenų 

paslaptys. Polis 
Sezanas.

 16.00 „Peliukas Lukas“.
 16.15 „Mija ir aš“.
 16.40 Gamina vaikai. 
 17.10 „Dvynukės“.
 17.55 „Giminės. Gyve-

nimas tęsiasi 3“. 

 18.40 „Kaip viską pasida-
ryti pačiam“.

 19.05 Išpažinimai. 
 19.35 Mūsų miesteliai. 

Imbradas. 
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Ludwig van 

Beethoven. Opera 
„Fidelijus“.

 23.40 Mūsų Maironis. 
Ekskursija po 
Maironio namą – 
lietuvių literatūros 
muziejų.

 24.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 Šok su žvaigžde. 
 2.40 Dainuok man 

tango. 
 3.50 Tėčio reikalai. 
 4.15 Smalsumo genas. 
 4.40 „Kaip viską pasida-

ryti pačiam“.
 5.05 Pasaulio Lietuva. 

TV1
 6.50 „Tėvas Motiejus“.
 8.10 „Dvi širdys“.
 10.10 „Akloji“.
 12.30 „Mentalistas“.
 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 „Vagis polici-

ninkas“.
 22.55 „Aukštakulnių 

kerštas“.
 0.55 „Mano likimas“.
 2.45 „Triušio urvas“.
 4.10 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.25 „Kobra 11“.
 8.30 Autopilotas.
 9.00 Būk profesionalas.
 9.30 „Šaunioji įgula“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 12.30 „Makgaiveris“.
 13.30 Topmodeliai.
 14.30 „Raitoji policija“.
 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 „Žmonijos biuras“.
 23.00 „Kruvinoji Valen-

tino naktis“.
 1.00 „Kaulai“.

„Supermenas. Sugrįžimas“, 21.00, BTV

SekmaDieniS, spalio 18 d. Saulė teka 7.53, leidžiasi 18.14, dienos ilgumas 10.21. 
Jaunatis. Vardadieniai: Lukas, Liubartas, Kęsmina, Vaiva.

 6.00 Lietuvos Respu-
blikos himnas.

 6.02 Nacionalinė ekspe-
dicija. Gediminaičių 
Europa. 

 7.00 Šventadienio 
mintys. 

 7.30 Klausimėlis. 
 8.00 Gyventi kaime 

gera. 
 8.30 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite. 
 9.00 Brolių Grimų 

pasakos. „Broliukas 
ir sesutė“.

 10.00 Gustavo enciklope-
dija. 

 10.30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 

 11.30 Gamina vaikai. 
 12.00 LMŽ. Lietuvos 

mokyklų žaidynės. 
 12.30 „Maistas. tiesa ar 

pramanas? Kas 
desertui?“.

 12.55 Pasaulio dokumen-
tika. „Viduriniųjų 
Rytų gamta. 
Arabija. Miražų 
žemė“.

 13.50 „Mis Marpl. Vienu 
pirštų spragtelė-
jimu“.

 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. „Minkš-

taširdis“.
 23.10 „Hindenburgas“.
 1.10 Auksinis protas.
 2.25 „Mūsų pirmosios 

atostogos“.
 4.05 „Maistas. tiesa ar 

pramanas? Kas 
desertui?“. 

 4.25 „Mis Marpl. Vienu 
pirštų spragtelė-
jimu“. 

LNK
 6.40 „Stivenas Visata“.
 7.25 „Nepaprastas 

Gumuliuko gyve-
nimas“.

 7.55 „Ogis ir tarakonai“.
 8.15 „Monstrai prieš 

ateivius“.
 8.45 „Tomo ir Džerio 

šou“.
 9.15 „Šaunusis Skū-

bis-Dū“.
 9.40 „Sparkas. Kosminė 

istorija“.
 11.25 „Džekas ir Džilė“.
 13.20 „Policijos 

akademija 7. Misija 
Maskvoje“.

 15.05 „Pamišę dėl šokių“.
 17.20 Teleloto. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 Kaukės. 
 22.00 PREMJERA 

„Artemidė“. Žudikų 

viešbutis“.
 23.50 „Kerštas“.
 2.00 „Betmenas prieš 

Supermeną. 
Teisingumo aušra“.

TV3
 6.00 Sveikatos medis.
 7.00 „Vėžliukai nindzės“.
 7.30 „Supermergaitės“.
 8.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 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.
 12.20 „Kenoloto“.
 12.22 Žalioji byla.
 12.30 „Magiškoji nosis“.
 15.00 „Šefas ant ratų“.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 „Šefas ant ratų“.
 17.25 „Tai – mes“.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 X Faktorius. 

Žvaigždės.
 22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.18 X Faktorius. 

Žvaigždės.
 22.30 „Parkeris“.
 0.50 „Pragaro vaikis“.

BTV
 6.00 „Pričiupom!“.
 6.30 Pasaulio taurė 

2020. 
 7.30 „Juodasis sąrašas“.
 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 Galiūnų varžybos 

Lietuva–Latvija.
 10.00 „Kvailiai šėlsta“.
 10.30 „Jei statytume 

šiandien“.
 11.40 „Velniški Stivo Os-

tino išbandymai“.
 12.40 „Gordono Ramzio 

virtuvės košmarai. 
Revizija“.

 13.50 „Pragaro 
virtuvė“šou

 14.50 „Reali mistika“.
 15.55 „Pavojingi kai-

mynai“.
 17.00 Betsafe–LKL 

čempionatas. 
„Žalgiris“–
„Juventus“.

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

žmogus“.
 2.25 „Tolyn į tamsą. 

Žvaigždžių kelias“.

Lryto
 6.59 Programa.
 7.00 „Meilės lygtis“.
 8.00 Pinigų karta. 
 8.30 Kaimo akademija. 
 9.00 Pagaliau savait-

galis.
 9.30 Mokslo ritmu. 
 10.00 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 10.30 Deutsche Welle 

pristato: Greitis. 
 11.00 Partizanų keliais. 
 11.30 Mūsų gyvūnai. 

 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 Mūsų gyvūnai.
 19.00 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 20.00 Žinios.
 20.28 Orai.
 20.30 „Paprastas prezi-

dentas“. 
 21.30 „24/7“. 
 22.30 Žinios.
 22.58 Orai.
 23.00 „Lobotomija“. 
0.00„Netikėtas teisin-

gumas“.
 2.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.35 Partizanų keliais. 
 3.55 Mūsų gyvūnai. 
 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. 
 10.30 Literatūros pėd-

sekys. 
 11.00 Stop juosta. 
 11.30 7 Kauno dienos. 
 12.00 Mokslo sriuba. 
 12.30 Šv. Mišios iš 

Vilniaus Šv. Jono 
Bosko bažnyčios. 

 13.40 Šventadienio 
mintys. 

 14.10 Klausimėlis. 
 14.30 „Meškos myli 

mane!“. 
 16.00 Muzikos talentų 

lyga 2020. 
 17.30 Kultūringai su 

Nomeda. 
 18.30 Stambiu planu. 
 19.30 Kultūros diena. 
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Miuziklas „Žygi-

manto Augusto ir 
Barboros Radvi-

laitės legenda“. 
 23.30 Koncertas iš 

Amsterdamo 
Concertgebouw 
salės. Ludwig 
van Beethoven. 
Simfonija Nr. 9. 

 0.40 „Minkštaširdis“. 
 2.20 „Petras Repšys: 

darbai“.
 2.45 Klausimėlis. 
 3.00 7 Kauno dienos. 
 3.30 Literatūros pėd-

sekys. 
 4.00 Kelias. 
 4.30 Duokim garo!

TV1
 6.00 „Akloji“.
 7.30 „Anthonis Bour-

dainas. Nepažįs-
tami kraštai“.

 8.30 „Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.30 „Tėvas Motiejus“.
 11.00 „Džeimis gamina 

Italijoje“.
 12.00 „Šviežias maistas. 

Anos Olson 
receptai“.

 13.00 Sveikinimai.
 15.45 „Širdele mano“.
 17.45 „Velvet“ kolekcija“.
 18.50 „Akloji“.
 19.50 „Būrėja“.
 21.00 „Triušio urvas“.
 22.50 „Laukinės aistros“.
 1.05 „Fortitudas“.
 2.55 „Nebylus liudi-

jimas“.

TV6
 6.00 Žvejo nuotykiai.
 7.00 Jukono vyrai.
 8.00 Žvejo nuotykiai.
 9.00 Gyvūnų manija.
 9.30 Vienam gale 

kablys.
 10.00 Praeities žvalgas.
 10.30 „Nepaprasta iš-

tvermė. Lenktynės į 
Ašigalį“.

 11.30 Krovinių karai.
 13.00 „Žygis per Hima-

lajus“.
 14.00 Išlikimas.
 15.00 Pragaro kelias.
 16.00 Jukono vyrai.
 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 „Žavios ir labai pa-

vojingos. Filmas“.
 23.50 „Angelo apgultis“.

„Triušio urvas“, 21.00, TV1
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eteriS

antraDieniS, spalio 20 d. Saulė teka 7.57, leidžiasi 18.10, dienos ilgumas 10.13. 
Jaunatis. Vardadieniai: Irena, Gedas, Deimina, Adelina, Adelė.

LRT TV
2020. 10.2
 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.
 16.25 Klausimėlis. 
 16.45 „Seselė Beti“.
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Kas ir kodėl?
 18.30 Klauskite daktaro. 
 19.30 (Ne)emigrantai. 
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Nacionalinė ekspe-

dicija. Gediminaičių 
Europa. 

 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 Premjera. „Užver-

buotas 2“.
 23.45 „Alpių detektyvai“.
 0.30 Šventadienio 

mintys. 
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Klauskite daktaro. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 (Ne)emigrantai. 
 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 3.50 Sportas. Orai.
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 Nacionalinė ekspe-

dicija. Gediminaičių 
Europa. 

 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 „Tarnauti ir ginti“.

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

reindžeris“.
 10.00 „Kalnietis“.
 11.00 „Pakvaišusi porelė“.
 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 „Kodas 211. Banko 

apiplėšimas“.
 0.20 „Išbandymų diena“.
 1.20 „Po vedybų“.
 3.15 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.45 „Kalnietis“.

TV3
 6.25 „Bakuganas. Kovos 

planeta“.
 6.55 „Ančiukų istorijos“.
 7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 Karštai su tv3.lt.

 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Sužeisti paukš-

čiai“.
 11.00 „Sužeisti paukš-

čiai“.
 12.00  „Vargšė Lialia“.
 12.20 „Kenoloto“.
 12.22  „Vargšė Lialia“.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.25 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 Prieš srovę.
 20.30 „Moterys meluoja 

geriau“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai.
 22.00 „Kol nenuėjau 

miegoti“.
 22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.18 „Kol nenuėjau 

miegoti“.
 23.55 „Rezidentas“.
 0.55 „CSI kriminalistai“.
 1.50 „Havajai 5.0“.
 2.40 „Paskutinis žmogus 

Žemėje“.
 3.40 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 4.10 „Rezidentas“.
 5.05 Ekstrasensų mūšis.

BTV
 6.00 „Strėlė“.
 6.50 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.20 „Teisingumo 

agentai“.
 9.15 „Ekstrasensai tiria“.
 10.20 „Kobra 11“.
 11.25 „Mirtinas ginklas“.
 12.30 „CSI. Majamis“.
 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 „Universalus karys. 

Sugrįžimas“.
 22.45 „Supermenas. 

Sugrįžimas“.
 1.45 „Lemtinga diena“.
 2.35 „CSI. Majamis“.

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

Pokalbiai. 
 8.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 9.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 9.30 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.
 19.15 Sportas.
 19.18 Orai.
 19.20 „Dzūkiška pynė“.
 19.45 „Pasakadienis“. 
 20.00 Žinos. 
 20.15 Sportas.
 20.18 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.
 6.05 „Baleto aristo-

kratas:.
 7.00 Smegenų 

paslaptys. Polis 
Sezanas.

 7.10 Gamina vaikai. 
 7.40 „Peliukas Lukas“.
 7.55 „Mija ir aš“.
 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 
fortepijono virtu-
ozas Alexander 
Paley (Prancūzija, 
JAV). 

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

Imbradas. 
 15.50 Premjera. „Sardinė 

kosmose“.
 16.00 Premjera. „Alvinas 

ir patrakėliai 
burundukai“.

 16.15 „Mija ir aš“.
 16.40 Gustavo enciklope-

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

nimas tęsiasi 3“. 
 18.40 Didžioji paukščių 

paslaptis. 
 19.05 Ekologiška. 

 19.35 „1989-ųjų dienoraš-
čiai. Berlyno sienos 
griūtis“.

 20.20 „Pasakojimai iš 
Japonijos“.

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Vokietija 86“.
 23.05 Istorijos detektyvai. 
 23.50 Šoka Lietuva.
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 Vilnius Jazz 2019.
 1.40 Auksinis protas. 
 2.55 Kultūringai su 

Nomeda. 
 3.45 Stop juosta. 
 4.15 Į sveikatą! 
 4.40 „Didžioji paukščių 

paslaptis“.
 5.05 Stambiu planu. 

TV1
 6.50 „Tėvas Motiejus“.
 8.10 „Dvi širdys“.
 10.10 „Akloji“.
 12.30 „Mentalistas“.
 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 „Nusikaltimas 

prie Baltijos jūros. 
Mirtinas pažadas“.

 22.55 „Aukštakulnių 
kerštas“.

 0.55 „Mano likimas“.
 2.45 „Vagis polici-

ninkas“.
 4.15 „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 „Raitoji policija“.
 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 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 21.45 UEFA čempionų 
lygos rungtynės. 
„FC Barcelona“–
„Ferencvárosi TC“.

 23.50 „24 valandos. 
Palikimas“.

 0.50 „APB“.
 1.55 „Kaulai“.
 2.55 „Skubi  

pagalba“.
 3.55 Pavojingiausi pa-

saulio vairuotojai.
 4.25 „Univeras“.

trečiaDieniS, spalio 21 d. Saulė teka 7.59, leidžiasi 18.07, dienos ilgumas 10.08. 
Jaunatis. Vardadieniai: Uršulė, Raitvilas, Gilanda, Hiliaras, Vilma.

LRT TV
2020. 10.2
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

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

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

dicija. Gediminaičių 
Europa. 

 13.00 (Ne)emigrantai. 
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.25 Klausimėlis. 
 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 Gimę tą pačią 

dieną. 
 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 „Medičiai. Floren-

cijos valdovai“.
 24.00 „Alpių detektyvai“.
 0.45 Šoka Lietuva.
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Klauskite daktaro. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Pasaulio puodai. 
 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 3.50 Sportas. Orai.
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 Gimę tą pačią 

dieną.
 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“.
 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 „Samdomas 

žudikas. Nuodėmių 
atleidimas“.

 0.30 „Išbandymų  
diena“.

 1.30 „Kodas 211. Banko 
apiplėšimas“.

 3.00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

 4.30 „Kalnietis“.

TV3
 6.25 „Bakuganas. Kovos 

planeta“.
 6.55 „Ančiukų  

istorijos“.

 7.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

 7.55 Prieš srovę.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Sužeisti paukš-

čiai“.
 12.00 „Vargšė Lialia“.
 12.20 „Kenoloto“.
 12.22 „Vargšė Lialia“.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.25 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 Gero vakaro šou.
 20.30 „Moterys meluoja 

geriau“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai.
 22.00 „Ore“.
 22.25 „Vikinglotto“.
 22.30 „Ore“.
 23.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 23.18 „Ore“.
 0.00 „Rezidentas“.
 1.00 „CSI kriminalistai“.
 2.00 „Havajai 5.0“.
 3.00 „Paskutinis žmogus 

Žemėje“.
 4.00 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 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 „Mirtinas ginklas“.
 12.30 „CSI. Majamis“.
 13.30 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.50 „Teisingumo 

agentai“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Kobra 11“.
 18.30 „Strėlė“.
 19.30 „Mirtinas ginklas“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Čempionas 3. 

Išpirkimas“.
 23.00 „Universalus karys. 

Sugrįžimas“.
 0.45 „Lemtinga diena“.
 1.45 „CSI. Majamis“.

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

Pokalbiai. 
 8.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 9.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 09.30 Mūsų gyvūnai. 
 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 #NeSpaudai. 
 18.00 „Skinsiu raudoną 

rožę“. 
 18.35 „Laisvės keliu“. 
 19.00 Žinios.
 19.15 Sportas.
 19.18 Orai.
 19.20 „Pozicija“.
 20.00 Žinos. 
 20.15 Sportas.
 20.18 Orai.
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „Paslaptys“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.
 22.58 Orai.
 23.00 Alfa taškas. 
 23.30 #NeSpaudai. 
 0.30 „Reali mistika“.
 1.30 „Paslaptys“.
 2.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.20 #NeSpaudai. 
 4.00 Alfa taškas. 
 4.25 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 4.45 „Reali mistika“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Vilnius Jazz 2019. 
 7.00 Gustavo enciklope-

dija. 
 7.30 „Sardinė kosmose“.
 7.40 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
 7.55 „Mija ir aš“.
 8.20 Į sveikatą! 
 8.45 Mūšio laukas. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.45 Klausimėlis. 
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 Kultūrų kryžkelė. 

Menora. 
 12.40 Atspindžiai. 

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

tinės fenomenas. 
Mstislavas Dobu-
žinskis Valstybės 
teatre“.

 14.55 „1989-ųjų dienoraš-
čiai. Berlyno sienos 
griūtis“.

 15.40 „Pasakojimai iš 
Japonijos“.

 15.50 „Sardinė kosmose“.
 16.00 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
 16.15 „Mija ir aš“.
 16.40 Gustavo enciklope-

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

nimas tęsiasi 3“. 
 18.55 Krepšinis. Europos 

taurė. Panevėžio 
„Lietkabelis“–An-
tverpeno „Telenet 
Giants“. 

 21.00 „Didžioji paukščių 
paslaptis“.

 21.30 Premjera. „Tinto-

rettas. Venecijos 
maištininkas“.

 23.05 Atspindžiai. 
Paveldo kolekcija. 

 23.30 „Erdvės menas. 
Naujas požiūris 
į nuostabiąją 
tradicinę medieną“.

 24.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 Vilnius Jazz 2019. 
 1.40 „Vakarėja“ su 

Martynu Starkumi. 
 3.10 Stambiu planu. 
 4.05 Ekologiška. 
 4.35 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
Mstislavas Dobu-
žinskis Valstybės 
teatre“.

 5.05 Skambantys pa-
sauliai su Nomeda 
Kazlaus. Svečias 
fortepijono virtu-
ozas Alexander 
Paley (Prancūzija, 
JAV). 

TV1
 6.50 „Tėvas Motiejus“.
 8.10 „Dvi širdys“.
 10.10 „Akloji“.
 12.30 „Mentalistas“.
 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 „Nusikaltimas 

prie Baltijos jūros. 
Praradimas“.

 22.55 „Paskolinta meilė“.
 0.55 „Mano likimas“.
 2.45 „Nusikaltimas 

prie Baltijos jūros. 
Mirtinas pažadas“.

 4.15 „Tėvas Motiejus“.

tv6
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Kobra 11“.
 8.30 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 9.00 Vienam gale 

kablys.
 9.30 „Šaunioji įgula“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 12.30 „Makgaiveris“.
 13.30 Topmodeliai.
 14.30 „Raitoji policija“.
 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 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 21.45  UEFA čempionų 
lygos rungtynės. 
„Manchester City 
FC“–„FC Porto“.

 23.55 „APB“.
 1.50 „Skubi pagalba“.
 3.40 Pavojingiausi pa-

saulio vairuotojai.
 4.20 „Univeras“.
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aSmeniniai Skelbimai nemokamai !!!

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

PArduodAme 
NAšlAiTes

 Užsakymus priimame 
nuotoliniu būdu.

Telefonas pasiteirauti
8 626 02129.

G. Vasiukonio 
gėlininkystės ūkis 

PREKIAUJA našlaitėmis.
Tel. 8 626 02129, 

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

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. 

TRANSPORTO PRIEMONĖS

„VW Golf 3“ (1997 m.)  •skardinių ratlankių R14 gaub-
tus (4 vnt.), kaina po 2 Eur. 
Plastikines slenksčio juostas, 
kaina po 10 Eur.  
Tel. 8 654 87148.

GYVULIAI

Ėringas avis.   •Tel. 8 642 07624. 

AUGALAI

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

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

KITI

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

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

Kineskopinį televizorių LG  •(51 cm įstrižainė), kaina 12 Eur. 
TV priedėlį, kaina 15 Eur. TV 
priedelio TV STAR distancinį 
pultelį, kaina 5 Eur. Druskinin-
kai.  
Tel. 8 686 43600.

Žalųjų veislės veršingą  •telyčią.  
Tel. 8 682 03736.

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.

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“

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

Antspaudų gamyba 
pagal užsakymą

MALKOS, MALKOS, 
MALKOS,

pagal pageidavimus.  
Skaldytos, pjautos, rąstais, 

beržinės, alksninės, 
pušinės, drebulinės, 

ąžuolinės, 
eglinės, atraižos. 

Vežame mažais kiekiais.
TEL. 8 657 88458.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. 

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.
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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
Gaminame duris namams,  •ūkiniams pastatams, laiptus, 

28 metai gamybos patirtis.  
Tel. 8 682 62195.

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.

Jaunas ūkininkas ieško  •išsinuomoti žemės Kučiūnų, 
Veisiejų, Lazdijų seniūnijose.  
Tel. 8 692 96274.

KITI

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. 

Kariškas radijo stoteles,  •imtuvus ir kitus įdomius įren-
ginius.  
Tel. 8 606 14389.

PASLAUGOS
Taisome automatines  •skalbimo mašinas. Atvykstame 

į namus.  
Tel. 8 615 73404. 

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

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

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

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

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

Dengiame stogus, atlieka- •me šiltinimo, karkasų įrengimo, 
dailylenčių montavimo ir kitus 
statybos darbus.  
Tel. 8 631 91211. 

Gaminame ir montuojame  •kraigus, vėjines, palanges, 
pakalimus, žaliuzines tvoras, 
kaminų skardinius.  
Tel. 8 621 99958.

PERKA
ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

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

Traktorių DT20.   •Tel. 8 606 14389.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

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

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

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

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. 

Norgaudas Pilvinis atlieka 
geodezinius (kadastrinius) 

matavimus
Tel. 8 680 83000.

Tel. 8 614 56206.

Vineta    Vin
eta

  V
in

e
ta   Vineta                                                    

        
       

      
     

     
  V

in
et

a
    

Vi
n

eta   V
in

eta 

Lazdijų bulvė

Prekiaujame šViežiomis „Vineta“ Veislės bulVėmis

Mirus mylimai mamytei Kazimierai sAvuKyNieNei, 
nuoširdžiai užjaučiame dukras virginiją, romą, Jūratę 
bei sūnų Kęstą.

lina ir Artūras margeliai

Skelbimus priimame:
Tel. 8 670 38882.
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Leidėjas UAB „Dzūkų žinios“
Nepriklausomybės a. 4, Lazdijai
Tiražas 3000 vnt.
Redakcijos tel.: (8 318) 52260, 
TELE2 8 670 38882
Faksas (8 318) 51474
El. p. dzukuzinios@gmail.com

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

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

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

a. kašalyno pĮ teikia

gyvulių 
sėklinimo 

paslaugas....

tel. 8 698 50235.

PERKA žemę. 
Tel. 8 688 80688.

Tel. 8 684 95050.  

Veršelių 
supirkimas. 

VERŠELIŲ 
SUPIRKIMAS.

Tel. 8 684 95050.

GALVIJŲ 
SUPIRKIMAS.
Tel.: 8 682 49384, 

8 686 98223.

• Topografiniai ir 
geodeziniai matavimai, 

• žemės sklypų 
formavimo ir 

pertvarkymo projektai, 
• detaliųjų planų rengimas

naujose patalpose

Perkame mišką su 
žeme ir išsikirsti.
 ATLiekAMe.
– miško valymo, 

retinimo, sanitarinius 
kirtimus.

– medienos ištraukimo  
darbus.

– miško sodinimo ir  
priežiūros darbus.

 
Tel. 8 688 80175

Vytauto g. 16, Seirijai, 
Lazdijų r.

El. p. uabloginta@gmail.com

Kviečiame registruotis į 
vairavimo kursus

Kalvarijoje organizuojami
mokymai. 

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

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

Dėmesio!

Perkame 
MiŠkĄ.

su žeme 
ir iškirsti. 

Tel. 8 682 61641
www.SuperkaMišką.lt

Parduoda 13 a namų 
valdos sklypą margirio g. 3, 

miklusėnų k., Alytaus r.

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

Tel. 8 682 60899.

Miško 
paslaugos.

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

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

,
.


