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Lyg perkūnas iš giedro dangaus: subyrėjo A. Miškinienės santuoka

G

yvenime atsitinka
daug nenumatytų dalykų – prieš
metus idealia
atrodžiusi merės
Ausmos ir jos sutuoktinio Tomo Miškinių šeima
šią vasarą subyrėjo į šipulius.
Oficialų skyrybų faktą „Dzūkų
žinioms“ patvirtino pati A. Miškinienė.
Kai A. Miškinienė dalyvavo
rinkimų į Lazdijų rajono mero
postą batalijose, Miškinių šeimos idilė buvo vienu iš rinkėjų
pritraukimo koziriu mūsų krašto žmonėms. Ideali šeima, kuri
Ausmos sėkmės atveju persikels
gyventi į Lazdijus – taip buvo
skelbiama viešuose A. Miškinienės pasisakymuose. Net duotame
interviu rinkiminiam laikraščiui
„Už žemę ir žmogų Lazdijų kraštui“ į klausimą, nejaugi ir vyras
su dukra planuoja sugrįžti iš
Vilniaus į Lazdijų rajoną, merė
teigė: „Taip. Žinoma. Šiuo metu
ieškome sodybos. Laiku neradus,
gyvensime pas mano tėvus Aštriojoje Kirsnoje“.
Šią iliuziją sustiprino ir viešai
skelbtas faktas, kad Miškiniai įsigijo sodybą Noragėlių seniūnijoje
ir ten visi trys gyvens, o Tomas
susiras darbą Lazdijuose arba šalia esančioje savivaldybėje.
Dera pastebėti, jog rinkimų

Merė Ausma Miškinienė su vyru Tomu sulaužė Dievo akivaizdoje duotą santuokos priesaiką.
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Ar A. Žymančius sulaužė priesaiką?
Verdiktas — tarybos rankose
Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narių laukia
principingas testas: ar
rimtai išnagrinėti ir įvertinti tarybos nario galimą
priesaikos sulaužymą ir
spręsti pašalinimo iš tarybos klausimą, ar tiesiog
pridengti ir apsaugoti nuo
nemalonumų valdančiosios
koalicijos kolegą.

Praėjusią savaitę visi tarybos nariai gavo Vyriausiosios
rinkimų komisijos pirmininkės
Lauros Matjošaitytės raštą, kuriame teigiama, kad taryba turi
apsvarstyti klausimą, ar Lazdijų
rajono savivaldybės tarybos narys Albinas Žymančius pažeidė
Konstituciją ir sulaužė tarybos
nario priesaiką.
Įtarimai dėl galimo Konstitucijos pažeidimo ir tarybos nario
priesaikos sulaužymo kilo po to,
kai likviduojamos partijos „Tvarka ir teisingumas“ nariai pasirašė galimai neteisėtą dokumentą.
Tarp pasirašiusiųjų buvo penkių
Nukelta į 6 psl.
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Ar Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narys Albinas Žymančius pažeidė
Konstituciją ir sulaužė tarybos nario priesaiką?
Sveikiname Vytautą Gegužį,
gyv. Lazdiju r. sav. Bagdononių kaime,
90-ojo gimtadienio proga širdingai sveikina
visa giminė ir visos kartos, linkėdami sveikatos,
stiprybės, ištvermės, kantrybės. Džiaugiamės
kartu praleistais metais, kartu sodintais medžiais, kartu išbraidžiotomis pievomis ir užaugintais vaikais
bei anūkais.
Būk drūtas! Tu esi mūsų tvirtybės ąžuolas!
Gegužiai, Aleknos, Baleženčiai,
Zenkevičiai, Stoškai, Baltuliai
ir kt.
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Politinių oponentų nuodijimas —
įprasta Rusijos spec. tarnybų praktika
Savaitės komentaras
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Didelis biuro popieriaus pasirinkimas
KNYGYNĖLIS, tel. 8 646 71 901, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt

t

d
z
a
L

ne

•

Kasame šviežias „Vineta“ veislės bulves

Vi

15.58 val., o automobilis su medikais atvažiavo tik po 35 minučių. Atvykę medikai dar bandė
69-erių moterį gaivinti, tačiau
nesėkmingai. Baisiausia tai, kad
negyva moteris keturias valandas
gulėjo ant scenos, kol apie 20 val.
jos kūną išvežė“, – su siaubu pasakojo R. Karauskienė.
Nuo ko mirė moteris, pasakys
specialistai, tačiau ją pažinoję žmonės kalbėjo, jog moteris
sveikatos problemomis nesiskundė, buvo aktyvi meno kolektyvų
narė.
„Kadangi pinigai šiam koncertui buvo skirti iš laimėto projekto
lėšų, teks tą koncertą pakartoti kitą
kartą. Nežinau, ar po tokio tragiško įvykio tas koncertas bus toks
laukiamas ir linksmas“, – svarstė
bendruomenės pirmininkė.
„Dzūkų žinių“ informacija
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Savaitgalį vykusioje šventėje,
kuri buvo finansuota iš laimėto
Žemės ūkio ministerijos konkurso lėšų, buvo susirinkę išeiviai
iš šio rajono miestelio, atvyko
Europos Parlamento narė Vilija
Blinkevičiūtė, kandidatai į Seimą.
Tiesa, Lazdijų rajono savivaldybės atstovų šventės organizatoriai

nesulaukė atvykstant.
R. Karauskienė pasakojo, kad
šventės pradžia nežadėjo nieko
bloga – buvo išklausyti svečių
sveikinimai, vedėjas pristatė
renginį, buvo sugiedotas Kapčiamiesčio himnas, pagrojo kaimo
kapela.
„Paskui kartu su kapela į sceną
užlipo dainuoti moterų ansamblis.
Vos pradėjus dainą, viena moteris suklupo. Tada ir prasidėjo
košmaras. Moterį ėmėsi gaivinti
šventėje buvęs gydytojas, vėliau
prie jo prisijungė vienas kandidatas į Seimo narius bei dvi ką
tik medicinos mokslus baigusios
merginos“, – pasakojo R. Karauskienė.
Raminta pati skubiai iškvietė
greitąją medicinos pagalbą, tačiau
jos teko ilgai laukti.
„Į greitukę paskambinome

o „Novičioku“ buvo apnuodytas
jau Vokietijoje... Reikia neturėti absoliučiai jokio padorumo ir
žmoniškumo, kad taip kalbėtum.
Eilinį kartą žiauriai ir žvėriškai į
savo piliečio gyvybę pasikėsinęs
Kremlius šaiposi iš viso pasaulio begėdiškai meluodamas jam
į akis.

ta

„Nei miestelio senbuviai, nei rajono kultūros
darbuotojai neatsimena
tokio baisaus įvykio, kad
šventės metu, tiesiog
scenoje, numirtų koncertinės programos dalyvė“,
– apie praėjusį savaitgalį
tragedija pasibaigusią
kapčiamiestiečių šventę
pasakojo bendruomenės
pirmininkė Raminta Karauskienė.

kanalą „Dožd“ teko matyti, ką
apie A. Navalno atsigavimą po
komos ir jo apnuodijimą pasakojo
valstybiniai Rusijos kanalai. Nors
prie Kremliaus melo ir žiaurumo
esame seniai pripratę, bet tai, ką
jie kalbėjo, privertė net išsižioti:
jie teigė, kad A. Navalnas į Vokietiją buvo išvežtas visiškai sveikas,
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Kapčiamiesčio bendruomenės šventę
nutraukė tragiškas įvykis

Adomo Žilinsko piešinys.

eta Vinet
Vi n
a

vienas juokino visą pasaulį sakydami visokias diagnozes ir net išsijuosdami gynė Rusijos valdžią.
Tik kodėl taip ilgai jie neatidavė
A. Navalno vokiečių medikams?
Juk to itin ilgai ir griežtai reikalavo A. Navalno žmona. Atsakymas
aiškus kaip dukart du: gydytojai
valdžios įsakymu tempė laiką
ir laukė, kol nuodai pasišalins
iš organizmo, kad vėliau niekas
neaptiktų jų pėdsakų.
Dėkui vokiečių medikams ir
Dievui: šią savaitę A. Navalnas
buvo pažadintas iš dirbtinės
komos ir sėkmingai reagavo į
aplinką. Vokiečių medikai nė kiek
neabejodami pateikė aiškų atsakymą: A. Navalnas buvo apnuodytas itin pavojinga ir klastinga
karinėje laboratorijoje sukurta ir
visame pasaulyje uždrausta „Novičiok“ nuodų grupės medžiaga.
Kas jau seniai buvo aišku visam
normaliam ir laisvam pasauliui ir
ką patvirtino itin kompetentingi
vokiečių medikai, naudojantys
pačią geriausią medicininę įrangą
pasaulyje, vis dar neva neaišku
Kremliui ir jo propagandistams.
Tiksliau, jiems irgi jau seniai
viskas aišku, bet jie apsimeta ir
ciniškai bei pamindami bet kokį
žmoniškumą meluoja visam pasauliui.
Pirmadienį per laisvą ir nepriklausomą Rusijos televizijos

a

Algimantas Mikelionis
Rugpjūčio mėnuo buvo itin karštas politinių įvykių prasme į rytus
nuo mūsų šalies. Po šio mėnesio
9 dieną įvykusio eilinio farso, pavadinto Baltarusijos prezidento
rinkimais, į šios šalies miestų gatves ir aikštes išėjo šimtai tūkstančių žmonių, reikšdami aršų
nepritarimą šalies valdžiai ir apsišaukėliui prezidentui A. Lukašenkai. Minsko diktatorius prieš
beginklius ir taikius demonstrantus metė OMONą ir kitas jėgos
struktūras, kurios sužvėrėję be
jokio gailesčio ir pamindamos
bet kokį žmoniškumą žudė, suiminėjo, kalino ir žalojo laisvės
trokštančius baltarusius. Po kelių dienų kruvino susidorojimo
smurtas kiek atslūgo, bet dabar
matome vėl išaugusį Baltarusijos
jėgos struktūrų aktyvumą, kuris
pasižymi itin dideliu žiaurumu
ir žvėriškumu: gatvėje mušami
visi iš eilės, tempiami į mašinas
ir išvežami į kalėjimus ir tardymo
izoliatorius, o kaukėti, civiliais
rūbais apsirengę žmonės prieš tai-

kius demonstrantus rengia įvairias
provokacijas. Ypač įstrigo šiurpus
vaizdas, kai sugyvulėję A. Lukašenkos „gražuoliai“ guminėmis
lazdomis išdaužė stiklines kavinės duris ir iš ten jėga tempė visus
iš eilės. Kraupu ir gūdu darosi, kai
tokie dalykai vyksta visai šalia
Lietuvos, o Baltarusijos jėgos
struktūros naudoja senus stalininius NKVD metodus.
Ne ką menkesnis nusikaltimas
žmoniškumui buvo padarytas rugpjūčio mėnesį Rusijoje. Itin pavojingais gyvybei ir sveikatai nuodais buvo apnuodytas pagrindinis
Kremliaus valdžios ir V. Putino
kritikas ir disidentas A. Navalnas. Nors kiekvieną kartą atsitikus tokiam faktui stebiesi Rusijos
spec. tarnybų, uoliai vykdančių
V. Putino įsakymus, žiaurumu,
bet kai gerai pagalvoji, supranti,
kad politinių oponentų nuodijimas
Rusijoje jau tapo įprasta praktika.
Prisimename ne vieną tokį atvejį.
Kai kuriems Kremliaus kritikams
tai pasibaigdavo mirtimi, kiti, laimei, pasveikdavo.
Žinoma, kaip ir visuomet, Rusijos valdžia neigia bet kokius
kaltinimus, net ir esant patiems
akivaizdžiausiems ir aiškiausiems
įrodymams. Šį kartą apnuodytas
A. Navalnas atsidūrė Omsko ligoninėje, o jos gydytojai visi kaip

.
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Ratuoti triukšmadariai terorizuoja Lazdijų centro gyventojus

„Dzūkų žinioms“ skundėsi vieno Dzūkų gatvės daugiabučio gyventoja,
mažą vaikutį auginanti Erika.
„Kaip užmigti naktimis,
kai už lango baisus triukšmas, kaip užmigdyti trijų
mėnesių vaikutį, kai dieną
naktį miesto centre žviegia
motociklai ir keturračiai?
Kas gali mus išgelbėti nuo
šio motorizuoto jaunimėlio
garsinio teroro?“ – „Dzūkų
žinioms“ skundėsi vieno
Dzūkų gatvės daugiabučio
gyventoja, mažą vaikutį
auginanti Erika.

Negali atidaryti langų
Jauna mama pasakojo, jog dėl
ratuoto jaunimo keliamo triukšmo
pasidarė neįmanoma nei pailsėti,
nei normaliai gyventi.
„Vasarą buvo visiškas košmaras – paaugliai motociklais, keturračiais ir automobiliais, nusipjovę
duslintuvus, ištisomis dienomis,
o ir naktimis mums neleisdavo
užmigti. Jie triukšmingai važinėdavo Lazdijų centro gatvėmis, o
aikštelėje už savivaldybės motociklų ratais ant asfalto piešdavo
„saulutes“. Baisus košmaras“, –
pasakojo Erika.
Ji teigė, jog baisiausia būdavo
naktimis, kai jaunuoliai triukšmingai važinėdavo iki trečios
valandos ryto.
„Kai naktį būdavo karšta, negalėdavome atsidaryti langų,
nes nuo tokio triukšmo užmigti

– jokių galimybių“, – skundėsi
Erika.
Paklausta, ar ji dėl motorizuotų
jaunuolių šėlionių kreipėsi į policijos pariegūnus, moteris sakė,
jog policijai ji skundėsi ne vieną
kartą, tačiau realios pagalbos nesulaukė.
„Policija man pasakė, jog nieko
negali padaryti, nes jaunuoliai
neva nepažeidžia jokių įstatymų.
Tada paklausiau, ar naktį keliamas motopriemonių triukšmas
neviršija leistino triukšmo lygio?
Man buvo atsakyta, jog Lazdijuose nėra triukšmą matuojančios
įrangos, todėl motociklų keliamo
triukšmo lygio nustatyti neįmanoma”, – pasakojo Erika.

Bandė fotografuoti
numerius
Moteris sakė, jog jaunimas akivaizdžiai mėgaujasi jų transporto priemonių keliamu triukšmu,
dažnai specialiai važinėja iki
dešimties motociklų vienoje
krūvoje, kad sukeltų kuo didesnį triukšmą.
„Man baisu išsivežti savo
vaikutį vežimėliu pasivažinėti
po miestą, nes kai tokia triukšmadarių grupė važiuoja miesto
gatvėmis, jis labai išsigąsta”, –
sakė Erika.
Ji pasakojo, jog bandė fotografuoti triukšmadarių transporto

L. Jarmala sakė kalbėjęs su policijos pareigūnais, kad jie aktyviau kontroliuotų triukšmingai važinėjantį jaunimą.
priemonių valstybinius numerius
ir juos perduoti policijai, tačiau
laukiamo efekto nepavyko sulaukti.
Moteris teigė, jog miesto centre
kartu su triukšmingais motociklininkais ir keturračių fanais mėgsta važinėti ir automobiliai, kurie
čia laksto pasiutusiu greičiu.
„Labai laukiu, kada miesto centre pradės veikti greičio matuoklis. Gal ši priemonė sutramdys
baisiu greičiu po centrą lakstančių
automobilių vairuotojus”, – vylėsi Erika.

Tikisi didesnio policijos
aktyvumo
Lazdijų miesto seniūnijos seniūnaitis Linas Jarmala pripažino,
jog ratuoto jaunimo keliamo
triukšmo problema Lazdijų centre tikrai egzistuoja.
„Vasarą jaunimas labai triukšmaudavo, žmonės skundėsi, jog
vakare, kai visi rengiasi miegoti,
jaunimas išvažiuoja į gatves ir
garsiai važinėja po visą miestą.
Tikėkim, jog rudeniop važinėjančio jaunimėlio sumažės ir
triukšmo bus mažiau”, – sake
L. Jarmala.
Jis pripažino, kad ratuotam
jaunimui galima būtų surasti tam
tikrą vietą, kur jie galėtų važinėti ir netrikdyti miesto gyventojų
rimties.

L. Jarmala sakė kalbėjęs su policijos pareigūnais, kad jie aktyviau kontroliuotų triukšmingai
važinėjantį jaunimą.
„Galėtų policija ne patruluoti
po miestą, kaip jie įpratę, bet stovėti tam tikrose vietose ir kartais
sustabdyti garsiai važinėjančius
jaunuolius – patikrinti jų dokumentus, duoti papūsti į alkotesterį. Manau, tai juos sudrausmintų”,
– teigė seniūnaitis.
Kalbėdamas apie vairuotojų
drausminimą, seniūnaitis užsiminė ir apie būtinybę kontroliuoti
dideliu greičiu Sodų gatve lakstančius vairuotojus, kurie net sugalvoja ten surengti automobilių
lenktynes.
„Ten reikia greičio matuoklių
arba stabdymo kalnelių, arba didesnio policijos dėmesio”, – sake
L. Jarmala.

Tikisi abipusės tolerancijos
Dėl šios problemos „Dzūkų žinios” kreipėsi į Lazdijų miesto
seniūnijos seniūnę Vaidą Gazdziauskienę.
– Ar Jums žinoma miesto
centre motociklų, motorolerių
ir keturračių keliamo triukšmo
problema? Centro gyventojai
skundžiasi, kad vasarą naktimis
jaunuoliai važinėja moto priemonėmis ir kelia triukšmą bei
trukdo gyventojų poilsį?
– Dėl motociklų, motorolerių
ir keturračių keliamo triukšmo
į seniūniją yra kreipęsis vienas
seniūnaitis. Jis informavo apie

keleto savo atstovaujamos gatvės
gyventojų nusiskundimus.
– Ar savivaldybė turi triukšmo
lygio matavimo priemonę?
– Savivaldybė triukšmo lygio
matavimo priemonės neturi.
– Kokių priemonių ketinate
imtis, kad ši problema būtų išspręsta?
– Bendradarbiaujame su policija ir Lazdijų M. Gustaičio gimnazijos bendruomene. Tariamės, kad
policijos pareigūnai paskaitytų
paskaitą M. Gustaičio gimnazijos moksleiviams apie transporto priemonių keliamą padidintą
triukšmą bei galimas to pasekmes.
Dėl padidinto naktimis motorolerių keliamo triukšmo Lazdijų
miesto gatvėse jau ne kartą esame
kalbėję su policijos pareigūnais.
Jie informavo, kad dažnai tikrina padidintą garsą skleidžiančias
transporto priemones. Jei nustatoma, kad jos savininkas piktnaudžiauja ir iš jos yra pašalinęs garsą
slopinančią įrangą, duslintuvus,
yra naikinama techninės apžiūros
pažyma. Tačiau, mano manymu,
abipusė tolerancija, supratingumas ir dėmesys vienas kitam
– toks racionaliausias šios problemos sprendimo būdas. Ne tik
motorolerių garsas yra problema,
bet ir skirtingų kartų požiūris į tą
patį dalyką. Jaunimas turėtų gerbti vyresniųjų ramybę, o senoliai
atlaidžiau vertinti tuos, kokiais
ir patys kažkada buvo.
„Dzūkų žinių“ informacija
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Šalia Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos stovėjimo aikštelėje rikiuojasi moksleivių motoroleriai.
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Lazdijams nešlovę užtraukusio antiherojaus neranda policija
Du kartus iš Kauno klinikinės ligoninės sugebėjęs
pabėgti, per visą Lietuvą
iš Kauno į Seirijus viešuoju transportu keliavęs ir
sukėlęs pavojų dešimtims
žmonių, koronavirusu užsikrėtęs Domininkas Armalis – vėl laisvėje. Iš gydymo
įstaigos jis išleistas kaip
pasveikęs. Tačiau dabar jo
neranda teisėsaugininkai.

Pareiškė įtarimus
Vien po pirmo D. Armalio pabėgimo buvo nustatyta devyniolika tada kontaktą su juo galėjusių
turėti asmenų. Ikiteisminiuose
tyrimuose, pradėtuose tiek dėl
pirmojo jo pabėgimo iš Kauno
klinikinės ligoninės liepos 23-ąją,
tiek dėl antrojo – liepos 26-ąją,
jam buvo pareikšti įtarimai dėl
Kovos su epidemijomis ar užkrečiamosiomis ligomis taisyklių
pažeidimo.
Teisėsaugininkai neturi duomenų, kad D. Armalis apkrėtė
koronavirusu bent vieną iš minėtų
devyniolikos asmenų. Yra išsiųstos užklausos, tačiau atsakymų iki
šiol nesulaukta.
Po pirmojo pabėgimo jis vėl
buvo sugrąžintas į Kauno klinikinę ligoninę, nes Abromiškių reabilitacijos ligoninė tada atsisakė

bėglį priimti. Sugrąžintas į Kauno
klinikinę ligoninę, D. Armalis po
trijų dienų vėl pabėgo, bet buvo
sulaikytas ligoninės teritorijoje.
Rugpjūčio pradžioje – po dviejų
neigiamų testų jis buvo pervežtas
į specifinės paskirties Pakaunės
ligoninę, kurioje buvo atsidūręs
ir liepą.

Grasino bado streiku
Kaip rašo „Kauno diena“, neužsibuvo šioje gydymo įstaigoje
D. Armalis ir rugpjūtį, kai jis
buvo čia pervežtas iš Kauno klinikinės ligoninės ir ėmė grasinti,
kad paskelbs bado streiką.
Minėta Pakaunės ligoninė – paskutinė teisėsaugininkams, atliekantiems ikiteisminius tyrimus
dėl D. Armalio pabėgimų, žinoma
jo buvimo vieta. Išrašytas iš šios
ligoninės, D. Armalis į Lazdijus,
kur yra registruotas, negrįžo, nors
jam yra skirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti iš gyvenamosios vietos.
Įtariama, kad D. Armalis toliau
gali gyventi benamio gyvenimą
Kaune, greičiausiai – vėl Palemone, kur prisilaikė prieš patekdamas pas medikus dėl sumuštos
galvos, kai jam ir buvo diagnozuotas koronavirusas.
Kol kas paskelbta tik vietinė
D. Armalio paieška, nes be jo

nebus galima baigti ikiteisminių
tyrimų, kurie artimiausiu metu
bus sujungti į vieną.

Atšaukė renginį
D. Armalio „žygiai“ vėl buvo
prisiminti praėjusį šeštadienį
Leipalingyje vykusioje Jotvingių šventėje.
Ši tradicinė, nepigiai kainuojanti, paprastai sutraukianti iki
tūkstančio žiūrovų šventė turėjo
vykti per Onines. Tačiau, likus
pusantros paros iki šventės pradžios, paaiškėjo, jog tuo pačiu autobusu iš Kauno, kuriuo važiavo
iš ligoninės pabėgęs ir COVID-19
nešiojantis D. Armalis, keliavo
keletas žmonių iš Leipalingio.
Kadangi iškart nepavyko identifikuoti visų keliavusių leipalingiečių tapatybių, Druskininkų
savivaldybės vadovai nusprendė
nerizikuoti šventės žiūrovų, dalyvių sveikata ir skubiai atšaukė
numatytą renginį.
Renginys buvo nukeltas į rugsėjo 5 dieną, tačiau jame dėl neseniai priimtų ribojimų masinių
renginių metu galėjo dalyvauti
tik maža dalis žmonių, kurių būtų
sulaukta per Onines.
Pastebėtas Lazdijuose
Nors spaudoje teigiama, kad
Kauno teisėsaugininkai neranda

D. Armalis.
D. Armalio, tačiau Lazdijų gyventojai šį „herojų“ pastebėjo Sodų
gatvėje, šalia jo gyvenamosios
buveinės.
Lazdijų miesto seniūnijos seniūnaitis Linas Jarmala teigė,
jog D. Armalį jis mato beveik
kasdien.
„Jis šiuo metu tikrai yra Lazdijuose, ir mūsų policija tikrai apie
tai žino. Matau jį beveik kasdien
– kaimynų ir praeivių jis prašo
cigarečių, ieško su kuo išgerti.
Mano žiniomis, jis buvo įsivėlęs
į konfliktą viename prekybos cen-

tre, kur sultimis apliejo kasininkę“, – pasakojo seniūnaitis.
L. Jarmala teigė žinąs, jog
D. Armaliui pradėtas ikiteisminis
tyrimas dėl jo pabėgimų iš ligoninės. Policija jam yra surašiusi ir
administracinės teisės pažeidimo
protokolų.
„Šis pilietis elgiasi labai iššaukiančiai – leidžia sau išsikviesti
greitosios pagalbos automobilį,
kad jį parvežtų į namus, jis jaučiasi labai reikšmingas. Tikra bėda
su juo“, – kalbėjo seniūnaitis.
„Dzūkų žinių“ informacija

•

Netikslūs COVID-19 testai — pagaliai į savivaldos ir verslo vežimo ratus
Vis dažniau kyla faktų, jog
COVID-19 tyrimai nėra
tikslūs – pradžioje tam
pačiam žmogui nustatomas
teigiamas COVID-19 testas,
o pakartotiniai tyrimai
būna neigiami. Kitaip tariant, viešai paskelbus apie
tai, jog žmogus yra užsikrėtęs koronavirusu, vėliau tą
informaciją tenka paneigti.
Tačiau po tokių paneigimų
sunkiai pavyksta atkurti
savivaldybės bei įstaigų,
kuriose lankėsi neva užkrėstas žmogus, reputaciją.

Panaši situacija atsitiko ir Lazdijuose, kai rugpjūčio 27 dieną
buvo pranešta, kad COVID-19
atvejis buvo nustatytas Lazdijų
savivaldybės administracijos
darbuotojai. Minėta darbuotoja
atostogavo, bet rugpjūčio 19 dieną ji buvo atvykusi į darbą. Buvo
skubiai dezinfekuotas savivaldybės pastatas, imtasi kitų apsaugos
priemonių.
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis, Lazdijų
rajono savivaldybės gyventoja,
kuriai buvo nustatytas susirgimas
dėl COVID-19, rugpjūčio 19 d.
lankėsi grožio salone, esančiame Vilniaus g. 5-2, Lazdijuose,
rugpjūčio 22 d. lankėsi parduotuvėje „Viligitra“ Seirijuose. Be
to, rugpjūčio 20 d. buvo Alytuje,
grožio salone "Justė" (Statybininkų g. 34).
Pakartotinis testas, kuris buvo
atliktas prieš rugsėjo 1 dieną,
buvo neigiamas. Praėjusios savaitės viduryje atliktas trečiasis

testas – irgi neigiamas.
Kitaip sakant, dėl COVID-19
atvejo Lazdijuose – melagingas
aliarmas.
Iškart po tokios žinios savo
nuoskauda dėl šios situacijos socialiniuose tinkluose pasidalijo
Lazdijų grožio salono savininkė
Jurgita Margevičiūtė: „Absurdo
jumoras pasiekė apogėjų!!! Cirkas be pinigų, liaudiškai tariant.
Dėl kažkieno klaidos (neaišku,
kieno) salonas bei darbuotojai
patyrė nuostolių, patyčių ir grasinimų savaitę.. kas už tai turi
atsakyti?“
Ko gero, gerbiamoji Jurgita yra
teisi, galima įsivaizduoti, kokios
reakcijos sulaukė viešai paskelbta informacija, kad koronaviruso
nešiotoja buvo atvykusi į šį saloną. Žinant, kokia žmonių hipertrofuota reakcija į COVID-19,
salono egzistavimui, jei moters
diagnozė nebūtų paneigta, kiltų
rimtas pavojus.
Su analogiškais netikslių testų rezultatais dukart susidūrė
Druskininkų savivaldybės gyventojai, kai pradžioje buvo
nustatyti teigiami COVID-19
testai, o pakartotiniai testai būdavo neigiami.
Druskininkų vadovai buvo principingi ir oficialiai pareikalavo
atsakingų institucijų išsiaiškinti,
dėl kieno kaltės buvo padarytos
apmaudžios klaidos, galėjusios
turėti neigiamų pasekmių verslo
ir savivaldos reputacijai.
Gal šiuo kaimynų pavyzdžiu
galėtų pasekti ir Lazdijų rajono
savivaldybės vadovai?
„Dzūkų žinių“ informacija

•
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Principingam architektui rajono valdžia mojuoja papeikimų vėzdu
Panašu, kad Lazdijų rajono savivaldybės vadovams
nereikalingi tokie specialistai, kurie aklai nepaklūsta galimai neteisėtiems
valdžios nurodymams, bet
vadovaujasi įstatymais ir
savo profesine savigarba.
Greitai iš pareigų gali būti
atleistas rajono valdžiai
neįtikęs, principingumu
pasižymintis Lazdijų rajono savivaldybės vyriausiasis architektas Ričardas
Vyšniauskas.

Dėl jo neva padarytų tarnybinių
nusižengimų antrą kartą per keturis mėnesius sudaryta komisija, kurios neabejotinas tikslas
– pripažinti architektą padarius
tarnybinį nusižengimą. Tai leistų administracijos direktorei pareikšti architektui antrą griežtą
papeikimą, kuris atrištų rajono
vadovams rankas – atleisti vyriausiąjį architektą iš darbo.
Vidurvasarį R. Vyšniauskas užsitraukė rajono valdžios rūstybę,
kai atsisakė pritarti ir savo parašu patvirtinti didžiulio, keliasde-

šimties hektarų plotą užimančio
saulės elektrinių masyvo, planuojamo įrengti visai šalia Lazdijų,
projektui.
Nors architektas įrodė, jog tokios apimties saulės elektrinės
įrengimas prieštarauja įstatymams, rajono valdžia nusprendė,
jog architektas padarė tarnybinį
nusižengimą. Tuomet jam buvo
pareikštas griežtas papeikimas.
Kadangi šios nuobaudos neužteko R. Vyšniauską atleisti iš
pareigų, galimai buvo nuspręsta,
jog architektui reikia įrašyti dar
vieną griežtą papeikimą.
Rugsėjo 4 dieną administracijos direktorė Ilona Šaparauskienė sudarė komisiją ištirti
R. Vyšniausko galimai padarytą
tarnybinį nusižengimą. Ji rėmėsi kauniečio G. Rožuko skundu,
kuris pasiskundė rajono valdžiai,
kad R. Vyšniauskas nepritarė detaliojo plano Meteliuose pakeitimams. Taip pat buvo gautas ir
„Mockavos terminalo“ raštas, jog
R. Vyšniauskas laiku nesuderino
parengto projekto.
Komisijos pirmininke paskirta
Strateginio planavimo ir investi-

cinių projektų valdymo skyriaus
vedėja Andrė Zenevičienė, komisijos nariais – Vietinio ūkio skyriaus vyr. inžinierius statybininkas Kęstutis Janulis bei du Teisės,
personalo ir civilinės metrikacijos
skyriaus darbuotojai – vedėjas
Kęstutis Jasiulevičius ir vyr. specialistė Adelė Sukackienė.
Nuo šių žmonių kompetencijos
ir padorumo priklausys tolesnis
architekto likimas.
R. Vyšniauskas įsitikinęs, jog
šios komisijos sudarymas – dar
viena priemonė jį nubausti už
principingumą ir trukdymą rajono
valdžiai pažeidinėti įstatymus.
„Abu šie inkriminuojami man
pažeidimai yra visiškai nepagristi,
tai traktuoju, kaip administracijos
direktorės norą skubiai susidoroti
su manim, kad netrukdyčiau jai
veikti ir daryti neteisėtus veiksmus savivaldybės atliekamuose
darbuose, kaip įtariu, dėl dar vienos elektrinės kūrimo Grikapalio
kaime ar visais kitais klausimais,
kurie, mano supratimu, yra neteisingai sprendžiami“, – teigė
R. Vyšniauskas.
„Dzūkų žinių“ informacija

•

Auksinės mintys

Lyg perkūnas iš giedro dangaus:
subyrėjo A. Miškinienės santuoka
»Atkelta iš 1 psl.

kampanijos metu Tomas visada
būdavo šalia savo žmonos ir stengėsi jai padėti.
Vėliau jis taip pat kurį laiką buvo
matomas šalia savo sutuoktinės
Lazdijų krašto renginiuose, taip pat
nuolat komentuodavo ir siųsdavo
patiktukus socialiniuose tinkluose
pasirodantiems Ausmos postams.
Vasaros pradžioje lazdijiečiai
pastebėjo, jog viešuose renginiuose merė pasirodydavo viena
arba tik su dukrele.
Taip pat dingo ir Tomo komentarai bei postai merės socialinio
tinklo paskyroje.
T. Miškinio tėvus ir šeimą gerai pažįstantys šaltiniai yra teigę,
jog Tomas yra Vilniaus vaikas
ir jis tikrai į provinciją gyventi
nesikels. Tai buvo tik pažadai,
kurie subyrėjo kartu su santuoka.

Vyras Tomas (dabar jau buvęs
vyras) taip niekada ir nesusigundė
atvykti į mūsų kraštą. Vilniuje
gimęs, Vilniuje užaugęs, Vilniuje
bedirbantis, matyt, niekada net
negalvojo vykti į Lazdijus. Tai
buvo tik tušti pažadai Lazdijų
rinkėjams.
Rimtas signalas apie galimą
pirmosios rajono šeimos griūtį
buvo T. Miškinio viešas komentaras rajono žiniasklaidoje apie
svarstymus dėl galimų jo darbų
Lazdijuose. Jis tuomet pareiškė,
jog jam patinka darbas Vilniuje ir
jis neketina pretenduoti į jokias
pareigas Lazdijuose.
Redakcijos žiniomis, Miškiniai po 9 metų bendro gyvenimo
kartu santuoką nutraukė teisme
paskutinį šios vasaros mėnesį.
Žinant teismų formalumų terminus, akivaizdu, jog buvusių

Lazdijų rajono savivaldybės vyriausiasis architektas Ričardas Vyšniauskas.

sutuoktinių sprendimas pasukti
skirtingais keliais buvo priimtas
kur kas anksčiau.
Paprašyta pakomentuoti galimas skyrybų priežastis, merė šio
klausimo nekomentavo ir paprašė
gerbti jos privatumą ir atsižvelgti
į tai, jog auga mažametė dukra.
Bažnyčioje priimta priesaika
pasirodo yra nieko verta, tokius
gražius priesaikos žodžius prieš
devynerius metus ištarę jaunieji
Ausma ir Tomas juos sulaužė.
Dėl to rajono gyventojams kyla
įtarimų ir nepasitikėjimas, ar
nebus sulaužyta tarybos nario
ir mero priesaika? Kaip bus su
rinkimų pažadais, kuriuos davė
rajono žmonėms? Jei nieko verta
priesaika Dievo akivaizdoje, tai
duotus pažadus rajono žmonėms
visai paprasta netesėti.
„Dzūkų žinių“ informacija

•

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

T

aip, ištraukti maisto atliekų konteinerį privalu, nes šiuo metu jie visi yra
numeruojami, tad vežėjai ant konteinerio užklijuoja numerį. Kita vertus,
rūšiuojant atliekas, maisto atliekų konteineris
negali būti tuščias, nes šios rūšies atliekų, kurias sudaro ne tik maisto likučiai, bet ir kavos,
arbatos tirščiai, vienkartiniai popieriniai rankšluosčiai, bulvių lupenos, vaisių žievelės ir kt., yra visuose
namuose. Tik daugelis jas
vis dar meta į mišrių atliekų
konteinerius, o jie tikrinami
ir aptikus netinkamų atliekų
netuštinami. Tad kam jums
tos problemos?

Rūšiuokite!
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Ar A. Žymančius sulaužė priesaiką? Verdiktas — tarybos rankose
»Atkelta iš 1 psl.

savivaldybių tarybų nariai, tarp
jų ir A. Žymančius.
Vienas iš šios partijos vicepirmininkų apskundė šį pasirašymo faktą Vyriausiajai rinkimų
komisijai ir prašė išsiaiškinti, ar
šie asmenys nepažeidė Konstitucijos ir nesulaužė tarybos nario
priesaikos.
VRK atsiųstame rašte Lazdijų
rajono savivaldybei prašoma išnagrinėti su A. Žymančiumi susijusią
situaciją ir priimti vieną iš sprendimų – kreiptis į Vyriausiąjį administracinį teismą, kad būtų išaiškinta,
ar A. Žymančius pažeidė Konstituciją ir tarybos nario priesaiką.
Jei teismas pripažintų A. Žymančiaus pažeidimus, tuomet savivaldybės taryba turėtų teisę nutraukti
A. Žymančiaus, kaip tarybos nario,
įgaliojimus anksčiau laiko. Kitaip
sakant, pašalinti A. Žymančių iš
Lazdijų rajono savivaldybės tarybos.
Yra ir antrasis variantas – savivaldybės taryba gali pati nuspręsti,
jog A. Žymančius nepažeidė įstatymų ir niekur nesikreipti.
Šioje situacijoje Lazdijų valdančioji dauguma turės apsispręsti –

būti principinga, išsiaiškinti tiesą
ir nubausti įstatymus pažeidusį kolegą ar viską užglaistyti ir pridengti
valdančiosios koalicijos partnerį.
Tarybos opozicija, susipažinusi
su VRK pateiktais dokumentais,
neabejoja, jog būtina kreiptis į Vyriausiąjį administracinį teismą ir
laukti jo išaiškinimo.
„Manau, kad turime būti principingi šioje situacijoje. Jei būtų
gautas teismo patvirtinimas, kad A.
Žymančius nusižengė įstatymams,
turėtume svarstyti jo atleidimą iš
tarybos narių. Valdantiesiems ši
situacija bus išbandymas – pagal
jų poziciją bus aišku, kas jiems
svarbiau, – Lietuvos Respublikos
įstatymai ar aklas politinio draugelio gelbėjimas“, – sakė tarybos opozicijos lyderis Artūras Margelis.
„Dzūkų žinios“ elektroniniu laišku kreipėsi į A. Žymančių, prašydamos atsakyti į klausimą: „Kaip
vertinate Jums metamus kaltinimus, jog pažeidėte Konstituciją ir
galimai sulaužėte priesaiką“? Pateikiame A. Žymančiaus atsakymą.
Noriu pažymėti, kad VRK nepriėmė jokio sprendimo, kuriuo mane
kaltintų pažeidusiu priesaiką. VRK
tik perdavė jos gautą medžiagą Laz-

dijų rajono savivaldybės tarybai.
Ši medžiaga VRK buvo pateikta
asmenų, kurie priėmė sprendimą
likviduoti partiją, tokiais būdais
galimai bandančių pakenkti kitokią
nuomonę dėl partijos likvidavimo
turėjusiems partiečiams.
Kaip žinoma, esu partijos „Tvarka ir teisingumas “ׅnarys, esu išrinktas į Lazdijų rajono savivaldybės
tarybą nuo šios partijos ir dalyvauju jos veikloje, ką man garantuoja
Konstitucijos 35 straipsnis.
Partijos „Tvarkos ir teisingumas“
delegatų suvažiavimas š. m. birželio pradžioje ir priėmė sprendimą
likviduoti partiją ir jungtis prie
naujai kuriamos politinės jėgos
„Laisvė ir teisingumas“, tačiau
partijos narių veikla nėra niekaip
apribota iki pat partijos „Tvarka ir
teisingumas“ išregistravimo. Be to,
tiek sprendimas likviduoti partiją,
tiek ir kiti delegatų suvažiavime
priimti sprendimai yra apskųsti
teismui, kuris dar nėra priėmęs
jokių sprendimų.
Atsakant trumpai – Konstitucijos
nepažeidžiau ir priesaikos nesulaužiau.

•

„Dzūkų žinių“ informacija

„Tvarkiečiams“ neleido dalyvauti rinkimuose
Likviduojama partija „Tvarka ir teisingumas“ bandė registruotis
Seimo rinkimams, tačiau Vyriausioji rinkimų komisiją priėmė
sprendimą – neregistruoti šios partijos savarankišku politinės
kampanijos dalyviu.
„Tvarkos ir teisingumas“ delegatų suvažiavimas birželio pradžioje
priėmė sprendimą likviduoti partiją ir jungtis prie naujai kuriamos
politinės jėgos „Laisvė ir teisingumas“.
Nauja partija sukurta buvusio sostinės mero Artūro Zuoko vadovautos Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) partijos pagrindu,
prisijungus buvusiems „tvarkiečiams“ ir Artūro Paulausko judėjimui
„Pirmyn, Lietuva“.
Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) pirmininkė Laura Matjošaitytė patvirtino, kad komisija atsisakė registruoti partiją „Tvarka
ir teisingumas“ savarankišku politinės kampanijos dalyviu.
„Tvarkiečiai“ nusprendė likviduoti partiją Panevėžio apygardos
teisme baigiant nagrinėti „Tvarkos ir teisingumo“ korupcijos bylą.
Teismas birželį baigė kaltinamųjų ir liudytojų apklausas, kitas
bylos posėdis su baigiamosiomis kalbomis yra numatytas spalio
2 dieną.
Partija „Tvarka ir teisingumas“, kaip juridinis vienetas, yra kaltinama iš kyšių ar neteisėtai iššvaistyto turto gavusi daugiau nei
350 tūkst. eurų, o verslininkai įtariami prisidėję prie šių schemų.
Teisėsaugos duomenimis, šiuos pinigus partija panaudojo veiklai
viešinti.
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Iš Metelių regioninio parko, padedant savanoriams,
išvilktos 3 priekabos miškuose „pasiklydusių“ šiukšlių
Kol kiti skaičiuoja gražias
ką tik pasibaigusios vasaros akimirkas, pakuočių
atliekų tvarkymo organizacija „Žaliasis taškas“ kartu
su Valstybine saugomų teritorijų tarnyba ir organizacija „Kita forma“ mėgina
suskaičiuoti, keliolika tonų
šiukšlių per šią vasarą
buvo išvežta iš gražiausių
Lietuvos kampelių. O kiek
dar pavienių popierėlių ir
puodelių surinko misijos
„Švari vasara“ dalyviai!
Paskutinė stambi talka,
kurios metu išvežti trys
šiukšlynai, įvyko paskutinę vasaros savaitę Metelių
regioniniame parke. Parko
vyriausiasis specialistas
Tomas Pikūnas pasakoja, kad šiame regione yra
vienas probleminis kelias,
prie kurio nelegalūs sąvartynai dygsta kaip grybai po
lietaus.

Metelių regioninio parko vyriausiasis specialistas Tomas Pikūnas
sako, jog jo kolegos vieną stambiausių iš neseniai sutvarkytų
šiukšlynų aptiko vasaros pradžioje. Reindžeriai išsiaiškino, kad
miško savininkė – sena moteriškė. Ji nebūtų pajėgusi pati tokio
kiekio atliekų sutvarkyti.
„Tai buvo statybinės atliekos, padangos, daug visokiausių rūbų,“ – vardija T. Pikūnas.
Regioninio parko specialistai
nusprendė teritoriją sutvarkyti,
neskirdami teritorijos savininkei
baudų. Kelių organizacijų savanoriams bei Metelių regioninio
parko darbuotojams sujungus
jėgas, išvežtos trys kupinos automobilio priekabos atliekų.

Kiekvienas įvažiavimas į
mišką gali slėpti šiukšles
„Apskritai parke nelegalių šiukšlynų nėra daug, tačiau turime kelią Seirijai–Lazdijai, kurį supa
miškas, o į mišką – daug įvažiavimų ir praktiškai kiekviename
įvažiavime rasime šiukšlių – tiek
buitinių, tiek visokiausių klozetų,“ – pasakoja Metelių regioninio parko atstovas.
Ir tai – sunkiai logiškai paaiškinamo žmonių elgesio padariniai, nes, pavyzdžiui, neseniai

sutvarkytus senus drabužius,
kaip ir keturias padangas kasmet
nemokamai priima stambiagabaričių atliekų aikštelės. Į jas,
kaip ir į mišką, atliekas tereikia
pasikrovus nuvežti.
„Vis dėlto per trejus metus,
kai dirbu regioniniame parke,
nė karto neteko šiukšlintojo „pagauti už rankos“ – randame tik
jau sukrautus mažus sąvartynus,“
– sako T. Pikūnas.
Jis priduria, kad už bešeimininkių atliekų išvežimą atsakinga
savivaldybė. Todėl, atradę šiukšlyną miškuose, dažniausiai kreipiasi į ją, o atsidėkoja – įvairiomis talkomis.
Metelių regioninio parko vyr.
specialistas pastebėjo, kad žmonės darosi sąmoningesni ir šiukšlinimo atvejų mažėja.

Šiukšles aptinka ir už
pusės kilometro iki atliekų
aikštelės
Atliekas iš miško padėjo išvežti
atliekų vežimo bendrovė „Ecoservice“. Jų atstovės Dovilės
Vaickės žiniomis, išvežta apie 8
m3 atliekų, tarp kurių daugiausia
– statybos ir griovimo atliekos,
mediena, izoliacinės medžiagos,
keletas automobilių padangų.
„Mūsų naudojami automobiliai
yra dideli, todėl jais sudėtinga
arba netgi neįmanoma manevruoti siaurais miško takais. Kad
surinktas atliekas būtų galima
išvežti, jos turėjo būti suneštos
ir sukrautos prie kelio. Tam Metelių regioniniame parke tvarkęsi
savanoriai turėjo skirti daug jėgų
ir laiko,“ – sako bendrovės marketingo vadovė D. Vaickė.
Jos teigimu, Lazdijų rajone
prašymų išvežti atliekas iš gamtoje aptiktų nelegalių sąvartynų
sulaukia retai. Pasitaiko, kad, aptikę išverstas atliekas, kreipiasi
ir patys sklypų savininkai, tačiau
tai – gana reti atvejai.
Lazdijų rajono savivaldybė šįkart finansavo savanorių surinktų
atliekų priėmimą į stambiagabaričių atliekų aikštelę, seniūnijos
darbuotojai padėjo jas iškrauti.
Savivaldybės administracijos
Vietinio ūkio skyriaus vedėja
Indrė Adomynienė teigė, jog labai džiaugiasi tokiomis iniciatyvomis. Tačiau ar bešeimininkiai
šiukšlynai – dažna problema Laz-

REIKIA
KOMPOSTO?
Komposto galima įsigyti visose
Alytaus regione veikiančiose žaliųjų
atliekų kompostavimo aikštelėse.

Vienos tonos kaina —
19,97 Eur (su PVM).
Lazdijų žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje,
Gėlyno g. 23, Lazdijai.
Tel. 8 672 89288.
Aikštelės darbo laikas. II–VI 9.00–18.00 val.
Pietų pertrauka 13.00–14.00 val.

Paskutinė stambi talka, kurios metu išvežti trys šiukšlynai, įvyko paskutinę vasaros savaitę Metelių regioniniame parke.
dijų rajone? Pasak pašnekovės, ji
nėra kasdienė, bet pasitaiko.
„Mus stebina tai, kad žmonės vis dar sako, jog nežino apie
atliekų priėmimo aikšteles, kad
mažai informacijos. Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras
tikrai dažnai šią informaciją skelbia. Suprantu, kad kai nereikia,
ji neaktuali, bet kai reikia – jos
nesusiranda. Kartais šiukšlyną
aptinkame pusės kilometro atstumu nuo atliekų aikštelės! Labai
sunku suprasti tokį elgesį. Galbūt
nebent senas sodybas nusipirkę
žmonės iš kitų vietovių jas tvarkosi ir nepagalvoja, kad atliekas
reikėtų tinkamai sutvarkyti,“ –
svarstė I. Adomėnienė.
Be to, rajono savivaldybės atstovai jau patyrė, kad pakelėje
pastatyti buitinių atliekų ar rūšiavimo konteineriai problemos
neišsprendžia – jie patys kaipmat
tampa šiukšlynu.
„Neva, jeigu jau stovi konteineris, taigi gali prie jo palikti
ir sofas, ir automobilių dalis, ir
statybines atliekas. Žmonės nepagalvoja, kad tikrai konteineriai
nėra tokioms atliekoms skirti.
Norime pasiekti, kad išmesti
atliekas būtų patogu, bet gimsta

nauja problema. Peršasi išvada,
kad vis tik konteinerių pakelėje
geriau nestatyti, bet tada atliekos
patenka į miškus. Dar neatradome geriausio šios problemos
sprendimo,“ – sakė Vietinio ūkio
skyriaus vedėja.
I. Adomynienė priminė, jog
stambiagabaritės atliekos yra
surenkamos iš gyventojų. Lazdijų rajone tai daroma du kartus
per metus, tik gyventojai turi
užsiregistruoti, jei nori atiduoti
stambesnes atliekas.

Pakuotėms skirtuose
konteineriuose – vis
dar iki 50 proc. „ne ten
pataikiusių“ atliekų
Pakuočių atliekų tvarkymo organizacijos „Žaliasis taškas“ atliekų tvarkymo vadovas Robertas
Dauskurtas pritaria įžvalgoms,
kad situacija gerėja, bet atliekų
tvarkymo įgūdžių vis dar pravartu pasimokyti.
„Gyventojai stengiasi atskirti
ir rūšiuoti atliekas, tačiau pakuočių atliekoms skirtuose konteineriuose vis dar didelę dalį sudaro
tokios atliekos, kurių ten neturėtų
būti, t. y. statybinės medžiagos,
žaislai, maistas, batai, drabužiai,
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nebenaudojama elektronika. Pakuočių atliekų konteineriuose
randamų ne pakuočių atliekų
kiekis svyruoja nuo 20 iki 50
proc.,“ – sakė R. Dauskurtas.
Paklaustas, kas galėtų įkvėpti pokyčiams rūšiavimo srityje,
„Žaliojo taško“ atstovas pirmiausia kalba apie kruopščiai apgalvotą konteinerių išdėstymą.
„Svarbu numatyti ir reaguoti
į išmetamų atliekų kiekį kiekvienoje vietovėje ir pagal tai
parinkti tinkamo tūrio konteinerius – nes kai tik persipildo mišrių atliekų konteineriai,
gyventojai ima mesti šiukšles į
rūšiuojamoms atliekoms skirtus.
Taip pat būtina nuolat informuoti
žmones apie stambiųjų atliekų
surinkimo vietas, galbūt net organizuoti atskirą jų surinkimą
gyventojams patogiose vietose.
Žinoma, didžiausia motyvacija
tinkamai rūšiuoti atliekas būtų
finansinė paskata – tiems, kas
tai daro tinkamai, galėtų mažėti
mokestis už mišrių atliekų surinkimą. Kai kuriose savivaldybėse
yra bandymų įvesti tokią sistemą,
norėtųsi, kad toks modelis taptų įprastu,“ – pokalbį užbaigė
R. Dauskurtas.
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„Tele2“ pasiūlymai namams: nuolaidos televizoriams,
robotams dulkių siurbliams ir išmanioji televizija
Rudenį daugiau laiko praleidžiame namuose, todėl
dabar itin palankus metas
išsirinkti namams skirtus
išmaniuosius įrenginius
už ypatingą kainą. Pasiūlymais jau dabar galima
pasinaudoti operatoriaus
salonuose ir internetinėje
parduotuvėje www.tele2.lt.

„Kokybiškam laikui namuose svarbūs ir išmanieji įrenginiai. Svarstantiems apie naują televizorių, robotą dulkių siurblį ar išmaniosios
televizijos paketą, šiuo metu siūlome itin patrauklias sąlygas jiems
įsigyti“, – sakė Petras Masiulis,
„Tele2“ generalinis direktorius.

Televizoriai su 1 Eur pradine
įmoka
Tiems, kas svajoja apie naują televizorių – geros naujienos. Dabar
užsakant televizorių su 24 mėn.
„Tele2 laisvo interneto“ planu,

pradinė televizoriaus įsigijimo
įmoka yra tik 1 Eur. „Tele2 laisvo
interneto“ plano kaina prasideda
vos nuo 4,90 Eur/mėn.
Be jokio pabrangimo šiuo metu
galite įsigyti vieną iš pasiūlyme dalyvaujančių „Xiaomi“, „Samsung“,
„LG“, „Sony“, „Hisense“ ar „TCL“
gamintojų modelių.
Pavyzdžiui, puikus pasiūlymas
šiuo metu taikomas ypač gera vaizdo ir garso kokybe pasižyminčiam
televizoriui „Xiaomi Mi Led TV 4A
32EU“. Itin lengvas – vos 4 kg, patogiai ir paprastai tvirtinamas prie
sienos bei turintis net 8 GB vidinę
atmintį. Nustebins ir ryškus HD
raiškos ekranas, vaizdą atkuriantis
1366x768 pikselių kokybe.
Užsakant šį televizorių su 24
mėn. interneto planu ir pasirašant
36 mėn. įrangos pirkimo sutartį,
jo kaina – tik 4,66 Eur/mėn. Televizoriaus kaina mokant visą sumą
iškart – tik 169 Eur.
Geras televizorius be išmanio-

sios televizijos – kaip automobilis tuščiu baku. „Tele2 išmanioji
televizija“ turi didžiausią turinio
biblioteką Baltijos šalyse ir praleistų tiesioginių transliacijų peržiūros
galimybę iki 7 d. Sutaupyti galite
išmaniąją televiziją įsigiję kartu

„Tele2 laisvo interneto“ planu. Tokio bendro paslaugų paketo kaina
prasideda nuo 19,90 Eur/mėn.
Jei dvejojate ar nenorite ilgalaikių įsipareigojimų – išbandykite
visiškai nemokamai be sutarčių
dovanojamą „Tele2 išmaniosios
televizijos“ 3 mėn. paketą „TV +
Filmai“.
Pasiūlymas galioja užsisakant
„Tele2 laisvo interneto“ planą ir
pasirašant 24 mėn. sutartį. Modemo kaina į pasiūlymą neįtraukta ir
prasideda nuo 2,5 Eur/mėn.

Robotai dulkių siurbliai nuo
6,99 Eur/mėn.
Šiuo metu su bet kuriuo pasirinktu
„Tele2 laisvo interneto planu“ ir
24 mėn. sutartimi, galite įsigyti
vieną iš dviejų vartotojų pamėgtų
siurblių robotų.
Siurblį „Ecovacs Deebot 500“
įsigysite su 1 Eur pradine įmoka už

6,99 Eur/mėn. Mokant visą sumą iš
karto, šis dulkių siurblys kainuos
vos 169 Eur. Išmanusis siurblys
surenka dulkes ir nešvarumus net
iš sunkiai pasiekiamų namų zonų,
saugosi ir išvengia kliūčių, o pritrūkęs energijos pats nukeliauja iki
maitinimosi stotelės.
Kitas siurblys robotas „Xiaomi
Mi Robot Vacuum“ ypatingas tuo,
kad ne tik siurbia dulkes, bet ir
plauna grindis. Šį išmanųjį siurblį
dabar įsigysite su 3 Eur pradine
įmoka už 8,99 Eur/mėn. Siurblio
kaina mokant visą sumą iškart –
219 Eur.
Daugiau informacijos apie pasiūlymus ir akcijas sužinosite www.
tele2.lt, „Tele2“ salonuose arba
paskambinę telefonu 117.
Įrenginiams papildomai taikomas vienkartinis laikmenos mokestis. Akcijos laikas bei įrenginių
kiekis – riboti.
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Vestuvės – stebuklinga šventė. Kartais, kai du visai nesuderinami žmonės
nusprendžia būti kartu. Bet jeigu jie dar sugeba kartu išgyventi 25 metus
– tai prilygsta vienam iš pasaulio stebuklų. O jeigu vienas iš jų – Bronius su
armonika, o kitas – Stefa su siautulingu charakteriu – lauk fejerverkų. O jeigu
dar paradui vadovauja piršlys Beausis – tai be žemės drebėjimo neprasisuksi.
Išskirtinė jubiliejinė šventė jūsų mieste „pakeis upių vagas“ ir jūsų supratimą,
kas yra šeima. Beprotiškai smagioje koncertinėje programoje „Sidabrinės
vestuvės“ jūsų laukia juokingi vaizdeliai-patarimai, kaip išsaugoti šeimą,
ką daryti, kai vilties nėra ir, kaip muzika gali išgelbėti jūsų santykius. Bus
visko! Smagūs, nepakartojami ir fantastiški šventės atlikėjai „ŽEMAITUKAI“,
dainos, šokiai ir juokas iki pat „dugno“.
Kviečiame visus į Galvanauskų sidabrines vestuves, kurios
vyks Lazdijų kultūros centre, rugsėjo 15 d. 18.00 val. Bilietų
ieškokite kultūros centro kasoje. GALIOJA KOVO 17 D.
KONCERTO BILIETAI!!!

Sekmadienį miškuose žmonių daugiau
nei bažnyčiose: baravykus vežė karučiais
Dineta Babarskienė
„Žemė žydi. O jeigu žemė
žydi, vadinasi, prasidės
baravykai. Tai signalas,
kad grybų bus“, – sako
Vilma Maslianikaitė iš
Alytaus rajono. Kaip gi ta
žemė žydi? „Kai būna daug
lietaus ir labai „dušnus“
oras, šiltas toks. Atšals
oras, nežydės. Sekmadienį
kur eisi, visur miške balti
patalai ir baravykai visur“,
– aiškina ji.
Pastarąsias dienas Vilma sakosi
pakliuvusi į pasaką – tikrą baravykų karalystę. Kitokių grybų ji
nerenka.
„Iš pagarbos miškui paėmiau
gal dvidešimt raudonikių, bet jau
labai gražūs buvo“, – tikina ji.
Jos tėtis kilęs iš Baltarusijos. Tai
jis ją ir išmokęs grybauti: kaip
baravykų surasti ir iš klaidaus
miško pareiti. Iš 74 metų tetos ji
sužinojusi seną baravykų marinavimo receptą, tik šiuo receptu
ir marinuoja.
Didelių baravykų neima – palieka, kad kitais metais vėl būtų.
„Kiti visokius ima, didelius džiovina. Aš niekad nedžiovinu“, –
sako ji.
Sekmadienį miške nuo pusės
septynių ryto. „Kad niekas nematytų, kur važiuoju“, – kvatoja
grybautoja, prisipažindama, jog
sekmadienį vaikščiodama po mišką kokia keturiolika kilometrų
sukorusi tempdama pilnus krepšius baravykų.
Grybavusi iki pietų, bet dar
kavą miške gėrusi, užkandžiavusi.
„Aš niekad nevežu namo nevalytų
baravykų. Nuodėmė vežtis nevalytus iš miško. Gamtos samana,
spyglys ir jų negalima vežti iš
ten. Nusivalai grybą, viską palieki
miške, parsiveži švarius gražius“,
– tikina ji.
„Tik pareinu iš miško, ant
keptuvės sviesto ir mūsų maistas diena dienon – baravykai.
Truputį druskos, pipirų nereikia
barstyti“, – pataria ji. Anot jos,
taip gaunantys visą kompleksą
vitaminų B.
„Aš jokių vitaminų nenaudoju.
Ir man neskauda kojų, neskauda
raumenų, man neskauda nieko“,
– tikina ji. Teigia, kad baravykus
galima laikyti ir šaldytuve, neplauti jie gali pastovėti. „Aišku,
nereikia perlenkti lazdos ir laikyti
kaži kiek“, – įspėja ji.
„Per keturias praeitos savaitės
dienas kiek pririnkau, jau nežinau. Pagal mano netikslų, aišku,
skaičiavimą apie 1500 baravykų
per pusdienį dviese pririnkdavome kasdien“, – tikina ji.
Grybavusi Alytaus miškuose.
Sako, tiksliai miško nenurodysianti. Turinti tokių vietelių, kur
ir dabar nuėjusi pora kašikų vien
baravykų parsineštų. Viena tokia
ypatinga vieta – šerniuko vieta.
„Prieš trejus metus ten radau
negyvą šerniuką. Tuomet maras
siautė, tad kviečiau veterinarus.
Dabar iš tos vietos, kada benueičiau, pora kašikų baravykų vos
partempiu. Ten labai gera vieta.

Pastarąsias dienas Vilma sakosi pakliuvusi į pasaką — tikrą baravykų
karalystę. Kitokių grybų ji nerenka.
Jau sakiau žvakutę uždegsiu tam
šerniukui“, – ir juokais, ir rimtai
kalba ji.
Pilni miškai baravykų, tik aklas
gali nerasti. Tiesa, sutinka, kad
Lazdijų rajono miškuose dar tik
kai kur randasi baravykų.
„Susilažinome, kad Kalniškės
miške baravykų nėra. Maniškis
sakė, kad yra. Pralaimėtojas perka
tris kilogramus „Sostinės“ saldainių. Važiuosiu pirkti. Radome
vieną vienintelį“, – pasakoja ji,
nesuprasdama, kaip jis ten užaugęs toks didžiulis, mat daugiau
jokių grybų nematę, išskyrus
žvynabudes, kurių pilna.
Pasipylė baravykai jau ne tik
Alytaus miškuose Prienų link
važiuojant, Daugų, Kalesnykų,
Varčios miškuose, bet ir Varėnoje,
Merkinėje jų apstu.
„Bet ir žmonių. Į miško gilumą nueini kokia du su puse
kilometro ir vis tiek grybautojų
sutinki“, – pasakoja ji. Tikina,
kad jau nesusilaikiusi ir mamai
net pasakiusi, kad šį sekmadienį
jokioje bažnyčioje tiek žmonių
nebuvę, kiek miškuose.
„Visi miškai buvo mašinomis
aplipę. Kaip skiedra ant skiedros,
taip žmogus ant žmogaus miškuose“, – pasakoja ji.
Anot užkietėjusios grybautojos, baravykai dabar slepiasi lapuočiuose miškuose, prie raistų,
kur drėgniau, drebulynuose, kur
drebulės jaunos, sulig žmogaus
ūgiu, o žolė iki kelių lietaus suguldyta.
„Ten tikra baravykų karalystė.
Aš jau sapnuoju juos ir, atrodo,
nereikia, bet negali nerinkti. Jau
„liga“. Nuo to azarto rinkti baravykus tiek adrenalino, kad jau
neužmiegu. Rodos, kiekvieną baravyką matau. O dar juk grįžus iš
miško reikia sumarinuoti, darbuojuosi iki išnaktų“, – su tikra

grybautojos aistra pasakoja ji.
„Penktadienį nurinkusi, o šeštadienį, sekmadienį tose pačiose
vietose vėl baravykėlių pilna“,
– tikina ji. Anot jos, kartais net
pagalvoji, iš kur ten jie, juk jų
nė nematai, tik ateini kitą rytą ir
vėl dedi krepšin. „Nueini ir nėra
kur kojos pastatyti, tiek baravykų
aplink“, – pasakoja ji. Tikina, kad
sekmadienį žmonės baravykus
karučiais vežę.
Surinktus baravykus Vilma paprastai dalijanti į tris dalis: viena
sau marinuoti, tuo paslaptingu
senuoju receptu, kitus padovanojusi: už tai gavusi paltį lašinių
ir vištą gigantę, vos pakėlusi nusinešti, trečius pardavusi tiems,
kurie bijo erkių, neturi laiko, ar
mandruoliams, turintiems pinigų
ir galintiems sau valgyti baravykus į mišką kojos nekeldami.
„Šeštadienį po 10 eurų už kilogramą baravykų, sekmadienį po
septynis eurus gavusi. Už kašiką,
kurį vos pavelki, – 50 eurų“, –
kainas susako ji. Po jokias grybų
supirktuves nevaikštanti, nėra reikalo. „Tiek norinčių pirkti baravykų yra, kad tik grybaukite ir
tikrai nupirks. Nespėsite rinkti“,
– tikina ji.
Tiesa, jau paskutinės grybavimo dienos, mat keičiasi mėnulis,
pilnatis pereina į delčią, grybai
bus sukirmiję. „Suskubus šiomis
dienomis dar tikrai surasite, mat
dygimas dar bus. Kaip tik po
lietaus. Aš ir pati dar lėksiu“, –
pataria nesnausti tiems, kas dar
nori baravykų pasirinkti.
Per grybavimo sezoną ji sukarianti ne vieną tūkstantį kilometrų, mat knietėte knieti patikrinti
ne tik savo krašto miškus. Įspėja,
erkių yra ir ji parsinešusi. „Bet gal
erkė erkės nekanda“, – kvatoja
grybautoja.
agroeta.lt
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KETVIRTADIENIO AIDAS

Aidas Kelionis
Kažkada šviesaus atminimo maestro
ir reperis Lukas dainavo: „Laiko nesustabdysi / Ir neatsuksi atgal / Prieš
laiką lygūs visi / Laikas – visagalis.“
Kad laiko nesustabdysi, žino visi, nors
galima sustabdyti laikrodį išėmus iš
jo elementą. Tuomet laikrodis neis,
o stovės. Nors laikas eina ar bėga be
kojų. Be to, sustojęs laikrodis du kartus per parą rodo teisingą laiką. Tad
net stovėdamas jis nėra visiškai nereikalingas daiktas, nes jeigu namuose
nėra kitų laikrodžių, tai nors dukart
per parą sužinai teisingą laiką, o juk
tai nėra taip mažai.
Minėtoje dainoje sakoma, kad laiko
neatsuksi atgal. Bet kiekvieną rudenį,
paskutinį spalio savaitgalį, mes laikrodžius valanda atsukam atgal, tokiu
būdu paneigdami dainos žodžius, kad
laiko neatsuksi atgal. Žinoma, laiką
atsukame tik valanda atgal, bet yra
daug žmonių, kurie norėtų laiką atsukti atgal dešimt ir dvidešimt metų,
kai buvo jauni, gražūs ir dar pajėgūs, ir mergos dar duodavo. Be abejo,
niekas nenori laiko pasukti į priekį.
Na, pasukti laiką tik valandą į priekį
dar nieko tokio, bet jeigu pasuktum
laiką trisdešimt metų į priekį, tai iš
gražaus ir žavaus jaunuolio gali virsti
drebančiu seneliu. Biurokratai, rudenį
mums dovanodami valandą, ją atsiima
pavasarį, paskutinį kovo savaitgalį
pasukdami laikrodžius į priekį. Taip
žmonės, du kartus per metus sukinė-

dami laikrodžius, paneigia žodžius, kad
laiko neatsuksi atgal arba nepasuksi į
priekį.
Todėl rudenį ir pavasarį nutinka daug
įvykių, kurie mus visus pralinksmina
ir gyvenimą padaro ne tokį prėską ir
liūdną. Per televiziją, radiją ir spaudą
be reikalo praneša apie laiko įvedimą,
nes antraip žymiai pralinksmintų aplinkinius. Štai paskutinį spalio savaitgalį
tu pamiršti atsukti laikrodį valanda atgal ir vietoj to, kad darbe pasirodytum
lygiai aštuntą valandą, jame atsiduri
septintą ryto. Dar ryte atsikėlęs pastebi,
kad kaimynai įtartinai tylūs ir ramūs ir
kažkodėl nesiruošia į darbus ar tvarkyti
reikalų. Važiuodamas automobiliu, pastebi, jog ir automobilių mažiau negu
įprastai, o nuvykęs ir norėdamas prie
darbovietės pasistatyti automobilį, nepajauti jokių nepatogumų, nes ji beveik
tuščia. O pravėrus darbovietės duris,
sutiktas sargas besišypsodamas rodo
į laikrodžio rodyklę, kuri artėja prie
septintos valandos ryto...
Atėjus paskutiniam kovo savaitgaliui, pamiršti laikrodžio rodyklę pasukti
valandą į priekį ir atsikėlęs ryte septintą, stovėdamas prie lango vienomis
trumpikėmis, matai, kad lauke nebelikę
kaimynų automobilių, dar spėji pastebėti paskutinio išvažiuojančio galą.
Nustebęs, kad šiandien visi tokie ankstyvi, kaitiesi vandenį ir neskubėdamas į
puodelį beriesi kelis šaukštelius kavos.
Likus dvidešimčiai minučių iki aštuntos valandos ryto sėdi į automobilį ir
neskubėdamas važiuoji į darbą. Stebiesi, kodėl kelias toks tuščias ir nematyti
tų iš matymo pažįstamų automobilių,
kuriuos įprastai pastebi kasdien vykdamas šiuo maršrutu. Atvažiuoji prie
darbovietės, ir nors įprastai prieš aštuntą valandą ryto kiek paieškojus dar
būna galima rasti vietelę automobiliui
pastatyti – šį kartą automobilių net tiršta. Tuomet tave aplanko nuojauta, kad
kažkas čia šį rytą ne taip. Įėjęs į darbovietę, pamatai kabantį laikrodį, kuris
rodo devintą valandą ryto...
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Kviečiame
apsilankyti!

LRT TV
2020. 09.1
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,

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

nalinė policija“.
10.35 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Vakaras su Edita.
13.00 Pasaulio puodai.
14.00 Žinios. Sportas.

Orai.
14.20 Laba diena,

Lietuva.
16.30 Kūrybingumo

mokykla.
16.45 „Seselė Beti“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Daiktų istorijos.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 LR Seimo rinkimų
debatai.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Asmens sargybinis“.
24.00 „Alpių detektyvai“.
0.45 Klausimėlis.
1.00 LRT radijo
žinios.
1.05 Klauskite
daktaro.
2.00 LRT radijo
žinios.
2.05 Daiktų istorijos.
3.00 Panorama.
3.30 Dienos tema.
3.50 Sportas. Orai.
4.00 LRT radijo
žinios.
4.05 Vakaras su Edita.
5.00 LRT radijo
žinios.
5.05 „Tarnauti ir ginti“.
LNK
6.30 „Iš širdies į širdį“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

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

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

Bučiuoju. Rūta.

Darbo laikas:
I–V nuo 8.30 iki 17.30 val.
- – nuo 13.00 iki 14.00 val.
pietus

21.00 „Rimti reikalai 3“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 PREMJERA. „9/11“.
0.20 „Mirtinas ginklas“.
1.15 „Privatus

detektyvas Nikis
Larsonas“.
2.55 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
4.25 Alchemija. VDU
karta.
4.55 RETROSPEKTYVA.

istorija“.
TV3
6.25 „Transformeriai.

Maskuotės meistrai“.
6.55 „Elena iš Avaloro“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.55 Gero vakaro šou.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Palaužti sparnai“.
12.00 „Tikroji žvaigždė“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.
14.45 Loterija „Kenoloto“.
14.47 „Parduotas gyvenimas“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Farai.
20.30 „Moterys meluoja
geriau“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Organų vagys“.
22.15 Loterijos „Jėga“ ir
„Kenoloto“.
22.18 „Organų vagys“.
0.10 „Perėja“.
1.10 „24 valandos.
Palikimas“.
2.00 „Tironas“.
3.00 „Ką mes veikiame
šešėliuose“.
3.25 Juokingiausi
Amerikos namų
vaizdeliai.
3.50 „Perėja“.
4.45 Ekstrasensų
mūšis.
BTV
6.25 „Strėlė“.
7.25 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.35 „Nepataisomi“.
9.35 „Ekstrasensai tiria“.
10.35 „Kobra 11“.
11.35 „Kondoras“.
12.35 „Nusivylusios namų

šeimininkės“.
13.35 „Mano virtuvė

geriausia“.
14.55 „Nepataisomi“.
16.00 „Ekstrasensai tiria“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „Strėlė“.
19.30 „Kondoras“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Neramumai

Bronkse“.
22.50 „Akivaizdus ir

tikras pavojus“.
1.35 „Būk ekstremalas“.
2.25 „Nusivylusios namų

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

Pokalbiai.
8.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
9.00 „Brangioji, aš

perskambinsiu“.
9.30 Skonio reikalas.
10.00 „Vieno nusikaltimo

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

perskambinsiu“.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Paslaptys“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Alfa taškas.
17.00 Laikykitės ten.

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

slenkščiai“.
19.00 Žinios.
19.20 Orai.
19.25 „Pozicija“.
20.00 Žinos.
20.20 Orai.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laikykitės ten.

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

istorija“.
3.20 Laikykitės ten.

Pokalbiai.
4.00 Alfa taškas.
4.25 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
4.45 „Reali mistika“.

Holivudo užkariautojas“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 3 minutės iki kino.
21.33 „Troškulys“..
23.00 Čia – kinas.
23.30 Euromaxx.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Žagarės vyšnių
festivalis 2015.
1.30 Šoka Lietuva.
1.40 Duokim garo!
3.05 Klausimėlis.
3.20 Literatūros pėdsekys.
3.45 Mokslo sriuba.
4.15 Tarp dalių (ne)
plojama.
4.40 „Gatvės mokslas“.
5.05 Skambantys pasauliai su Nomeda
Kazlaus. Svečias
pop megažvaigždė
Dieter Bohlen
(Vokietija).
TV1
7.00 „Tėvas Motiejus“.
8.10 „Dvi širdys“.
10.10 „Akloji“.
12.25 „Privatūs detek-

tyvai“.
13.30 „Detektyvė Rizoli“.
14.30 „Danė Lovinski“.
15.30 „Naujokai“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Balta – meilės

spalva“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Žagarės vyšnių

festivalis 2015.
7.00 Gustavo enciklopedija.
7.30 „Džiunglių knyga.
Iškyla į gamtą“.
7.40 „Šervudo padauža
Robinas Hudas“.
7.55 „Artūras ir minimukai“.
8.20 Ekologiška.
8.45 Tėčio reikalai.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
11.45 Klausimėlis.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
12.40 Literatūros pėdsekys.
13.10 Kultūringai su
Nomeda.
14.00 Euromaxx.
14.30 Į sveikatą!
14.55 „Belzenas. Nepapasakota istorija“.
15.50 „Džiunglių knyga.
Iškyla į gamtą“.
16.00 „Šervudo padauža
Robinas Hudas“.
16.15 „Artūras ir minimukai“.
16.40 Gustavo enciklopedija.
17.10 „Dvynukės“.
17.55 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi“.
18.40 „Gatvės mokslas“.
19.05 Veranda.
19.35 „Samas Spiegelis.

19.00 „Danė Lovinski“.
20.00 „Naujokai“.
21.00 PREMJERA.

„Prancūziška
žmogžudystė.
Žmogžudystės
Lotaringijoje“.
23.00 „Aukštakulnių
kerštas“.
0.55 „Mano likimas“.
2.35 „Vera. Kraujas ir
kaulai“.
4.10 „Tėvas Motiejus“.
TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Univeras. Naujas

bendrikas“.
9.00 Praeities žvalgas.
9.30 „Ant ratų“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Vedęs ir turi

vaikų“.
12.30 „Makgaiveris“.
13.30 Topmodeliai.
14.30 „Saša ir Tania“.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Univeras. Naujas

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

vaikų“.
20.00 „Nuogi ir įbauginti“.
21.00 „Geras žmogus“.
23.10 Sandėlių karai.
0.10 „Kvantikas“.
1.10 „Nusikalstami

protai. Kitapus
sienų“.
2.45 „Rouzvudas“.
3.35 Pavojingiausi pasaulio vairuotojai.
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LRT TV

17.55 Namų idėja su
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,
Lietuva.
9.00 „Alpių detektyvai“.
9.45 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.35 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Stilius.
13.00 Daiktų istorijos.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.30 Kūrybingumo
mokykla.
16.45 „Seselė Beti“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Vartotojų kontrolė.
19.30 Beatos virtuvė.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Auksinis protas.
22.55 „93-iasis reisas“.
0.50 „Gimtadienio
noras“.
2.15 Istorijos detektyvai.
3.00 Panorama.
3.30 Dienos tema.
3.50 Sportas. Orai.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Beatos virtuvė.
5.00 LRT radijo žinios.
5.05 „Tarnauti ir ginti“.
LNK
6.30 „Iš širdies į širdį“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Pakvaišusi porelė“.
11.35 „Rimti reikalai 3“.
12.10 „Būrėja“.
13.30 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Našlaitės“.
15.30 „Juodvarnis“.
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 „Neįmanoma misija. Atpildo diena“.
23.55 „Noras“.
1.35 „Vidinis miestas“.
3.35 „9/11“.
5.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
TV3
6.25 „Transformeriai.

Maskuotės meistrai“.
6.55 „Elena iš Avaloro“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.55 Farai.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Palaužti sparnai“.
12.00 „Tikroji žvaigždė“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.
14.45 Loterija „Kenoloto“.
14.47 „Parduotas gyvenimas“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.

IKEA.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 „Sparnai“.
21.15 „Solo. Žvaigždžių
karų istorija“.
22.15 Loterijos „Jėga“ ir
„Kenoloto“.
22.18 „Solo. Žvaigždžių
karų istorija“.
0.05 „Viktoras Frankenšteinas“.
2.10 „Organų vagys“.
4.00 „Henrio nusikaltimas“.

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Daiktų istorijos.
6.55 Išpažinimai.
7.25 „Koni ir draugai. Ti-

„Sparnai“, 19.30, TV3
22.58 Orai.
23.00 „Bušido ringas“.
23.30 Laikykitės ten.

Pokalbiai.
BTV
6.25 „Strėlė“.
7.25 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.35 „Nepataisomi“.
9.35 „Ekstrasensai tiria“.
10.35 „Kobra 11“.
11.35 „Kondoras“.
12.35 „Nusivylusios namų

šeimininkės“.
13.35 „Mano virtuvė

geriausia“.
14.55 „Nepataisomi“.
16.00 „Ekstrasensai tiria“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „Strėlė“.
19.30 „Amerikietiškos

imtynės“.
21.30 Operacija „Kardžuvė“.
23.35 „Neramumai
Bronkse“.
1.20 „Būk ekstremalas“.
2.10 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
Dzūkijos TV
5.29 Programa.
5.30 Nauja diena.
6.30 Alfa taškas.
7.00 Laikykitės ten.

Pokalbiai.
8.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
9.00 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
9.30 Skonio reikalas.
10.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Paslaptys“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Pagaliau savaitgalis.
17.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
18.00 „Žemės ir laiko
prakalbinimas“.
18.30 „Dzūkiška pynė“.
19.00 Žinios.
19.20 Orai.
19.25 „Svečiuose pas
Marceliutę“.
20.00 Žinos.
20.20 Orai.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.

šeštadienis
, rugsėjo 12 d. Saulė teka 6.45, leidžiasi 19.44, dienos ilgumas
12.59. Delčia. Vardadieniai: Gvidas, Marija, Tolvaldas, Vaidmantė.

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

istorija“.
3.20 Laikykitės ten.

Pokalbiai.
4.00 „Bušido ringas“.
4.25 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
4.45 „Reali mistika“.
5.35 Pagaliau savaitgalis.
6.00 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Žagarės vyšnių

festivalis 2015.
6.50 Šoka Lietuva.
7.00 Gustavo enciklopedija.
7.30 „Džiunglių knyga.
Iškyla į gamtą“.
7.40 „Šervudo padauža
Robinas Hudas“.
7.55 „Artūras ir minimukai“.
8.20 Čia – kinas.
8.45 Veranda.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
11.45 Klausimėlis.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė.
12.40 Stop juosta.
13.10 Stambiu planu.
14.00 Tarp dalių (ne)
plojama.
14.30 Smalsumo genas.
14.55 „Samas Spiegelis.
Holivudo užkariautojas“.
15.50 „Džiunglių knyga.
Iškyla į gamtą“.
16.00 „Šervudo padauža
Robinas Hudas“.
16.15 „Artūras ir minimukai“.
16.40 Gustavo enciklopedija.
17.10 „Dvynukės“.
17.55 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi“.
18.40 „Gatvės mokslas“.
19.05 Stop juosta.
19.35 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Premjera. „Tylos
minutė“.
23.00 Irenos Starošaitės
koncertas „Dvylika
meilės akimirkų“.

24.00 DW naujienos rusų

kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Žagarės vyšnių

festivalis 2015.
1.40 „Schindleris“.
3.00 „Troškulys“..
4.30 Šoka Lietuva.
4.40 „Gatvės mokslas“.
5.05 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per
Ukrainą“.
TV1
7.00 „Tėvas Motiejus“.
8.10 „Dvi širdys“.
10.10 „Akloji“.
12.25 „Privatūs detek-

tyvai“.
13.30 „Detektyvė Rizoli“.
14.30 „Danė Lovinski“.
15.30 „Naujokai“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Balta – meilės
spalva“.
19.00 „Danė Lovinski“.
20.00 „Naujokai“.
21.00 PREMJERA.
„Midsomerio
žmogžudystės XXI.
Laimikis“.
23.05 „Kol mes gyvi“.
1.15 „Mano likimas“.
2.55 „Prancūziška
žmogžudystė.
Žmogžudystės
Lotaringijoje“.
4.30 „Tėvas Motiejus“.
TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Univeras. Naujas

bendrikas“.
9.00 Statybų gidas.
9.30 „Ant ratų“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Vedęs ir turi

vaikų“.
12.30 „Makgaiveris“.
13.30 Topmodeliai.
14.30 „Saša ir

Tania“.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Univeras. Naujas

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

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

Pasaulio pakrašty“.
1.25 „Dievo šarvai“.
2.55 „Kikboksininkas 2.

Sugrįžimas“.
4.25 „Nusikalstami
protai. Kitapus
sienų“.

ranozaurų karaliaus
paslaptis“.
9.00 Labas rytas,
Lietuva.
11.50 Pasaulio dokumentika. Premjera.
„Japonijoje su Sue
Perkins“.
12.40 Pasaulio dokumentika. Premjera. „Nepaliesta Korėja“.
13.45 „Jaunasis Montalbanas. Trečioji
paslaptis“.
15.30 Žinios. Orai.
15.45 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Keliai. Mašinos.
Žmonės.
18.30 Klausimėlis.
18.55 Eurolygos
ikisezoninis
turnyras. Kauno
„Žalgiris“–Atėnų
„Panathinaikos“.
21.00 Panorama.
21.22 Sportas. Orai.
21.30 Dainuok su manim.
23.45 Premjera. „Atsisveikinimai“.
1.20 „93-iasis reisas“.
3.10 „Tylos minutė“.
4.40 Pasaulio dokumentika. „Japonijoje su
Sue Perkins“.
5.30 Ekologiška.
LNK
6.35 „Stivenas

Visata“.
7.20 „Nepaprastas

Gumuliuko gyvenimas“.
7.45 „Ogis ir tarakonai“.
8.10 „Monstrai prieš
ateivius“.
8.40 „Tomo ir Džerio
šou“.
9.05 „Vasaros stovyklos
sala“.
9.35 „Tinginių miestelis“.
10.00 PREMJERA. „Didžioji skruzdėlyčių
karalystė 2“.
11.50 „Maksas“.
14.05 „Mažylis“ Tomis“.
16.00 „Hačiko. Šuns
istorija“.
17.55 Gyvūnų pasaulis.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 „Gandrų siuntų
tarnyba“.
21.15 „Persėdimas“.
23.00 PREMJERA.
„Supergreiti“.
1.00 „Neįmanoma misija. Atpildo diena“.
TV3
6.30 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
7.00 „Žvaigždžių karai.

Sukilėliai“.
7.30 „Supermergaitės“.
8.00 Kitsy.

8.30 Virtuvės istorijos.
9.00 Gardu Gardu.
10.00 Tėvų darželis.
10.30 Būk sveikas!
11.00 Penkių žvaigždučių

būstas.
11.30 Būk profesionalas.
12.00 „Delfinai iš arti“.
13.05 „Lobių planeta“.
14.45 Loterija „Kenoloto“.
14.47 „Lobių planeta“.
14.55 „Kitame kūne“.
16.45 Ekstrasensų mūšis.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 galvOK.
19.35 Eurojackpot.
19.40 galvOK.
21.00 „Mano meilė

karantinas“.
22.00 „Pokerio princesė“.
22.15 Loterijos „Jėga“ ir
„Kenoloto“.
22.18 „Pokerio princesė“.
0.55 „Kolumbiana“.
2.45 „Naktis patrulinėje
mašinoje“.
4.45 „24 valandos.
Palikimas“.
BTV
6.00 „Geriausi šuns

draugai“.
7.00 „Pričiupom!“.
7.30 „Juodasis sąrašas“.
8.30 „Pričiupom!“.
9.00 Sveikatos kodas.
9.30 Sveikatos kodas,

televitrina.
10.00 „Augintinių talentų

šou“.
10.30 „Didieji gyvūnai.

Paskutiniai
milžinai“.
11.30 „Pričiupom!“.
12.00 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.
13.00 „Gordono Ramzio
virtuvės košmarai.
Revizija“.
14.10 „Pragaro virtuvė“.
15.10 „Reali mistika“.
16.15 „Ekstrasensai tiria“.
18.25 „Pavojingi kaimynai“.
19.30 „Jūrų pėstininkai“.
20.30 „Juodasis sąrašas“.
21.30 „Melo pinklės“.
0.00 „Baubas 3“.
1.50 „Operacija „Kardžuvė“.
Dzūkijos TV
6.59 Programa.
7.00 „Brangioji, aš

perskambinsiu“.
7.20 „TV Europa

pristato. Vyrų
šešėlyje. Marijona
Rakauskaitė“.
7.55 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
9.00 „Bušido ringas“.
9.30 Kaip gyveni? Ačiū,
Vilniuje.
9.45 Keliauk su reporteriu.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Pagaliau savaitgalis.
11.00 Grilio skanėstai.
12.00 „Netikėtas teisingumas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.

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

galis.
19.00 Kitoks pokalbis su

Edvardu Žičkumi.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Koncertas „Teno-

riada“.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
0.00 Grilio skanėstai.
1.00 „Netikėtas teisingumas“.
2.50 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
4.20 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
5.00 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
5.40 Vantos lapas.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Auksinis protas.

Vasara.
7.15 Klausimėlis.
7.30 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas.
„Lietuvos sąžinė“
– Petras Leonas“.
8.00 Pradėk nuo savęs.
8.30 Smalsumo genas.
9.00 Į sveikatą!
9.30 Ekologiška.
10.00 Čia – kinas.
10.30 Tarp dalių (ne)
plojama.
11.00 Kas geresnio,
kaimyne?
11.30 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
12.00 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
12.30 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė.
13.00 Išpažinimai.
13.30 Mūšio laukas.
14.00 Euromaxx.
14.30 Muzikinis pokalbių
šou „Vakarėja“ su
Martynu Starkumi.
16.00 „Erdvės menas.
Architekto Otto
Wagnerio estetika
ir funkcionalumas“.
16.30 Tėčio reikalai.
17.00 Veranda.
17.30 Skambantys pasauliai su Nomeda
Kazlaus. Svečias
smuiko žvaigždė
Vadim Repin
(Austrija).
18.25 Klausimėlis.
18.40 Pasaulio puodai.
19.35 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių

Europa.
20.30 „Vorų ratilinis“.
21.00 Panorama.
21.22 Sportas. Orai.
21.30 „Užgrobimas

Šiaurės jūroje“.
23.10 Grupės „Mannazz“

koncertas.
0.40 Dabar pasaulyje.
1.05 Mūsų miesteliai.

Kybartai.
2.00 „Gimtadienio

noras“.
3.25 Pradėk nuo savęs.
3.50 Mūšio laukas.
4.15 Euromaxx.
4.45 Auksinis protas.

Vasara.
TV1
6.15 „Akloji“.
7.45 „Anthonis Bour-

dainas. Nepažįstami kraštai“.
8.45 „Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.45 „Tėvas Motiejus“.
11.00 „Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson
receptai“.
12.00 „Mylėk savo sodą“.
13.05 „Akloji“.
14.45 „Šviežias maistas.
Anos Olson
receptai“.
15.45 „Širdele mano“.
17.45 „Velvet“ kolekcija“.
18.50 „Akloji“.
19.50 „Būrėja“.
21.00 „Vidurnakčio
saulė“.
23.20 „Fortitudas“.
1.10 „Kol mes gyvi“.
3.00 „Midsomerio
žmogžudystės XXI.
Laimikis“.
TV6
6.00 „Kietuoliai“.
6.30 „Rizikingiausi skry-

džiai pasaulyje“.
7.30 Jukono auksas.
8.30 „Rizikingiausi skry-

džiai pasaulyje“.
9.30 Statybų gidas.
10.00 Autopilotas.
10.30 „Laukinė Meksika“.
11.30 „Turtuolis vargšas“.
13.00 „Laukinė Meksika“.
14.00 Išlikimas.
15.00 Pragaro kelias.
16.00 Jukono auksas.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 „Vienas“.
19.00 Kaukės.
20.00 „Kobra 11“.
21.00 Žinios.
21.55 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 „Pagrobimas 2.

Neišvengiamas
kerštas“.
23.50 „Karibų piratai.
Pasaulio pakrašty“.
2.50 „Geras žmogus“.

„Gandrų siuntų tarnyba“, 19.30, LNK

12

Dzūkų žinios Nr. 37 / 2020 09 10 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt

Eteris
Sekmadienis
, rugsėjo 13 d. Saulė teka 6.47, leidžiasi 19.42, dienos ilgumas
12.55. Delčia. Vardadieniai: Barmantas, Barvydė.

LRT TV

Sukilėliai“.
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių
Europa.
7.00 Šventadienio
mintys.
7.30 Klausimėlis.
8.00 Gyventi kaime
gera.
8.30 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite.
9.00 „Hanso Kristiano
Anderseno
pasakos. Undinėlė“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.30 Gamina vaikai.
12.00 Šiluvos atlaidai.
13.50 „Mis Marpl. Lavonas bibliotekoje“.
15.30 Žinios. Orai.
15.45 Istorijos detektyvai.
16.30 „Bloga mergaitė“.
17.00 Piniginės reikalai.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Duokim garo!
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
21.30 „Centrinė žvalgyba“.
23.20 „Užgrobimas
Šiaurės jūroje“..
1.00 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite.
1.30 Auksinis protas.
2.50 „Atsisveikinimai“.
4.25 „Mis Marpl. Lavonas bibliotekoje“.
LNK
6.20 „Stivenas Visata“.
7.05 „Nepaprastas

Gumuliuko gyvenimas“.
7.30 „Ogis ir tarakonai“.
8.00 „Monstrai prieš
ateivius“.
8.25 „Tomo ir Džerio
šou“.
8.50 „Vasaros stovyklos
sala“.
9.20 „Tinginių miestelis“.
9.45 „Gerokai keistas
filmas“.
10.50 „Maksas 2. Baltųjų
rūmų didvyris“.
12.35 „Ponas Bynas“.
13.05 „Policijos akademija 2. Pirmoji
užduotis“.
14.55 „Oušeno tryliktukas“.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 PREMJERA.
Kaukės.
22.00 PREMJERA.
„Tamsusis bokštas“.
23.50 „Penktadienis,
13-oji“.
1.40 „Persėdimas“.
TV3
6.00 Sveikatos medis.
7.00 „Žvaigždžių karai.

7.30 „Supermergaitės“.
8.00 Kitsy.
8.30 Svajonių ūkis.
9.00 Sveikata.lt.
9.30 La Maistas.
10.00 Pasaulis pagal

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,

moteris.
11.00 Svajonių sodai.
12.00 Žalioji byla.
12.30 „Zogas“.
13.05 „Maloningasis

vaiduoklis“.
14.45 Loterija „Kenoloto“.
14.47 „Maloningasis

vaiduoklis“.
15.05 „Asteriksas ir

Obeliksas. jos didenybės tarnyboj“.
17.25 „Tai – mes“.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 X Faktorius.
Žvaigždės.
22.00 „Narkotikų karas“.
22.15 Loterijos „Jėga“ ir
„Kenoloto“.
22.18 „Narkotikų karas“.
0.35 „Solo. Žvaigždžių
karų istorija“.
2.55 „Pokerio princesė“.
BTV
6.30 Lietuvos galiūnų

čempionatas. II
etapas. Šilalė.
7.30 „Juodasis sąrašas“.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Lietuvos galiūnų
čempionatas III
etapas. Kražiai.
10.00 „Augintinių talentų
šou“.
10.30 „Diena laukinėje
gamtoje“.
11.30 „Pričiupom!“.
12.00 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.
13.00 „Gordono Ramzio
virtuvės košmarai.
Revizija“.
14.10 „Pragaro virtuvė“.
15.10 „Reali mistika“.
16.15 „Ekstrasensai tiria“.
18.25 „Pavojingi kaimynai“.
19.30 „Jūrų pėstininkai“.
20.30 „Juodasis sąrašas“.
21.30 „Legendų biuras“.
22.45 „Sūnus paklydėlis“.
23.45 „Fargo“.
1.55 „Melo pinklės“.
3.55 „Baubas 3“.
Dzūkijos TV
5.59 Programa.
6.00 Koncertas „Teno-

riada“.
8.00 Pinigų karta.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Kryptys LT.
9.30 Kaip gyveni? Ačiū,

Vilniuje.
9.45 Keliauk su reporteriu.
10.00 Šiandien kimba.
11.00 Partizanų keliais.
11.30 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
12.00 „Netikėtas teisingumas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.

pirmadienis
, rugsėjo 14 d. Saulė teka 6.49, leidžiasi 19.39, dienos ilgumas
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„Žavusis žudikas Tedas Bandis“, 21.00, TV1
16.30 „24/7“.
17.30 Nauja diena.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Kryptys LT.
19.00 Gyvenimas.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Paprasti rinkimai“.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten.

Pokalbiai.
0.00 Šiandien kimba.
1.00 „Netikėtas teisingumas“.
2.50 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
4.20 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
5.00 Kaimo akademija.
5.20 Mažos Mūsų
Pergalės.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Duokim garo!
7.30 Krikščionio žodis.
7.45 Prisikėlimo liudy-

tojai.
8.00 Kelias.
8.30 Kultūrų kryžkelė.

2.40 „Kino juostos.

Rudenį“.
3.00 7 Kauno dienos.
3.30 Literatūros pėdsekys.
4.00 Kelias.
4.30 Grupės „Mannazz“
koncertas.
TV1
6.15 „Akloji“.
7.45 „Anthonis Bour-

dainas. Nepažįstami kraštai“.
8.45 „Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.45 „Tėvas Motiejus“.
11.00 „Džeimis gamina
Italijoje“.
12.00 „Mylėk savo sodą“.
13.00 Sveikinimai.
15.45 „Širdele mano“.
17.45 „Velvet“ kolekcija“.
18.50 „Akloji“.
19.50 „Būrėja“.
21.00 PREMJERA. „Žavusis žudikas Tedas
Bandis“.
23.15 „Aklas pasimatymas“.
1.10 „Fortitudas“.
3.00 „Vidurnakčio
saulė“.

Menora.
9.00 Pasaulio Lietuva.
10.00 Atspindžiai.
10.30 Literatūros pėd-

sekys.
11.00 Stop juosta.
11.30 7 Kauno dienos.
12.00 Mokslo sriuba.
12.30 „Bilė“.
14.15 Šoka Lietuva.
14.25 „Koni ir draugai. Tiranozaurų karaliaus
paslaptis“.
16.00 Dainų dainelė
2020.
17.30 Kultūringai su
Nomeda.
18.30 Stambiu planu.
19.30 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Gustav Mahler
„Daina apie žemę“.
22.15 „Bilė“.
24.00 „Centrinė žvalgyba“.
1.45 „Burmistras. Konstantinas Stašys“.

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

kablys.
10.00 Praeities žvalgas.
10.30 „Laukinė Meksika“.
11.30 „Turtuolis vargšas“.
13.00 „24 valandos

Žemėje“.
14.00 Išlikimas.
15.00 Pragaro
kelias.
16.00 Jukono auksas.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 „Vienas“.
19.00 Kaukės.
20.00 „Kobra 11“.
21.00 Žinios.
21.55 Sportas.
21.58 Orai.
22.30 „Nėra ką prarasti“.
0.40 „Pagrobimas 2.
Neišvengiamas
kerštas“.

Lietuva.
9.00 „Alpių detektyvai“.
9.45 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.35 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Savaitė.
13.00 Beatos virtuvė.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.30 Kūrybingumo
mokykla.
16.45 „Seselė Beti“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Zachor. Atsimink.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 LRT forumas.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Babilonas Berlynas“.
23.50 „Alpių detektyvai“.
0.40 Keliai. Mašinos.
Žmonės.
1.05 Klauskite daktaro.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Zachor. Atsimink.
3.00 Panorama.
3.30 Dienos tema.
3.50 Sportas. Orai.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 LRT forumas.
5.00 LRT radijo žinios.
5.05 „Tarnauti ir ginti“.
LNK
6.30 „Iš širdies į širdį“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Pakvaišusi porelė“.
11.30 „Kvailiai šėlsta“.
12.10 „Būrėja“.
13.30 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Našlaitės“.
15.30 „Juodvarnis“.
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
17.30 „Stebuklas“.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Nuo... Iki...
21.00 „Rimti reikalai 3“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.28 Telefoninė loterija
1634.
22.30 „Nakties įstatymai“.
1.00 „Mirtinas ginklas“.
1.50 „Tamsusis bokštas“.
3.20 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
4.50 „Kalnietis“.
TV3
6.25 „Transformeriai.

Maskuotės meistrai“.
6.55 „Elena iš Avaloro“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.

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

16.28 Orai.
16.30 Alfa taškas.
17.00 Laikykitės ten.
18.00 „Žemės ir laiko

nimas“.
14.45 Kenoloto.
14.47 „Parduotas gyvenimas“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Karštai su tv3.lt.
20.30 „Moterys meluoja
geriau“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Dredas“.
22.15 Jėga ir Kenoloto.
22.18 „Dredas“.
23.55 „Perėja“.
0.55 „24 valandos.
Palikimas“.
1.45 Tironas.
2.45 „Ką mes veikiame
šešėliuose“.
3.10 Juokingiausi
Amerikos namų
vaizdeliai.
4.00 „Perėja“.
4.55 Ekstrasensų mūšis.

18.30 „Alytaus istorijos

BTV
6.30 „Strėlė“.
7.25 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.35 „Nepataisomi“.
9.35 „Ekstrasensai tiria“.
10.35 „Kobra 11“.
11.35 „Reali mistika“.
12.35 „Nusivylusios namų

šeimininkės“.
13.35 „Mano virtuvė

geriausia“.
14.55 „Nepataisomi“.
16.00 „Ekstrasensai tiria“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „Strėlė“.
19.30 „Kondoras“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Žaibiškas kerštas“.
23.05 „Jūrų pėstininkai“.
1.00 „Legendų biuras“.
2.05 „Sūnus paklydėlis“.
2.50 „Nusivylusios namų

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

Pokalbiai.
8.00 Pinigų karta.
8.30 Pagaliau savait-

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

prakalbinimas“.
slenkščiai“.
19.00 Žinios.
19.20 Orai.
19.25 „Tai – sportas“.
20.00 Žinos.
20.20 Orai.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
0.30 „Reali mistika“.
1.30 „Paslaptys“.
2.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.20 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
4.00 Alfa taškas.
4.25 Kaimo akademija.
4.45 „Reali mistika“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Skambantys pa-

sauliai su Nomeda
Kazlaus.
7.00 Gustavo enciklopedija.
7.30 „Džiunglių knyga.
Iškyla į gamtą“.
7.40 „Šervudo padauža
Robinas Hudas“.
7.55 „Artūras ir minimukai“.
8.20 Pradėk nuo savęs.
8.45 Tarp dalių (ne)
plojama.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
11.45 Klausimėlis.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kas geresnio,
kaimyne?
12.40 Krikščionio žodis.
12.55 Prisikėlimo liudytojai.
13.10 Kultūros diena.
14.05 Dainų dainelė
2020.
15.35 Po pamokų.
15.50 „Džiunglių knyga.
Iškyla į gamtą“.
16.00 „Šervudo padauža
Robinas Hudas“.
16.15 „Artūras ir minimukai“.
16.40 Gamina vaikai.
17.10 „Dvynukės“.
17.55 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi“.
18.40 „Gatvės mokslas“.
19.05 Išpažinimai.
19.35 Premjera. Mūsų

miesteliai. Kybartai.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 William Shakes-

peare. „Užsispyrėlės tramdymas“.
23.50 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo
kodas. Šv. apaštalų
Petro ir Povilo arkikatedra bazilika.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Dainuok su manim.
2.40 Irenos Starošaitės
koncertas „Dvylika
meilės akimirkų“.
3.45 Tėčio reikalai.
4.15 Smalsumo genas.
4.40 „Gatvės mokslas“.
5.05 Pasaulio Lietuva.
TV1
7.00 „Tėvas Motiejus“.
8.10 „Dvi širdys“.
10.10 „Akloji“.
12.30 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
13.30 „Detektyvė Rizoli“.
14.30 „Danė Lovinski“.
15.30 „Naujokai“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Balta – meilės
spalva“.
19.00 „Danė Lovinski“.
20.00 „Naujokai“.
21.00 „Kartu ne savo
noru“.
23.20 „Aukštakulnių
kerštas“.
1.15 „Mano likimas“.
2.50 „Žavusis žudikas
Tedas Bandis“.
4.35 „Tėvas Motiejus“.
TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 Autopilotas.
9.00 Būk profesionalas.
9.30 „Ant ratų“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Vedęs ir turi

vaikų“.
12.30 „Makgaiveris“.
13.30 Topmodeliai.
14.30 „Saša ir Tania“.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Univeras. Naujas

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

vaikų“.
20.00 „Nuogi ir įbauginti“.
21.00 „Kikboksininkas 3.

Karo menas“.
23.00 „30 dienų nakties“.
1.15 „Nusikalstami

protai. Kitapus
sienų“.

istorija“.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Kaip gyveni? Ačiū,

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

„Žaibiškas kerštas“, 21.00, BTV
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LRT TV
2020. 09.15
6.00 Lietuvos Respu-

LRT TV
2020. 09.1
6.00 Lietuvos Respu-

3.20 „Volkeris, Teksaso

10.00 „Vieno nusikaltimo

reindžeris“.
4.50 „Kalnietis“.

istorija“.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Paslaptys“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Alfa taškas.
17.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
18.00 „Žemės ir laiko
prakalbinimas“.
18.30 „Dzūkiška pynė“.
19.00 Žinios.
19.20 Orai.
19.25 „Dzūkiška pynė“.
20.00 Žinos.
20.20 Orai.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 Seimo rinkimų debatai „Mokyklinis
ugdymas“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
0.30 „Reali mistika“.
1.30 Seimo rinkimų debatai „Mokyklinis
ugdymas“.
2.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.20 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
4.00 Alfa taškas.
4.25 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
4.45 „Reali mistika“.

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,

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

nalinė policija“.
10.35 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Vartotojų
kontrolė.
13.00 Zachor. Atsimink.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.30 Kūrybingumo
mokykla.
16.45 „Seselė Beti“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite
daktaro.
19.30 (Ne)emigrantai.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių
Europa.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Premjera. „Užverbuotas 2“.
23.45 „Alpių detektyvai“.
0.30 Šventadienio
mintys.
1.00 LRT radijo
žinios.
1.05 Klauskite
daktaro.
2.00 LRT radijo
žinios.
2.05 (Ne)emigrantai.
3.00 Panorama.
3.30 Dienos tema.
3.50 Sportas. Orai.
4.00 LRT radijo
žinios.
4.05 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių
Europa.
5.00 LRT radijo
žinios.
5.05 „Tarnauti ir
ginti“.
LNK
6.30 „Iš širdies į širdį“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

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

Lietuva.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Bus visko.
21.00 „Rimti reikalai 3“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 „Bado žaidynės.

Strazdas giesmininkas. 2 dalis“.
1.10 „Nakties įstatymai“.

TV3
6.25 „Transformeriai.

Maskuotės meistrai“.
6.55 „Elena iš Avaloro“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.55 Karštai su tv3.lt.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Palaužti sparnai“.
12.00 „Tikroji žvaigždė“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.
14.45 Kenoloto.
14.47 „Parduotas gyvenimas“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Prieš srovę.
20.30 „Moterys meluoja
geriau“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Raudonoji aušra“.
22.15 Jėga ir Kenoloto.
22.18 „Raudonoji aušra“.
23.55 „Perėja“.
0.55 „24 valandos.
Palikimas“.
1.45 „Tironas“.
2.50 „Ką mes veikiame
šešėliuose“.
3.15 Juokingiausi
Amerikos namų
vaizdeliai.
4.05 „Perėja“.
4.55 Ekstrasensų mūšis.
BTV
6.30 „Strėlė“.
7.25 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.35 „Nepataisomi“.
9.35 „Ekstrasensai tiria“.
10.35 „Kobra 11“.
11.35 „Kondoras“.
12.35 „Nusivylusios namų

šeimininkės“.
13.35 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.55 „Nepataisomi“.
16.00 „Ekstrasensai tiria“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „Strėlė“.
19.30 „Kondoras“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Kitas pasaulis 4.
Pabudimas“.
22.40 „Žaibiškas kerštas“.
0.35 „Būk ekstremalas“.
1.30 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
Dzūkijos TV
5.29 Programa.
5.30 Nauja diena.
6.30 Alfa taškas.
7.00 Laikykitės ten.

Pokalbiai.
8.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
9.00 „Brangioji, aš

perskambinsiu“.
9.30 Pagaliau savait-

galis.

LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Žagarės vyšnių

festivalis 2015.
7.00 Gamina vaikai.
7.30 „Džiunglių knyga.

Iškyla į gamtą“.
7.40 „Šervudo padauža
Robinas Hudas“.
7.55 „Artūras ir minimukai“.
8.20 Smalsumo genas.
8.45 Išpažinimai.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
11.45 Klausimėlis.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
12.40 Kelias.
13.10 Skambantys pasauliai su Nomeda
Kazlaus. Svečias
smuiko žvaigždė
Vadim Repin
(Austrija).
14.00 7 Kauno dienos.
14.30 Mokslo sriuba.
14.55 Mūsų miesteliai.
Kybartai.
15.50 „Džiunglių knyga.
Iškyla į gamtą“.
16.00 „Šervudo padauža
Robinas Hudas“.
16.15 „Artūras ir minimukai“.
16.40 Gustavo enciklope-

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

nimas tęsiasi“.
18.40 „Gatvės mokslas“.
19.05 Ekologiška.
19.35 Premjera. „Lenk-

tynės iki pergalės.
Europa per II
pasaulinį karą“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Apgavikai“.
22.55 Istorijos detektyvai.
23.45 Klausimėlis.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Žagarės vyšnių
festivalis 2015.
1.40 Auksinis protas.
Vasara.
2.50 Kultūringai su
Nomeda.
3.45 Stop juosta.
4.15 Į sveikatą!
4.40 „Gatvės mokslas“.
5.05 Stambiu planu.
TV1
7.00 „Tėvas Motiejus“.
8.10 „Dvi širdys“.
10.10 „Akloji“.
12.30 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
13.30 „Detektyvė Rizoli“.
14.30 „Danė Lovinski“.
15.30 „Naujokai“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Balta – meilės
spalva“.
19.00 „Danė Lovinski“.
20.00 „Naujokai“.
21.00 „Vera. Plikledis“.
22.55 „Aukštakulnių
kerštas“.
0.50 „Mano likimas“.
2.35 „Kartu ne savo
noru“.
4.30 „Tėvas Motiejus“.
TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Univeras. Naujas

bendrikas“.
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 „Ant ratų“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Vedęs ir turi
vaikų“.
12.30 „Makgaiveris“.
13.30 Topmodeliai.
14.30 „Saša ir Tania“.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Univeras. Naujas
bendrikas“.
18.00 „Ant ratų“.
19.00 „Vedęs ir turi
vaikų“.
20.00 „Nuogi ir įbauginti“.
21.00 „Dievo šarvai. Operacija Vanagas“.
23.15 Sandėlių karai.
0.15 „Kvantikas“.
1.10 „Nusikalstami
protai. Kitapus
sienų“.
2.45 „Rouzvudas“.
3.35 Pavojingiausi pasaulio vairuotojai.
4.00 „Vaiduoklių ieškotojai“.

Trečiadienis

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,

Lietuva.
9.00 „Alpių detektyvai“.
9.45 Šoka Lietuva.
10.00 EK pirmininkės U.

von der Leyen metinis pranešimas.
11.00 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių
Europa.
13.00 (Ne)emigrantai.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.30 Kūrybingumo
mokykla.
16.45 „Seselė Beti“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite
daktaro.
19.30 Pasaulio puodai.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 LR Seimo rinkimų
debatai.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Premjera. „Medičiai. Florencijos
valdovai“.
23.55 „Alpių detektyvai“.
0.40 Piniginės reikalai.
1.05 Klauskite daktaro.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Pasaulio puodai.
3.00 Panorama.
3.30 Dienos tema.
3.50 Sportas. Orai.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Gyventi kaime
gera.
4.30 Klausimėlis.
5.00 LRT radijo žinios.
5.05 Kultūringai su
Nomeda.
LNK
6.30 „Iš širdies į širdį“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Pakvaišusi porelė“.
11.35 „Rimti reikalai 3“.
12.10 „Būrėja“.
13.30 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Našlaitės“.
15.30 „Juodvarnis“.
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 VIDO VIDeO.
21.00 „Rimti reikalai 3“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 PREMJERA. „Besivaikantys mirtį“.
0.50 „Mirtinas ginklas“.
1.40 „Bado žaidynės.
Strazdas giesmininkas. 2 dalis“.
3.45 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.

TV3
6.25 „Transformeriai.

Maskuotės meistrai“.
6.55 „Elena iš Avaloro“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.55 Prieš srovę.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Palaužti sparnai“.
12.00 „Tikroji žvaigždė“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.
14.45 Kenoloto.
14.47 „Parduotas gyvenimas“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Gero vakaro šou.
20.30 „Moterys meluoja
geriau“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Einšteinas“.
22.25 Vikinglotto.
22.30 „Einšteinas“.
23.15 Jėga ir Kenoloto.
23.18 „Einšteinas“.
0.00 „Perėja“.
1.00 „24 valandos.
Palikimas“.
1.55 „Amerikiečiai“.
2.50 „Ką mes veikiame
šešėliuose“.
3.15 Juokingiausi
Amerikos namų
vaizdeliai.
4.05 „Perėja“.
4.55 Ekstrasensų mūšis.

istorija“.

Visatą“.

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

20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Premjera. „Ne-

perskambinsiu“.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Paslaptys“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Alfa taškas.
17.00 Laikykitės ten.

Pokalbiai.
18.00 „Dainuok, Dzūkija“.
18.30 „Jūsų sveikatai“.
19.00 Žinios.
19.25 „Pozicija“.
20.00 Žinos.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laikykitės ten.

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

istorija“.
3.20 Laikykitės ten.

Pokalbiai.
4.00 Alfa taškas.
4.25 „Brangioji, aš

perskambinsiu“.
4.45 „Reali mistika“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Žagarės vyšnių

festivalis 2015.
7.05 Gustavo enciklope-

dija.
7.30 „Džiunglių knyga.

Iškyla į gamtą“.
7.40 „Šervudo padauža

BTV
6.30 „Strėlė“.
7.25 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.35 „Nepataisomi“.
9.35 „Ekstrasensai tiria“.
10.35 „Kobra 11“.
11.35 „Kondoras“.
12.35 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
13.35 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.55 „Nepataisomi“.
16.00 „Ekstrasensai tiria“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „Strėlė“.
19.30 „Kondoras“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Raudonojo spalio
medžioklė“.
23.50 „Kitas pasaulis 4.
Pabudimas“.
1.25 „Būk ekstremalas“.
2.15 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
Dzūkijos TV
5.29 Programa.
5.30 Nauja diena.
6.30 Alfa taškas.
7.00 Laikykitės ten.

Pokalbiai.
8.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
9.00 „Brangioji, aš

perskambinsiu“.
9.30 Kryptys LT.
10.00 „Vieno nusikaltimo

matytos Aušvico
istorijos spalvos“.
23.00 Veranda.
23.30 „Erdvės menas.
Architekto Otto
Wagnerio estetika
ir funkcionalumas“.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Žagarės vyšnių
festivalis 2015.
1.15 „Laikinosios sostinės fenomenas.
„Lietuvos sąžinė“
– Petras Leonas“.
1.40 Muzikinis pokalbių
šou „Vakarėja“ su
Martynu Starkumi.
3.10 Stambiu planu.
4.05 Krikščionio žodis.
4.20 Prisikėlimo liudytojai.
4.40 „Gatvės mokslas“.
5.05 Kultūringai su
Nomeda.

Robinas Hudas“.
7.55 „Artūras ir mini-

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

TV1
7.00 „Tėvas Motiejus“.
8.10 „Dvi širdys“.
10.10 „Akloji“.
12.30 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
13.30 „Detektyvė Rizoli“.
14.30 „Danė Lovinski“.
15.30 „Naujokai“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Balta – meilės
spalva“.
19.00 „Danė Lovinski“.
20.00 „Naujokai“.
21.00 „Vera. Namai“.
22.55 „Aukštakulnių
kerštas“.
0.50 „Mano likimas“.
2.35 „Vera. Plikledis“.
4.05 „Tėvas Motiejus“.

Lietuva.
11.45 Klausimėlis.
12.00 DW naujienos rusų

kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.

Menora.
12.40 Atspindžiai.

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

tinės fenomenas.
„Lietuvos sąžinė“
– Petras Leonas“.
14.55 „Lenktynės iki pergalės. Europa per II
pasaulinį karą“.
15.50 „Džiunglių knyga.
Iškyla į gamtą“.
16.00 „Šervudo padauža
Robinas Hudas“.
16.15 „Artūras ir minimukai“.
16.40 Gustavo enciklopedija.
17.10 „Dvynukės“.
17.55 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi“.
18.40 „Gatvės mokslas“.
19.05 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
19.35 Premjera. „Mėnulis
– mūsų vartai į

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

bendrikas“.
9.00 Vienam gale

kablys.
9.30 „Ant ratų“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Vedęs ir turi

vaikų“.
12.30 „Makgaiveris“.
13.30 Topmodeliai.
14.30 „Saša ir Tania“.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Univeras. Naujas

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

vaikų“.
20.00 „Nuogi ir įbauginti“.
21.00 „Kingsman. Aukso

ratas“.
0.00 Sandėlių karai.
1.00 „Kvantikas“.
2.00 „Nusikalstami

protai. Kitapus
sienų“.
3.30 „Rouzvudas“.
4.25 „Vaiduoklių ieškotojai“.
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Savaitės horoskopas (rugsėjo 7–13 d.)
Avinas (03.21–04.20)
Savaitės pradžioje Visata skatins jus atversti naują
gyvenimo lapą. Trokšite atsinaujinti, todėl noriai
leisitės ieškoti nuotykių. Antroje savaitės pusėje
jausitės ypatingai artimi savo bičiuliams ir, nuostabiausia tai, kad šis jausmas bus abipusis. Mėgaukitės
bendravimu! Nuo penktadienio atrodys, kad visi, ką
pažįstate, bus puikiai nusiteikę, tad norom nenorom
ir patys pasiduosite šiai nuotaikai. Pasiruoškite –
laukia nuostabus savaitgalis!
Jautis (04.21–05.21)
Nedarykite nieko, prieš tai gerai neapgalvoję ir nesuplanavę keleto žingsnių į priekį. Jeigu trečiadienį
ar ketvirtadienį pajusite širdį užplūdusius šiltus
jausmus, bendraudami su priešingos lyties atstovais
pasistenkite vengti dviprasmiškų situacijų. Norite
kažką pasakyti – darykite tai be užuolankų! Neužmirškite šio patarimo ir penktadienį, laimei, prieš
prasidedant savaitgaliui daugiausiai bendrausite su
šeimos nariais ar artimais bičiuliais, kurie galiausiai atleis jums daugelį nesusitvardymo akimirkų.
Šeštadienį ir sekmadienį nestokosite energijos, tad
laukia puikus, kupinas nuotykių laisvalaikis!
Dvyniai (05.22–06.21)
Keletą pirmųjų savaitės dienų Visata gundys jus
priimti rizikingų sprendimų, tačiau kad ir kaip trokštumėte nuotykių bei naujovių, gerai pagalvokite,
ką statote ant kortos. Nuo trečiadienio būkite ypač
dėmesingi smulkmenoms, dirbdami neskubėkite ir
neieškokite trumpesnių kelių į sėkmę. Suprantama,
dėl gana įtempto grafiko patirsite nemažai streso
ir, blogiausia tai, jog su šia nuotaika gyvensite visą
savaitgalį.
Vėžys (06.22–07.22)
Šią savaitę jūsų gyvenimą užvaldys meilė. Jeigu
tik galėtumėte, kiekvieną savaitės valandą praleistumėte mylimo žmogaus glėbyje ir apie nieką
daugiau negalvotumėte. Deja, jau trečiadienį Visata
pareikalaus jus susikaupti ir spręsti neatidėliotinus
profesinius reikalus. Ketvirtadienį ir penktadienį
pasinersite į savotišką meditaciją bandydami sudėlioti seniai jums ramybės neduodančios dėlionės
dalis. Savaitgalį laukite netikėtumų.
Liūtas (07.23–08.23)
Kai kurie žmonės mėgsta sėdėti ant sofos ir kalbėti
apie savo svajones, tačiau jūs tikrai ne iš tokių!
Užuot gaišę laiką pliurpalams apie tai, kas galėtų
būti, jeigu būtų, griebsite jautį už ragų ir darysite
viską, kad tik greičiau pasiektumėte savo. Antroje
savaitės pusėje pateksite į socialinių įvykių sūkurį,
tačiau prieš sutikdami kur nors keliauti, būtinai
įsiklausykite į savo širdies poreikius. Savaitgalį
sulauksite intriguojančių pasiūlymų pakeisti aplinką
ir pakeliauti. Šaunu!
Mergelė (08.24–09.23)
Didžiąją savaitės dalį būsite taip užsivertę darbais,
kad vargiai rasite laisvą minutėlę paplepėti su pas
jus užsukusiais kolegomis ar šeimos nariais. Penktadienį skirkite vienam žmogui: mamai, mylimajam,
vaikui ar geram bičiuliui. Drauge nuveikite ką nors
įsimintino. Savaitgalį skaitykite tarp eilučių. Niekas
neatrodys taip, kaip yra iš tiesų!
Svarstyklės (09.24–10.23)
Pirmadienį negalėsite patikėti savo akimis, kai
prieš jūsų nosį ims pildytis bene slapčiausios jūsų
fantazijos. Antradienį ir trečiadienį pasistenkite
nekritikuoti savo bičiulių ar kolegų ir, užuot burbėję,
pagalvokite, kaip galėtumėte jiems padėti. Ketvirtadienį Visata paskatins jus susitvarkyti namus ar
darbo vietą. Jeigu jums kažkas skolingas pinigų,
nesidrovėkite apie tai priminti penktadienį. Savaitgalį nepasirašinėkite svarbių dokumentų.
Skorpionas (10.24–11.22)
Šią savaitę jūsų neapleis mintys apie karjeros planus
bei naujas tobulėjimo galimybes. Nepaleiskite jų!
Trečiadienį–penktadienį pabandykite sumažinti
įtampą bendraudami su žmonėmis, užsiimdami ko-

PA R DU O DA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

namų valdos
Gudelių k. (30 a
•sklypus
•Gretimus
•namų
•Sodybą
Panarvės k.: 0,27 ha
valda, 2,25 ha žemės
ir 0,46 ha. Kaina: 2200 Eur,
3000 Eur. Šalia – 1,23 ha ir
1,06 ha žemės ūkio paskirties
sklypus. Kaina – po 4200 Eur.
Visi sklypai tinkami namų statybai. Arti Lazdijų miestas bei
miškas. Tel. 8 679 08011.

bendrame
•plote,
•4,91hahažemės
vandens telkinys.
Tel. 8 682 03736.

ūkio paskirties žemės).
Tel. 8 615 96091.

sklypą namo
•statybai
•ŽemėsLazdijų
mieste (30 a,

gražioje vietoje, prie miško ir
vandens telkinio, atlikti geodeziniai matavimai, visos miesto
komunikacijos), kaina 550 Eur
už a.
Tel. 8 686 70841.

Gervėnų k., Lazdijų
Vainiūnų k., Seirijų
•r. sav.
•Sodybą
•sen.,•Namą
(70 a, medinis namas,
(buvusi valgykla), namų
ūkinis pastatas, svirnas, du garažai, galima papildomai pirkti
10 ha žemės).
Tel. 8 614 04094.

kia neįpareigojančia veikla. Savaitgalį pasiduokite
romantiškai nuotaikai ir praleiskite daugiau laiko
su mylimu žmogumi.

Šaulys (11.23–12.21)
Savaitės pradžioje jausitės lyg pakliuvę į nuotykių
filmą: jūsų lauks intriguojantys susitikimai pačiose
netikėčiausiose vietose, iki šiol nebandytos pramogos bei svarbūs profesiniai pasiekimai. Pasaulis
aplink jus nušvis kur kas ryškesnėmis spalvomis,
nestokosite įkvėpimo, tad visai nenuostabu, kad
apie trečiadienį ir ketvirtadienį tapsite įkvėpimo
šaltiniu daugeliui jus supančių žmonių. Penktadienį
siekdami savo tikslų turėsite pasitelkti kitą žmogų.
Svarbiausia, nesielkite egoistiškai ir užtikrinkite,
kad šis žmogus iš jūsų sandorio išloštų taip pat.
Savaitgalį jausitės nusipelnę poilsio po darbingos
savaitės. Taip ir padarykite!
Ožiaragis (12.22–01.20)
Prasidedant naujai darbo savaitei, vis dar nesijausite
pailsėję, tad pirmadienį ir antradienį tarp daugybės
kasdienių darbų neužmirškite malonių ritualų sau:
pagulėkite karštoje vonioje, pažiūrėkite mėgstamą
filmą, skaniai pavalgykite. Ramūs, susitelkę į save
būsite visą savaitę, o tai gali privesti prie reikšmingų suvokimų ar atradimų, kurių neįžvelgdavote
kasdienio triukšmo bei darbų fone. Savaitgalį atsiduokite patiems keisčiausiems ir neįprasčiausiems
savo pomėgiams: jeigu jus domina viduramžių
muzikavimo tradicijos, paieškokite apie tai knygų.
Domitės kometomis? Galbūt jau laikas nuvykti į
observatoriją? Darykite viską, kas įkvepia!
Vandenis (01.21–02.19)
Keletą pirmųjų savaitės dienų bendraudami su
žmonėmis atkreipkite išskirtinį dėmesį į savo kalbėjimo manierą. Dabar labai svarbu ne tik tinkamai
parinkti informaciją konkrečiam pašnekovui, bet ir
tai padaryti tinkamai. Prisiminkite humoro jausmą.
Jeigu jau sugebėsite prajuokinti savo pašnekovą,
vadinasi, tikrai atkreipėte jo dėmesį. Nuo trečiadienio iki penktadienio turėsite labiau susikoncentruoti į profesinius reikalus, tad laiko pokštams ir
linksmybėms liks vis mažiau. Dėl šios priežasties
artėjant savaitgaliui jausitės kiek įsitempę, tačiau
jau šeštadienį ir sekmadienį galėsite kaip reikiant
pailsėti. Puiku!
Žuvys (02.20–03.20)
Savaitės pradžioje nebijokite garsiai išsakyti pačių
beprotiškiausių savo sumanymų, mat dabar viskas,
ką pateiksite savo klausytojų auditorijai, atrodys
kaip geniali idėja. Jūsų rankose – išskirtinė įtaigos galia, tad naudokitės ja išmintingai. Jau nuo
trečiadienio išskirtinio jūsų dėmesio pareikalaus
buitiniai reikalai, tad laiko bendrauti su potencialiais pagalbininkais turėsite vis mažiau. Savaitgalis
bus kupinas romantikos ir nostalgiškų prisiminimų.
Nusiteikite ramiems jaukiems vakarams mylimojo
glėbyje!

valda 34 a, trifazis elektros įvadas, atlikti geodeziniai matavimai), kaina 15 000 Eur.
Tel. 8 686 70841.

pievos
sklypą Nemajūnų k.
•Kamorūnų
•0,72 ha k.,kultūrinės
•(80•Žemės
Leipalingio sen.
a, su tvenkiniu ir nedideliu
Tel. 8 614 04094.

statiniu), kaina 6 000 Eur.
Tel. 8 686 70841.

bendrijoje
•„Baltasis“
•Sodo namelį
(11 a žemės).

rekreacinės
•paskirties
•Nedidelįžemės
sklypą netoli

Tel. 8 656 12800.

••

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

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

••

Namą Vytauto g. 41, Lazdijai, (15 a namų valda) ir 15 a
sklypą Sodų g.
Tel. 8 672 05028.

ežero (iki vandens apie 50 m,
sklypą iš vienos pusės riboja
kelias, iš dviejų pusių juosia
natūralus griovys, einantis iki
ežero, idealus variantas sklype
turėti tvenkinį, patogus privažiavimas), kaina 12 000 Eur.
Tel. 8 686 70841.
namą Mikniš•kių•Gyvenamąjį
k., Šeštokų sen. (87 kv. m,

63 a sklypas, gera būklė, pakeisti langai, tinkamas gyventi
iš karto, ūkiniai pastatai), kaina
sutartinė.
Tel. 8 698 78040.

Parduodamas
antikvarinis
traktoriukas
„McCormick
D-326“, puikiai
veikiantis. Padargai
— kultivatorius,
vartomas dviejų
korpusų plūgas.
Jei domina,
skambinkite tel.
8 615 39794.

G. Vasiukonio
gėlininkystės ūkis
prekiauja našlaitėmis.
Tel. 8 626 02129,
Staidarų g. 8, Staidarų k.,
Lazdijų r.
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sandėlį
•Nemajūnų
•Grūdų pikiavimo
k. (su grūdų pikiavimo malūnu arba atskirai),
kaina sutartinė.
Tel. 8 698 78040.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

••

Parduodu vienvagę bulvių
kasamąją, sukamą kardano.
Tel. 8 682 03736.

GYVULIAI

••
avis.
•Tel.•Ėringas
8 642 07624.

Mėsinę kiaulę.
Tel. 8 638 98886.

••

AUGALAI

Šviežias ,,Vineta“ veislės
bulves. Pristatome į namus.
Tel. 861456206.

••

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

2020 m. sausą šieną, šienai•nį •ritiniais,
minimalus kiekis 38
vnt. Atveža. Tel. 8 698 78024.

se.
Tel. (8 318) 52156.

PERKA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

•Tel.•Žemę.
8 688 80688.
•žemę.
•Žemės ūkio paskirties
Tel.: 8 615 94920,
8 614 56206.

skolomis) Sutvarkau dokumentus. Tel. 8 644 55355.

Brangiai perkame
miškus visoje Lietuvoje!
Tel. 8 656 65053
miskupirkimai@gmail.com
UAB „Arbolina“

Atsiskaitau iš karto.
•Tel.•Žemę.
8 614 80988.
telyčią nuo
•6 mėn.
•Veršelįiki 3arba
metų tolesniam

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

kokią žemės ūkio tech•niką.•BetPerku
traktorių, priekabą,

sunkvežimį ir jų padargus. Gali
būti neveikianti, su defektais.
Tel. 8 680 77728.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

••

Lengvąjį automobilį arba
mikroautobusą. Gali būti techniškai netvarkingas, daužtas,
nevažiuojantis. Siūlyti įvairius
variantus. Tel. 8 687 89742.

BMW, „Mitsubishi“, „Renault“,
„Volkswagen“, kemperius ir
kt. Pasiimame patys, sutvarkome reikiamus dokumentus,
atsiskaitome iš karto. Dirbame savaitgaliais ir šventinėmis
dienomis.
Tel. 8 681 20546.

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

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

KITI

••
laužo supirkimas:
•juodojo
•Metalometalo
laužas – 150–
Naudotą pianiną.
Tel. 8 659 60507.

170 Eur/t, skarda – 120–140
Eur/t. Didesnį kiekį pasiimame
patys. Ežero g. 39, Lazdijai.
Svėrimo paslaugos iki 60 t.
Darbo laikas I–V 8.00–16.00
val., VI 8.00–12.00.
Tel. 8 698 30902.

SI ŪLO DA RBĄ

••
Parduodame
Našlaites
Užsakymus priimame
nuotoliniu būdu.
Telefonas pasiteirauti
8 626 02129.

Reikalingas darbštus,
tvarkingas žmogus dirbti pieno
ūkyje, galintis vairuoti traktorių
ir dirbti su žemės ūkio technika. Tel. 861575699.

••

miesto centre („Holivudas“).
Tel. 8 698 78040.

dažau bei galiu
•dirbti
•Glaistau,
kitus statybinius darbus.

Veisiejuose.
Tel. 8 698 78040.

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

Tel. 8 622 60230.

••

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

••

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

gamybines-san•dėliavimo
•Išnuomoju
patalpas Radvilų g.,
betono maišyklę.
•Tel.•Nuomoju
8 614 56206.
nestandar•tinio•Išnuomojamas
išplanavimo butas Lazdijų
miesto centre (autonominis
šildymas).
Tel. 8 698 78040.

IEŠKO

žemės apie
ir pasterizuo•jame•Spaudžiame
•Petroškų,
•Išsinuomočiau
sultis. Dirbame kasdien
Dainaviškių, Klepobe poilsio dienų nuo 9.00 val.
iki 19.00 val. Adresas: Kalnų g.
4, Lazdijai,
Tel. +370 614 02546.

dezinfekuoju šuli•nius.•Valau,
Perku savadarbės priekabos dokumentus.
Tel. 8 621 53 011.

čių, Vytautų ir Čivonių kaimus.
Tel. 8 694 98803.
išsinuomočiau
•žemės
•Brangiai
ūkio paskirties žemės.
Gali būti apleista.
Tel. 8 614 80988.

žemės ūkio
•paskirties
•Išsinuomočiau
žemės. Gali būti

PERKAME
mišką
Brangiai visoje Lietuvoje perkame mišką. Galime pasiūlyti
geriausią miško kainą pardavėjui ir užtikrinti sklandų pardavimo procesą. Laikomės savo
įsipareigojimų, laiku sutvarkome visus pirkimo / pardavimo
dokumentus ir apmokame iš
karto kliento pageidaujamu
atsiskaitymo būdu.

Tel. 8 610 10740.

apleista. Apleistą žemę sutvarkyčiau.
Tel. 8 680 77728.
išsinuomočiau
•žemės
•Brangiai
Krosnos, Šeštokų sen.
Tel. 8 688 80688.

žemės
•Šventežerio
•Išsinuomočiau
sen. Laiku moku
sutartą nuomos mokestį.
Tel. 8 671 50589.

PA Ž INT YS

46 metų vyras susipažintų
•su•moterimi
iki 52 metų.
Tel. 8 679 79580.

Kasame šviežias „Vineta“ veislės bulves

a
et

Vi

MALKOS, MALKOS,
MALKOS,

Norgaudas Pilvinis atlieka
geodezinius (kadastrinius)
matavimus
Tel. 8 680 83000.

et

Tel. 8 657 88458.

ė
v
l
u
b
ų
j
i
d
Laz
Vi
n

pagal pageidavimus.
Skaldytos, pjautos, rąstais,
beržinės, alksninės,
pušinės, drebulinės,
ąžuolinės,
eglinės, atraižos.
Vežame mažais kiekiais.

n

eta Vineta

UAB „Rividė“
parduoda ir pristato.

Tel. 8 652 71212.

išnuomojamos
•salės-klubo
•Nebrangiaipatalpos
Lazdijų

Vin

Tel. 8 631 91211.

• Medžio briketus.
• Medžio granules (sertifikuotos).
• Durpių briketus didmaišiuose po 500 kg.
• Plautas aukščiausios rūšies akmens anglis (palaidos arba fasuotos po 25 kg).
• Granulines akmens anglis.

SIŪLO

a
et

Visų tipų stogų, fasadų,
patalpų PLOVIMAS,
ATNAUJINIMAS, DAŽYMAS.
Konsultuojame.
Suteikiame garantiją.

navos mėsa“ kainomis. Moka
iš karto.
Tel. 8 613 79515.

į namus.
Tel. 8 615 73404.

NU O M A

n

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

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

automatines
•skalbimo
•Taisomemašinas.
Atvykstame

Vi

••

KITI

••

GYVULIAI

(gali būti
– galvijus
•bendraturčių,
•Brangiai mišką
•aukščiausiomis
•Įmonė tiesiogiai
neatidalytas, su
ŽŪKB „Kreke-

kviečius „Etana“, ••Superkame visų markių au•ketvirto
•Žieminius
atsėlio, 50 kg – 7 Eur,
tomobilius: „Mazda“, „Audi“,
avižas, 50 kg – 6 Eur.
Tel. 8 619 66433.

jantys, be techninės apžiūros,
po autoįvykio. Atsiskaitome
vietoje, pasiimame, sutvarkome dokumentus.
Tel. 8 686 94982.

PA S LAU G O S

eta Vinet
Vi n
a

NEKILNOJAMASIS TURTAS

akmens
automobilių
•plokštes
•Pigiai išlabradorito
•supirkimas.
•Visų markių
Ukrainos LazdijuoGali būti nevažiuo-

a

PAR DUODA
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6
8
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.
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6
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Dėmesio!
Kalvarijoje organizuojami
mokymai.
traktorininkų TR1, TR2, SZ kategorijų
mokymo kursai;
vairuotojų A, B, BE, C, CE kategorijų mokymo kursai.
Keičiami seno pavyzdžio
traktorininkų pažymėjimai į naujus.

Virtuvės baldai, sofos, lovos,
kampai, lentynos, komodos,
kėdės, prieškambariai, šaldytuvai, šaldikliai, trimeriai.
Atvežame. Galima išsimokėtinai.

Ulonų g. 16 ir
Naujoji g. 50, Alytus.
Telefonas 8 674 05844

Kviečiame registruotis į
vairavimo kursus

Kviečiame apsilankyti

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

Reikia knygos, biuro popieriaus, spaudo,

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

A. Kašalyno PĮ teikia

gyvulių
sėklinimo
paslaugas. ...
Tel. 8 698 50235.

Miško
paslaugos.
• Miško pirkimas
• Miško pjovimas su harvesteriu
• Retinimai, sanitariniai kirtimai
• Savaiminių miško žėlinių kirtimas
• Prekyba mediena, rąstais
• Stataus miško su žeme ir be jos pirkimas
• Miško atkūrimas
• Medienos ištraukimas
• Konsultavimas.
Alėjos g. 29, Leipalingis.
Tel.: 8 618 42266, 8 686 67560
leipalingio.giria@gmail.com

PERKA žemę.
Tel. 8 688 80688.
ose

alp
pat

e
jos
Nau
• Topografiniai ir
geodeziniai matavimai,
• žemės sklypų
formavimo ir
pertvarkymo projektai,
• detaliųjų planų rengimas

Naujoji g. 56, Alytus
Tel.: 8 678 41222,
8 655 26922

El. p.: geodezinis@gmail. com,
info@ntkarolis. lt
www.ntkarolis. lt

užpildyti tonerį? Susisiekite:

Tel. 8 646 71901.
E. p. knygynelis@dzukuzinios.lt

UAB „Galvijų eksportas“
perka pienu girdomus
veršelius.
Moka 6 ir 21 proc.

FACEBOOK, MESSENGER
.
Lazdiju, knygynelis

Tel. 8 612 34503.

Laukiame Jūsų!

Firma brangiai perka
veršelius ir didelius
mėsinius galvijus.
Moka 6 ir 21 proc.

Tel. 8 634 23551.

PERKAME
MIŠKĄ.

su žeme
ir iškirsti.
Tel. 8 682 61641
www.SuperkaMišką.lt
AKCIJA KAPOTOMS ir
pjautoms MALKOMS!
Pušinės malkos (gali būti
kapotos, pjautos arba rąsteliais).
Beržinės ir alksninės malkos
(gali būti kapotos arba pjautos).
Atvežame nemokamai.
Senjorams taikome didesnes
nuolaidas.
Tel. 8 680 29853.

„Sūduvos galvijai“

Parduoda 13 a namų
valdos sklypą Margirio g. 3,
Miklusėnų k., Alytaus r.

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.

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

VERŠELIŲ
Veršelių
SUPIRKIMAS.
supirkimas.
Tel. 8 684 95050.

Tel. 8 682 60899.
PARDUODA

Brangiai perka
įvairų mišką.
Gali būti bendraturčių,
neatidalytas, su skolomis.
Sutvarkau dokumentus.
Tel. 8 644 55355.

• knygos
• kanceliarinės prekės
• spaudai
• tonerių pildymas
• kompiuteriai ir jų priedai
KNYGYNĖLIS, Seinų g. 12, Lazdijai
Tel.: 8 646 71901, (8 318) 53 085, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt

beržines ir juodalksnio
malkas.
Atvežame.
Užsakymai priimami

8 688 80175.

Tel. GALVIJŲ
8 684 95050.

SUPIRKIMAS.
Tel.: 8 682 49384,
8 686 98223.

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

Leidėjas UAB „Dzūkų žinios“
Nepriklausomybės a. 4, Lazdijai
Tiražas 3000 vnt.
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TELE2 8 670 38882
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