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Leidėjams, verslininkams, 
ūkininkams Rūtai ir Dariui Brindzams 
veiklos ir idėjų provincijoje netrūksta
Jam 38-eri, jai 33-eji me-
tai. Pažįstami jau 11, o kai 
susituokę, netrukus bus 8 
metai. Gyvena Lazdijuose, 
ūkininkauja ir verslauja. 
Tai Alytaus apskrities 
laikraščio „Dainavos žodis“ 
ir Lazdijų rajono laikraščio 
„Dzūkų žinios“ leidėjai Da-
rius Brindza ir jo žmona  
Rūta Margelytė-Brindzienė.

Dariaus ir Rūtos pažintį gali-
ma pavadinti tarnybiniu romanu. 
Sutuoktiniai susipažino, kuomet 
Darius pradėjo dirbti UAB „Dzū-
kų žinios“ leidžiamo savaitraš-
čio „Dainavos žodis“ reklamos  

Alytaus apskrities laikraščio „Dainavos žodis“ ir Lazdijų rajono laikraščio 
„Dzūkų žinios“ leidėjai:  Darius Brindza ir jo žmona  Rūta Margelytė-
Brindzienė. (Danieliaus Jakubavičiaus nuotr.)Nukelta į 7 psl. » 

Nukelta į 3 psl. » 

Lazdijuose šiluma brangs ketvirtadaliu
Didžiuosiuose šalies mies-
tuose prasidėjus šildymo 
sezonui, prabilta apie tai, 
jog šiemet šilumos kainos 
dėl pabrangusių žaliavų ir 
geopolitinių priežasčių ten 
gali išaugti net iki 60 proc., 
tai labai neigiamai paveik-
tų žmonių gerovę ir patuš-
tintų pinigines. Mažesnių-
jų savivaldybių šilumos 
tiekėjai pripažįsta, jog čia 
šilumos kainų šuolis gali 
būti mažesnis, tačiau jo 
išvengti nepavyks. 

Šiluma brangs 
ketvirtadaliu? 
Bendrovės „Lazdijų šiluma“ di-
rektorius Remigijus Aleksandras 
Viniarskas teigia ieškantis būdų 
įsigyti pigesnės žaliavos, tačiau 
pripažįsta, jog šilumos kaina Laz-
dijų rajono savivaldybės gyven-
tojams šį sezoną gali didėti nuo 
20 iki 25 procentų. 

Jis įsitikinęs, jog šilumos kainų 
šuolis Lietuvoje yra susijęs su 
daugeliu priežasčių. 

„Akivaizdu, jog mūsų žaliavų 
tiekėjai nepasirengė situacijai, 
kai kilo problemų dėl Baltaru-
sijos. Anksčiau, kai Baltarusija 
dėl miškus užpuolusių kenkėjų 
masiškai kirto medžius, mūsų 
verslininkai vagonais gabeno iš 
Baltarusijos medieną bei per-
dirbdavo ją į vadinamus „čip-
sus“, kurie naudojami šilumos 
krosnims kūrenti. Taip buvo 
patenkinamas Lietuvos šilumos 
ūkiui reikalingas žaliavos po-
reikis. Dabar, kai iš Baltarusijos 
nebegalima atsivežti medienos, 
kilo problema, nes tokiam scena-
rijui nebuvo pasirengta“, – sakė 
R. A. Viniarskas. 

turi atsargų iki sausio
Vadovo nuomone, mūsų šalyje 
nebuvo jokios aprūpinimo ža-
liavomis strategijos, todėl dėl 
to kentės šilumos vartotojai ir 
gamintojai. 

„Tiekėjai laukia šildymo sezo-
no, kai galima maksimaliai iškel-
ti žaliavos kainą. Šios situacijos 

Bendrovės „Lazdijų šiluma“ direktorius Remigijus Aleksandras Viniarskas teigia ieškantis būdų įsigyti pigesnės žaliavos, 
tačiau pripažįsta, jog šilumos kaina Lazdijų rajono savivaldybės gyventojams šį sezoną gali didėti nuo 20 iki 25 procentų.
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savaitės komentaras  
Mama Vilija užtempė socdemus į populiarumo reitingų Džomolungmą

Algimantas Mikelionis
Praeitą savaitę internetiniame 
portale „Delfi“ paskelbti jo už-
sakymu rugpjūčio 24–31 dieno-
mis atlikti visuomenės nuomo-
nės ir rinkos tyrimų bendrovės 
„Spinter“ tyrimai. Pastaruosiuose 
atsispindi politinių partijų, politi-
kų ir įvairių valstybės institucijų 
populiarumo reitingai.

Partijų populiarumo viršūnėje 
atsidūrė net trys politinės jėgos, 
kurios pelnė daugiau nei dešimt 
procentų apklaustųjų simpati-
jų: Tėvynės sąjunga-Lietuvos 
krikščionys demokratai, Lie-
tuvos socialdemokratų partija 
ir Lietuvos valstiečių žaliųjų 

sąjunga. Konservatorių  popu-
liarumo  reitingas rugpjūtį buvo 
12,1 procento, socdemų – 11,9 
procento, o valstiečių – 11,1 pro-
cento. Liberalų sąjūdžio reitin-
gas rugpjūtį buvo 7 procentai, 
Laisvės partijos – 5,3 procento. 
Jeigu tai būtų balsavimo rezul-
tatai, penkių procentų patekimo 
į Seimo barjerą būtų peržengu-
si ir Darbo partija, kurios po-
puliarumas rugpjūtį siekė 5,3 
procento. 

Kad tarp populiariausių po-
litinių partijų Lietuvoje yra so-
cdemai ir valstiečiai, tai turėtų 
nieko per daug nestebinti, nes 
dėl migrantų krizės ir korona-
viruso pandemijos esantys val-
džioje konservatoriai išgyvena 
nelengvus laikus. Tad rožių 
brolijai su gandrais net nerei-
kėjo labai stengtis, kad aplenk-
tų kregždutes ir atsidurtų šalies 
politinių partijų viršūnėje. Bet 
pastarųjų partijų pasiekimas nėra 
toks didelis ir reikšmingas, nes 
valdžioje esantys konservatoriai 

irgi ten pat, kur ir socdemai su 
valstiečiais – populiarumo viršū-
nėje. Tiesa, reikia pastebėti, kad 
visų trijų partijų populiarumas 
yra apylygis ir svyruoja galimos 
paklaidos ribose. Tik laimėję 
Seimo rinkimus konservatoriai 
išgyveno populiarumo medaus 
mėnesį. Galima prognozuoti, 
kad šios dešiniosios partijos po-
puliarumas po truputį mažės, nes 
tokiu metu būti valdžioje turbūt 
nepalinkėsi ir savo didžiausiam 
priešui.

Valstiečiai po Seimo rinkimų 
savo buvusį populiarumą, turėtą 
būnant valdžioje, išbarstė, nes 
jų pasirinkta taktika itin dažnai 
ar net be jokio reikalo ir ant 
kiekvieno kampo rėkauti, kad 
konservatoriai tempia į dugną 
valstybę, ne visai pasiteisino. 
Ir taip valstiečiams atsidūrus, 
švelniai tariant, ne itin kokioje 
padėtyje situacija dar pablogė-
jo, kai S. Skvernelis iš partijos 
išsivedė nemažą grupelę vals-
tiečiams priklausiusių politikų. 

Ir ne bet kokių, o protingiausių 
ir geriausių. Štai kur didžiausia 
valstiečių bėda, kuri dar kol kas 
jų populiarumo reitingams ne 
itin atsiliepė, bet turės didelę 
prastą įtaką ateityje. 

Labiausiai šiuo atveju džiū-
gauja socdemai, atsidūrę tarp 
politinių partijų lyderių. V. Blin-
kevičiūtė užtempė kairiuosius 
į politinių partijų populiarumo 
Džomolungmą, kurioje jie buvo 
taip seniai, kad kai kurie iš jų tą 
faktą net primiršo arba prisime-
na kaip spalvotą sapną. Dabar 
socdemai stovėdami viršūnėje 
ir tuo be galo džiaugdamiesi ir 
dar apsvaigę nuo prancūziško 
šampano net nesupranta, kad 
visose gyvenimo srityse yra 
lengviau užkopti į viršūnę nei 
joje išsilaikyti.

Reikia pripažinti, kad soc-
demai taip aukštai užkopė ne 
savo kojomis, o politikos sun-
kiasvorės buvo už ausų užtempti 
į viršūnę. Net V. Blinkevičiūtei 
tapus socdemų partijos pirminin-

ke kurį laiką socdemų populia-
rumas nejudėjo aukštyn. Bet kai 
plačiųjų masių galvos vingius 
pasiekė žinia, kad visuomet mie-
la ir motiniška ponia Vilija imasi 
vadovauti Lietuvos socdemams, 
šios partijos populiarumas pra-
dėjo augti. 

Galima prognozuoti, kad 
ir netolimoje ir kiek tolesnėje 
perspektyvoje socdemų populia-
rumas tik didės, bet ar sugebės 
jie padidintą savo populiarumą 
išsaugoti iki kitų Seimo rinkimų, 
sunku prognozuoti. Net ponia 
Vilija ilgą laiką negalės visų 
tempti už ausų. Visa kairiųjų par-
tija turi atrasti daugiau lyderių ir 
išskirtinų asmenybių, sugeban-
čių traukti partiją aukštyn.

Socdemams būtų itin palan-
ku, jeigu nuo valstiečių atskilęs 
S. Skvernelis su savo kompa-
nija įsilietų į jų gretas. Bet to 
paties juk trokšta ir liberalai. 
Pastariesiems galima realiai ti-
kėtis sulaukti naujų veidų savo 
gretose.•

Ar galima gražiais pažadais išdžiovinti Senamiesčio gatvės balą? 
Liaudis sako: „Gerais 
norais ir pragaras grįstas“. 
Šis posakis puikiai tinka 
Lazdijų rajono valdžiai, 
kuri nesugeba iš esmės 
išspręsti kai kurių lazdi-
jiečiams aktualių proble-
mų, tačiau apie savo gerus 
norus ir ketinimus skuba 
pasigirti žiniasklaidoje. 

nesiėmė spręsti problemos
„Dzūkų žinių“ redakcija jau ne 
pirmą kartą sulaukia Lazdijų 
miesto gyventojų skundų dėl si-
tuacijos  Senamiesčio gatvėje. Po 
lietaus ten susidaro milžiniška 
bala, prilijus sudėtinga ją ap-
lenkti. Maža to, kad didžiulė bala 
telkšo viduryje miesto, bet ten 
susikaupęs vanduo jau pradėjo 
ardyti neseniai išlietą asfaltą.  

Birželio mėnesį „Dzūkų žinios“ 
rašė apie šią problemą ir kreipėsi 
į savivaldybę, norėdamos sužino-
ti apie galimus šios problemos 
sprendimus. 

Tuomet Vietinio ūkio skyriaus 
paklausėme: „Ar jums žinoma 
vandens nenubėgimo nuo asfalto 
problema Senamiesčio gatvėje? 
Kaip ir kada ketinate ją išspręs-
ti?“

Tada gavome skyriaus vedėjos 
Indrės Adomynienės atsakymą: 
„Apie problemą Senamiesčio g. 
dėl besikaupiančio vandens infor-

macijos nesame gavę. Įvertinsime 
situaciją ir priimsime sprendimą, 
kaip galima būtų šią problemą 
išspręsti. Taip iš karto neapžiūrėję 
vietoje negalime priimti spren-
dimo.“ 

Buvo keista gauti tokį atsa-
kymą, nes, seniūnės Vaidos 
Gazdziauskienės teigimu, savi-
valdybė apie šią problemą buvo 
ne kartą informuota. 

Tačiau tuo Vietinio ūkio sky-
riaus vedėjos atsakymu viskas ir 
pasibaigė. Bala ir toliau telkšojo, 
savivaldybė problemos nespren-
dė. 

pasigyrė spaudoje
Prasidėjus lietaus sezonui, bala 
Senamiesčio gatvėje galutinai 
pripildė gatvės gyventojų kan-
trybės taurę ir jie pradėjo skam-
binti pavojaus varpais, siekdami, 
kad apie jų problemą sužinotų 
valdžios institucijos. 

Visai neseniai vietinėje spau-
doje pasirodė valdžią giriantis 
straipsnis apie tai, kad savival-
dybės vadovai jautriai sureagavo 
į Senamiesčio gyventojų skundus 
dėl gatvėje esančios balos ir neva 
ėmėsi spręsti šią problemą. Pu-
blikacijoje buvo džiaugiamasi, 
kad administracijos direktoriaus 
pavaduotojas Saulius Petrauskas 
neformaliai pažiūrėjo į gyventojų 
skundus, o merė Ausma Miški-

nienė davė nurodymą atitinka-
moms tarnyboms išspręsti balos 
problemą. 

Straipsnyje buvo krykštaujama, 
kaip geri savivaldybės vadovai 
išsprendė Senamiesčio gatvės 
balos problemą, kaip jautriai ir 
operatyviai sureagavo į gyventojų 
skundus. 

siūlo įrengti vandens 
surinktuvą
Tačiau, pasirodo, realybė nėra 
tokia rožinė, kaip apie ją rašoma. 
Nors iš balos buvo nusiurbtas 
vanduo, o nuardyti asfalto kraštai 

sutvirtinti, tai problemos neiš-
sprendė – didžiulė bala ir toliau 
„puošia“ Senamiesčio gatvę. 
Tai patvirtino ir Lazdijų miesto 
seniūnijos seniūnė Vaida Gaz-
dziauskienė. 

„Žinau tą problemą, ten padarė 
naują asfaltą, gyventojas aukštai 
iškėlė sklypą, todėl ten nuolat 
telkšo bala. Vienintelis šios pro-
blemos sprendimas – ne asfalto 
pakeitimas, bet vandens surink-
tuvo sumontavimas. Tai viską 
išspręstų“, – įsitikinusi seniūnė.  

Pasidomėjus, kas tai galėtų 
padaryti, seniūnė sakė, jog dis-

kusijoms dėl šios problemos 
sprendimo turėtų susėsti ne vie-
nas žmogus.  

„Turėtų būti bendra kalba ir su 
gyventoju, nes tas surinktuvas 
turėtų būti privačioje žemėje, ir 
su vandentiekio specialistais, ir 
su Vietinio ūkio skyriaus atsto-
vais. Jie turėtų surasti sprendimą 
ir visiems laikams išspręsti šią 
problemą. Ar siurbsime vandenį, 
ar kelkraščius pilsime, tai proble-
mos neišspręs. Sprendimo reikia 
radikalaus ir skubaus“, – sakė se-
niūnė.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Prasidėjus lietaus sezonui, bala Senamiesčio gatvėje galutinai pripildė gatvės gyventojų kantrybės taurę ir jie 
pradėjo skambinti pavojaus varpais, siekdami, kad apie jų problemą sužinotų valdžios institucijos. („Dzūkų žinių“ 
redakcijos nuotr.)
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Vaistai Jūsų biurui!

Dūmų ir smalkių jutikliai – 
kodėl verta įsigyti?

Dūmų jutiklis privalo būti gyvenamosiose patalpose: butuose, 
namuose, sodo nameliuose, kad įspėtų apie gaisro pavojų ir iš-
gelbėtų Jūsų ar artimųjų gyvybes. 

Prietaisas apie pavojų įspės, jeigu bus sumontuotas tinkamoje 
vietoje ir prižiūrimas. Jutiklis veikia ribotoje erdvėje, todėl jį reko-
menduojama montuoti visuose miegamuosiuose kambariuose.

Jutiklių nerekomenduojama tvirtinti patalpose šalia krosnių, 
karšto vandens šildytuvų, viryklių, drėgnose vietose: voniose, 
dušuose, šalia ventiliacijos. 

Dauguma jutiklių veikia autonominiu režimu – jų darbui nerei-
kalingi papildomi laidai, o „maitinami“ jie įprastais elementais – 
baterijomis. Kartą per metus rekomenduojama pakeisti elementą, 
pašalinti nuo įrenginio dulkes. 

Jutiklį prie lubų galima pritvirtinti dvipuse lipnia juosta, bet 
patikimiau tvirtinti varžtais. Dūmų jutiklio viduje esantis optinis 
jutiklis reaguoja į padidėjusį dūmų kiekį. Jam suveikus, įsijungia 
80–90 dB garsu veikianti signalizacija ir mirksinti šviesa. 

Yra ne tik dūmų, bet ir smalkių atpažinimo jutiklių, kurie suveikia, 
kai ore užfiksuojamas pavojingas smalkių – anglies monoksido 
– kiekis.

Daugiau apie jutiklius sužinosite užsukę į specializuotą elektros 
prekių parduotuvę „Elverta“, Santaikos g. 10, Alytuje. Parduo-
dame ir priešgaisrinius daviklius, kurie jungiami prie apsaugos 
signalizacijos centralių bei profesionalių priešgaisrinių sistemų. 
Jeigu reikia konsultacijos – pakonsultuosime. 

P. S. Prekių galite užsisakyti telefonu 8 672 28 588. 

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.

»Atkelta iš 1 psl. 

Lazdijuose šiluma brangs ketvirtadaliu

nesuvaldė Kainų reguliavimo 
tarnyba. Mano nuomone, pasi-
naudoti tokia padėtimi yra soci-
aliai ydinga praktika, šie dalykai 
ypač jautrūs tokiems miesteliams 
kaip Lazdijai“, – sakė „Lazdijų 
šilumos“ direktorius. 

Bendrovėje šiluma gaminama 
kūrenant smulkintas skiedras, kitos 
alternatyvos nėra. Lazdijų gyven-
tojai veža į bendrovę šakas, kitas 
medienos atliekas, kurias specialus 
smulkintuvas susmulkina ir paver-
čia kurui naudojama žaliava. 

„Tos medienos tikrai nedaug, 
ji yra drėgna, todėl ją pirmiausia 
turime išdžiovinti. Žinoma, ža-
liava esame apsirūpinę iki sausio 
mėnesio, todėl turėsime atsargas 
papildyti, kad galėtume šildyti 
Lazdijus visą šildymo sezoną“, 

– pasakojo R. A. Viniarskas. 

ieŠko įvairių sprendimų 
R. A. Viniarskas teigė, jog teks 
pirkti kurą, kurio intensyvus par-
davimas prasidės netrukus. 

„Tada ir pamatysime realią 
kuro kainą, galėsime prognozuoti 
šilumos kainą. Akivaizdu, jog ji 
kils, todėl ieškosime medienos 
gauti kuo pigiau. Mes siekiame, 
kad tokioms mažoms katilinėms 
kaip mūsų būtų leista įsigyti kuro 
iš tokių gamintojų, kurie laikomi 
privačiais, kurie nedalyvauja bir-
žos pardavimo procese“, – pasa-
kojo šilumos įmonės vadovas. 

Jis pripažino, jog didieji Lietu-
vos miestai, kurie pereis prie kū-
renimo dujomis, dar labiau sukels 
šilumos kainą gyventojams. 

R. A. Viniarskas teigė, jog 

„Lazdijų šiluma“ yra pasirengusi 
pradėti šildymo sezoną – visi šilu-
mos punktai išbandyti, katilai yra 
nauji, personalas pasirengęs. 

Paklaustas, ar daug yra skoli-
ninkų, praėjusį šildymo sezoną 
nesusimokėjusių už šildymą, di-
rektorius pastebėjo, jog pagrin-
diniai skolininkai yra socialiai 
pažeidžiamos gyventojų grupės. 

„Tai tie žmonės, kurie gyve-
na savivaldybės būstuose, kurie 
neturi turto, todėl negalima iš 
jų skolos išieškoti, jų iškeldinti 
neįmanoma, jie naudojasi, pik-
tnaudžiauja savo padėtimi. Šią 
problemą reiktų spręsti valstybės 
lygiu, už paslaugas reikia mokė-
ti“, – kalbėjo „Lazdijų šilumos“ 
vadovas.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Bendrovėje šiluma gaminama kūrenant smulkintas skiedras, kitos alternatyvos nėra. Lazdijų gyventojai veža į 
bendrovę šakas, kitas medienos atliekas, kurias specialus smulkintuvas susmulkina ir paverčia kurui naudojama 
žaliava.
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Investicijos į technologijas: 
nuo miškų plėtros iki įmonių modernizavimo
Iki spalio 29 d. priima-
mos paraiškos paramai 
pagal Lietuvos kaimo 
plėtros 2014–2020 
m. programos (KPP) 
priemonės „Investicijos 
į miško plėtrą ir miškų 
gyvybingumo gerini-
mą“ veiklos sritį „In-
vesticijos į miškinin-
kystės technologijas“ 
gauti.  

parama — didelė paspirtis
Remiama veikla – miškų ūkio 
modernizavimas, miško kir-
timo, apvaliosios medienos 
ir medienos biokuro ruošos 
technologijų diegimas, pas-
laugų miškų sektoriuje teiki-
mas; minkštųjų lapuočių iki 
20 metų amžiaus jaunuolynų 
ir krūmynų pertvarkymas; vi-
dinės miškotvarkos ir miško 
želdinimo bei žėlimo projektų, 
kaip savarankiškos investici-
jos, rengimas ar tikslinimas.

Paramos gali kreiptis pri-
vačių miškų valdytojai, savi-
valdybės ir labai mažos bei 
mažos įmonės.   Pareiškėjai 
(išskyrus savivaldybes) turi 
vykdyti miškų ūkio veiklą ne 
trumpiau kaip 1 m. ir praė-

Finansinė parama užsiimantiems miško ūkiu dažnai 
tampa galimybe atnaujinti savo techniką. (Asociatyvi 
nuotrauka iš „Santarvės“ archyvo)

jusiais metais iš jos būti gavę 
ne mažiau kaip 50 proc. visų 
veiklos pajamų. Didžiausia pa-
ramos suma projektui negali 
viršyti 100 tūkst. eurų. 

Jurbarke įsikūrusi daugiau 
kaip 20 metų gyvuojanti UAB 
„Miško ruošos darbai“ dėl para-
mos pagal Lietuvos kaimo plė-
tros 2014–2020 m. programos 

(KPP) priemo-
nės „Investi-
cijos į miško 
plėtrą ir miškų 
gyvyb ingu -
mo gerinimą“ 
veiklos sritį 
„Investicijos į 
miškininkystės 
technologijas“ 
jau kreipėsi ne 
kartą.  

„Kad ir su 
kuo iš kolegų 
pakalbi, visi 
aplink rašo 
projektus ir 
teikia Nacio-
nalinei mokė-
jimo agentūrai 
prie Žemės 
ūkio ministeri-
jos, finansinės 
naudos iš to 

gauna. Jei tokia galimybė yra, 
tai kodėl ir mums nepasinaudo-
jus?“ – paklaustas, kas skatina 
dalyvauti KPP programose, tei-
gė šios bendrovės direktorius 
Nerijus Gurklys. Iš paramos 
lėšų jo vadovaujama įmonė 
plečia savo naujos technikos 
parką, pastarąjį kartą įsigijo dvi 
medvežes ir medkirtę. 

Pasak N. Gurklio, įmonė, ku-
rioje dirba apie 50 darbuotojų, 
privatiems miškų savininkams 
bei valstybinių miškų urėdijoms 
teikia miško kirtimo ir trauki-
mo paslaugas visoje Lietuvoje. 
„Darbų turime daug, operato-
riai – patyrę, sukamės sparčiai“, 
– pasidžiaugė direktorius. 

kas gali gauti paramą
Pretenduojantiems į paramą 
privalomas mažiausias pro-
jektų atrankos balų skaičius – 
30 balų. Jeigu paramos prašo 
privataus miško savininkas, 
nuosavybės teise valdantis iki 
10 ha miško, ar labai maža įmo-
nė, skiriama 10 balų. Privataus 
miško savininkas, nuosavybės 
teise valdantis 10 ha ir daugiau 
miško, arba miško savininkų 
kooperatyvas gali gauti 20 balų. 
Jeigu numatytas minkštųjų la-
puočių iki 20 metų amžiaus 
jaunuolynų ir krūmynų pertvar-
kymas ne mažesniame kaip 0,5 

ha plote, suteikiama 15 balų. 
Tiek pat – 15  balų – galima 
gauti, jeigu įsipareigojama, 
kad, įgyvendinus projektą, ku-
riame numatytos investicijos į 
miškininkystės technologijas, 
ūkio subjekto grynasis pel-
ningumas bus didesnis kaip 
4 proc. Balai skiriami ir už 
sukurtas bei išlaikytas darbo 
vietas. Jeigu, įgyvendinus 
projektą, sukurta naujų dar-
bo vietų ir jo kontrolės laiko-
tarpiu išlaikytas ne mažesnis 
nuolatinis vidutinis metinis 
darbuotojų skaičius: iki 3 dar-
buotojų imtinai – suteikiama 
10 balų; daugiau negu 3 dar-
buotojai – 20 balų.

Balų galima gauti, jeigu 
pareiškėjas prašo mažesnio 
paramos intensyvumo negu 
nustatytas galimas didžiausias 
paramos intensyvumas – už 
kiekvieną sumažintą procen-
tinį punktą pareiškėjui sutei-
kiamas 1 balas, bet ne daugiau 
kaip 15 balų. Pranašumų turi 
ir miško savininkų asociacijos 
arba miško savininkų koope-
ratyvo nariai – jiems skiriami 
5 balai.

Užs. Nr. 30

Galimybių paso turėtojams atsiveria daugiau durų
Sparčiai augant COVID-19 
ligonių skaičiui gydymo įs-
taigose, Vyriausybė pritarė 
papildomoms pandemijos 
valdymo priemonėms, ku-
rios jau vykdomos dešimt 
dienų. Nuo rugsėjo 13 d. vi-
sos kontaktinės paslaugos 
teikiamos ir ūkinės veiklos 
vykdomos bei renginiai 
organizuojami (išskyrus 
nustatytas išimtis) tik 
asmenims, kurie atitinka 
galimybių paso kriterijus. 
Be galimybių paso, galioja 
ir kiti dokumentai, įrodan-
tys vakcinacijos, persir-
gimo, atlikto PGR tyrimo 
arba greitojo antigeno 
testo neigiamo rezultato, 
antikūnų tyrimo teigiamo 
rezultato faktą įrodantys 
dokumentai.

 dažniausiai užduodami 
klausimai ir sam atsakymai 
apie naująją tvarką:

– Kurioje vietoje turi būti atlik-
ta galimybių paso (GP) patikra, 
kai didesniame nei 1500 kv. m 
prekybinio ploto pastate yra kitos 
būtinosios paslaugos, leidžiamos 
aptarnavimui kontaktiniu būdu 
be GP, pavyzdžiui, vaistinė, opti-
ka, banko skyrius?

– Prie įėjimo į paslaugų teikimo 
vietą būtina pateikti informaci-
ją (ne mažesnio nei A4 formato 
matomą užrašą) paslaugų gavė-
jui apie tai, kad šioje paslaugų 
teikimo vietoje aptarnaujami tik 

asmenys, atitinkantys GP nuro-
dytus kriterijus.

GP tikrinimas turi būti atlie-
kamas paslaugų teikimo vietos 
viduje netoli įėjimo į ją įrengtose 
vietose, jeigu to dėl objektyvių 
aplinkybių negalima atlikti lauke, 
ir kai užtikrinama, kad iš tokios 
vietos, neatlikus patikrinimo, ne-
bus galima patekti toliau į paslau-
gų teikimo vietas.

Jeigu paslaugų teikimo vietose, 
prekybos centruose, veiklą vykdo 
keli paslaugų teikėjai, aptarnau-
jantys asmenis, turinčius GP, ir 
asmenis, neturinčius GP, šių as-
menų srautai bendrose paslaugų 
teikimo vietų, prekybos centro 
erdvėse (pavyzdžiui, prekybos 
centro koridoriuose, vestibiuliuo-
se ir kt.) būtų atskirti.

– Kur mažose parduotuvėse, 
kai dirba vienas arba du asme-
nys, tikrinti GP?

– Prie įėjimo arba paslaugų 
gavėjui užėjus į paslaugų teiki-
mo, prekybos vykdymo vietą. 
Kai to dėl objektyvių aplinkybių 
negalima atlikti, paslaugų teiki-
mo, prekybos vietos viduje neto-
li įėjimo gali būti įrengta vieta, 
kur atliekamas tikrinimas. Tokiu 
atveju turi būti užtikrinama, kad 
iš tokios vietos, neatlikus pati-
krinimo, asmuo nepateks toliau 
į paslaugų teikimo, prekybos 
vykdymo vietą.

– Kaip atliekama GP tikrinimo 
procedūra, ar tinka vizualinė pa-

tikra, ar tik skanavimo būdu?
– Tinka ir vizualinė patikra, nes 

ne tik GP yra priimamas, bet ir 
kiti dokumentai: ES Skaitmeninis 
COVID pažymėjimas ar kitas ne 
ES šalies skaitmeninis pažymė-
jimas, patvirtinantis skiepijimo 
ar persirgimo COVID-19 liga 
(koronaviruso infekcija) faktą, 
asmens sveikatos priežiūros įs-
taigų išduotos pažymos, išrašai 
iš e.sveikatos.

– Kaip patikrinti dokumen-
tus, kurie neturi skanuojamų 
kodų?

– Vizualiai.

– Ar be GP atėjusį klientą ga-
lima aptarnauti taip: siunčiamas 
internetinis pasiūlymas ir jis po 
kelių minučių ateina atsiimti 
nekontaktiniu būdu?

– Jei prekyba vykdoma nuoto-
liniu būdu, o atsiimti prekę gali 
asmenys ir su GP, ir be jo, prekės 
atsiėmimo vietose turi būti už-
tikrintas privalomas kaukių dė-
vėjimas ir kitų COVID-19 ligos 
prevencijos priemonių laikyma-
sis, tokios atsiėmimo vietos ne-
gali būti ten, kur lankosi asmenys 
tik su GP. Atsiėmimo punktuose 
draudžiama prekyba ar kita nesu-
sijusi su nuotoline prekyba veikla. 
Prekių užsakymas atsiėmimo vie-
toje nėra leidžiamas.

– Ar prekybos centre galima 
pirkėjus aptarnauti su nešioja-
mais aparatais lauke prie durų? 

Ar jie gali atsiskaityti kortele / 
grynaisiais, ar visai negalima 
parduoti prekių?

– Galima, tačiau privalo būti 
aptarnaujami tik GP turintys as-
menys. Atsiskaitymas turėtų vykti 
be kontakto su pardavėju.

– Ar galima aptarnauti klientą, 
jei kontaktas trunka trumpiau 
nei 15 min.?

– Nėra numatyta kontakto tru-
kmė, o tik kontakto faktas.

– Išimtys taikomos tik šioms 
veikloms (tik šios veiklos gali-
mos be galimybių paso):

a) smulkaus remonto paslaugų 
užsakymas, kai kontaktas tarp pa-
slaugos gavėjo ir paslaugos teikė-
jo trunka ne ilgiau nei 15 min.;

b)  finansinės paslaugos, kai iš-
mokamos ir pristatomos pensijos 
ar kitos socialinės išmokos, kitos 

būtinosios finansinės ir privalo-
mojo draudimo paslaugos, kai 
kontaktas tarp paslaugos gavėjo ir 
paslaugos teikėjo trunka ne ilgiau 
nei 15 min., taip pat elektroninių 
ryšių paslaugos, kurios reikalin-
gos norint įgyti galimybę naudotis 
elektroninėmis paslaugomis.

Jei šių paslaugų teikimo vietos 
yra prekybos centruose, dides-
niuose nei 1500 kv. m, patekimas 
į šias paslaugų teikimo vietas turi 
būti užtikrintas taip, kad nesimai-
šytų asmenų, turinčių GP ir netu-
rinčių GP, srautai.

– Ar prekybos centro viduje 
privaloma vaikščioti su kauke?

– Kai prekybos centre ar kitose 
paslaugų teikimo vietose aptar-
naujami asmenys tik su GP (kaip 
ir daugelyje kitų vietų), kaukių 

Nukelta į 6 psl. » 
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kalba, kad...
g  Savivaldybės valdžia 

draudžia darbuotojams pie-
tauti savivaldybės patalpose. 
Kodėl savivaldybės specialis-
tams uždrausta pietus atsineš-
ti iš namų ir papietauti darbe 
tam skirtoje vietoje, galima tik 
paspėlioti. Gal taip nenorima, 
kad darbuotojai ugdytų savo 
bendruomeniškumą ir pasi-
pasakotų vienas kitam apie 
savo skyriuose vykstančius 
etatų mažinimus, pasidalintų 
kita svarbia informacija? O gal 
savivaldybės vadovai savo dar-
buotojų sąskaita nori paremti 
šalia įsikūrusias maitinimo įs-
taigas? 
g  Praėjusį penktadienį 

Lazdijų miesto aikštėje šur-
muliavo kasmetinė rudenėlio 
šventė „Lazdijų ruduo 2021“. 
LKC naujienų agentūra lankė 
Nepriklausomybės aikštėje 
įsikūrusius kiemelius, kuriuo-
se buvo galima įsigyti pačių 
geriausių daiktų ir paslaugų. 
Įsikūrusių kiemelių šeimininkai 
mielai pozavo prie savo sukur-
tų stendų, reklamavo miesto, 
rajono gyventojams savo tei-
kiamas paslaugas, bičiuliavosi 
su šventės dalyviais, fotografi-
jas kėlėsi į savo FB paskyras. Į 
vieną tokią paskyrą netikėtai 
įsmuko micė ir paliko ten ko-
mentarą: „Tas vidury neatrodo 
patikimas dirbti su vaikais. Prie 
savo kačiukų jo neprileisčiau. 
Miau“. Komentaras, žinoma, 
iš paskyros dingo per kelias 
sekundes.
g Savivaldybėje įsifiltravo 

Kadras. Jis pyškina ne tik fo-

dzūkai

NeįtikėtiNa plaNeta

BremeNas, Vokietija.

tografijas savivaldybės FB pa-
skyrai ar valdžią apgiedančiai 
žiniasklaidai, bet kartais pats 
papuola į kadrą šalia rajono 
pirmosios ponios. O gal prieš 
porą mėnesių Lazdijų rajono 
savivaldybės skyrių metrikoje 
atsiradęs personažas yra tas 
kipsas, kuris dailiai fotografuo-
damas pirmąją rajono ponią 
nusipelno jos palankumo? 
g Naujojo Lazdijų sporto 

centro projektas yra apgaub-
tas paslapčių šydu. Vieno ko-
miteto posėdžio metu buvo 
bandoma išsiaiškinti, kokia bus 
stebuklingojo sporto centro 
sąmata ir kiek jis gali kainuoti 
rajono gyventojams. Deja, nie-
kas to pakomentuoti negalėjo. 
Kalbama, kad sporto centro 
statyboms bus skelbiami trys 
konkursai: sporto salei vienas, 
fasadui ir stogo darbams an-
tras, vidaus apdailos darbams 
trečias. Aritmetiką gerai įval-
dęs buhalteris suskaičiavo, jog 
šis miražinis malonumas galė-
tų kainuoti apie 17 milijonų. 
Įspūdinga suma, ypač tada, kai 
statistika skelbia, jog Lazdijų 
rajonas pagal skurdo mažini-
mo indeksą yra paskutinėje 
vietoje tarp visų Lietuvos sa-
vivaldybių.•

Šioje humoristinėje rubri-
koje minimų įvykių ir asmenų 
sutapimai su tikrove yra atsi-
tiktiniai. 

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

Bus traukinys Vilnius—Varšuva

Kaip praneša LR susisie-
kimo ministerija, jau nuo 
2022 m. vidurio bus galima 
keliauti traukiniu iš Vil-
niaus į Varšuvą.

Taip buvo sutarta dvišaliame Len-
kijos ir Lietuvos ministrų susiti-
kime Varšuvoje. Traukinys galės 
vykti 2 kartus per dieną, būtų nu-
matytas vienas persėdimas Kaune 

ir galiotų vienas bilietas.
Ateityje „Rail Baltica“ inte-

gruos Baltijos šalis į Europos 
geležinkelių tinklą, sudarys ga-
limybę keleiviams ir kroviniams 
keliauti nuo Varšuvos iki Talino.

Ministrų susitikimo metu ap-
tarta ir greitkelio „Via Baltica“ 
projekto įgyvendinimas. Lietuva 
jau pradėjo automagistralės ruožo 
nuo Marijampolės iki Lenkijos 

sienos tiesimą. Daugiau nei 40 
km ruožas turėtų būti nutiestas 
iki 2024 m. pabaigos.

 „Via Baltica“ ilgis Lietuvoje 
– 268 km. Jį sudaro penki magis-
traliniai keliai. Iki 2030 m. visas 
„Via Baltica“6 kelias, einantis 
per Lietuvos teritoriją, bus re-
konstruotas.•
sb, punskas.pl

Lazdijuose surasti Laisvės kovotojų palaikai

Lazdijuose statant pastatą pokariu buvusios sovietų saugumo būstinės kalėjimo kieme surasti palaikai. (KPD nuotr.)

Dar šių metų pavasarį 
KPD Alytaus-Marijampo-
lės teritorinis skyrius dėl 
statybvietėje rastų palaikų 
fragmentų sustabdė Lais-
vės kovų muziejaus fondų 
saugyklų statybas Lazdi-
juose (Vytauto g. 18, Laz-
dijų m.). Pastatas statomas 
pokariu buvusios sovietų 
saugumo būstinės kalėjimo 
kieme. Palaikų fragmentai 
rasti pusės metro gylyje. 
Anksčiau šioje teritorijo-
je archeologiniai tyrimai 
nebuvo atlikti.

 Sustabdžius statybų darbus, ar-
cheologinius tyrimus (palaikų 
ekshumaciją) 2021 m. birželio 

– liepos mėnesiais atliko arche-
ologė Ingrida Čičiurkaitė. Taiko-
mųjų mokslinių ardomųjų tyrimų 
išvadoje nurodoma, kad tirto plo-
to centrinėje dalyje 1,1–1,15 m 
gylyje rasti trijų žmonių palaikai. 
Mirusieji suguldyti viena eile, 
tarpas tarp palaikų – 0,8 m. Visi 
atidengti palaidojimai apardyti 
ankstesnių žemės judinimo darbų 
metu, palaikai Nr. 2 ir 3 paguldyti 
vienas ant kito. Nustatyta, kad 
palaidoti trys apytikriai 30–40 
metų amžiaus vyrai. Dviejų iš 
jų kaukolėse fiksuoti šautiniai 
sužalojimai: palaikų Nr. 2 kau-
kolėje fiksuoti du kiauryminiai 
šautiniai sužalojimai, palaikų 
Nr. 3 kaukolėje – vienas. Šalia 
palaikų Nr. 1 aptikta lietuviškos 

uniformos saga su Vyčiu ir sagtelė 
su Gediminaičių stulpais. Šalia 
palaikų Nr. 2 radinių neaptikta, 
nes didžioji palaikų dalis suar-
dyta užstatyto pastato pamato. 
Ant palaikų Nr. 3 kairės rankos 
piršto aptiktas sidabruotas žiedas 
su Jogailos kryžiumi. Pagal šiuos 
radinius nustatyta, kad palaikai 
yra Laisvės kovotojų.

Ekshumavus Laisvės kovotojų 
palaikus ir ištyrus 133,25 m² dy-
džio plotą, ištirtoje vietoje techni-
niame projekte numatytus žemės 
judinimo darbus leista vykdyti be 
papildomų archeologinių tyrimų.

Laisvės kovotojų palaikai per-
duoti tolimesniems tyrimams ir 
identifikavimui.• 
KPD informacija
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Maisto atliekos: mesti, išvežti ar kompostuoti?  
Sodininkė Angelė kasdien 
apeina savo valdas. Mato: 
ruduo krečia žemėn obuo-
lius, beria medžių lapus. 
Angelė ima du kibirėlius. 
Į vieną renka dar gerus 
obuolius – juos valgys, 
keps pyragą, padžiovins 
žiemai. Į kitą kibirėlį meta 
supuvusius ir neša juos į 
maisto atliekų konteinerį. 

– O taip galima? – pamatęs 
klausia kaimynas. 

Žinoma, galima! Į maisto 
atliekų konteinerį galima ir 
reikia mesti ne tik tai, kas ne-
suvalgyta, bet ir vaisių bei dar-
žovių likučius: bulvių lupenas, 
vaisių žieves, arbatos tirščius 
bei pakelius, kavos tirščius ir jų 
filtrus, riebalais ir kitais maisto 
produktais suteptą popierių, po-
pierines dėžutes nuo picų, popie-
rinius rankšluosčius, popierines 
servetėles, kambarinius augalus 
ir jų dalis, nedidelius kiekius 
sodo ir daržo atliekų. Ir visus 
naudojimui netinkamus maisto 
produktų likučius. 

O medžių lapus ir šakas į 

maisto konteinerį mesti gali-
ma? 

Į bendro naudojimo konteine-
rius, esančius prie daugiabučių 
namų, negalima. Individualūs 
konteineriai tam per maži. Su-
grėbtus lapus galima kompos-
tuoti arba vežti juos į rūšiavimo 
centrus. Daugelyje savivaldybių 
sugrėbtus lapus surenka ir išveža 
savivaldybių samdomos komuna-
linių paslaugų įmonės. 

Ar reikalingas maisto atliekų 
konteineris, jei maistą suvalgo-
me, o žaliąsias atliekas kompos-
tuojame? 

Reikalingas. Namų sąlygomis 
kompostuoti netinka panaudoti 
popieriniai rankšluosčiai, rieba-
luotas popierius, egzotinių vaisių, 
pavyzdžiui, apelsinų, mandarinų 
žievės. Kompostuoti negalima 
mėsos ir žuvies produktų bei jų 
liekanų. 

Kas bus, jei nerūšiuosim 
maisto atliekų?  

Aplinkos ministerija planuo-
ja didinti mokestį už nerūšiuotų 
atliekų tvarkymą.•
Alytaus regiono atliekų tvarkymo 
centro inf. Į maisto atliekų konteinerius reikia mesti maisto, virtuvės ir žaliąsias atliekas.

Galimybių paso turėtojams atsiveria daugiau durų
– Ar privalomos kaukės dar-

buotojams parduotuvėse, kur bus 
tikrinamas GP?

– Jeigu veikla vykdoma su gali-
mybių pasu (aptarnaujami asme-
nys su GP), kaukės darbuotojams 
rekomenduojamos.

– Jei prekybos centre veikia as-
mens sveikatos priežiūros įstaigos, 
vaistinės ar kitos vietos, kurioms 
taikomos išimtys dėl patekimo su 
GP – kaip į jas patekti?

– Jeigu prekybos centro bendras 
prekybos plotas neviršija 1 500 kv. 
m ir jame vykdomos Nutarimo Nr. 
152 31.1 papunktyje nurodytos 
veiklos, į prekybos centrą galima 
bus patekti be GP. Kitais atvejais 
prekybos centre, kurio plotas di-
desnis nei 1 500 kv. m, bus aptar-
naujami asmenys tik su GP.

– Ar prekybos centruose, ku-
riuose priimami asmenys tik su 
GP, bus būtina dėvėti kaukes?

– Neprivaloma, tačiau kaukių 
dėvėjimas labai rekomenduoja-
mas. Prekybos centrai, prekybos 
ir paslaugų teikimo vietos gali nu-
sistatyti savo tvarką dėl asmens 
apsaugos priemonių dėvėjimo.

– Ar vaistinėse būtinas kaukių 
dėvėjimas?

– Kaukės vaistinėse privalomos 
visiems, kadangi vaistinės gali ap-
tarnauti lankytojus ir su GP, ir be 
GP.

– Ar galimybių pasas yra rei-
kalingas atvirose erdvėse teikia-
moms paslaugoms, prekybai ir 
ūkinei veiklai, jei aptarnaujama 
daugiau nei 500 asmenų?

Galimybių pasas nėra reikalin-
gas teikiant paslaugas, vykdant 

prekybą ar ūkinę veiklą atvirose 
erdvėse visais atvejais, nepri-
klausomai nuo to, kiek asmenų 
yra aptarnaujama. Asmenų skai-
čiaus ribojimas iki 500 taikomas 
tik atvirose erdvėse organizuoja-
miems komerciniams ir nekomer-
ciniams kultūros, pramogų, sporto 
renginiams, šventėms, mugėms, 
festivaliams ar kitiems tam tikrą 
laiką trunkantiems organizuotiems 
žmonių susibūrimams viešoje vie-
toje iš anksto nustatytu laiku.

vieŠojo maitinimo įstaigos, 
kuriose aptarnaujami tiek 
galimybių pasą turintys, 
tiek jo neturintys klientai

– Kiek asmenų gali sėdėti prie 
vieno staliuko viešojo maitinimo 
įstaigose, teikiančiose paslaugas 
tiek galimybių pasą turintiems, 
tiek jo neturintiems klientams?

– Asmenys be galimybių paso 
viešojo maitinimo įstaigose gali 
būti aptarnaujami tik atvirose er-
dvėse. Jei viešojo maitinimo įs-
taigose aptarnaujami klientai tiek 
su galimybių pasu, tiek be jo, prie 
vieno stalo gali būti ne daugiau nei 
5 asmenys (išskyrus šeimos narius 
ar vieno namų ūkio narius), nepri-
klausomai, ar jie turi galimybių 
pasą, ar jo neturi.

– Ar viešojo maitinimo įstai-
gose, aptarnaujančiose tiek ga-
limybių pasą turinčius, tiek jo 
neturinčius klientus, privaloma 
dėvėti apsaugines kaukes, laikytis 
saugaus atstumo?

– Viešojo maitinimo įstaigose 
aptarnauti klientus tiek su galimy-
bių pasu, tiek be jo yra leidžiama 
tik atvirose erdvėse. Yra rekomen-
duojama, bet neprivaloma dėvėti 
nosį ir burną dengiančias apsaugos 

priemones (veido kaukes, respira-
torius ar kitas priemones). Laikytis 
2 m atstumo nuo kitų lankytojų 
būtina.

– Ar viešojo maitinimo įstaigos, 
aptarnaujančios tiek galimybių 
pasą turinčius, tiek jo neturinčius 
klientus, gali teikti maitinimą sa-
vitarnos principu?

– Ne, teikti maitinimą savitarnos 
principu, kai maistą įsideda patys 
lankytojai, yra draudžiama. As-
menys be galimybių paso viešojo 
maitinimo įstaigose gali būti aptar-
naujami tik atvirose erdvėse.

vieŠojo maitinimo įstaigos, 
kuriose aptarnaujami tik 
galimybių pasą turintys 
klientai

– Ar viešojo maitinimo įstai-
gose, kuriose aptarnaujami tik 
klientai, turintys galimybių pasą, 
privaloma dėvėti apsaugines kau-
kes, laikytis saugaus atstumo?

– Tose viešojo maitinimo įs-
taigose, kuriose aptarnaujami tik 
galimybių pasą turintys klientai, 
nosį ir burną dengiančių apsau-
gos priemonių (veido kaukių, 
respiratorių ar kitų priemonių) 
dėvėjimas nesėdint prie stalo, 
saugaus 2 m atstumo laikymasis 
nuo kitų lankytojų yra rekomen-
duojami.

– Kiek asmenų gali sėdėti prie 
vieno staliuko viešojo maitinimo 
įstaigose, teikiančiose paslaugas 
tik galimybių pasą turintiems as-
menims?

– Viešojo maitinimo įstaigose, 
aptarnaujančiose tik klientus, tu-
rinčius galimybių pasą, žmonių 
skaičius prie stalo nėra riboja-
mas.

– Ar viešojo maitinimo įstaigos, 
aptarnaujančios tik galimybių 
pasą turinčius klientus, gali teikti 
maitinimą savitarnos principu?

– Taip, teikti maitinimą savitar-
nos principu, kai maistą įsideda 
patys lankytojai, yra leistina.

– Ar viešojo maitinimo įstaigo-
se, aptarnaujančiose tik galimybių 
pasą turinčius klientus, asmenys, 
neturintys galimybių paso, galės 
užsisakyti maisto išsinešti?

– Taip, asmenys, neturintys 
galimybių paso, galės užsisakyti 
maisto išsinešti. Maistą pasiimti 
bus galima specialiai tam įrengto-
se patalpose ar vietose, atskirtose 
nuo patalpų, kuriose aptarnaujami 
klientai, turintys galimybių pasą. 
Tuo siekiama valdyti galimybių 
pasą turinčių ir neturinčių žmonių 
srautus.

– Ar galimybių paso neturin-
čiam klientui, atvykusiam pasiimti 
maisto išsinešti, privaloma dėvėti 
apsaugines veido kaukes, laikytis 
saugaus atstumo ir pan.?

– Taip, atvykus pasiimti maisto 
išsinešti, galimybių paso neturin-
tiems klientams privaloma dėvėti 
nosį ir burną dengiančias apsaugos 
priemones (veido kaukes, respi-
ratorius ar kitas priemones). Jei 
atvykus užsakymo dar reikia šiek 
tiek lukterti, tai daryti ne ilgiau 
nei 15 min. arba palaukti kitoje 
erdvėje (pavyzdžiui, lauke). Taip 
pat, įėjus į patalpas, būtina laikytis 
saugaus 2 m atstumo.

Už reikalavimų nesilaikymą 
administracinė atsakomybė taiko-
ma paslaugos teikėjui. Baudos dy-
dis – nuo 1500 iki 6000 eurų.•
Parengta pagal SAM informaciją

dėvėjimas yra neprivalomas, bet 
labai rekomenduojamas. Paslaugų 
teikimo ir prekybos vietose, ku-
riose aptarnaujami asmenys ir be 
galimybių paso, kaukių dėvėjimas 
yra privalomas.

– Kokio dydžio bauda yra pa-
tekusiam be GP arba su padirbtu 
GP?

– Kad asmenys be GP nepatektų 
į veiklos vykdymo vietą, kurio-
je, pagal LRV nutarimą, gali būti 
aptarnaujami tik asmenys su GP, 
turi užtikrinti veiklos vykdytojas. 
Atsakomybė veiklos vykdytojui – 
vadovaujantis LR administracinių 
nusižengimų kodekso 45 straipsnio 
4 dalimi, visuomenės sveikatos sri-
ties Europos Sąjungos reglamentų 
ar sprendimų, higienos norminių 
aktų ar kitų visuomenės sveikatos 
srities teisės aktų, Lietuvos Respu-
blikos žmonių užkrečiamųjų ligų 
profilaktikos ir kontrolės įstatymo 
pažeidimas, sukėlęs pavojų išplisti 
pavojingoms ar ypač pavojingoms 
užkrečiamosioms ligoms, padary-
tos karo, nepaprastosios padėties, 
mobilizacijos, karantino, riboto 
karantino metu, taip pat susidarius 
ekstremaliajai situacijai ar eks-
tremaliajam įvykiui, jeigu ekstre-
malioji situacija ar ekstremalusis 
įvykis kelia pavojų žmonių gyvy-
bei ar sveikatai, užtraukia baudą 
asmenims nuo penkių šimtų iki 
vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 
ir juridinių asmenų vadovams ar 
kitiems atsakingiems asmenims – 
nuo vieno tūkstančio penkių šimtų 
iki šešių tūkstančių eurų.

Už dokumentų klastojimą gali 
būti taikoma baudžiamoji atsa-
komybė. Tokiu atveju kviečiama 
policija.

»Atkelta iš 4 psl. 
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vadybininku. Tuo metu Rūta 
dirbo kito šios įmonės leidžia-
mo laikraščio  „Dzūkų žinios“ 
redakcijoje. Nuo to laiko jie visur 
kartu. Po dvejų metų darbo Aly-
taus redakcijoje  D. Brindza tapo 
UAB „Dzūkų žinios“ direktoriu-
mi ir iki šiol jai vadovauja.

„Kiekvienas leidinys turi in-
formacinius portalus interne-
te:   www.dzukuzinios.lt ir www.

nę pedagogiką. Rūtos seneliai, 
tėvai bei brolis ūkininkavo jau 
nuo seno, tad ir ji su vyru drąsiai 
ėmėsi ūkio reikalų.

„Parašėme projektą jaunojo 
ūkininko įsikūrimui, įsigijome 
šiek tiek technikos ir aubrakų 
veislės karvių žindenių, kurios 
pas mus atkeliavo iš Vokietijos. 
Tokia buvo ūkininkavimo pra-
džia. Vėliau ėmėmės kitų žemės 
ūkio sričių:  pradėjome sodinti 
bulves, šiai ūkio sričiai esame 
sukūrę ir „Facebook“ paskyrą, 
ją pavadinome „Lazdijų bul-
vė“. Šiuo metu sodiname vienos 
veislės bulves, turbūt labiausiai 
šiuo metu Lietuvoje mėgstamą 
„Vineta“. Jų produkciją reali-
zuojame Lazdijų, Kalvarijos ir 
Alytaus  rajonuose“, – pasakojo 
D. Brindza.

Jauni veiklūs žmonės neap-
siribojo ūkiu ir leidybos verslu. 
„Lazdijuose turime fizinę parduo-

tuvę, pavadinimu „Knygynėlis“, 
kurioje galima įsigyti Lietuvos 
leidyklų leidžiamų knygų bei kan-
celiarinių prekių, – pasakojo Rūta. 
– Prasidėjus pirmajam karantinui, 
teko laikinai užsidaryti. Ėmėmės 
įgyvendinti Dariaus idėją – su-
kurti elektroninę parduotuvę, kad 
pardavimai nereikalautų fizinio 
kontakto, tuo labiau jog praktiš-
kai viskas persikėlė į elektroninę 
erdvę.“ Mokslo, biuro ir buities 
prekių jau galima įsigyti ir nau-
joje šių darbščių dzūkų sukurtoje 
elektroninėje parduotuvėje www.
capsule.lt. „Šiuo metu parduotuvė 
siūlo 20000 skirtingų prekių, 170 
gerai žinomų prekės ženklų, pa-
siūla tikrai didelė, prekes dažniau-
siai pristatome kitą dieną po jų 
užsakymo. Esame labai laimingi, 
džiaugiamės tuo, ką sukūrėme, ir 
noriai imamės naujos veiklos“, 
–  apie naują projektą pasakojo 
R. Margelytė-Brindzienė.

Verslininkai ir ūkininkai su-
kurtu gėriu dalijasi su mažiau 
turinčiais. Šiais metais penkių 
Lazdijų rajono šeimų vaikams 
dovanojo kanceliarinių prekių. 
„Bendravome su puikiai socialinę 
sritį išmanančia Lazdijų rajono 
savivaldybės tarybos nare Ode-
ta Lenkauskiene, kuri ir padėjo 
mums atrinkti penkias Lazdijų 
rajono šeimas,  jų vaikams mes 
padovanojome kuponus, už ku-
riuos jie galės apsipirkti mūsų 
elektroninėje parduotuvėje. Vai-
kai patys išsirinks, kokių prekių 
jiems labiausiai reikia, – kalbėjo 
R. Margelytė-Brinzienė. – Tiki-
me, kad kitais metais tokių šei-
mų mes atrinksime dešimt ir kad 
ši rugsėjo akcija taps tradicine 
UAB „Dzūkų žinios“ akcija. Kaip 
sakė senovės romėnai: „Semper 
ad meliora – visada geresnių da-
lykų link.“•Danielius Jakubavičius

R. ir D. Brindzai ne tik užsiima leidybos verslu, bet ir žemės ūkiu. (Danieliaus Jakubavičiaus nuotr.)

Leidėjams, verslininkams, ūkininkams Rūtai ir 
Dariui Brindzams veiklos ir idėjų provincijoje netrūksta

dainavoszodis.lt, taip pat ir „Fa-
cebook“ paskyras. O „Dzūkų ži-
nios“ parduodamos ir Punske“, 
– kalbėjo vadovas D. Brindza.

R. ir D. Brindzos ne tik užsii-
ma leidybos verslu, bet ir žemės 
ūkiu. Nors pagal  specialybę Da-
rius – inžinierius, baigęs Vilniaus 
Gedimino technikos universitetą, 
metalinių konstrukcijų inžineriją. 
Žmona Rūta Vilniaus pedago-
giniame universitete – sociali-

Šeima šiuo metu sodina Lietuvoje bene populiariausios „Vineta“ veislės 
bulves. Produkciją parduoda Lazdijų, Kalvarijos ir Alytaus  rajonuose. 
Šeimos fotografija iš šiuo metu vykstančio bulviakasio.

Nustačius šiurkščių pažeidimų, sustabdyta skerdyklos Lazdijų rajone veikla
Valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos 
(VMVT) inspektoriai, atli-
kę neplaninį UAB „Šlavan-
tai“ (Lazdijų r.) gyvulių 
skerdyklos patikrinimą, 
nustatė šiurkščių pažeidi-
mų, dėl kurių sustabdyta 
šios įmonės veikla. Pa-
žeidimai fiksuoti dar iki 
patenkant į įmonės vidų 
– aplinkui rasta nemažai 
pašalinių daiktų, o į teri-
toriją ir patalpas galėjo 
patekti bet kas. Šiurkštūs 
pažeidimai buvo fiksuoja-
mi visoje skerdimo linijoje 
– nuo gyvulių priėmimo 
patalpų, skerdimui nau-
dojamos įrangos iki pačios 
skerdienos atidavimo 
užsakovui.

Įmonės gamybos patalpose, kurio-
se buvo skerdžiami ir išdorojami 
maistui skirti gyvūnai, mėsa tvar-
kyta antisanitarinėmis sąlygomis, 
grindų danga buvo ištrupėjusi, 
ant jų prisikaupę nemažai greitai 
gendančių skerdimo atliekų, sie-
nos ir lubos pažeistos korozijos, 
apaugusios nešvarumais ir pan. 
Dėl netinkamo mėsos tvarkymo 
nustatyta kryžminės taršos atsi-
radimo galimybė.

Taip pat buvo nustatyta, kad 
šios įmonės skerdykloje naudota 
svaiginimo įranga neatitinka gy-
vūnų gerovės reikalavimų, kurie 
keliami skerdžiamiems ūkiniams 
gyvūnams. Skerdimo įranga, kuri 
tiesiogiai liečiasi su šviežia mėsa, 
buvo nusidėvėjusi, surūdijusi, ne-
švari, dalis įrangos išvis nepritai-
kyta naudoti skerdykloje. Be to, 

dalyje įmonės patalpų neveikė 
apšvietimas, nebuvo tiekiama 
elektra. Įmonėje gamybinės pa-
talpos visiškai neapsaugotos nuo 
galimybės į jas patekti naminiams 
gyvūnams, graužikams ir kitiems 
kenkėjams. Gyvulių skerdimą 
vykdantys darbuotojai dirbo ne-
švariais darbo drabužiais.

Atsižvelgus į nustatytų šiurkš-
čių pažeidimų gausą ir galimą jų 
įtaką maisto saugai, skerdyklos 
UAB „Šlavantai“ veikla nedel-
siant sustabdyta, o atsakingiems 
asmenims bus taikomos adminis-
tracinės ir drausminės nuobaudos. 
Įmonė atnaujinti savo veiklą galės 
tik ištaisiusi visus nustatytus trū-
kumus ir pašalinusi pažeidimus, 
po pakartotinio VMVT patikri-
nimo.•
VMVT inf.



8 dzūkų žinios Nr. 38 / 2021 09 23 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt

DiDelis Biuro 
popieriaus pasirinkimas!

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

Atliekų reikalai: klausiate – atsakome

Ar galima nupjautą žolę ir kitas žaliąsias 
atliekas mesti į maisto atliekų 
konteinerius? Juk ji irgi suyra? 

Taip, žolė ir kitos žaliosios atliekos irgi suyra, bet jas rinkti reikia 
atskirai, nes žaliosios ir maisto atliekos yra tvarkomos skirtingai: 
žaliosios atliekos kompostuojamos aikštelėse, maisto – apdoro-
jamos biologiniuose įrenginiuose. Be to, vasarą ir rudenį žaliųjų 
atliekų susidaro labai daug ir jos labai greit užkimštų maisto 
atliekų konteinerius, kurie turi būti naudojami pagal paskirtį. 

Kartu su maisto atliekomis į juos galima 
mesti nebent kambarinius augalus. 

Nupjautos žolės, nugenėtų medžių 
šakų ar lapų į šiuos konteinerius mes-
ti negalima. Atskirai surinktas žaliąsias 
atliekas reikia vežti į rūšiavimo centrus, 
palikti specialiai savivaldybių pažymėto-
se vietose, jeigu tokios yra, arba, esant 
galimybei, kompostuoti namuose.

Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo centras

Stebi žvaigždynus, džiaugiasi gyvenimu ir fotografuoja
Dineta Babarskienė
Šiais laikais jau, ko gero, 
neįmanoma įsivaizduoti 
gyvenimo be nuotraukų. 
Žmonės dalijasi sustab-
dytomis savo gyvenimo 
akimirkomis socialinėse 
medijose. Tai jau įprasta, 
juolab, kad šiam reikalui 
puikiausiai pasitarnauja 
ir išmanieji telefonai. O 
štai sesės dvynės – slapu-
kės: fotografuoja, tačiau 
ne viską rodo kitiems, o ir 
socialiniuose tinkluose jų 
nuotraukų nedaug. Sako, 
tai daro sau. 

Sesių dvynių pomėgis – foto-
grafija. Joms patinka įamžinti 
akimirkas, dalyvauti renginiuo-
se, stebėti ir fotografuoti gamtą. 
Jau treji metai, kai jos tai daro 
nuolat. „Eini iš mokyklos ir taip 
nebūna, kad nieko nenufotogra-
fuotum, nors tas kelias į namus 
toks pažįstamas, bet vis kažką 
pamatau. Žiemą per sniegus 
brendame ir fotografuojame. 
Daug fotografuojame“, – prisi-
pažįsta Gabrielė Berškytė. Ga-
brielė prasitaria, kad vaikščioti 
jai itin patinka: galėtų eiti ir eiti. 
Tai einat su sese ir pliauškinate 
kadrus? „Na, taip“, – prisipažįsta 
atsidūsėdama Gabrielė. Įdomu 
tai, kad jų net užfiksuotų vaiz-
dų yra vienodų: ta pati vieta, tas 
pats vaizdas, atrodo, spustelta tą 
pačią sekundę. Kaip fotografija 
seses užvaldė, Gabrielė nė pati 
pasakyti tiksliai negali. „Mylime 
fotografiją“, – sako ji. 

Gabrielė daug ką daro ne viena. 
Ji turi sesę dvynę – Gintarę. Jos 
viena be kitos negali. „Jeigu nėra 
su manimi kartu Gintarės, man 
atrodo, kad aš būčiau ką paliku-
si, pamiršusi, pametusi. Na, toks 
jausmas, kai, atrodo, palieki kaž-
ką. Aš net ieškoti pradedu, nors 
žinau, kad ji, pavyzdžiui, išvy-
kusi. Mes labai artimos. Aš ne-
įsivaizduoju savęs be Gintarės“, 
– prisipažįsta Gabrielė. Pasakoja, 
kad jos net pagalvoja dažnai vie-
nodai, tačiau netvirtina, kad taip 
būna visada ir 100 procentų. „Bet 

gerą kadrą“, – pasakoja jaunoji 
fotografė. 

Vis tik Gabrielės darbai buvo 
pastebėti. Ji fotografavo „Lofto“ 
atidarymą Krosnoje. Nuotrau-
kose mergaitė užfiksavo išties 
įdomias akimirkas, jos matymas, 
atsispindintis fotografijose, išties 
įdomus. Būtent po šio renginio, 
išvydus Gabrielės nuotraukas, 
jaunajai fotografei negailėta pa-
gyrų. „Gerai pavarėte“, – tokių 
pagyrų išgirdo Gabrielė. Sulau-
kė prašymų fotografuoti ir kitus 
renginius. 

Tai ar užteks laiko viskam, ar 
laisvo laiko nepritrūks? Sako, jog 
užtenka. Myli žirgus. Pajodinėja. 
Dar Gabrielei patinka derinti rū-
bus. Ji pataria net mamai. Ir dar 
prisipažįsta, kad jos labai mėgsta 
stebėti žvaigždes. „Labai patin-
ka. Man dangus labai gražus. Aš 

juo niekad neatsigrožiu. Dangų 
labai myliu. Žvaigždynai man 
kažkas nepaprasto“, – užsisva-
joja Gabrielė. O kai žvaigždutė 
krenta, ar sugalvojate norą, ar 
tikite, kad jis tikrai išsipildys? 
„Faina kažkuo tikėti. Į viską 
žiūriu pozityviai. Šypsausi gy-
venimui, kad ir koks jis būtų. 
Negaliu praeiti pro žmogų jam 
nenusišypsojusi“, – prisipažįsta 
šypsodamasi Gabrielė. 

O ar hobis taps darbu ateityje, 
nežinia. Ką veiks ateityje, Ga-
brielė dar neapsisprendusi, kol 
kas nesuka sau galvos: ateitis 
parodys. „Kol kas mes visai be 
minčių. Nelabai ir skubame kažką 
galvoti. Džiaugiamės gyvenimu 
ir fotkiname“, – ir juokais, ir rim-
tai sako Gabrielė. Tikina, kad jai 
nesvetimas posakis: žmogus pla-
nuoja, o Dievulis juokiasi.•

„Man viskas gražu. Viskas, kas supa mane. Gamta man tokia graži. Aš ja grožiuosi, žaviuosi ir atrodo, kad tai 
niekada nesibaigs“, — dėsto žodžius Gabrielė. 

Gabrielė myli žirgus. Pajodinėja.

labai dažnai“, – pripažįsta ji.
Sako, kad aplinkiniai atpažįs-

ta, kuri Gabrielė, o kuri Gintarė. 
„Vieni sako, kad labai panašios 
esame, kitiems mes nepanašios. 
Visaip būna“, – sako Gabrielė. 

Sesės – dešimtokės Seirijų 
A. Žmuidzinavičiaus gimnazijo-
je. Mergaitėms patinka biologija. 
Gal todėl, kad myli gamtą, o čia 
niekad netrūksta, ką fotografuoti. 
Juolab, kad gyvena pušyne, Roč-
kių kaime: graži gamta jas supa 
kasdien, o jos tai stebi, pastebi, 
kai ką įamžina. Jaunoji fotografė 
Gabrielė jau spėjo įsitikinti, kad 
gerą kadrą padaryti įmanoma vi-
sokiu oru, net kai dangus cepeli-
ninės spalvos, lyja lietus, dargana. 
„Man viskas gražu. Viskas, kas 
supa mane. Gamta man tokia 
graži. Aš ja grožiuosi, žaviuosi 
ir atrodo, kad tai niekada nesi-
baigs“, – dėsto žodžius Gabrielė. 
Tačiau jai patinka suktis ir rengi-
niuose: ir čia ji mėgėja pagaudyti 
kadrus. Sako, tai, kad reikia daug 
pabėgioti, kad nufotografuotum 
viską, kas vyksta aplink, jos nė 
kiek negąsdina. „Būna, kad aš 

fotografuoju, o sesė filmuoja. Ko 
nesuspėju aš, padaro sesė“, – ne-
slepia mergina. Tačiau būna, kad 
sesės fotografuoja ne kartu. „Sesė 
fotografavo išleistuves mokyklo-
je, aš – ne“, – atkreipia dėmesį 
Gabrielė. 

Mergaitės fotografuoja daug, 
tačiau savo nuotraukų nemėgsta 
kam nors rodyti. „Renginių nuo-
traukos – Facebook‘e, užfiksuotus 
gamtos vaizdus rodome retai“, – 
prisipažįsta ji. Paklausta, kodėl gi 
sesėms nesurengus parodos, Ga-
brielė sako, kad idėja gera, tačiau 
ji dar norėtų padirbėti, patobulėti, 
pasitempti ir jau tada. „Pasižiūriu 
bendraamžių, jaunųjų fotografų, 
darbus. Smalsu pažiūrėti, kokie 
jų darbai. Palyginu su savaisiais. 
Juk iš kitų galima pasimokyti, o 
ir paklausti, kaip jie daro, kaip jie 
dirba, kaip jiems pavyksta pagauti 

Gabrielės sesė dvynė Gintarė. Jos daug ką daro kartu, viena be kitos negali.
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asmeniniai skelbimai nemokamai!   
tel.: (8 318) 53085, 8 670 38882, 

el. p. dzukuzinios@gmail.com

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, vaisių žievelės ir kt., yra 
visuose namuose. Tik daugelis 
jas vis dar meta į mišrių atlie-
kų konteinerius, o jie tikrinami 
ir aptikus netinkamų atliekų 
netuštinami. Tad kam jums 
tos problemos? 

Rūšiuokite!

Mano maisto atliekų konteineris visai tuščias, 
tai aš jo ir neištraukiu. Bet vežėjai vis tiek 
atvažiuoja! Negi ir tuščią konteinerį privalau 
ištraukti?

Ar senos nuoskaudos sutrukdė rajono valdžiai pagerbti Krikštonių šventę?

Po ilgų ir audringų konf-
liktų su bendruomenės 
pirmininke ir diskusijų 
su Lazdijų rajono valdžia 
Krikštonių krašto patrio-
tai, inteligentai, išsilavinę 
kraštiečiai Bronius Kaše-
lionis ir Vytautas Janulevi-
čius pagaliau įvykdė savo 
pareigą tėviškei – atidengė 
ir inauguravo atminimo 
kompleksą, skirtą savo 
gimtajam miesteliui. Šalia 
kardinolo Sigito Tamkevi-
čiaus inicijuoto kryžiaus 
Krikštonių centre atsirado 
du paminkliniai akmenys: 
vienas jų skirtas svarbiau-
sioms Krikštonių istorijos 
datoms įamžinti, kitas – 
vietos partizanų atminimui. 

Šventę organizavo 
alytiŠkiai
Šių paminklų atidengimo šven-
tė įvyko rugsėjo pradžioje, per 
garsiuosius Mergelės Marijos 
sveikatos atlaidus, kurie kasmet 
į Krikštonis sutraukia šimtus 
apylinkių gyventojų ir šio kraš-
to išeivių. 

Keista, tačiau šventėje neda-
lyvavo nė vienas Lazdijų rajo-
no valdžios atstovas, nors kai 
kurie iš jų buvo davę pažadą, o 
renginio oficialiąją ir koncertinę 
programą užpildė ne Lazdijų, 
bet Alytaus kolektyvai ir gim-
nazistai. 

Vienas iš paminklo statyto-
jų, B. Kašelionis, įsitikinęs, jog 
Lazdijų valdžia šventėje nedaly-
vavo dėl metų senumo konflikto 

vytuolis valūnas, alytaus m. savivaldybės 
Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas:
„Su šio paminklo iniciatoriais Vytautu Janulevičiumi ir Bro-
niumi Kašelioniu esame seni pažįstami. Kai dirbau Lazdijų 
rajono savivaldybėje, kartu dalyvavome Laisvės kovų atminimo 
įamžinimo grupėje. Kai sugrįžau dirbti į Alytų, mūsų ryšiai 
nenutrūko. Jie manęs paprašė prisidėti prie šventės, skirtos pa-
minklų Krikštonyse atidengimui, organizavimo. Tai pakviečiau 
į šventę chorus iš Alytaus, taip pat dviejų Alytaus gimnazijų 
moksleivius, kad jie padėtų sukurti prasmingesnę šventę. Taip 
pat pasirūpinau, kad paminklų atidengimo ceremonija būtų 
įamžinta vaizdo juostoje – jau turiu apie šį įvykį sukurtą vaizdo 
filmą, kurį perduosiu Vytautui ir Broniui. Nenoriu komentuoti 
kolegų iš Lazdijų sprendimų, aš pagelbėjau savo bičiuliams, 
kurie yra tikri savo krašto patriotai.“ 

dėl paminklo kilo konfliktas
Pernai rugpjūčio pabaigoje iš Krikštonių kilę, tačiau šiuo metu sostinėje gyvenantys savo 
krašto patriotai Bronius Kašelionis ir Vytautas 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 
sekmadienį. Tačiau, sulaukę pasipriešinimo, santūrų ir estetišką atminimo akmenį jo autoriai 
buvo priversti išsivežti atgal. 
Paminklo iniciatoriai norėjo paminklą statyti Bendruomenės šeimos parke, tačiau susidūrė 
su vietos bendruomenės ir jos pirmininkės pasipriešinimu. Jiems buvo pasakyta, jog parke 
paminklui netinkama vieta. 
Tarp paminklo autorių ir vietos bendruomenės atstovų įvyko įnirtingas žodžių mūšis, kurio 
metu buvo apsikeista „maloniais“ epitetais. Paminklo autoriai išvadino bendruomenės atstovus 
komunistais ir „lukašenkininkais“.
Tuometinis merės pavaduotojas Audrius Klėjus pasiūlė paminklui kitą vietą – šalia bažnyčios, 
tačiau ji paminklo autorių netenkino.  
Paminklo iniciatoriai praėjusį spalį slapčia naująjį paminklą pastatė prie kardinolo S. Tamke-
vičiaus inicijuoto kryžiaus, miestelio centre, ten pat iš Bendruomenės šeimos parko perkėlė ir 
ten stovėjusį paminklinį akmenį, skirtą Krikštonių istorijos svarbiausioms datoms atminti.  
Spaudoje pasirodė aštrių alegorinių pamfletų, kuriuose buvo galima įžvelgti kritiką Krikštonių 
bendruomenės atstovams ir rajono valdžiai dėl draudimų statyti paminklą jo autorių numatytoje 
vietoje. 

su paminklo iniciatoriais.  
„Buvo graži šventė. Seniūnai-

čio iniciatyva buvo sutvarkytas 
takelis prie kryžiaus ir paminklų, 
pasodinta gėlių. Į kitą vietą iš-
kėlė skelbimų lentą. Buvo daug 
žmonių. Kardinolas S. Tamke-
vičius pašventino paminklus, 
padėkojo mums už prasmingą 
iniciatyvą. Buvo kviesta Laz-
dijų rajono valdžia, bet niekas 
neatvyko. Buvo moksleivių iš 
Alytaus, dalyvavo šauliai, net du 
chorai. Šauliai padėjo vainiką, 
padainavo chorai. Tie kolektyvai 
ne iš Lazdijų. Mums keista, kad 
Alytus mums padeda, o Lazdijai 
ne. Kodėl jie nenori su mumis 

kalbėtis?“ – retoriškai klausė 
B. Kašelionis.

tęsiasi „Šaltasis karas“?
Pašnekovas prisiminė, jog konf-
liktas dėl paminklų prasidėjo 
pernai, kai, anot jo, Krikštonių 
bendruomenės pirmininkė Lena 
Švetkauskienė „organizavo inva-
ziją“. Tada į Krikštonis privažia-
vo valdžios atstovų, kurie nuro-
dinėjo, kur paminklą statyti. 

„Mus tai labai papiktino, 
menkystos pradėjo nurodinėti, 
ką turime daryti. Metus tęsiasi 
tas „šaltasis karas“. Dabar pa-
minklai pašventinti, tai jų nie-
kas nejudins, nebus tuščių kalbų. 

Skverelis prie kelio turi savo vei-
dą“, – sakė B. Kašelionis. 

Jis pripažino, jog su dabarti-
niu Alytaus miesto savivaldybės 
Švietimo ir sporto skyriaus vedė-
ju V. Valūnu, kuris prisidėjo prie 
šventės organizavimo, juos sieja 
sena draugystė, kuri prasidėjo 
kartu dirbant vienoje iš savival-
dybėje suburtų darbo grupių.

„Kai rajono valdžia pasikeitė, 
tai mes atsisakėme toje grupėje 
dalyvauti. Esame labai dėkingi 
V. Valūnui už tai, kad jis alytiš-
kių pastangomis padėjo Krikšto-
nyse sukurti šventę“, – džiaugėsi 
B. Kašelionis.•
„Dzūkų žinių“  informacija

Keista, tačiau šventėje nedalyvavo nė vienas Lazdijų rajono valdžios atstovas, nors kai kurie iš jų buvo davę pažadą, o renginio oficialiąją ir koncertinę programą užpildė ne Lazdijų, bet Alytaus 
kolektyvai ir gimnazistai.

Buvo kviesta Lazdijų rajono valdžia, bet niekas neatvyko. Buvo moksleivių iš Alytaus, dalyvavo šauliai, net du 
chorai. Šauliai padėjo vainiką, padainavo chorai.
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LRT TV
2021. 09.23
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 8.55 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.40 „Komisaras 

Reksas“.
 10.30 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 Kas ir kodėl? 
 12.00 Kitą kartą Afrikoje. 
 13.00 (Ne)emigrantai. 
 14.00 Žinios. Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.20 „Kalnų daktaras“.
 17.10 „Ponių rojus“.
 18.00 Kas ir kodėl? 
 18.30 Svarbi valanda. 
 19.30 Vartotojų kontrolė. 
 20.30 Panorama.
 21.30 Gimę tą pačią 

dieną.
 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 „Paryžiaus policija 

1900“.
 23.50 „Grančesteris“.
 0.35 „Skonio pasaka. 

Dešrelė. Pasako-
jimas su dviem 
galais“.

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

dieną. 
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 Kas ir kodėl? 
 3.30 Dviračio žinios. 
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 Klauskite daktaro. 
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 Dizaino dokumen-

tika. Interjeras. 
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.00 „Balta – meilės 

spalva“.
 7.00 KK2.
 7.30 „Monikai reikia 

meilės“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Du gyvenimai“.
 11.10 „Keičiu žmoną“.
 12.10 „Būrėja“.
 13.20 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „Uždraustas 

vaisius“.
 15.30 „Stebuklas“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 Žinios.
 19.30 KK2. 
 20.00 Bučiuoju. Rūta. 
 21.00 „Monikai reikia 

meilės“.
 21.30 Žinios.
 22.30 „Pasmerktas mirti“.
 0.45 „Begėdis“.
 2.00 „Absoliutus blogis. 

Pabaiga“.
 3.40 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.25 Alchemija. 
 4.50 RETROSPEKTYVA. 

TV3
 6.15 „Vėžliukai nindzės“.
 6.40 „Ilgo plauko 

istorija“.
 7.05 „Madagaskaro 

pingvinai“.
 7.35 Gero vakaro šou.
 8.35 „Meilės sūkuryje“.
 9.45 „Iš visos širdies. 

Vestuvės“.

 11.45 „Midsomerio 
žmogžudystės“.

 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 14.00 „Gyvenimo 

išdaigos“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 Farai.
 20.30 „Moterys meluoja 

geriau“.
 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.30 „Jūrų pėstininkas. 

Užnugaris“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Jūrų pėstininkas. 

Užnugaris“.
 0.10 „Pasirodymas“.
 1.10 „Havajai 5.0“.
 2.10 „X failai“.
 3.10 „Vieniši tėvai“.
 3.40 „Pasirodymas“.
 4.40 „Saldainiukas“.
 5.40 „Gyvenimo 

išdaigos“.

BTV
 6.15 „CSI. Majamis“.
 7.15 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.35 „Teisingumo 

agentai“.
 9.40 „Pėdsakas“.
 10.35 „Ekstrasensai tiria“.
 11.35 „Jūrų pėstininkai“.
 12.30 „CSI. Majamis“.
 13.30 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.50 „Teisingumo 

agentai“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Jūrų pėstininkai“.
 18.30 Betsafe–LKL čem-

pionatas. „Jonavos 
CBet“–„Neptūnas“.

 21.00 „2.22“.
 22.55 „Sukilimas“.
 0.40 „Iš visų jėgų“.

Lryto
 5.30 Nauja diena. 
 6.30 Deutsche Welle 

pristato: Keliautojo 
dienoraštis. 

 7.00 „Netikėtas teisin-
gumas“.

 8.00 „Žiedas su rubinu“.
 9.00 „Teisingumo 

agentai“.
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.00 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Tiek žinių. 
 12.30 Alfa taškas.
 13.00 Nauja diena. 
 14.00 „Pėdsakas“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 Oponentai. 
 17.30 „Zoologijos sodas“.
 18.00 Reporteris. 
 18.25 „Europa – tai aš“.
 18.30 Alfa taškas.
 19.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 20.00 Reporteris. 
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „Daktarė Koval-

čiuk“.

 22.30 Reporteris. 
 22.55 „Europa – tai aš“.
 23.00 Alfa taškas.
 23.30 Oponentai. 
 0.30 „Pėdsakas“.
 1.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 2.30 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 3.20 Alfa taškas. 
 3.40 Oponentai. 
 4.20 „TV Europa 

pristato. Vyrų 
šešėlyje. Lazdynų 
Pelėda“.

 4.50 „Reali mistika“.

LRT+
 6.05 Kitą kartą Afrikoje. 
 7.00 „Stebuklingoji 

Boružėlė“.
 7.25 „Drakoniukas 

Kokosas“.
 7.40 „44 katės“. 
 7.55 „Ieškok manęs 

Paryžiuje“.
 8.25 Kultūringai su 

Nomeda. 
 9.25 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.50 Trembita. 
 12.20 Gyvenk kaip galima 

švariau. 
 12.50 Kultūringai su 

Nomeda. 
 13.45 Skambantys pa-

sauliai su Nomeda 
Kazlaus. Svečias 
– menininkas, 
dizaineris Irakli Na-
sidze (Prancūzija, 
Sakartvelas).

 14.45 „Architektas 
Alvaras Aaltas“.

 15.45 „Drakoniukas 
Kokosas“.

 16.00 „44 katės“. 
 16.15 „Stebuklingoji 

Boružėlė“.
 16.40 „Kaip atsiranda 

daiktai“.
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.15 „Čikagos policija“.
 19.00 Simfonija iš Šiaurės 

Jeruzalės. Holo-
kausto 80-mečio 
paminėjimui skirtas 
koncertas. 

 20.30 Panorama.
 21.30 3 minutės iki kino. 
 21.33 Premjera. „Lara“.
 23.15 „Nuostabios 

mintys. Šiuolaikinio 
meno kūrėjas 
Antony Gormley“.

 23.40 Vizionieriai. Min-
daugas Navakas.

 23.45 „Kelionių atvirukai. 
Upsala, švediškasis 
Oksfordas“.

 24.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 Lietuvos šimtmečio 

dainų šventė 
„Vardan tos…“. 

 3.35 Panorama.
 4.35 Gimę tą pačią 

dieną. 
 5.30 Mūšio laukas. 

TV1
 6.20 „Rozenheimo 

policija“.
 7.20 „Anyta ar marti“.
 8.20 „Dvi širdys“.
 10.20 „Akloji“.
 11.25 „Pakvaišusi porelė“.

 12.30 „Alpių gelbėtojai“.
 13.35 „Mokytojas“.
 14.35 „Marija Vern“.
 15.45 „Pragaro virtuvė“.
 16.45 „Anyta ar marti“.
 17.50 „Akloji“.
 19.00 „Alpių gelbėtojai“.
 20.00 „Stebuklas“.
 21.00 PREMJERA. 

„Nusikaltimo 
vieta – Hamburgas. 
Mirtinas srautas“.

 22.55 „Svajoklė“.
 23.55 „Našlaitės“.
 1.55 „Aklasis detek-

tyvas. Mirusios 
Vienos merginos“.

TV6
 6.30 „CSI. Niujorkas“.
 7.15 „Kobra 11“.
 8.10 „Univeras“.
 8.50 Praeities žvalgas.
 9.20 „Viešbutis“.
 10.25 „Simpsonai“.
 11.25 „Goldbergai“.
 12.25 „Paskutinis žmogus 

Žemėje“.
 12.55 „Saša ir Tania“.
 13.55 Kulinarijos meis-

tras.
 14.50 „Kobra 11“.
 15.55 „CSI. Niujorkas“.
 16.55 „Univeras“.
 18.00 „Viešbutis“.
 19.00 „Goldbergai“.
 20.00 Nuogi ir įbauginti.
 21.00 „Šelmis-1. Žvaigž-

džių karų istorija“.
 23.40 „Naša Raša“.
 1.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 2.20 „Fizrukas“.

Delfi TV
 6.00 Ugnikalnių takais.
 7.30 Sveikatos receptas.
 8.15 Kasdienybės 

herojai.
 9.00 Delfi rytas. 
 10.30 2800 km Dunojumi 

baidare su A. Valu-
javičiumi.

 11.30 Marketingas 360.
 12.00 Delfi rytas. 
 13.30 Orijaus kelionės.
 14.00 Gimę ne Lietuvoje.
 14.30 Jos vardas MAMA.
 15.00 Žinios.
 15.30 Dienos tema.
 16.00 Žinios.
 16.35 Dienos interviu.
 17.00 Žinios.
 17.30 Dienos tema.
 18.00 Žinios.
 18.30 Dienos interviu.
 19.00 Žinios.
 19.15 Iš esmės su 

A. Peredniu.
 20.00 2800 km Dunojumi 

baidare su A. Valu-
javičiumi.

 21.00 Lietuviškos atos-
togos.

 21.30 Automobilis už 0 
Eur.

 22.30 Retro automobilių 
dirbtuvės.

 23.00 Gimę ne  
Lietuvoje.

 23.30 Čepas veža.
 0.00 Delfi diena.
 5.00 Orijaus kelionių 

archyvai.
 5.30 Yugo broliai: blo-

giausiu pasaulyje 
automobiliu per 
Balkanus.

„iPhone 13“ ir kitos „Apple“ 
naujienos: sužinokite pirmieji

Kasmetinio „Apple“ renginio 
metu kompanija tradiciškai pri-
statė savo naujienas – naują „iP-
hone 13“ flagmanų seriją, „iPad“ 
ir „iPad mini“ planšetes bei kitus 
įrenginius. Juos netrukus jau 
galės įsigyti ir „Tele2“ klientai. 
Naujienas sekite operatoriaus 
internetinėje parduotuvėje www.
tele2.lt.

kuo ypatingi naujieji „iphone 13“? 
Pristatyti keturi nauji „iPho-
ne“ modeliai: 5,4 colio įstrižainės  
„iPhone 13 mini“, 6,1 colio „iPhone 13“ 
ir „iPhone 13 Pro“ bei 6,7 colio „iPhone 
13 Pro Max“. Telefonuose sukasi naujas 
galingas procesorius „A15“. Juose veikia 
„MagSafe“ belaidžio įkrovimo sistema. 
Be to, dar labiau išplėsta papildomų ak-
sesuarų pasiūla. 

Pagrindiniai išvaizdos elementai išli-
ko panašūs kaip ir „iPhone 12“ modely-
je. „Apple“ išsaugojo stačius kampus, 
siaurus ekrano rėmelius ir charakteringą 
kamerų sistemą. Ryškiausias dizaino 
pakeitimas – pastebimai sumažėjęs 
„notch‘as“ (juodas plotelis ekrano vir-
šuje). 

„Pro“ modeliai turi 120Hz atsinaujini-
mo dažnių ekraną, kuris dar greičiau rea-
guos į kiekvieną paspaudimą ar palietimą, 
tad naršymo patirtis taps dar sklandesnė 
ir greitesnė. Taip pat buvo atnaujintos 
ir patobulintos kameros. Kitas svarbus 
pakeitimas – plataus kampo jutiklis. Nuo 
šiol jis gali pamatyti ir aprėpti dar dau-
giau, o kokybiškoms nuotraukoms reikės 
dar mažiau šviesos. 

„Tele2“ klientai naujuosius „iPhone“ 
modelius galės užsisakyti nuo spalio 1 
d., o oficiali prekyba prasidės spalio 8 
d. Visos naujienos ir išankstinių „iPhone 
13“ serijos išmaniųjų registracija bus 
paskelbta www.tele2.lt svetainėje. 

„ipad“ ir „ipad mini“ iŠankstinė 
prekyba jau prasidėjo
Naujų, itin kokybiškų ir funkcionalių, 
„iPad“ ir „iPad mini“ planšetinių kom-
piuterių išankstinė prekyba jau prasidėjo. 
Norintys pirmieji įsigyti naujas planšetes 
jau dabar gali registruotis operatoriaus 

internetinėje parduotuvėje www.tele2.lt. 
Oficiali planšetinių kompiuterių prekyba 
prasidės rugsėjo 24 d. 8 val. ryte.

Naujuosius planšetinius kompiuterius 
galima įsigyti ne tik sumokėjus visą sumą 
iš karto, bet ir mokant nurodytas įmokas 
su bet kuriuo „Tele2 Laisvo interneto“ 
planu ir 24 mėn. sutartimi. 

„iPad“ ir „iPad mini“ planšečių kai-
nos prasideda nuo 399 Eur mokant visą 
sumą iš karto arba nuo 11,62 Eur/mėn., 
sumokėjus 120 Eur pradinę įmoką ir pa-
sirašius 24 mėn. „Tele2 Laisvo interneto“ 
sutartį.

8,3 colio įstrižainės „iPad mini“ mo-
delį galima rinktis iš kosminės pilkos ir 
žvaigždžių šviesos spalvų, o 10,2 colio 
„iPad“ – iš kosminės pilkos ir sidabri-
nės spalvų. Planšetėse veikia naujausia 
„iPadOS 15“ operacinė sistema. 

Abu naujieji planšetiniai kompiuteriai 
yra puikus pasirinkimas darbui, moks-
lams, studijoms arba laisvalaikiui. Dėl 
ilgo baterijos veikimo laiko ir nedidelio 
svorio juos patogu pasiimti su savimi, 
kur tik beeitum. 

„apple“ programinės įrangos 
atnaujinimai
Kita visiems „Apple“ vartotojams aktuali 
naujiena – naujos operacinės sistemos 
„iOS 15“ ir „macOS Monterey“. Pirmą 
kartą apie jas pranešta dar vasaros pra-
džioje, „WWDC“ renginyje. Pastaruosius 
kelis mėnesius jos buvo intensyviai tes-
tuojamos, siekiant jas kuo geriau paruošti 
startui. 

Telefonams skirta „iOS 15“ siūlo at-
naujintą pranešimų dizainą, „Focus“ su-
sikaupimo režimus, atnaujintas „Safari“, 
„Maps“, „Weather“ ir „Notes“ programė-
les, naują privatumo nustatymų paketą ir 
daugybę kitų funkcijų. 

Tuo tarpu „Mac“ kompiuteriams skirta 
„macOS Monterey“ dar geriau išnaudoja 
„M1“ procesorių suteikiamas galimybes 
bei pasiūlo naujų praktiškų funkcijų, to-
kių kaip „Quick Notes“  – greitieji užrašai 
bei „Universal Control“ – universalus 
įrenginių valdymas.

Daugiau informacijos apie naujus įren-
ginius rasite www.tele2.lt, „Tele2“ salo-
nuose arba paskambinę telefonu 117.•



11Nr. 38 / 2021 09 23 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt dzūkų žinios

eteris
penktadienis, rugsėjo 24 d. Saulė teka 7.05, leidžiasi 19.16, dienos ilgumas 12.11. 
Pilnatis. Vardadieniai: Gerardas, Gedvinas, Gedvinė.

LRT TV
2021. 09.24 
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 8.55 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.40 „Komisaras 

Reksas“.
 10.30 „Tarnauti ir  

ginti“.
 11.30 Kas ir kodėl? 
 12.00 Stilius. 
 13.00 Gyventi kaime 

gera. 
 13.30 Keliai. Mašinos. 

Žmonės. 
 14.00 Žinios. Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.20 „Kalnų daktaras“.
 17.10 „Ponių rojus“.
 18.00 Kas ir kodėl? 
 18.30 Svarbi valanda. 
 19.30 Beatos  

virtuvė.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Auksinis protas. 
 22.55 Premjera. „Baris 

Sylas – Amerikos 
sukčius“.

 0.45 Premjera. „Valan-
dėlės“.

 2.15 Istorijos  
detektyvai.

 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 Kas ir kodėl? 
 3.30 Mūsų gyvūnai. 
 4.00 LRT radijo  

žinios.
 4.05 Išpažinimai. 
 4.30 Šventadienio 

mintys. 
 5.00 LRT radijo  

žinios.
 5.05 Šoka Lietuva.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.15 „Balta – meilės 

spalva“.
 7.00 KK2.
 7.30 „Monikai reikia 

meilės“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Du gyvenimai“.
 11.10 „Keičiu žmoną“.
 12.10 „Būrėja“.
 13.20 „Turtuolė  

varguolė“.
 14.30 „Uždraustas 

vaisius“.
 15.30 „Stebuklas“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2 penktadienis. 
 21.00 PREMJERA. 

„Midvėjaus mūšis“.
 23.50 „Artėjant prie 

nežinomybės“.
 1.35 „Pasmerktas  

mirti“.
 3.35 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.15 „Vėžliukai  

nindzės“.
 6.40 „Ilgo plauko 

istorija“.
 7.05 „Madagaskaro 

pingvinai“.
 7.35 Farai.

 8.35 „Meilės sūkuryje“.
 9.45 „Meilės skam-

butis“.
 11.45 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 14.00 „Gyvenimo 

išdaigos“.
 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 „Ledo šalis 2“.
 21.25 „Keršytojai. 

Pabaiga“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Keršytojai. 

Pabaiga“.
 1.10 „Aligatorių alėja“.
 3.00 „Ledo kariai“.
 4.50 „Havajai 5.0“.
 5.40 „Gyvenimo 

išdaigos“.

BTV
 6.15 „CSI. Majamis“.
 7.15 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.35 „Teisingumo 

agentai“.
 9.40 „Pėdsakas“.
 10.35 „Ekstrasensai  

tiria“.
 11.35 „Jūrų pėstininkai“.
 12.30 „CSI. Majamis“.
 13.30 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.50 „Teisingumo 

agentai“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Jūrų pėstininkai“.
 18.30 „Apuokas“.
 19.30 „Amerikietiškos 

imtynės“.
 21.30 „Susišaudymas“.
 23.15 „2.22“.
 1.10 „Iš visų jėgų“.

Lryto
 5.30 Nauja diena. 
 6.30 Deutsche Welle 

pristato: Greitis. 
 7.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 8.00 „Žiedas su rubinu“.
 9.00 „Teisingumo 

agentai“.
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.00 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Tiek žinių. 
 12.30 Alfa taškas.
 13.00 Nauja diena.
 14.00 „Pėdsakas“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.20 Sportas.
 16.28 Orai.
 16.30 Laisvės TV  

valanda. 
 17.30 „Zoologijos sodas“.
 18.00 Reporteris. 
 18.20 Sportas.
 18.28 Orai.
 18.30 Alfa taškas.
 19.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.

 20.00 Reporteris. 
 20.20 Sportas.
 20.28 Orai.
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.
 22.58 Orai.
 23.00 Alfa taškas.
 23.30 Laisvės TV  

valanda. 
 0.30 „Pėdsakas“.
 1.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 2.30 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 3.20 Alfa taškas. 
 3.40 Laisvės TV valanda. 
 4.20 „TV Europa 

pristato. Vyrų 
šešėlyje. Elza – 
žvalgybininkė 
Marcelė Kubiliūtė“.

 4.50 „Reali mistika“.
 5.29 Kaimo akademija.
 6.00 „Žiedas su rubinu“.

LRT+
 6.05 Klauskite daktaro. 
 7.00 „Stebuklingoji 

Boružėlė“.
 7.25 „Drakoniukas 

Kokosas“.
 7.40 „44 katės“. 
 7.55 „Ieškok manęs 

Paryžiuje“.
 8.25 Stambiu planu. 
 9.25 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.50 Rusų gatvė. 
 12.20 Mūšio laukas. 
 12.50 Stambiu planu.
 13.45 Praeitis ateičiai.
 14.45 „Artūras Poviliūnas. 

Sporto diplo-
matas“.

 15.45 „Drakoniukas 
Kokosas“.

 16.00 „44 katės“. 
 16.15 „Stebuklingoji 

Boružėlė“.
 16.40 „Kaip atsiranda 

daiktai“.
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.05 Dizaino dokumen-

tika. Vizualinis 
identitetas. 

 18.15 „Čikagos policija“.
 19.00 Pasivaikščiojimai. 
 19.30 Kultūros diena. 
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Balandis tupėjo 

ant šakos ir mąstė 
apie būtį“.

 23.10 Subtilu-Z. Albumo 
„Play Life“ prista-
tymo koncertas.

 0.20 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.35 Dabar pasaulyje. 
 1.00 „Lara“.
 2.40 Muzikinis  

intarpas.
 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 3.50 Sportas. Orai.
 4.05 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 4.35 Kultūros diena. 
 5.30 Mokslo sriuba. 

TV1
 6.20 „Rozenheimo 

policija“.
 7.20 „Anyta ar  

marti“.
 8.20 „Dvi širdys“.
 10.20 „Akloji“.
 11.25 „Pakvaišusi  

porelė“.
 12.30 „Alpių gelbėtojai“.
 13.35 „Mokytojas“.
 14.35 „Marija Vern“.
 15.45 „Pragaro virtuvė“.
 16.45 „Anyta ar marti“.
 17.50 „Akloji“.
 19.00 „Alpių gelbėtojai“.
 20.00 „Stebuklas“.
 21.00 „Nebylus liudi-

jimas“.
 23.15 „Fargo“.
 2.45 „Nusikaltimo 

vieta – Hamburgas. 
Mirtinas srautas“.

TV6
 6.30 „CSI. Niujorkas“.
 7.15 „Kobra 11“.
 8.10 „Univeras“.
 8.50 Statybų gidas.
 9.20 „Viešbutis“.
 10.25 „Simpsonai“.
 11.25 „Goldbergai“.
 12.25 „Paskutinis žmogus 

Žemėje“.
 12.50 „Saša ir Tania“.
 13.55 Kulinarijos meis-

tras.
 14.55 „Kobra 11“.
 15.55 „CSI. Niujorkas“.
 16.55 „Univeras“.
 18.00 „Optibet“ A lygos 

rungtynės Vilniaus 
„Žalgiris“– Vilniaus 
„Riteriai“.

 20.00 Farai.
 21.00 Žinios.
 21.50 Sportas.
 21.55 Orai.
 22.00 „Naktis patrulinėje 

mašinoje“.
 0.25 „Kolumbiana“.
 2.20 „Horizontas“.

Delfi TV
 6.00 Orijaus kelionių 

archyvai.
 8.00 Jos vardas  

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

namuose.
 11.30 Retro automobilių 

dirbtuvės.
 12.00 Delfi rytas. 
 13.30 Lietuviškos atos-

togos.
 14.00 Automobilis už 0 

eurų.
 15.00 Žinios.
 15.35 Dienos tema.
 16.00 Žinios.
 16.30 Dienos interviu.
 17.00 Žinios.
 17.30 Dienos tema.
 18.00 Žinios.
 18.30 Krepšinio zona.
 19.15 Iš esmės su D. Žei-

myte-Biliene.
 20.00 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 21.00 Jūs rimtai? 
 21.30 Kieno didesni?
 22.30 Kriminalinė zona su 

D. Dargiu.
 23.30 Automobilis už 0 

Eur.
 0.30 Delfi diena.
 5.30 Yugo broliai: blo-

giausiu pasaulyje 
automobiliu per 
Balkanus.

ŠeŠtadienis, rugsėjo 25 d. Saulė teka 7.07, leidžiasi 19.14, dienos ilgumas 12.07. 
Pilnatis. Vardadieniai: Kleopas, Vladislovas, Vaigintas, Ramvydė, Aurelija.

LRT TV
2021. 09.25
 6.02 Vartotojų kontrolė. 
 7.00 Svajoja vaikai. 
 7.30 Premjera. „Emili 

ir stebuklinga 
kelionė“.

 9.00 Labas rytas, 
Lietuva.

 12.00 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. 
„Pilys: paslaptys, 
mįslės, legendos. 
Portugalija“.

 13.05 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. 
„Gamtos tinklai“.

 14.00 „Hadsonas ir 
Reksas“.

 15.30 Žinios. Orai.
 15.45 Sveikinimų kon-

certas.
 17.30 Klauskite daktaro. 
 18.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 19.00 Langas į valdžią. 
 19.30 Stilius. 
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Maestro. 
 22.10 „Skotas Pilgrimas 

prieš pasaulį“.
 24.00 „Baris Sylas – 

Amerikos sukčius“.
 1.50 „Balandis tupėjo 

ant šakos ir mąstė 
apie būtį“.

 3.30 „Pilys: paslaptys, 
mįslės, legendos“.

 4.30 „Hadsonas ir 
Reksas“.

LNK
 6.30 „Broliai meškinai. 

Nuotykių ieško-
tojai“.

 7.00 „Šaunusis Skū-
bis-Dū“.

 7.30 „Neramūs ir 
triukšmingi“.

 8.00 „Kikumba. Kovos 
dėl karūnos“.

 8.30 Sveikas!
 9.00 Mes pačios. 
 10.00 PREMJERA. „Ričis 

Didysis“.
 11.40 „Agentas Kodis 

Benksas“.
 13.45 „Trys nindzės“.
 15.40 „Nuotakų karai“.
 17.25 Noriu likti Lietu-

voje. 
 17.55 Gyvūnų pasaulis. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 PREMJERA. 

„Monstrų šeimy-
nėlė“.

 21.25 „Valerianas ir 
tūkstančio planetų 
miestas“.

 0.10 „Vampyrai užkniso 
juodai“.

 1.50 „Midvėjaus mūšis“.

TV3
 6.35 „Madagaskaro 

pingvinai“.
 7.00 „Žmogus voras“.
 7.30 „Žuvėliokai“.
 8.00 „Madagaskaro 

pingvinai“.
 8.30 „Simpsonai“.
 9.00 Amžius ne  

riba.
 9.30 Sveikata.lt.
 10.00 Virtuvės istorijos.

 10.30 Gardu Gardu.
 11.00 Penkių žvaigždučių 

būstas.
 11.30 Gyvenimas.
 12.30 „Miegančioji 

gražuolė“.
 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 „Miegančioji 

gražuolė“.
 14.00 „Merė Popins 

sugrįžta“.
 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.
 19.40 Eurojackpot.
 19.45 galvOK.
 21.30 „Norėtum!“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Norėtum!“.
 23.40 „Gringo“.
 1.50 „Keršytojai. 

Pabaiga“.
 5.20 „Havajai 5.0“.

BTV
 6.00 Info komentarai su 

Arnu Mazėčiu.
 7.00 „Negyvenamose 

salose su Beru 
Grilsu“.

 8.00 „Pričiupom!“.
 8.30 Miško atspalviai. 
 9.00 Sveikatos kodas.
 9.30 Sveikatos kodas, 

televitrina.
 10.00 Lietuvos Hipo-

kratas. 
 10.30 „Neįtikėtini 

gyvūnai“.
 11.40 „Šnipų karai“.
 12.40 „Spec. būrys. 

Išlieka stipriausi. 
Įžymybės“.

 13.45 „Ekstrasensai tiria“.
 15.55 „Gordono Ramzio 

virtuvės košmarai“.
 17.00 Betsafe–LKL 

čempionatas. 
„Rytas“–„Šiauliai-
7bet“.

 19.30 Nekenčiu 
žvaigždės. 

 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Troja“.
 0.15 „Skambutis 3“.
 2.15 „Susišaudymas“.

Lryto
 7.00 „Žiedas su rubinu“.
 8.00 Bušido ringas. 
 8.30 Eko virusas. 
 9.00 „Zoologijos sodas“.
 10.00 Vantos lapas. 
 10.30 Deutsche Welle 

pristato: Keliautojo 
dienoraštis. 

 11.00 Švarūs miestai. 
 11.30 Inovacijų DNR.
 12.00 „Teisingumo 

agentai“.
 14.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 16.00 Žinios.
 16.28 Orai.
 16.30 Lietuvos dvarai. 
 17.30 Edvardas Žičkus. 

Be ribų. 
 18.00 Žinios.
 18.28 Orai.
 18.30 Bušido ringas. 
 19.00 „Gyvenimo  

linija“.
 20.00 Žinios.

 20.28 Orai.
 20.30 „Slaptas Hitlerio 

seksualinis gyve-
nimas“.

 22.30 Žinios.
 22.58 Orai.
 23.00 „Teisingumo 

agentai“.
 1.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 2.50 „Gyvenimo linija“.
 3.35 Lietuvos dvarai. 
 4.20 „Zoologijos sodas“.
 5.10 Švarūs miestai. 
 5.35 Vantos lapas. 
 6.00 „Žiedas su rubinu“.

LRT+
 6.05 Auksinis protas. 
 7.30 Keliai. Mašinos. 

Žmonės. 
 8.00 Pusryčiai pas 

kaimyną. 
 8.30 Pradėk nuo savęs. 
 9.00 Į sveikatą! 
 9.30 Gyvenk kaip galima 

švariau. 
 10.00 Kas geresnio, 

kaimyne? 
 10.30 Vilniaus sąsiuvinis. 
 11.00 Trembita. 
 11.30 Rusų gatvė. 
 12.00 Smalsumo genas. 
 12.30 Pasivaikščiojimai.
 13.00 Mūšio laukas. 
 13.30 Euromaxx. 
 14.00 Gustavo enciklope-

dija. 
 14.30 „Emili ir stebu-

klinga kelionė“.
 16.00 „Atėnė“.
 17.00 Veranda.
 17.30 Legendos. Šiandien 

ir visados. 
 18.30 Kultūringai su 

Nomeda. 
 19.25 Vizionieriai. Au-

gustas Serapinas.
 19.30 „Nuostabios 

mintys. Šiuolaikinio 
meno kūrėjas Danh 
Vo“.

 20.00 Čia – kinas. 
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 „Geiblas ir Lom-

bard“.
 23.10 „Untold Story“. 
 0.30 Dabar pasaulyje.
 0.55 Panorama.
 1.17 Sportas. Orai.
 1.25 „Valandėlės“.
 2.55 Šoka Lietuva.
 3.10 Euromaxx. 
 3.40 Kultūringai su 

Nomeda. 
 4.35 Legendos. Šiandien 

ir visados. 
 5.30 Pusryčiai pas 

kaimyną. 

TV1
 6.10 Pasirinkę Lietuvą. 
 6.40 Gynybinis paveldas 

Lietuvoje. 
 7.10 „Akloji“.
 8.40 „Rozenheimo 

policija“.
 9.40 „Žingsnis iki 

dangaus“.
 11.00 „Kai norisi 

žalumos“.
 12.00 „Šviežias maistas. 

Anos Olson 
receptai“.

 13.00 „Mylėk savo  
sodą“.

 14.00 „Akloji“.

 15.45 „Moteris“.
 17.45 „Anyta ar marti“.
 18.45 „Akloji“.
 19.50 „Būrėja“.
 21.00 „Vera. Natūrali 

atranka“.
 22.55 „Bulvarinis skai-

talas“.
 2.00 „Fargo“.

TV6
 6.10 Jukono vyrai.
 7.00 „Aliaskos geležin-

keliai“.
 7.55 „Visureigiais per 

Aliaską“.
 9.00 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 9.30 Statybų gidas.
 10.00 Autopilotas.
 10.30 Gazas dugnas.
 11.00 Sandėlių karai.
 11.30 „Besikeičianti 

planeta“.
 12.35 „Laukinė Patago-

nija“.
 13.55 Išlikimas.
 15.00 „Aliaskos geležin-

keliai“.
 16.00 Jukono vyrai.
 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 Krovinių karai.
 19.00 Kaukės.
 20.00 „Vienas“.
 21.00 Žinios.
 21.50 Sportas.
 21.55 Orai.
 22.00 „Sugyventi su 

Džounsais“.
 0.10 „Šelmis-1. Žvaigž-

džių karų istorija“.
 2.35 „Priverstas žudyti“.

Delfi TV
 6.00 Mano pramogos 

veidai.
 7.30 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 8.30 Marketingas 360.
 9.00 Sveika lėkštė su 

V. Kurpiene.
 9.30 Receptų receptai.
 10.00 Alfo didysis šou.
 11.00 Radikalus smal-

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

raštis.
 14.00 Sveikai ir Laimingai.
 14.30 Gimę ne Lietuvoje.
 15.00 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 16.00 Orijaus kelionių 

archyvai.
 17.00 Geltonas karutis.
 17.30 Orijaus kelionės.
 18.00 Jūs rimtai? 
 18.30 Lietuviškos atos-

togos.
 19.00 Ugnikalnių takais.
 20.30 Jos vardas  

MAMA.
 21.00 2800 km Dunojumi 

baidare su A. Valu-
javičiumi.

 22.00 Kitokie pasikalbė-
jimai 2021.

 0.00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.

 1.00 Mano pramogos 
veidai.

 2.30 Kitokie pasikalbė-
jimai 2021.

 4.30 Kasdienybės 
herojai.
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LRT TV
2021. 09.27
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 8.55 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.40 „Komisaras 

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

račio žiniomis“.
 13.30 Langas į valdžią.
 14.00 Žinios. Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.20 „Kalnų daktaras“.
 17.10 „Ponių rojus“.
 18.00 Kas ir kodėl?
 18.30 Svarbi valanda. 
 19.30 Daiktų istorijos. 
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 LRT forumas.
 22.30 Dviračio žinios.
 23.00 „Paryžiaus policija 

1900“.
 24.00 „Grančesteris“.
 0.45 „Kelionių atvirukai. 

Išlaisvinanti Marko 
Twaino Misisipė“.

 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Daiktų istorijos.
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 LRT forumas.
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 Kas ir kodėl?
 3.30 Dviračio žinios.
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 Savaitė. 
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 Šoka Lietuva.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.10 „Balta – meilės 

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

reindžeris“.
 10.00 „Du gyvenimai“.
 11.10 „Keičiu žmoną“.
 12.10 „Būrėja“.
 13.20 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „Uždraustas 

vaisius“.
 15.30 „Stebuklas“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 Žinios.
 19.30 KK2. 
 20.00 Nuo... Iki...
 21.00 „Monikai reikia 

meilės“.
 21.30 Žinios.
 22.30 „Princas“.
 0.20 „Begėdis“.
 1.30 „Tamsusis bokštas“.
 3.20 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.15 „Vėžliukai nindzės“.
 6.40 „Ilgo plauko 

istorija“.
 7.05 „Madagaskaro 

pingvinai“.
 7.35 Svajonių sodai.
 8.35 „Meilės sūkuryje“.
 9.45 „Audros užklupti“.
 11.45 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 14.00 „Gyvenimo 

išdaigos“.
 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“.
 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.22 TV3 sportas.
 22.27 TV3 orai.
 22.30 „Graži moteris“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Graži moteris“.
 1.00 „Pasirodymas“.
 2.00 „Havajai 5.0“.
 3.00 „X failai“.
 4.00 „Pasirodymas“.
 5.00 „Havajai 5.0“.

BTV
 6.15 „CSI. Majamis“.
 7.15 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.35 „Teisingumo 

agentai“.
 9.40 „Pėdsakas“.
 10.35 „Neįtikėtini 

gyvūnai“.
 11.35 „Jūrų pėstininkai“.
 12.35 „CSI. Majamis“.
 13.30 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.50 „Teisingumo 

agentai“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Jūrų pėstininkai“.
 18.30 Betsafe–LKL 

čempionatas. 
„Lietkabelis“–
„Žalgiris“.

 21.00 „Nakties klajūnai“.
 23.15 „Mirtinas ginklas“.
 0.15 „Gyvi numirėliai“.
 1.15 „Narkotikų prekei-

viai“.

Lryto
 5.30 Vantos lapas. 
 6.00 Bušido ringas.
 6.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 7.00 „Gyvenimo linija“.
 8.00 Eko virusas. 
 8.30 Atliekų kultūra. 
 9.00 „24/7“. 
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.00 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Mažos Mūsų 

Pergalės. 
 12.30 Kaimo akademija. 
 13.00 Nauja diena. 
 14.00 „Pėdsakas“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 Laisvės TV valanda. 
 18.00 Reporteris. 
 18.30 Alfa taškas.
 19.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 20.00 Reporteris. 
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 22.30 Reporteris. 
 23.00 Alfa taškas.
 23.30 „24/7“. 
 0.30 „Pėdsakas“.

 1.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“.

 2.30 „Daktarė Koval-
čiuk“.

 3.20 Alfa taškas. 
 3.40 Laisvės TV valanda. 
 4.20 „TV Europa 

pristato. Vyrų 
šešėlyje. Julija 
Beniuševičiūtė 
Žymantienė-Že-
maitė“.

 4.50 „Reali mistika“.

LRT+
 6.05 Beatos virtuvė. 
 7.00 „Stebuklingoji 

Boružėlė“.
 7.25 „Drakoniukas 

Kokosas“.
 7.40 „44 katės“. 
 7.55 „Ieškok manęs 

Paryžiuje“.
 8.25 Skambantys 

pasauliai su 
Nomeda Kazlaus. 
Svečias – baroko 
muzikos žvaigždė, 
mecosopranas 
Vivica Genaux 
(JAV, Italija).

 9.25 Labas rytas, 
Lietuva.

 11.50 Kas geresnio, 
kaimyne? 

 12.20 Pusryčiai pas 
kaimyną. 

 12.50 Kultūros diena. 
 13.40 Duokim garo! 
 15.00 Istorijos detektyvai. 
 15.45 „Drakoniukas 

Kokosas“.
 16.00 „44 katės“. 
 16.15 „Stebuklingoji 

Boružėlė“.
 16.40 Svajoja vaikai.
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.15 „Čikagos policija“.
 19.00 Išpažinimai.
 19.30 „Pašokim“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Žmogiškas mas-

telis. Išlikti gyvam. 
Metodas“.

 22.35 „Kino istorija. 
Aštuntasis dešim-
tmetis“.

 23.15 „Kino istorija. 
Devintasis dešim-
tmetis“.

 24.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 Žagarės vyšnių 

festivalis 2014.
 1.35 Maestro.
 2.35 Euromaxx.
 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 3.50 Sportas. Orai.
 4.05 Krikščionio žodis. 
 4.35 LRT forumas.
 5.30 Smalsumo genas.

TV1
 6.00 „Rozenheimo 

policija“.
 6.55 „Žingsnis iki 

dangaus“.
 8.20 „Dvi širdys“.
 10.20 „Akloji“.
 11.25 „Pakvaišusi porelė“.
 12.30 „Alpių gelbėtojai“.
 13.35 „Mokytojas“.
 14.35 „Marija Vern“.
 15.45 „Pragaro virtuvė“.

 16.45 „Anyta ar marti“.
 17.50 „Akloji“.
 19.00 „Alpių gelbėtojai“.
 20.00 „Stebuklas“.
 21.00 „Rivjera“.
 23.00 „Svajoklė“.
 0.05 „Našlaitės“.
 2.05 „Prancūziška 

žmogžudystė. 
Žmogžudystės 
Šiaurės Baskų 
krašte“.

TV6
 6.30 „CSI. Niujorkas“.
 7.15 „Kobra 11“.
 8.10 „Univeras“.
 8.50 Gazas dugnas.
 9.20 Sandėlių karai.
 10.25 „Simpsonai“.
 11.25 „Vieniši tėvai“.
 12.20 „Paskutinis žmogus 

Žemėje“.
 12.50 „Saša ir Tania“.
 13.55 Kulinarijos meis-

tras.
 14.55 „Kobra 11“.
 15.55 „CSI. Niujorkas“.
 16.55 „Univeras“.
 18.00 „Viešbutis“.
 19.00 „Goldbergai“.
 20.00 Nuogi ir įbauginti.
 21.00 „Operacija Sala-

zaras“.
 23.10 „Odaveidis. 

Kruvinos skerdynės 
Teksase“.

 0.50 „Naša Raša“.
 1.10 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 2.05 „Univeras“.
 2.35 „Fizrukas“.

Delfi
 6.00 Mano pramogos 

veidai.
 7.30 Retro automobilių 

dirbtuvės.
 8.00 Geltonas karutis.
 8.30 Jūs rimtai? 
 9.00 Delfi rytas. 
 10.30 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 11.30 Šaro Barsa.
 12.00 Delfi rytas. 
 13.30 Šiandien kimba.
 14.30 Išpakuota.
 15.00 Žinios.
 15.35 Piniginiai reikalai.
 16.00 Žinios.
 16.30 Dienos interviu.
 17.00 Žinios.
 17.30 Piniginiai reikalai.
 18.00 Žinios.
 18.30 Dienos interviu.
 19.00 Žinios.
 19.15 Iš esmės su V. Bru-

veriu ir D. Žeimyte-
Biliene.

 20.00 Išlikę.
 20.30 Sveika lėkštė su 

V. Kurpiene.
 21.00 Kasdienybės 

herojai.
 21.45 Jos vardas  

MAMA.
 22.15 Radikalus smal-

sumas.
 22.45 Orijaus kelionės.
 23.15 Šaro Barsa.
 23.45 Delfi Pulsas.
 0.00 Delfi diena.
 5.00 Orijaus kelionių 

archyvai.
 5.30 Yugo broliai: blo-

giausiu pasaulyje 
automobiliu per 
Balkanus.

sekmadienis, rugsėjo 26 d. Saulė teka 7.09, leidžiasi 19.11, dienos ilgumas 
12.02. Pilnatis. Vardadieniai: Damijonas, Vydenis, Gražina, Kipras, Justina, Justė.

 6.02 Gimę tą pačią 
dieną. 

 7.00 Veranda. 
 7.30 Šventadienio 

mintys. 
 8.00 Išpažinimai. 
 8.30 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite. 
 9.00 Gyventi kaime 

gera. 
 9.30 Svajoja vaikai. 
 10.00 Gustavo enciklope-

dija. 
 10.30 Lietuvos tūkstan-

tmečio vaikai. 
 11.30 Mūsų gyvūnai. 
 12.00 Pasaulio doku-

mentika. Premjera. 
„Nuostabiausi 
pasaulio gamtos 
stebuklai. Ledynai“.

 12.55 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. 
„Žinduolių sukles-
tėjimas“.

 13.50 „Puaro“.
 15.30 Žinios. Orai.
 15.45 Istorijos detektyvai. 
 16.30 Duokim garo!
 18.00 Savaitė su „Dvi-

račio žiniomis“.
 18.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 19.00 Keliai. Mašinos. 

Žmonės. 
 19.30 Savaitė. 
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 „Viktorija“.
 21.50 Premjera. „Tam-

siausia valanda“.
 23.55 „Geiblas ir Lom-

bard“.
 2.05 „Skotas Pilgrimas 

prieš pasaulį“.
 3.55 „Kelionių atvirukai. 

Londonas. Dic-
kenso pasaulis“.

 4.15 „Puaro“.

LNK
 6.30 „Broliai meškinai. 

Nuotykių ieško-
tojai“.

 7.00 „Šaunusis Skū-
bis-Dū“.

 7.30 „Neramūs ir 
triukšmingi“.

 8.00 „Kikumba. Kovos 
dėl karūnos“.

 8.30 „Tomas ir Džeris“.
 8.50 „Beprotiškos 

melodijos“.
 9.05 „Balerina“.
 10.55 „Agentas Kodis 

Benksas. Užduotis 
Londone“.

 13.00 PREMJERA. 
„Berniukas, šuo ir 
klounas“.

 14.55 „Marlis ir aš“.
 17.20 Teleloto. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 Kaukės. 
 22.00 „Tamsusis bokštas“.
 23.50 „Plačiai užmerktos 

akys“.
 2.55 „Valerianas ir 

tūkstančio planetų 
miestas“.

TV3
 6.35 „Madagaskaro 

pingvinai“.

 7.00 „Žmogus voras“.
 7.30 „Žuvėliokai“.
 8.00 „Madagaskaro 

pingvinai“.
 8.30 „Simpsonai“.
 9.00 Svajonių ūkis.
 9.30 La Maistas.
 10.00 Pasaulis pagal 

moteris.
 11.00 Svajonių  

sodai.
 12.00 Gyvenimas.
 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 Gyvenimas.
 13.10 „Jonukas“.
 15.20 „Taksi 2“.
 17.15 „Kobra 11“.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 „Kobra 11“.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 X Faktorius.
 22.00 „Žmogžudysčių 

atvirukai“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Žmogžudysčių 

atvirukai“.
 23.55 „Bermudų 

trikampis 3“.
 1.45 „Ankstyvas palei-

dimas“.
 3.30 „Jūrų pėstininkas. 

Užnugaris“.
 5.15 „Gyvenimo 

išdaigos“.

BTV
 6.00 Info komentarai su 

Arnu Mazėčiu.
 7.00 „Varom!“.
 7.30 „Lietuvos galiūnų 

čempionato III 
etapas“.

 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 „Savickas classic 

2021“.
 10.05 „Neįtikėtini 

gyvūnai“.
 11.15 „Šnipų karai“.
 12.20 „Spec. būrys. 

Išlieka stipriausi. 
Įžymybės“.

 13.30 „Ekstrasensai tiria“.
 15.50 „Gordono Ramzio 

virtuvės košmarai“.
 17.00 Betsafe–LKL čem-

pionatas. „Jonavos 
CBet“–„Dzūkija“.

 19.30 „Mirtinas ginklas“.
 20.30 „Paskutinis laivas“.
 22.30 „Gyvi numirėliai“.
 23.30 „Narkotikų prekei-

viai“.
 0.40 „Troja“.
 3.35 „Skambutis 3“.

Lryto
 7.00 „Žiedas su rubinu“.
 8.00 Švarūs miestai. 
 8.30 Kaimo akademija. 
 9.00 „Zoologijos sodas“.
 10.00 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 10.30 Deutsche Welle 

pristato: Greitis. 
 11.00 Atliekų kultūra. 
 11.30 Partizanų  

keliais.
 12.00 „Teisingumo 

agentai“.
 14.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 16.00 Žinios.
 16.28 Orai.
 16.30 „24/7“.
 17.30 Alfa taškas. 

 18.00 Žinios.
 18.28 Orai.
 18.30 Edvardas Žičkus. 

Be ribų. 
 19.00 „Gyvenimo linija“.
 20.00 Žinios.
 20.28 Orai.
 20.30 Lietuvos dvarai. 
 21.30 „24/7“. 
 22.30 Žinios.
 22.58 Orai.
 23.00 „Teisingumo 

agentai“.
 1.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 2.50 „Gyvenimo linija“.
 3.35 „24/7“. 
 4.20 „Zoologijos sodas“.
 5.10 Kaimo akademija. 

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

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

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

 13.40 Išpažinimai. 
 14.10 „Mokytojas Keisas 

ir linksmoji klasė“.
 15.30 Svajoja vaikai. 
 16.00 „Drakonų princas“.
 17.00 Mūsų gyvūnai. 
 17.30 Kultūringai su 

Nomeda. 
 18.30 Stambiu planu. 
 19.30 Premjera. „Kultūros 

sala – Neringa“.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Alexey Botvinov 

koncertas „Piano 
Light Show“.

 22.05 Fortepijono mara-
tonas Beethovenui. 
Sonata fortepijonui 
nr. 21 C-dur, op. 53.

 22.35 „Gimę nardyti. 
Vandens ritualai“.

 23.35 Panorama.
 23.57 Sportas. Orai.
 0.05 „Tamsiausia 

valanda“.
 2.05 Šoka Lietuva.
 2.20 Kultūringai su 

Nomeda. 
 3.15 Stambiu planu. 
 4.10 „Mokytojas Keisas 

ir linksmoji klasė“.
 5.30 Pradėk nuo savęs. 

TV1
 6.10 Pasirinkę Lietuvą. 
 6.40 Gynybinis paveldas 

Lietuvoje. 
 7.10 „Akloji“.
 8.50 „Rozenheimo 

policija“.
 9.40 „Žingsnis iki 

dangaus“.
 11.00 „Populiariausi 

užkandžiai“.
 12.00 Vaikystės langas. 
 12.30 „Šviežias maistas. 

Anos Olson 
receptai“.

 13.00 Sveikinimai. 
 15.45 „Moteris“.
 17.45 „Anyta ar marti“.

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

žmogžudystė. 
Žmogžudystės 
Šiaurės Baskų 
krašte“.

 23.10 „Viskas tik prasi-
deda“.

 1.00 „Bulvarinis skai-
talas“.

 3.40 „Vera. Natūrali 
atranka“.

TV6
 6.10 Jukono vyrai.
 7.00 „Aliaskos geležin-

keliai“.
 7.55 „Visureigiais per 

Aliaską“.
 9.00 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 9.30 Vienam gale 
kablys.

 10.00 Praeities žvalgas.
 10.30 Iššūkis.
 11.00 Sandėlių karai.
 11.30 „Besikeičianti 

planeta“.
 12.45 „Laukinė Patago-

nija“.
 13.55 Išlikimas.
 15.00 „Aliaskos geležin-

keliai“.
 16.00 Jukono vyrai.
 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 Krovinių karai.
 19.00 Kaukės.
 20.00 „Vienas“.
 21.00 Žinios.
 21.50 Sportas.
 21.55 Orai.
 22.00 „Ženklai“.
 0.10 „Naktis patrulinėje 

mašinoje“.

Delfi TV
 6.00 Mano pramogos 

veidai.
 7.30 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 8.30 Šiandien kimba.
 9.30 Meistro dieno-

raštis.
 10.00 Alfas vienas 

namuose.
 11.00 Receptų receptai.
 11.30 Išpakuota.
 12.00 Sekmadienio Šv. 

Mišių transliacija.
 13.15 Sveikatos receptas.
 14.00 Sveika lėkštė su 

V. Kurpiene.
 14.30 Retro automobilių 

dirbtuvės.
 15.00 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 16.00 Orijaus kelionių 

archyvai.
 17.00 Automobilis už 0 

Eur.
 18.00 Kieno didesni?
 19.00 Ugnikalnių takais.
 20.30 Šaro Barsa.
 21.00 Kasdienybės 

herojai.
 21.45 Delfi pulsas.
 22.00 Kitokie pasikalbė-

jimai 2021.
 0.00 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 1.00 Mano pramogos 

veidai.
 2.30 Kitokie pasikalbė-

jimai 2021.
 4.30 Kasdienybės 

herojai.
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trečiadienis, rugsėjo 29 d. Saulė teka 7.15, leidžiasi 19.04, dienos ilgumas 
11.49. Delčia. Vardadieniai: Gabrielius, Mykolas, Rapolas, Kęsgailas, Kęsgailė, Michalina, Mykolė.

LRT TV
2021. 09.29
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 8.55 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.40 „Komisaras 

Reksas“.
 10.30 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 Kas ir kodėl?
 12.00 „Triumfo kelias. 

Jonas Karolis 
Chodkevičius“.

 13.00 Daiktų istorijos.
 14.00 Žinios. Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.20 „Kalnų daktaras“.
 17.10 „Ponių rojus“.
 18.00 Kas ir kodėl?
 18.30 Svarbi valanda.
 19.30 Kitą kartą Afrikoje.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Lietuva kalba.
 22.30 Dviračio žinios.
 23.00 „Laukiniai Vakarai 

prie molo“.
 23.45 „Grančesteris“.
 0.30 „Erdvės menas. 

Mažiau yra dau-
giau. Gyvenimas 
mikronameliuose“.

 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Kitą kartą Afrikoje.
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Lietuva kalba.
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 Kas ir kodėl?
 3.30 Dviračio žinios.
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 Stilius.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 Šoka Lietuva.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.00 „Balta – meilės 

spalva“.
 7.00 KK2.
 7.30 „Monikai reikia 

meilės“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Du gyvenimai“.
 11.10 „Keičiu žmoną“.
 12.10 „Būrėja“.
 13.20 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „Uždraustas 

vaisius“.
 15.30 „Stebuklas“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 Žinios.
 19.30 KK2. 
 20.00 Šeškinės 20. 
 21.00 „Monikai reikia 

meilės“.
 21.30 Žinios.
 22.30 PREMJERA. 

„Titanas“.
 0.25 „Begėdis“.
 1.35 „Paieška“.
 3.30 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.15 „Transformeriai. Ki-

bernetinė Visata“.
 6.40 „Ilgo plauko 

istorija“.
 7.05 „Madagaskaro 

pingvinai“.
 7.35 Prieš srovę.
 8.35 „Meilės sūkuryje“.
 9.45 „Paskutinis šansas 

įsimylėti“.

 11.45 „Midsomerio 
žmogžudystės“.

 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 14.00 „Gyvenimo 

išdaigos“.
 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“.
 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.22 TV3 sportas.
 22.27 TV3 orai.
 22.30 „Suvokimas“.
 22.45 Vikinglotto.
 22.50 „Suvokimas“.
 23.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 23.18 „Suvokimas“.
 1.00 „Pasirodymas“.
 2.00 „Havajai 5.0“.
 3.00 „X failai“.
 4.00 „Pasirodymas“.
 5.00 „Havajai 5.0“.

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

geriausia“.
 8.35 „Teisingumo 

agentai“.
 9.40 „Pėdsakas“.
 10.35 „Apuokas“.
 11.35 „Jūrų pėstininkai“.
 12.35 „CSI. Majamis“.
 13.30 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.50 „Teisingumo 

agentai“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Jūrų pėstininkai“.
 18.30 „Apuokas“.
 19.30 „Snaiperis“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Universali jėga“.
 22.55 „Elektra“.
 0.50 „Ekstremalūs 

išbandymai“.
 1.50 „Snaiperis“.

Lryto
 6.00 Nauja diena. 
 6.30 Partizanų keliais. 
 7.00 Lietuvos dvarai. 
 8.00 „Žiedas su rubinu“.
 9.00 „Teisingumo 

agentai“.
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.00 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Tiek žinių. 
 12.30 Alfa taškas.
 13.00 Nauja diena.
 14.00 „Pėdsakas“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.20 Sportas.
 16.28 Orai.
 16.30 Laikykitės ten. 
 17.30 „Zoologijos sodas“.
 18.00 Reporteris. 
 18.30 Alfa taškas.
 19.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 20.00 Reporteris. 
 20.20 Sportas.

 20.28 Orai.
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.
 22.58 Orai.
 23.00 Alfa taškas.
 23.30 Laikykitės ten. 
 0.30 „Pėdsakas“.
 1.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 2.30 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 3.20 Alfa taškas. 
 3.40 Laikykitės ten. 
 4.20 „TV Europa 

pristato. Vyrų 
šešėlyje. Filomena 
Grincevičiūtė“.

 4.50 „Reali mistika“.

LRT+
 6.05 (Ne)emigrantai. 
 7.00 „Stebuklingoji 

Boružėlė“.
 7.25 „Drakoniukas 

Kokosas“.
 7.40 „44 katės“. 
 7.55 „Ieškok manęs 

Paryžiuje“.
 8.25 Širdyje lietuvis.
 9.25 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.50 Menora. 
 12.20 Į sveikatą! 
 12.50 Širdyje lietuvis.
 13.45 Čia – kinas.
 14.15 Veranda.
 14.45 „Didžiosios 

Afrikos civilizacijos. 
Ištakos“.

 15.35 Dizaino doku-
mentika. Mados 
dizainas.

 15.45 „Drakoniukas 
Kokosas“.

 16.00 „44 katės“. 
 16.15 „Stebuklingoji 

Boružėlė“.
 16.40 Mūsų gyvūnai.
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.15 „Čikagos policija“.
 19.00 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija.
 19.30 „Architektas 

Wolfas Prixas. 
Architektūra turi 
liepsnoti“.

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Praeitis ateičiai. 
 22.30 Mūšio laukas.
 23.00 Į sveikatą! 
 23.30 Pradėk nuo savęs.
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar  

pasaulyje.
 0.40 Žagarės vyšnių 

festivalis 2014.
 1.40 Auksinis protas.
 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 3.50 Sportas. Orai.
 4.05 Išpažinimai.
 4.35 Lietuva kalba.
 5.30 Euromaxx.

TV1
 6.25 „Rozenheimo 

policija“.
 7.25 „Anyta ar marti“.
 8.30 „Tūkstantis ir viena 

naktis“.
 10.20 „Akloji“.
 11.25 „Pakvaišusi porelė“.

 12.30 „Alpių gelbėtojai“.
 13.35 „Mokytojas“.
 14.35 „Marija Vern“.
 15.45 „Pragaro virtuvė“.
 16.45 „Anyta ar marti“.
 17.50 „Akloji“.
 19.00 „Alpių gelbėtojai“.
 20.00 „Stebuklas“.
 21.00 „Aklasis detek-

tyvas. Vienos 
padegėjas“.

 22.55 „Svajoklė“.
 23.55 „Paskolinta meilė“.
 1.55 „Aklasis detek-

tyvas. Pasiklydu-
sios Vienos sielos“.

TV6
 6.30 „CSI. Niujorkas“.
 7.15 „Kobra 11“.
 8.10 „Univeras“.
 8.50 Vienam gale 

kablys.
 9.20 „Viešbutis“.
 10.25 „Simpsonai“.
 11.25 „Goldbergai“.
 12.25 „Paskutinis žmogus 

Žemėje“.
 12.55 „Saša ir Tania“.
 13.55 Kulinarijos meis-

tras.
 14.55 „Kobra 11“.
 15.55 „CSI. Niujorkas“.
 16.55 „Univeras“.
 18.00 „Viešbutis“.
 19.00 „Goldbergai“.
 20.00 Nuogi ir įbauginti.
 21.00 „Anapus hori-

zonto“.
 23.15 „Gelbėtojai“.
 0.00 „Naša Raša“.
 1.25 „Univeras“.
 2.55 „Fizrukas“.

Delfi
 6.00 Mano pramogos 

veidai.
 7.30 Išlikę.
 8.00 Sveika lėkštė su 

V. Kurpiene.
 8.30 Lietuviškos atos-

togos.
 9.00 Delfi rytas. 
 10.30 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 11.30 Verslo požiūris.
 12.00 Delfi rytas. 
 13.30 Čepas veža.
 14.00 Kieno didesni.
 15.00 Žinios.
 15.35 Dienos tema.
 16.00 Žinios.
 16.30 Dienos interviu.
 17.00 Žinios.
 17.30 Dienos tema.
 18.00 Žinios.
 18.30 Dienos interviu.
 19.00 Žinios.
 19.15 Iš esmės su D. Žei-

myte-Biliene.
 20.00 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 21.00 Orijaus kelionės.
 21.30 Gimę ne Lietuvoje.
 22.00 2800 km Dunojumi 

baidare su A. Valu-
javičiumi.

 23.00 Moters vizija su 
D. Žeimyte-Biliene.

 23.30 Lietuviškos atos-
togos.

 0.00 Delfi diena.
 5.00 Orijaus kelionių 

archyvai.
 5.30 Yugo broliai: blo-

giausiu pasaulyje 
automobiliu per 
Balkanus.

antradienis, rugsėjo 28 d. Saulė teka 7.13, leidžiasi 19.06, dienos ilgumas 11.53. 
Pilnatis. Vardadieniai: Svetlana, Lana, Vaclovas, Tautvydas, Vientautė, Saliamonas, Vacys.

LRT TV
2021. 09.28
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 8.55 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.40 „Komisaras 

Reksas“.
 10.30 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 Kas ir kodėl?
 12.00 Maestro.
 13.00 Klauskite daktaro. 
 14.00 Žinios. Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.20 „Kalnų daktaras“.
 17.10 „Ponių rojus“.
 18.00 Kas ir kodėl?
 18.30 Svarbi valanda. 
 19.30 (Ne)emigrantai. 
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Triumfo kelias. 

Jonas Karolis 
Chodkevičius“.

 22.30 Dviračio žinios.
 23.00 „Paryžiaus policija 

1900“.
 24.00 „Grančesteris“.
 0.45 „Kelionių atvirukai. 

Upsala, švediškasis 
Oksfordas“.

 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 (Ne)emigrantai.
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 „Triumfo kelias. 

Jonas Karolis 
Chodkevičius“.

 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 Kas ir kodėl?
 3.30 Dviračio žinios.
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite.
 4.30 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 Dizaino doku-

mentika. Judanti 
grafika.

 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.00 „Balta – meilės 

spalva“.
 7.00 KK2.
 7.30 „Monikai reikia 

meilės“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Du gyvenimai“.
 11.10 „Keičiu žmoną“.
 12.10 „Būrėja“.
 13.20 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „Uždraustas 

vaisius“.
 15.30 „Stebuklas“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 Žinios.
 19.30 KK2. 
 20.00 Bus visko. 
 21.00 „Monikai reikia 

meilės“.
 21.30 Žinios.
 22.30 PREMJERA. 

„Paieška“.
 0.40 „Begėdis“.
 1.50 „Princas“.
 3.30 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.15 „Vėžliukai nindzės“.
 6.40 „Ilgo plauko 

istorija“.
 7.05 „Madagaskaro 

pingvinai“.
 7.35 Karštai su tv3.lt.
 8.35 „Meilės sūkuryje“.
 9.45 „Žinoma, dėl 

meilės“.
 11.45 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 14.00 „Gyvenimo 

išdaigos“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 Prieš srovę.
 20.30 „Moterys meluoja 

geriau“.
 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.30 „Belaisvė“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Belaisvė“.
 0.50 „Pasirodymas“.
 1.50 „Havajai 5.0“.
 2.50 „X failai“.
 3.50 „Pasirodymas“.
 4.50 „Havajai 5.0“.
 5.40 „Gyvenimo 

išdaigos“.

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

geriausia“.
 8.35 „Teisingumo 

agentai“.
 9.40 „Pėdsakas“.
 10.35 „Apuokas“.
 11.35 „Jūrų pėstininkai“.
 12.35 „CSI. Majamis“.
 13.30 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.50 „Teisingumo 

agentai“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Jūrų pėstininkai“.
 18.30 „Apuokas“.
 19.30 „Snaiperis“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Elektra“.
 22.55 „Nakties klajūnai“.
 1.10 „Ekstremalūs 

išbandymai“.
 2.10 „Snaiperis“.

Lryto
 5.30 Nauja diena. 
 6.30 Inovacijų DNR. 
 7.00 „Gyvenimo linija“.
 8.00 „Žiedas su rubinu“.
 9.00 „Teisingumo 

agentai“.
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.00 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Tiek žinių. 
 12.30 Alfa taškas. 
 13.00 Nauja diena.
 14.00 „Pėdsakas“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 #NeSpaudai.
 17.30 „Zoologijos sodas“.
 18.00 Reporteris.
 18.20 Sportas.
 18.24 Orai.
 18.25 „Europa – tai aš“.
 18.30 Alfa taškas. 
 19.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 20.00 Reporteris.

 20.20 Sportas.
 20.28 Orai.
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.
 22.54 Orai.
 22.55 „Europa – tai aš“.
 23.00 Alfa taškas. 
 23.30 #NeSpaudai. 
 0.30 „Pėdsakas“.
 1.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 2.30 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 3.20 Alfa taškas. 
 3.40 #NeSpaudai. 
 4.20 „TV Europa 

pristato. Vyrų še-
šėlyje. Archeologė 
Marija Gimbu-
tienė“. 

 4.50 „Reali mistika“.

LRT+
 6.05 Daiktų istorijos. 
 7.00 „Stebuklingoji 

Boružėlė“.
 7.25 „Drakoniukas 

Kokosas“.
 7.40 „44 katės“. 
 7.55 „Ieškok manęs 

Paryžiuje“.
 8.25 Legendos. Šiandien 

ir visados.
 9.25 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.50 Vilniaus sąsiuvinis. 
 12.20 Smalsumo genas.
 12.50 Legendos. Šiandien 

ir visados.
 13.45 7 Kauno dienos.
 14.15 Mokslo sriuba.
 14.45 „Pašokim“.
 15.45 „Drakoniukas 

Kokosas“.
 16.00 „44 katės“. 
 16.15 „Stebuklingoji 

Boružėlė“.
 16.40 Gustavo enciklope-

dija. 
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.15 „Čikagos policija“.
 19.00 Gyvenk kaip galima 

švariau.
 19.30 „Didžiosios 

Afrikos civilizacijos. 
Ištakos“.

 20.20 Dizaino doku-
mentika. Mados 
dizainas.

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Edeno sodas“.
 23.05 Stilius.
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 Žagarės vyšnių 

festivalis 2014.
 1.40 „Untold Story“.
 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 3.50 Sportas. Orai.
 4.05 Kelias. 
 4.35 „Triumfo kelias. 

Jonas Karolis 
Chodkevičius“.

 5.30 Pasivaikščiojimai.

TV1
 6.00 „Rozenheimo 

policija“.
 7.00 „Žingsnis iki 

dangaus“.
 8.20 „Dvi širdys“.

 8.50 „Tūkstantis ir viena 
naktis“.

 10.50 „Akloji“.
 11.25 „Pakvaišusi porelė“.
 12.30 „Alpių gelbėtojai“.
 13.35 „Mokytojas“.
 14.35 „Marija Vern“.
 15.45 „Pragaro virtuvė“.
 16.45 „Anyta ar marti“.
 17.50 „Akloji“.
 19.00 „Alpių gelbėtojai“.
 20.00 „Stebuklas“.
 21.00 „Aklasis detek-

tyvas. Pasiklydu-
sios Vienos sielos“.

 22.55 „Svajoklė“.
 23.55 „Našlaitės“.
 0.55 „Paskolinta meilė“.
 1.55 „Rivjera“.

TV6
 6.30 „CSI. Niujorkas“.
 7.15 „Kobra 11“.
 8.10 „Univeras“.
 8.50 Iššūkis.
 9.20 „Viešbutis“.
 10.25 „Simpsonai“.
 11.25 „Goldbergai“.
 12.25 „Paskutinis žmogus 

Žemėje“.
 12.55 „Saša ir Tania“.
 13.55 Kulinarijos meis-

tras.
 14.55 „Kobra 11“.
 15.55 „CSI. Niujorkas“.
 16.55 „Univeras“.
 18.00 „Viešbutis“.
 19.00 „Goldbergai“.
 20.00 Nuogi ir įbauginti.
 21.00 „Juodosios raganos 

metai“.
 22.55 „Gelbėtojai“.
 23.45 „Naša Raša“.
 1.00 „Univeras“.
 2.30 „Fizrukas“.

Delfi
 6.00 Ugnikalnių takais.
 7.30 Radikalus smal-

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

herojai.
 14.15 Delfi pulsas.
 14.30 Jos vardas  

MAMA.
 15.00 Žinios.
 15.35 Dienos tema.
 16.00 Žinios.
 16.30 Dienos interviu.
 17.00 Žinios.
 17.30 Dienos tema.
 18.00 Žinios.
 18.30 Dienos interviu.
 19.00 Žinios.
 19.15 Iš esmės su 

A. Peredniu.
 20.00 Verslo požiūris.
 20.30 Moters vizija su 

D. Žeimyte-Biliene.
 21.00 Kieno didesni.
 22.00 Kriminalinė 

Lietuvos zona su 
D. Dargiu.

 23.00 Automobilis už 0 
eurų.

 0.00 Delfi diena.
 5.00 Orijaus kelionių 

archyvai.
 5.30 Yugo broliai: blo-

giausiu pasaulyje 
automobiliu per 
Balkanus.
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Žemės sklypus namų staty- •bai šalia Lazdijų (įvairaus dy-
džio, 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 Gudelių k. (30 a  •namų valda, 2,25 ha žemės ūkio 
paskirties žemės).  
Tel. 8 615 96091.

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

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

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

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

GYVULIAI

Ėringas avis.   •Tel. 8 642 07624.

Lietuvos sunkiųjų veislės  •kumelę (5 m.), kaina 2600 Eur. 
Kumelaitę (1,5 m.), kaina 1 600 
Eur. Tel. 8 616 02932.  

Kiaulę (apie 200 kg), kaina 2  •Eur už kg.  
Tel. 8 686 71256.

AUGALAI

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

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

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

„Laura“ ir „Campina“ veislės  •bulves, kaina: maistinės – 0,40 
Eur už kg, pašarinės  – 0,15 Eur 
už kg. Galiu atvežti.  
Tel. 8 606 78019. 

TRANSPORTO PRIEMONĖS

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

KITI

Pigiai – kioską.   •Tel. 8 698 78040. 

PARDUODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

Sodybą N. Kirsnos k., Lazdijų  •r. sav. (sodyba prižiūrėta, galima 
gyventi iš karto, namas mūrinis, 
2 aukštų, 5 kambarių, su baldais 
ir buitine technika, šildomas 
kietuoju kuru (vietinis centrinis 
šildymas), komunalinis van-
dentiekis, sodyboje yra ūkiniai 
pastatai, garažas, šulinys, prižiū-
rėtas sodas ir aplinka, 45 arai 
dirbamos žemės, šalia galima 
įsigyti 7 ha žemės).  
Tel. 8 611 50514.

Gyvenamąjį namą (buv.  •valgyklą) Vainiūnų k., Seirijų 
sen., Lazdijų r. sav. (privati namų 
valda 0,338 ha, atlikti geodezi-
niai matavimai, trifazis elektros 
įvadas, sodyba prie naujai asfal-
tuoto kelio ir miško).  
Tel. 8 686 70841.

Sodybą Gervėnų k., Lazdijų r.  •sav. (70 a, medinis namas, ūki-
nis pastatas, svirnas, du garažai, 
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 Lazdijų  •mieste.  
Tel. 8 686 70841.

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

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

KlasifiKuoti
sKelbimai

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

Tel. 8 684 95050.  

Veršelių 
supirkimas. 

VERŠELIŲ 
SUPIRKIMAS.

Tel. 8 684 95050.

GALVIJŲ 
SUPIRKIMAS.
Tel.: 8 682 49384, 

8 686 98223.

savaitės horoskopas 
(rugsėjo 27—spalio 3 d.)

avinas (03.21–04.20)
Šiuo laikotarpiu vertėtų susilaikyti nuo 
svarbių sprendimų priėmimo. Būsite 
pernelyg spontaniški, todėl dėl savo 
neatidumo vėliau gali tekti gailėsis. 
Šiuo laikotarpiu palanku daugiau dė-
mesio skirti savistabai: pabandykite 
suprasti, ką šiuo metu jaučiate ir kokiu 
keliu norėtumėte eiti. Tikėtina, kad 
jau labai greitai gali tekti priimti ryž-
tingus sprendimus, todėl būkite tam 
pasirengę.

jautis (04.21–05.21)
Norėsite daugiau laiko praleisti vie-
numoje, ir tai jums bus tikrai į nau-
dą. Leiskite sau šiek tiek atsikvėpti 
ir pasimėgauti mėgstama veikla: kurį 
laiką sukotės tarsi voverė rate, tačiau 
dabar atėjo metas nuo visko atsiriboti 
ir pasimėgauti vien tik savo draugija. 
Jei jaučiate, kad darbiniai rūpesčiai 
tapo pernelyg slegiantys, pasvarstykite 
apie atostogas ar net apie darbovietės 
keitimą — tokie pokyčiai jums bus ti-
krai palankūs.

dvyniai (05.22–06.21)
Džiaugsitės puikia savijauta ir pakilia 
nuotaika. Nors šiuo laikotarpiu dide-
lių pokyčių nenusimato, tačiau jūsų 
pastangos susikurti gražesnį rytojų 
tikrai neliks nepastebėtos. Žvaigždės 
ragina netinginiauti ir nebijoti imtis 
naujų sumanymų įgyvendinimo: nors 
gali atrodyti, kad šiuo laikotarpiu 
viskas vyksta pernelyg lėtai, tačiau 
netrukus galėsite džiaugtis saldžiais 
darbo vaisiais.

vėžys (06.22–07.22)
Vargins aplinkinių negatyvios emo-
cijos. Kad ir kaip stengtumėtės savo 
pozityvumu užkrėsti kitus, tikėtina, 
kad šiuo laikotarpiu tą įgyvendinti bus 
neįmanoma. Venkite bendravimo su 
toksiškais žmonėmis: jei yra galimybė, 
jums patikėtas užduotis atlikite sava-
rankiškai ir nekvaršinkite sau galvos 
dėl kitų asmenų nuotaikų. Nors viso 
pasaulio tikrai negalite pakeisti, tačiau 
turite galimybę pasistengti, kad jūsų 
neužvaldytų negatyvios mintys.

liūtas (07.23–08.23)
Ieškosite atsakymų į ramybės ne-
duodančius klausimus, ir tai išsunks 
visas jūsų jėgas. Tikėtina, kad jums 
kils pagundų suvesti sąskaitas su 
seniai nematytais žmonėmis, tačiau 
žvaigždės pataria vengti negatyvių 
emocijų ir susitelkti vien tik į tai, ką 
savo gyvenime matote gražaus. Kad 
ir kaip norėtųsi ieškoti teisybės, dabar 
tam bus tikrai nepalankus metas. Pa-
sistenkite atrasti vidinę ramybę ir kuo 
mažiau žvalgykitės į praeitį.

mergelė (08.24–09.23)
Šiuo laikotarpiu didžiausią rūpestį kels 
finansiniai klausimai. Tikėtina, kad 
galvosite apie tai, kaip galėtumėte 
padidinti savo pajamas, ir galbūt jau 
labai greitai galėsite džiaugtis kur kas 
geresne finansine padėtimi. Žvaigždės 
ragina pasistengti su pinigais elgtis 
pakankamai atsargiai: neapgalvotos 
išlaidos netrukus gali lemti pinigų 
trūkumą, todėl pasistenkite, kad taip 
nenutiktų.

svarstyklės (09.24–10.23)
Gali tekti susirungti su rimtais konku-
rentais, tačiau dėl to tikrai nereikėtų 
nerimauti: tikėtina, kad ši „kova“ taps 
įdomia patirtimi, kuri ateityje bus tikrai 
naudinga. Jei vis pasvarstydavote apie 
galimybę keisti darbą, dabar tam bus 
palankus metas: tiesiog spinduliuosite 

pasitikėjimu savimi, todėl jums pavyks 
palikti puikų pirmąjį įspūdį.

skorpionas (10.24–11.22)
Būsite energingi ir pasižymėsite pui-
kiais organizaciniais sugebėjimais. 
Turėsite ne vieną progą sužibėti 
įvairiose srityse, todėl pasinaudokite 
likimo siunčiamomis galimybėmis, ir 
netrukus galėsite džiaugtis saldžia per-
gale. Nenuvertinkite savo sugebėjimų 
ir nebijokite išbandyti naujovių. Šiuo 
laikotarpiu turėsite galimybę ne tik 
įrodyti, ko esate verti, bet taip pat ir 
pasilepinti mėgstama veikla. Galite net 
neabejoti: jūsų laukia tikrai įsimintini 
nuotykiai!

Šaulys (11.23–12.21)
Atokvėpio metas. Kurį laiką teko kaip 
reikiant paplušėti, tačiau dabar galėsi-
te pamiršti rūpesčius ir visą savo laiką 
skirti kur kas malonesnei veiklai. Ne-
išsigąskite, jei  norėsite visiškai nieko 
neveikti ir jausitės pernelyg aptingę: 
tai tėra laikinas etapas, kuris jums 
leis pasisemti daugiau energijos ir 
nusiteikti ateities darbams. Kol kas 
žvaigždės pataria nieko neplanuoti 
ir nežvelgti į tolimą ateitį: dabar tu-
rėtumėte susitelkti vien tik į tai, ko 
norite čia ir dabar, o vėliau turėsite 
tikrai nemažai progų pradėti įvairių 
sumanymų įgyvendinimą.

ožiaragis (12.22–01.20)
Būsite emocionalūs ir lengvai pažei-
džiami. Atrodys, kad net menkiausios 
smulkmenos gali išmušti jus iš vėžių, 
todėl nenorėsite bendrauti ar imtis ko-
mandinių užduočių. Nors šis laikotarpis 
jums nebus pats palankiausias, tačiau 
nusiteikite, kad tai tėra laikinas eta-
pas, po kurio galėsite ir vėl džiaugtis 
šviečiančia saule. Pasistenkite daugiau 
dėmesio skirti savistabai, o esant po-
reikiui tiesiog atsiribokite nuo aplinki-
nių ir laiką leiskite vienumoje.

vandenis (01.21–02.19)
Verslininkų laukia itin palankus metas. 
Šiuo laikotarpiu sulauksite patrauklaus 
pasiūlymo, apie kurį anksčiau galėjote 
tik pasvajoti. Nors gali atrodyti, kad 
viskas skamba pernelyg gerai, kad būtų 
tiesa, tačiau nereikėtų per daug savęs 
nuvertinti: dėjote dideles pastangas, 
kad atsidurtumėte ten, kur esate dabar, 
taigi, belieka tik priimti likimo siunčia-
mą dovaną. Nors pasirašant sutartis 
didelių pavojų nenusimato, tačiau 
žvaigždės ragina būti atsargesniems 
kelyje.

žuvys (02.20–03.20)
Atsidursite kryžkelėje. Jums bus sunku 
priimti tam tikrą sprendimą, tačiau 
vertėtų nepamiršti, kad esate ne vieni. 
Nors esate pratę viską daryti savaran-
kiškai, tačiau jūsų artimieji tikrai yra 
pasirengę jums padėti. Jei prireiktų 
patarimo, drąsiai kreipkitės į savo arti-
miausius draugus ar giminaičius, kurie 
į situaciją galės pažvelgti iš šalies, o 
jų įžvalgos gali padėti paprasčiau ap-
sispręsti.

perkame senesnius automobilius
(1970–2007 m.)
Bet kokios būklės.
tel. 8 667 62156.
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PASLAUGOS
Teikiamos elektriko paslau- •gos.  

Tel. 8 673 02160.

Taisome automatines skal- •bimo mašinas. Atvykstame į 
namus.  
Tel. 8 615 73404. 

Atliekame visus vidaus ap- •dailos darbus.  
Tel. 8 623 00597.

Sulčių spaudimas ir paste- •rizavimas, dirbame kasdien, be 
poilsio dienų, nuo 9 val. iki 19 
val., Kalnų g. 4, Lazdijai.  
Tel. 8 614 02546. 

Greitai ir kokybiškai išpjau- •nu medžius gyvenamosiose ir 
sunkiai prieinamose teritorijose 
bei kapinėse.  
Tel. 8 627 49416.

Galiu nukasti bulves, aparti  •nedidelį daržą su nedideliu T25 
traktoriumi Lazdijuose, Kuklių 
k., Bajoriškės k., Dumblio k., 
Žemaitkiemio k., Papalazdijų k., 
Lazdijų k. Tel. 8 684 81224. 

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

NUOMA
SIŪLO

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

Išnuomoju arba parduodu  •gamybines sandėliavimo patal-
pas Radvilų g., Veisiejuose.  
Tel. 8 698 78040.

Nuomoju betono maišyklę.   •Tel. 8 614 56206.

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

Žemės ūkio paskirties  •žemę. Tel. 8 614 56206.

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

Žemę. Atsiskaitau iš karto.   •Tel. 8 614 80988.

Žemę, sodybą ar mišką.   •Tel. 8 614 90098. 

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

Bet kokią žemės ūkio techni- •ką: traktorių, priekabą, sunkve-
žimį ir jų padargus. Gali būti 
neveikianti, su defektais.  
Tel. 8 680 77728.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

Visų markių automobilius:  •„Mazda“, „Audi“, BMW, „Mitsu-
bishi“, „Renault“, „Volkswagen“, 
kemperius  ir kt. Pasiimame 
patys, sutvarkome reikiamus do-
kumentus, atsiskaitome iš karto. 
Dirbame savaitgaliais ir šventinė-
mis dienomis. Išrašome utilizavi-
mo pažymą. Tel. 8 681 20546. 

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

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

Įvairių markių automobilius.  •Pasiima patys. Atsiskaito iš 
karto. Sutvarko reikiamus doku-
mentus. Tel. 8 691 85616. 

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

PARDUODA
KITI

LCD televizorių „Panasonic  •TX-26LX1F“, kaina 35 Eur. Tele-
vizoriaus sieninį laikiklį, kaina 
5 Eur. Pakabinamus šviestuvus 
butui ir sodui, kaina po 5 Eur. 
Seno modelio telefono „Noka“ 
įkroviklius, ausinukus, kaina po 
2 Eur. Televizoriaus „Panasonic“ 
distancinio valdymo pultelį ir 
SCART laidus, kaina po 2 Eur. 
Druskininkai.  
Tel. 8 686 43600.

Šaldytuvą „Snaigė Soft Line  •RF 390“ (A klasės, 3 kameros, 
aukštis 2 m, puiki būklė), kaina 
125 eurai. Televizorių „Samsung“ 
(kineskopinis, 51 cm įstrižai-
nė, plokščias ekranas), kaina 17 
Eur. Sieninį televizoriaus laikiklį, 
kaina 5 eurai. Televizoriaus 
išjungiklį, kaina 6 Eur. Druski-
ninkai.  
Tel. 8 654 87148.  

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

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

PERKA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

Žemę. Tel. 8 688 80688.  •

GYVULIAI

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

Įmonė tiesiogiai – galvijus  •aukščiausiomis ŽŪKB „Kreke-
navos mėsa“ kainomis. Moka 
iš karto.  
Tel. 8 613 79515. 

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

KITI

Naudotą pianiną.   •Tel. 8 659 60507.

Metalo laužo supirkimas:  •juodojo metalo laužas – 250–
270 Eur/t, skarda – 210–230 
Eur/t. Didesnį kiekį pasiimame 
patys. Ežero g. 39, Lazdijai. Svė-
rimo paslaugos iki 60 t. Darbo 
laikas I–V – 8.00–16.00 val., VI 
– 8.00–12.00 val.  
Tel. 8 698 30902. 

IEŠKO DARBO
Galiu prižiūrėti senelius Vei- •siejų seniūnijoje arba aplink.  

Tel. 8 675 00731.

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

SIŪLO DARBĄ
Siūlome darbą tolimųjų  •reisų vairuotojui su tentine 

puspriekabe važinėti maršru-
tais Vokietija–Olandija. Darbo 
pobūdis: darbas be palečių 
keitimo, 4 savaitės darbas ir 2 
savaitės poilsio namie, keičia-
mės Vokietijoje (parvažiuoti su 
įmonės lengvuoju automobiliu) 
arba Lietuvoje, vilkikai „Euro 6“ 
standarto. Laiku mokamas at-
lyginimas už visas kalendorines 
dienas nuo išvažiavimo iš namų 
iki grįžimo į namus. Atlyginimas 
nuo 2300 Eur į rankas. Reikala-
vimai: CE vairuotojo kategorija, 
vairuotojo kortelė, 95 kodas.  
Tel. 8 699 31822.

KlasifiKuoti
sKelbimai

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

Norgaudas Pilvinis atlieka 
geodezinius (kadastrinius) 

matavimus
Tel. 8 680 83000.

Turite naujieną, 
nuotrauką – siųskite 
dzukuzinios@gmail.com

Nuomoju komercines admi- •nistracines patalpas Lazdijuose 
(15 kv. m, I aukštas).  
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.

Ilgalaikei nuomai ieškoma  •patalpų, pritaikytų / pritaikomų 
maisto gamybai.  
Tel. 8 627 62313.

Išsinuomočiau butą, dalį  •namo arba namą Veisiejuose 
(ilgalaikė nuoma, ne mažiau 
kaip metams).  
Tel.: 8 616 42284, 8 656 90929.

DOVANOJA
Atiduodu akmenis.   •Tel. 8 674 26308.

Seinų g. 12, Lazdijai. 
Tel. (8 318) 53085. 
Seinų g. 12, Lazdijai. 
Tel. (8 318) 53085. 

Antspaudų 
gamyba pagal 

užsakymą

Valome 
žemės ūkio 

paskirties sklypus 
(nuo 1 ha), apaugusius 
medžiais ir krūmais. 

Tel. 8 603 30577.

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

PeRKame 
įvairios būklės ir 
amžiaus mišką. 

Perkame nederlingas, medžiais 
ir krūmais apaugusias žemes.

PeRKame 
įvairios būklės ir 
amžiaus mišką. 

Perkame nederlingas, medžiais 
ir krūmais apaugusias žemes.

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus Odetai 
DzInGeLevIčIeneI, nuoširdžiai užjaučiame  šeimą ir 
artimuosius.

všĮ valstybės ir savivaldybių tarnautojų 
mokymo centro „Dainava“ darbuotojai

IešKome darbingo amžiaus 
moterų ir vyrų darbui Norvegijo-
je, žuvies perdirbimo fabrike, 3–6 
mėn. su galimybe vėliau grįžti į 
darbo vietą. Užsienio kalbos mo-
kėti nereikia. Patirtis nebūtina. 
Pasirūpiname kelione ir apgyven-
dinimu. Darbo užmokestis 3 000 
Eur per mėn. Tel. +370 618 19 800, 
el. paštu hr@sunsea.no.

SKELBIMAS APIE NUMATOMĄ ŽEMĖS SKLYPO 
RIBŲ ŽENKLINIMĄ

Informuojame žemės sklypų, kadastro Nr.: 5913/0005:0228; 
5913/0005:0275; 5913/0005:0229, esančių Lazdijų r. sav., Nora-
gėlių sen., Gudonių k., savininko J. M. turtinių teisių paveldėtojus, 
kad matininkas Norgaudas Pilvinis (kvalifikacijos pažymėjimo 
Nr. 2M-M-2008) 2021-10-06 9.30 vykdys  žemės sklypo, ka-
dastro Nr. 5913/0005:0007, esančio Lazdijų r. sav., Noragėlių 
sen., Gudonių k., Pušyno g. 7, ribų ženklinimo darbus. Prašome 
dalyvauti matavime. Prireikus išsamesnės informacijos, kreiptis 
į matininką Norgaudą Pilvinį adresu: Pievų g. 12, Lazdijai, el. 
paštu geo.lazdijai@gmail.com arba telefonu 8 680 83000.
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PERKAME 
MIŠKĄ

su žeme 
ir iškirsti. 

Tel. 8 682 61641,
www.SuperkaMišką.lt

A. KAšAlyno PĮ teiKiA

gyvulių 
sėKlinimo 

PAslAugAs....

tel. 8 698 50235.

PERKA žemę. 
Tel. 8 688 80688.

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

retinimo, sanitarinius 
kirtimus.

– medienos ištraukimo 
darbus.

– miško sodinimo ir 
priežiūros darbus.

 
Tel. 8 688 80175

Vytauto g. 16, Seirijai, 
Lazdijų r.

El. p. uabloginta@gmail.com

Kviečiame registruotis į 
vairavimo kursus

Kalvarijoje organizuojami
mokymai

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

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

Dėmesio!

Miško 
paslaugos.

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

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

perka pienu girdomus 
veršelius. 

Moka 6 ir 21 proc. 

UAB „Galvijų eksportas“

Tel. 8 612 34503. 

PARDUODA
beržines ir juodalksnio 

malkas.
Atvežame.

Užsakymai priimami

8 688 80175.

brangiai perka.
karves, jaučius, telyčias. 

Tvarko subsidijas. 
Atsiskaito iš karto. 

Moka 6–21 proc. 
Sveria, pasiima. 

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

„Sūduvos galvijai“

Brangiai perka 
įvairų mišką. 

Gali būti bendraturčių, 
neatidalytas, su skolomis.

Sutvarko dokumentus. 
Tel. 8 644 55355.

Norgaudas Pilvinis atlieka 
geodezinius (kadastrinius) 

matavimus
Tel. 8 680 83000.

MALKOS, 
MALKOS, 
MALKOS,

pagal pageidavimus.
Skaldytos, pjautos, rąstais, 

beržinės, alksninės, 
pušinės, drebulinės, 

ąžuolinės, 
eglinės, atraižos. 

Vežame mažais kiekiais.
TEL. 8 657 88458.

Parduodamas 
antikvarinis 
traktoriukas 
„mcCormick 

d-326“, puikiai 
veikiantis. Padargai 

— kultivatorius, 
vartomas dviejų 
korpusų plūgas. 

Jei domina, 
skambinkite tel. 
8 615 39794.

PerKAme veršelius. 
Atsiskaitome iš karto. 

mokame visus priedus.

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

PERKA vERšElIus, 
TELYčAITES.
Moka PVM. Pasiima greitai. 
Sveria el. svarstyklėmis.

Tel. 8 686 46230.

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

Ulonų g. 16 ir 
naujoji g. 50, Alytus. 

Telefonas 8 674 05844

PARDuODAME
šulinių ŽIEDUS ir DANGČIUS,

grindinio TRINKELES,
šaligatvio PLYTELES,

kelio, įvažiavimo ir vejos 
BORTUS,

ŽVYRĄ, SMĖLĮ, SKALDĄ

Tel. 8 620 65577.


