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Spalio 11-osios politinis meniu — rimtas galvosūkis rinkėjams

Š

iemet rinkimai į Seimą vyksta sudėtingomis sąlygomis –
Lietuva daugiau nei
tris mėnesius gyveno
karantino sąlygomis,
todėl strigo naujų politinių darinių registracija, vėlavo kandidatų
iškėlimas, o rinkimų agitacija realiai vyko vos pusantro mėnesio.
Tačiau rinkimų komisija jau suformuota ir rengiasi išankstiniam
balsavimui, kuris šiemet vyks net
keturias dienas.

Į vieną kėdę — vienuolika
kandidatų
Nežiūrint į tai, Jotvingių vienmandatėje rinkimų apygardoje,
kurią sudaro Lazdijų rajonas ir
Druskininkų savivaldybė, į Seimo rinkimus užsiregistravo net
11 kandidatų. Prieš ketverius
metus vykusiuose Seimo rinkimuose šioje apygardoje buvo 9
kandidatai. Įdomu tai, kad šiemet
rinkimuose Jotvingių vienmandatėje dalyvauja tik vienas tas pats
kandidatas, kaip ir prieš ketverius metus, – Zenonas Streikus.
Visi kiti 10 kandidatų Jotvingių
vienmandatėje į rinkimus čia eina
pirmą kartą.
Jei analizuosime šios apygardos rinkėjų pasiskirstymą tarp
Lazdijų ir Druskininkų, tai Druskininkų rinkėjų yra 800 daugiau
Nukelta į 8 psl.
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Ilgametę rinkimų komisijos pirmininkę R. Subačienę maloniai stebina mažas skundų skaičius.
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Ar jau
užsiprenumeravote
„Dzūkų žinias“?
KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 13
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Remiamos veiklos:
• Socialinių paslaugų Dzūkijos VVG teritorijoje kūrimas ir
plėtra.
• Prekių gamyba ir paslaugų teikimas.

VPS priemonė
Socialinio ir
bendruomeninio verslo
kūrimas ir
plėtra LEADER19.2-SAVA-1,
veiklos srities
Socialinio verslo kūrimas ir
plėtra LEADER19.2-SAVA- 1.1
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VĖLINIŲ ŽVAKĖS

FORMUOTAS
PUTPLASTIS
FINNFOAM FF-EPS 70
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Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) kviečia
teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos
plėtros strategijos ,,Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016–2023 m.“
(toliau – VPS) priemones ir veiklos sritis:

MEDSRAIGČIAI
SPAX

LED BUITINIAI
ŠVIESTUVAI

Akcija galioja: 2020.10.01-2020.10.31
Kepyklos g. 17, Alytus
Tel. (8 315) 55970
www.lankava.lt

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

Tinkami vietos projektų vykdytojai:
• Viešosios įstaigos, įsteigtos ir veikiančios pagal Lietuvos
Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, kurių veikla atitinka NVO
apibrėžtį.
• Asociacijos, įsteigtos ir veikiančios pagal Lietuvos Respublikos
asociacijų įstatymą, kurių veikla atitinka NVO apibrėžtį.
• Kitos NVO, įsteigtos ir veikiančios pagal Lietuvos Respublikos
nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą.
• Labdaros ir paramos fondai, įsteigti ir veikiantys pagal Lietuvos
Respublikos labdaros ir paramos įstatymą.
• Privatūs juridiniai asmenys (maža ar labai maža įmonė).
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 150 000,00
Eur.
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti
50 000 Eur.
Paramos lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti:
• iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas
yra privataus socialinio verslo pobūdžio;
• iki 95 proc. tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų, kai
vietos projektas yra bendruomeninio, kaip apibrėžta Socialinio
verslo gairėse, arba NVO socialinio verslo, atitinkančio Socialinio
verslo gairių nuostatas, pobūdžio.
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšos.

Nukelta į 10 psl.
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A. Čepononis: „Už tai, koks šiandien esu, esu dėkingas Dzūkijos kraštui“

Antanas Čepononis 1978 metais baigė Lazdijų rajono Šventežerio vidurinę mokyklą.
1978–1982 metais studijavo
Vilniaus pedagoginiame universitete, įgijo techninių disciplinų ir
darbų mokytojo specialybę.
2001–2003 metais studijavo
Vilniaus pedagoginiame universitete, baigė edukologijos vadybos
magistrantūros studijas.
1982–1990 metais – Alksniupių
vidurinės mokyklos direktorius.
1990–1995 metais – Radviliškio miesto meras.
1995–2003 metais – Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus
vedėjas.
2003–2011 metais – Radviliškio rajono savivaldybės meras.
Nuo 2012 metų dirbo UAB
„Radviliškio šiluma“ rinkotyros
specialistu, o nuo 2013 metų iki
2015 m. balandžio 17 d. – UAB
„Radviliškio šiluma“ Realizacijos-abonentinio skyriaus viršininku.
Nuo 2015 metų iki dabar –
Radviliškio rajono savivaldybės
meras.
Radviliškio rajono savivaldybės meras, Šiaulių regiono plėtros
tarybos pirmininko pavaduotojas,
Radviliškio šeimos labdaros ir
paramos fondo įkūrėjas, Radviliškio Švč. Mergelės Marijos
Gimimo bažnyčios pastoracinės
tarybos pirmininkas.
Radviliškio rajono žmonės pasitiki Antanu Čepononiu – dar
2000 metais rinkimų į savivaldybių tarybas metu jis buvo išrinktas
į Radviliškio rajono savivaldybės
tarybą, bet atsisakė tarybos nario
mandato, kadangi tuo metu dirbo savivaldybės administracijos
Švietimo skyriaus vedėju.
Meras Antanas Čepononis yra
komunikabilus, nepaprastai lengvai bendraujantis, imlus naujovėms, energingas. Išrinktas
meru, jis iš karto ėmėsi naujų
darbų – savivaldybė tarsi atvėrė

naują savo istorijos puslapį. Radviliškio rajono žmonės pajuto,
kad savivaldybės vairą į rankas
paėmė tvirtas, savo siekius žinantis asmuo. Jo vadovavimo laikotarpiu Radviliškis pristatomas
kaip patrauklus gyventi, plėsti
verslą, turizmo paslaugas, poilsiauti. Rajono ūkis dinamiškas
ir konkurencingas, palaikantis
aukštą užimtumo lygį tiek mieste, tiek kaime. Rajono verslas,
pramonė, žemės ūkis yra pajėgūs
įdiegti šiuolaikines technologijas,
remiasi inovacijomis ir aukštos
kvalifikacijos darbo jėga.
Radviliškio rajono savivaldybė
yra pateikusi daugybę paraiškų
Europos Sąjungos paramai gauti energijos taupymo, turizmo
infrastruktūros gerinimo, žemės
ūkio, žmogiškųjų išteklių, vandentvarkos, medicinos, kelių kokybės gerinimo, švietimo kokybės
gerinimo srityse. Iš įvairių fondų
į Radviliškio rajono vandentvarkos bei šilumos ūkius investuota daug lėšų, už kurias įrengtos
šiuolaikiškos ES direktyvas ir
šalies ekologinius reikalavimus
atitinkančios Radviliškio rajono
nuotekų valyklos, renovuoti susidėvėję rajono geriamojo vandens
bei kanalizacijos tinklai.
Renovuotos šilumos energiją
gaminančios katilinės, atnaujintos
šiluminės trasos. Centralizuotai
šilumą teikiančios bendrovės
Radviliškio rajone taip pat mero
skatinamos diegti naujoves – jos
įgyvendino nemažai priemonių,
užtikrinančių energijos tiekimo
stabilumą, gerinančių įrangos
būklę ir mažinančių nuostolius.
Atlikus kai kuriuos renovacijos
darbus, jau dabar užtikrinta geresnė vandens tiekimo ir nuotekų
šalinimo paslaugos kokybė, sumažinti eksploatavimo ir priežiūros kaštai, užtikrinta ekologiška
aplinka.
Daugelyje kaimo vietovių
įgyvendinta gatvių apšvietimo
programa – dabar Radviliškio
rajone apšviestos visos gatvės
kaimuose.
Atsižvelgiant į ES aplinkos apsaugos reikalavimus, Radviliškio
rajone įdiegta konteinerinė atliekų surinkimo sistema.

Meras Antanas Čepononis remia iniciatyvas, skatina žmones
aktyviai dalyvauti rajono savivaldoje. Suaktyvėjo kaimo bendruomenių veikla – dabar Radviliškio
rajone jų įregistruota per 40.
Meras Antanas Čepononis kartu su savivaldybės administracija
labai daug dirbo, kad būtų panaikintas savivaldybės kreditorinis
įsiskolinimas. Jau daugiau nei
dešimt metų Radviliškio rajono
savivaldybė neturi kreditorinių
įsiskolinimų, biudžetas tvarus
ir leidžiantis investuoti vykdant
daugelį projektų Radviliškio rajone.
Meras Antanas Čepononis ne
tik pats nuolat mokosi, dalyvauja
seminaruose, kelia kvalifikaciją,
bet ir skatina savivaldybės administracijos darbuotojus nuolat
tobulėti, visada priima ir paremia geras iniciatyvas. Jis domisi
Europos Sąjungos ir kitų šalių
savivaldos sistemomis – jau būdamas meru lankėsi JAV pagal
„Open World“ programą, kur
susipažino su Jungtinių Amerikos Valstijų savivaldos sistema,
lankėsi Danijoje, kur susipažino
su Europos sociokultūriniais,
ūkiniais ir ekonominiais ypatumais švietimo įstaigose, seminare Ispanijoje mokėsi dirbti
su jaunimu.
Meras Antanas Čepononis rūpinasi jaunimo užimtumu – iš savivaldybės biudžeto pradėtos remti
jaunimo iniciatyvos bei įvairios
prevencinės, vasaros poilsio organizavimo programos, patvirtinta
Radviliškio rajono savivaldybės
jaunimo politikos koncepcija,
įkurtos Jaunimo erdvės Radviliškio mieste ir Šeduvoje. Radviliškio mieste pastatytas baseinas,
renovuotos arba baigiamos renovuoti visos Radviliškio rajone
esančios švietimo įstaigos, bibliotekos, mieste ir rajone puikuojasi
sporto centrai, lauko aikštynai,
finansuojamos NVO veiklos.
2018 metais Radviliškyje Lietuvos valstybės lygmeniu mero
Antano Čepononio iniciatyva
buvo suorganizuotas Europos
žmonių festivalis, kuriame dalyvavo 14 užsienio valstybių
delegacijos, apie 500 europiečių

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras

TS–LKD
sąraše
numeris

keitėsi kultūriniais mainais, dalijosi paveldo turtais.
Antanui Čepononiui būnant
meru, žymiai prasiplėtė savivaldybės tarptautinio bendradarbiavimo partnerių ratas. Radviliškio
rajonas aktyviai bendradarbiauja
su kitų šalių rajonais ir miestais
kultūros, švietimo, sporto, sveikatos apsaugos, socialinės paramos,
viešojo administravimo, turizmo
srityse. Bendraujama su Umanės
(Ukraina), Nesvyžiaus ir Horkų
(Baltarusija), Gniezno ir Mazovijos Grodzisko (Lenkija), Sen
Sinj l'Abe (Prancūzija), Chašūrio (Gruzija), Bauskės (Latvija),
Karmelio (Izraelis), Skaros (Švedija), Špajerio (Vokietija) savivaldybėmis. Tarptautiniai ryšiai
nuolat plečiami – 2019 metais
pasirašytos Radviliškio rajono
savivaldybės ir Kadzidlo gminos (Lenkija), Radviliškio rajono
savivaldybės ir Katzrino rajono
savivaldybės (Izraelis) tarptautinio bendradarbiavimo sutartys.
Mero dėka randama vis daugiau
sąlyčio taškų su užsienio partneriais, galimybių vykdyti įvairius
projektus: tiek jaunimo stovyklų
organizavimo, tiek verslo plėtros,
tiek kultūros, sporto srityse, tiek
viešojo administravimo tobulinimo, tiek vystomojo bendradarbiavimo srityse.
Meras Antanas Čepononis sako:
„Tikiuosi, kad Radviliškio rajone
bus plėtojamas verslas, turizmas,
viliuosi, kad Radviliškio rajono
gyventojai džiaugsis aktyvia ben-
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druomenių veikla ir gerėjančiu
gyvenimu švarioje, patrauklioje
ir tausojamoje aplinkoje.“
A. Čepononis yra apdovanotas
Policijos departamento prie LR
VRM ženklu „Už paramą policijai“ (2004), LR VRM Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento II laipsnio kryžiumi
„Artimui pagalbon“ (2004), Sidabravo seniūnijos seniūno garbės
ženklu „Už nuopelnus Sidabravo
seniūnijai“ (2006), Šiaulių apskrities viršininko garbės ženklu „Už
nuopelnus Šiaulių apskričiai“.
Vadovaujant A. Čepononiui,
Radviliškio rajono savivaldybei
suteikti šeši Auksinės krivūlės
apdovanojimai: „Už geležinkelių tradicijų puoselėjimą“ (2006),
„Už sėkmingą kultūrinio paveldo
objekto pritaikymą turizmo reikmėms“ (2008), „Už nuoširdų
bendradarbiavimą ir karybos paveldo puoselėjimą“ (2009), „Už
kultūros puoselėjimą“ (2011),
„Už teisingas permainas šilumos ūkyje“ (2011), „Už tautos
istorinės atminties saugojimą ir
puoselėjimą“ (2011).
Iniciatyvus, aktyvus, veikiantis, žvelgiantis į priekį, atsidavęs
Radviliškio krašto žmonėms, garsinantis Radviliškio rajoną tiek
Lietuvoje, tiek užsienyje – toks
Radviliškio rajono savivaldybės
meras Antanas Čepononis.

•

Politinė reklama. Bus apmokėta iš
Antano Čepononio PK sąskaitos.
Užs. Nr. 14

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

ARATC sveikina senjorus,
dėkoja jiems ir laukia su
staigmenomis

Ruduo džiugina ne tik gausiu derliumi, bet ir gražiomis šventėmis. Viena jų – Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena, minima spalio 1-ąją.
Ta proga Alytaus regiono atliekų
tvarkymo centras sveikina visus senjorus ir nuoširdžiai dėkoja jiems už
sąmoningumą, atsakomybę, supratingumą ir geranoriškumą, kuriant visų
mūsų gražesnę aplinką, švaresnę šiandieną ir rytdieną.
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro specialistai pastebi, kad
senjorai yra viena aktyviausių visuomenės grupių, besidominti atliekų
rūšiavimu ir jas rūšiuojanti. Esate pavyzdys savo vaikams, vaikaičiams
ir visai jaunajai kartai.
Linkėdami jums sveikatos, geros nuotaikos, tvarkingų kaimynų,
tariame
nuoširdų
„ačiū“
nuoširdžiai
tariame
ačiū ir spalio 1 dieną Alytaus regiono rūšiavimo
centruose visų atliekas atvežusių senjorų lauks malonios staigmenos.
Ačiū, kad tvarkotės!
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Sąrašo Nr.

Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas
Čepononis gimė 1959 m.
lapkričio 5 d. Mikyčių kaime, Lazdijų rajone.

Įsijunk naujienas! PIGIAU už ELEKTRą.
PrenumeruoKite

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

Politinės aktualijos
Bendruomenių
naujienos
Dzūkai kalba,
kad...

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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Politinė reklama yra apmokėta iš TS–LKD kandidato Viliaus Semeškos sąskaitos. Užs. Nr. 15

Asmeniniai skelbimai nemokamai!

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

Parama žemės ūkio produktams perdirbti
sulaukė ir kooperatyvų dėmesio
Rugpjūčio mėnesį baigėsi paraiškų priėmimas pagal Lietuvos kaimo plėtros
2014–2020 metų programos
(KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos
sritį „Parama investicijoms į
žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“. Pagal ją pareiškėjams,
kurie yra pripažinti žemės
ūkio kooperatyvai, buvo skiriama 10 atrankos balų.
Paraišką paramai gauti pagal šią veiklos sritį pateikė
ir Žemės ūkio kooperatyvas
„Žemaitijos aruodai“, kurio
direktorius Vygandas Kumpys sakė, kad kooperatyvas
parama naudojosi ne kartą,
o šįkart už gautas lėšas planuoja organizuoti perdirbtos
produkcijos tiekimo grandines.

Prasidėjo nuo šeimos
verslo
Kaip pasakojo V. Kumpys,
ŽŪK „Žemaitijos aruodai“
yra kmynų prieskonių gamybos ekspertas. Kooperatyvas,
pasak pašnekovo, prasidėjo
kaip šeimos verslas, kuriam
pamatus paklojo dabartinio vadovo senelis Antanas Gaučys,
penktajame praėjusio amžiaus
dešimtmetyje pradėjęs vadovauti Kretingos sodininkystės
ūkio Rubulių skyriaus žolių,
sėklų valymo ir sandėliavimo
cechui bei organizavęs jo darbą
40 metų. Direktoriaus teigimu,
paskutinį praėjusio amžiaus dešimtmetį šeimai pavyko įsigyti
istorines Kretingos sodininkystės ūkio patalpas, kur buvo tęsiama sėklų ruošimo ir valymo

džios arba net visai neįkandamos
paskiriems mažiems ūkiams.
„Pavyzdžiui, kooperatyvas 2019
m. įsigijo modernų kmynų į pradalges pjovimo mechanizmą ir
kooperatyvo nariams teikė šią
paslaugą, – aiškino pašnekovas.
– Tai leidžia kooperatyvo nariams kulti natūralų lietuviškoje
saulutėje džiovintą kmyną, kurio
kokybė – nuostabi, geriausia pasaulyje. Be to, mūsų gamykloje
veikia viena moderniausių gamybos ir valymo linijų Baltijos
šalyse.“

Kartu įsigiję kmynų pjovimo į pradalges kombainą, kooperatyvo nariai gali
greitai ir kokybiškai nukulti vaistingąsias sėklas. (ŽŪK „Žemaitijos aruodai“
archyvo nuotr.)
veikla.
Galiausiai 2014 metais gimė
kooperatyvas, kuriam duotas pavadinimas „Žemaitijos aruodai“.
A. Gaučys, anot V. Kumpio, savo
žinias ir patirtį perdavė jaunesniajai kartai, kuri, tęsdama tradiciją ir naudodamasi perduota
patirtimi, kuria bei tobulina kooperatyvo technologinius sprendimus ir organizuoja veiklą. „Mūsų
kooperatyvas, pasitelkdamas
modernius perdirbimo technologinius sprendimus, perdirba
ir realizuoja aukščiausios kokybės lietuvišką kmynų produkciją
pirkėjams visame pasaulyje“, –
kalbėjo vadovas.

Kartu — užtikrinčiau
Kaip aiškino pašnekovas, dabar kooperatyvą sudaro ūkiai,

kurie savo sėjomainoje augina
dvimečius kmynus. „Iki kolektyvinių investicijų kooperatyvo
nariai pardavinėdavo žaliavą po
pirminio valymo tolimesniam
perdirbimui, dabar kooperatyvas
parduoda galutinį perdirbtą produktą, – apie kooperacijos naudą
kalbėjo V. Kumpys. – Visos mūsų
kooperatyvo teikiamos paslaugos
iš esmės nebūtų pasiekiamos ir
nebūtų rentabilios nė vienam iš
mūsų kooperatyvo narių veikiant atskirai. Valymo kokybė,
kokybės kontrolė, specializuoti
įrengimai reikalauja gana didelio
apkrovimo, tad yra įdarbinamas
visas kolektyvas – tiek administracijoje, tiek laboratorijoje, tiek
gamybos procese.“
Anot direktoriaus, kai kurios
investicijos būtų tikrai per skau-

Parama padeda tobulėti
Kaip teigė V. Kumpys, pasinaudojant Europos Sąjungos
parama, 2015 m. atlikta visiška
sėklų paruošimo ir valymo modernizacija, įdiegti šiuolaikiški,
modernūs ir našumą gerokai
didinantys įrengimai, tačiau nemaža dalis investicijų padaryta
ir iš kooperatyvo narių skirtų ar
sukauptų lėšų – 2016 m. praplėsta valymo linija, pagerinusi
valymo bei fasavimo linijos našumą, 2018 m. baigti gamybinių
patalpų modernizavimo ir maisto
saugos vadybos standartų įdiegimo projektai, įrengta moderni
kokybės laboratorija, 2019 m.
nupirktas našus kmynų pjovimo
į pradalges kombainas ir t. t.
Šiemet, pasak pašnekovo, kooperatyvas teikė paraišką pagal
KPP priemonės „Investicijos į
materialųjį turtą“ veiklos sritį

Politinė reklama apmokėta iš LVŽS
rinkimų sąskaitos. Užsk. Nr. 16

„Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą,
rinkodarą ir (arba) plėtrą“ ir,
jei gaus paramą, už prašomus
beveik 400 tūkst. eurų ketina
organizuoti perdirbtos produkcijos tiekimo grandines.

Paramos paprašė keturi
kooperatyvai
Kaip informuoja Nacionalinė
mokėjimo agentūra prie Žemės
ūkio ministerijos (NMA), 2020
m. liepos 20–rugpjūčio 21 d.
paraiškų priėmimo etapui buvo
skirta 14 705 213 eurų paramos
lėšų. Šiuo laikotarpiu iš viso
žemės ūkio perdirbėjai pateikė
26 paraiškas, kuriose bendra
prašoma paramos suma sudaro 7 386 247 eurus. Kadangi
skiriama paramos suma lygiomis dalimis padalyta dešimčiai
Lietuvos apskričių, kiekvienoje apskrityje pareiškėjai gali
pretenduoti į 1,47 mln. eurų
paramą. Taigi, kiekvienoje apskrityje situacija dėl projektų
finansavimo skiriasi, priklausomai nuo pateiktų paraiškų
skaičiaus ir jose prašomos paramos sumos.
Paraiškas galėjo teikti juridiniai asmenys, užsiimantys
žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara, taip pat
užsiimantys žemės ūkio veikla
ir perdirbantys dalį valdoje užaugintos produkcijos bei planuojantys užsiimti žemės ūkio
produktų perdirbimo ir (ar) rinkodaros veikla. Kaip informavo
NMA, iš 26-ių pareiškėjų keturias paraiškas pateikė kooperatyvai, jose prašoma paramos
suma siekia 1 595 526 eurus.
Užs. Nr. 06

Didelis biuro popieriaus pasirinkimas KNYGYNĖLIS, tel. 8 646 71 901, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt
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Kaimui į pagalbą ateina mokslo ir mokymo įstaigos
Ūkininkams sėkmingai atlaikyti konkurenciją ir padidinti savo pajamas vien
praktinės darbo patirties
nepakanka – būtina taikyti
naujausias mokslo žinias,
įvaldyti inovatyvias technologijas. Todėl labai svarbu išnaudoti didelį šalies
mokslininkų bei specialistų
potencialą. Nuo rugsėjo 1 d.
iki spalio 30 d. priimamos
paraiškos pagal Lietuvos
kaimo plėtros 2014–2020 m.
programos (KPP) priemonės
„Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį
„Parama parodomiesiems
projektams ir informavimo
veiklai“.
Ši priemonė skatina mokslo ir studijų institucijas,
profesinio mokymo įstaigas
aktyviai rengti parodomuosius bandymus, organizuoti
seminarus, lauko dienas ir
kitus informavimo renginius
kaimo plėtros, žemės, maisto
ar miškų ūkio sektoriuose
dirbantiems žmonėms.

Įgyvendinti — ir
nuotolinės priemonės
Parama pagal KPP veiklos sritį
„Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“
skirta parodomiesiems bandymams rengti (įrengti ir vykdyti), informavimo renginiams
organizuoti skleidžiant mokslo
žinias ir inovacijas žemės, maisto, miškų ūkio ir kaimo plėtros
sektoriuose.
Paraiškas gali teikti mokslo
ir studijų institucijos bei profesinio mokymo įstaigos, taip
pat kiti juridiniai asmenys,
turintys licenciją vykdyti formalųjį profesinį mokymą.
Mokymai turi būti skirti
ūkininkams, jų partneriams,
ūkio darbuotojams ir kitiems
fiziniams ar juridiniams as-

Klaipėdos universitetas jau įgyvendina projektą „Biologinę įvairovę
tausojančių, mokslo žiniomis grįstų ir inovatyvių želdinių kūrimas kaimo
vietovėse“. (Nuotrauka Aistės Noreikaitės)
menims, užsiimantiems žemės,
maisto ar miškų ūkio veikla,
įregistravusiems valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir
kaimo verslo registre, taip pat
kaimo vietovėse ūkine veikla
užsiimantiems žemės valdytojams, labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojams,
tradiciniams amatininkams.
Per paraiškų teikimo laikotarpį pareiškėjas gali pateikti
ne daugiau kaip 3 paramos paraiškas parodomiesiems projektams įgyvendinti pagal gyvulininkystės, augalininkystės,
sodininkystės, daržininkystės,
uogininkystės ir miškų ūkio
sektorius.
Informavimo renginiai galės
būti organizuojami tiesioginio
kontakto su paramos gavėjais
būdu (ūkininko ar miško valdytojo ūkyje, įmonėje, auditorijoje ir pan.). Naujai patvirtintose
įgyvendinimo taisyklėse nauja
tai, kad Lietuvos Respublikos

Vyriausybės paskelbto karantino, ekstremaliosios situacijos
atvejais, užtikrinant kontrolės
galimybę atsakingoms institucijoms, renginius galima organizuoti įvairiais nuotoliniais būdais (interneto telefonijos tinklo
ir per kompiuterines „Skype“,
„Viber“ ir kt. programas).

Parama — iki 150 000 Eur
Šiam paraiškų priėmimo etapui
skirta paramos suma – 2 303 449
Eur. Vienam projektui įgyvendinti
galės būti skirta iki 150 000 Eur
su PVM, finansuojant iki 100
proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Paramos lėšomis galės būti
kompensuojamas darbo užmokestis arba atlygis lektoriams,
seminarų, lauko dienų, grupės
susitikimų, konferencijų organizavimas arba seminarų, lauko dienų, konferencijų, grupės
susitikimų paslaugų pirkimas,
kelionės ar transporto (nuomos

Moksliniai tyrimai
pritaikomi ūkiuose
„Labai džiugu, kad turime didelį
šalies mokslininkų bei specialistų potencialą, kurie dalijasi
žiniomis ir labai džiaugiasi, sulaukdami didelio ūkininkų dėmesio ir stipraus grįžtamojo ryšio.
Priemonės „Žinių perdavimas
ir informavimo veikla“ veiklos
srities „Parama parodomiesiems
projektams ir informavimo veiklai“ priemonė padeda mokslinių tyrimų rezultatus praktiškai
pritaikyti ūkiuose, pamatyti jų
realią naudą, o vėliau šią patirtį
išplatinti visuose Lietuvos regi-

onuose“, – priemonės naudą
kaimui ir ūkininkams pabrėžia
Žemės ūkio ministerijos Žinių
plėtros ir perdavimo konsultavimo skyriaus vyr. specialistė
Jurgita Veličkienė.
Ji pasakojo, kad vienas iš
pagal ankstesnių metų šią
paramos priemonę įgyvendinamų projektų Vakarų Lietuvoje – Klaipėdos universiteto
Botanikos sodo projektas „Biologinę įvairovę tausojančių,
mokslo žiniomis grįstų ir inovatyvių želdinių kūrimas kaimo vietovėse“. Mokslininkai
skatina ūkininkus atsakingai,
naudojantis inovatyviomis ir
mokslu grįstomis žiniomis,
rinktis želdinius šalia dirbamų
žemių esančiose sodybose ar
viešosiose kaimo erdvėse.
Pasak Botanikos sodo direktorės Astos Klimienės, pagal naująją ES kaimo plėtros
politikos strategiją siekiama
regionų darnaus vystymosi ir
sanglaudos. Kaimo vietovės
tampa ne tik šiuolaikiškais
žemės ūkio produkcijos centrais, bet ir saugo bei turtina
natūralų kraštovaizdį, kultūrinį
paveldą, kuria konkurencingas
ekonomines veiklas ir didina
bendruomenės kompetencijas.
„Želdynai dažnai vadinami
žaliąja infrastruktūra, jie formuoja miestus, kaimus, miestelius bei jų erdves, praturtina
pastatų ir kompleksų architektūrinę kompoziciją, kuria
atvirąsias, žaliąsias erdves, užtikrina ekologinį stabilumą“,
– pabrėžia A. Klimienė.
Užs. Nr. 05
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kalba, kad...
g Viena įstaiga per šį mėnesį neteko net trijų darbuotojų. Žmonės darbą palieka
savo noru, viešai neaiškindami
priežasčių. Jau ne pirmą kartą postą palieka ypač svarbų
darbą atliekantis žmogus –
buhalteris, per trumpą laiką
tai antras toks nukraujavimas.
Kas bus kitas? Ar įstaigoje darbuotojams sudaryta nepakantumo atmosfera, o gal vadovas
ieško idealių darbuotojų, įsivaizduodamas, kad pats yra
tobulybė?
g Savivaldybės administracijos direktorės sudaryta komisija išnagrinėjo verslininkų
prašymus skirti finansinę paramą dėl COVID-19 poveikio jų
veiklai. Atsižvelgdama į prašymus ir argumentus, dešimčiai

ir kitos transporto išlaikymo),
komandiruočių (kai į komandiruotes vyksta pareiškėjo darbuotojai) išlaidos, parodomojo
bandymo įrengimas ir vykdymas arba parodomojo bandymo
įrengimo ir vykdymo paslaugos pirkimas pagal parodomojo bandymo metodiką. Taip pat
finansuojama kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų ar kitų
informavimo priemonių dalyviams gamyba, projektui viešinti skirto informacinio straipsnio
parengimas, lankstinuko, rekomendacijų galutiniams naudos
gavėjams parengimas ir leidyba, paramos viešinimo išlaidos.
Taip pat netiesioginės išlaidos
– darbo užmokestis arba atlygis
projektą administruojantiems
asmenims (ne daugiau kaip 3
etatai).
Paraiškas galima teikti NMA
Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento teritoriniuose paramos administravimo
skyriuose iki spalio 30 d.

pirmųjų komisija skyrė 1500
eurų paramą, o trims bendruomenėms po 200 eurų komunalinėms išlaidoms padengti. Įdomu, kokias premijas komisijos
nariams ir kitiems valdininkams
gruodžio pabaigoje skirs direktorė? Jei bus taip, kaip pernai,
tai nuskriaustųjų nebus, ypač
tarp valdžios padlaižūnų.
g Vilniaus gatvėje stovintys
du juoda plėvele apdengti kelio ženklai pamažu atskleidžia
ilgai slėptas paslaptis. Dėl to
kaltas vėjas, kuris baigia nulupti aplink ženklą apvyniotą
plėvelę. Galima numanyti, jog
ženkle nupieštas daiktas yra
panašus į fotoaparatą. Įdomu,
kiek dar teks laukti pranešimo,
kad ženklas pradeda galioti ir
kokia tikroji to ženklo reikš-

mė?
g Viešoje erdvėje paskutiniu metu vis dažniau šmėžuoja informacija apie judumą.
Neseniai buvo keistai judama
M. Gustaičio gatvėje, ten ryškiai pasirodė tokia Birutė. Ji
sako, kad dar nori pajudėti
ir skvere, paskui gal atjudės
judėti prie savivaldybės, o
paskui pareikalaus atšaukti
transportą iš visų vietų, kur ji
juda. Įdomu, kur ji toliau judės,
gal atgal į Vokietiją?
Šioje humoristinėje rubrikoje minimų įvykių ir asmenų sutapimai su tikrove yra
atsitiktiniai.
Žinutes galite siųsti el.
paštu dzukuzinios@gmail.
com, pranešti telefonais:
(8 318) 52260, 8 670 38882.

•

.Q\J\QÙOLV
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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.
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P. Malžinskas: esu davęs priesaiką Lietuvos valstybei
Politikoje į Seimą kandidatuojantis Paulius
Malžinskas – naujokas.
Tačiau aukščiausio rango
įvairių pažiūrų politikus
jis pažįsta gerai. 50-metis
vilnietis, turintis dzūkiškų šaknų, yra tikras, kad
patirtis, žinios ir emocinis
intelektas yra tai, kas yra
būtina dirbant Seime ir
leidžiant Lietuvos įstatymus.

Lietuvos valstybei, todėl negaliu
kalbėti apie tai. O buvimas šalia
politikų, žinoma, yra pamoka.
Bendravimas, kalbėjimas, protokolo dalykai, visa tai – patirtys,
kurių teko išmokti, o mokytis tikrai buvo iš ko. Valdas Adamkus
buvo diplomatijos pavyzdys, Česlovas Juršėnas – žmogiško politiko etalonas. Kiti taip pat buvo
išskirtinės asmenybės, lyderiai.
Kiekvienas jų turėjo savybių, iš
kurių galima mokytis.

– Esate paslaptingos profesijos atstovas. Daug metų dirbote
vadovybės apsaugoje, saugojote aukščiausio lygio Lietuvos
pareigūnus bei politikus, užsitarnavote majoro laipsnį. Daugelis žmonių apie šią profesiją
yra susidarę įspūdį pagal filmą
„Asmens sargybinis” su Kevinu Kostneriu. Koks Jūs asmens
sargybinis?
– Gražus filmas, tačiau tikrovėje tas darbas atrodo kitaip. Ilgos
laukimo valandos, kartais darbas
nepaisant paros meto, fizinis pasirengimas, dėmesys, atsakomybė
ir kantrybė – visa tai nėra lengva,
didžioji darbo dalis lieka nematoma. Svarbu pasitikėjimas savimi,
gebėjimas vertinti situacijas ir išlaikyti šaltą protą.

– Garsus airių politikas ir
filosofas Edmundas Burke‘as
kadaise yra pasakęs: „Tam, kad
įsiviešpatautų blogis, pakanka
to, kad geri žmonės nedarytų
nieko...” Ar Jums artimas šitas
požiūris?
– Taip, labai. Tai savotiškas
mano gyvenimo moto. Dažnai
kartojau šią frazę skandalingose
Lietuvos futbolo federacijos istorijose kovodamas su prieštaringos
reputacijos veikėju Arūnu Pukeliu. Dažnai susiduriu su žmonių
abejingumu, susitaikymu su blogybėmis ir neteisybe, kas, mano
vertinimu, yra nusikaltimas. Juk
viskas prasideda nuo mūsų pačių.
Lietuva yra tokia, kokie esame
mes patys. Ir Seimas bus toks,
kokį išsirinksime mes patys. Ir,
jei norime realių pokyčių, tai, visų
pirma, turime pasikeisti patys.

– Ar yra paslapčių, susijusių
su valstybės ir Vyriausybės vadovais, kurių ir dabar negalite
atskleisti? Ar buvimas šalia ryškiausių Lietuvos politikų Jus ko
nors išmokė?
– Valstybės ir Vyriausybės vadovai taip pat yra žmonės, visko
pasitaikė. Esu davęs priesaiką

– Minėjote, kad kiekvienas
politikas, su kuriuo dirbote,
pirmiausia buvo žmogus. Koks
žmogus esate Jūs?
– Gyvenimas ir darbas mane išmokė daugybės dalykų. Pirmiausia – visuomet sakyti tiesą ir būti

nuoširdžiam. Tik būdamas savimi
gali pelnyti kitų pagarbą. Kaip
Vadovybės apsaugos karininkas,
futbolo arbitras ir komisaras išsiugdžiau, manau, gana didelį emocinį intelektą. Skirtingas situacijas
vertinu ramiai, į kritines situacijas
taip pat reaguoju ramiai, apgalvotai, blaiviai. Aš – taip pat žmogus,
turiu savo emocijas. Tačiau žinau,
kad jų valdymas padeda pasiekti
geriausių įmanomų rezultatų.
– Gyvenime esate turėjęs daug
nemalonių įvykių. Vienas jų –
skyrybos. Koks Jūsų požiūris į
skyrybas?
– Skyrybos kiekvienam žmogui
nėra malonus įvykis. Tačiau taip
kartais gyvenime nutinka, savo
atsakomybės aš nesikratau. Svarbiausia įvertinti savo požiūrį į tai.
Skausmas ir džiaugsmas visada
šalia, kartais sunku juos atskirti.
Aš tai priimu kaip pamoką, tačiau
atgal nesidairau. Džiaugiuosi,
kad pavyko išsaugoti gerus santykius su artimaisiais, visi mes
brandžiai ir ramiai įvertinome tai,
kas įvyko. Aš turiu ir sąžiningus
atsakymus sau kodėl – jie padėti
kažkurioje lentynoje, o aš gyvenu, jaučiu, kvėpuoju ir keliauju
toliau. Tikiu, kad toje kelionėje
yra dar daug neatrastų dalykų ir
naujų žmonių.
– Sakoma, kad žmogus per
gyvenimą turi pastatyti namą,
pasodinti medį, užauginti vaiką.
Ar jau tai padarėte?
– Vaikus užauginau ir didžiuojuosi jais. Tikiu, kad buvau geras
tėvas, stengiausi jiems atiduoti viską, ką galėjau, nors dabar

Liberalų sąjūdžio kandidatas Paulius Malžinskas su dukra Laura ir sūnumi
Deividu.
kartais atrodo, kad galėjau dar
daugiau. Jie jau gyvena savo gyvenimus, dukra dirba Vietname
anglų kalbos mokytoja, sūnus
studijuoja VU ir sportuoja. Namus taip pat pastačiau, pasodinau
medį. Tačiau yra stiprus jausmas,

kad kažką gyvenime dar galiu nuveikti. Noriu nuveikti. Yra darbų
ir tikslų, o stiprus laiko pojūtis
siunčia aiškų signalą – dabar.

•

Politė reklama. Bus apmokėta iš Liberalų
sąjūdžio rinkiminės sąskaitos. Užs. Nr. 17
Numeris
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Įsijunk naujienas! PIGIAU už ELEKTRą.

ŽMOGUS

PrenumeruoKite

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

Politinės aktualijos
Bendruomenių
naujienos
Dzūkai kalba,
kad...

pirmiausia!

Ateikite ir balsuokite.

Jūsų balsas gali pakeisi Lietuvą.
Politinė reklama bus apmokėta iš „Lietuva
– visų“ rinkiminės sąskaitos. Užs. Nr. 18

Laikas nugalėti!

Algimantas
Belzus

Auksinės mintys
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Kaip krikštoniečiai mini Juozo LukšosDaumanto metus ir kaip Lazdijų rajono
savivaldybė jiems „padeda“
(Atsakymas „Dzūkų
žinioms“ į str. „Dėl paminklo statybos Krikštonyse
vietos pasitelktas ir kardinolas S. Tamkevičius“)

Politinė reklama bus apmokama iš Justo Pankausko politinės kampanijos rinkimų sąskaitos. Užs. Nr. 20

Laukiame Jūsų!

Antspaudų gamyba
pagal užsakymą

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

Sakoma, kad masinio prabudimo
nebus, jeigu neatsiras asmeninis
prabudimas. Apie komunistų
prabudimą rašo laikraščiai, bet
jie pasako ne visą tiesą. Ne visa
pasakyta tiesa juk yra melas.
O buvo taip: kai paminklo Lietuvos partizanams ir tremtiniams
statytojai prašė Krikštonių kaimo
bendruomenės pirmininkės Lenos
Švetkauskienės vietos paminklui
statyti, ji atsakė, kad „tų paminklų
pristatėte pilnus laukus, statykite
juos ir toliau, bet ne mūsų „Šeimų
parke“. Ginčo dalyviams ji rodė
kažkokį popierių sakydama, kad
prieš paminklo statymą ji surinkusi septyniasdešimt penkis parašus... Vargšei parašų rinkėjai reikia atsitokėti, nes tokiu veiksmu
ji nesąmoningai pripažįsta esant
teisėta ne Lietuvos partizanų, bet
okupantų valdžią. Kita buvusi
„kolchozo“ aktyvistė pareiškė,
kad „vieną koją įkėlėte į mūsų
teritoriją (pastatėme paminklą
Krikštonių istorijai), o dabar taikotės įkelti ir antrą...“ Ši asmenybė, kaip ir kolchozų laikais, yra
susitapatinusi su nesava žeme.

B. Kašelionio nuomone, toks pasipriešinimas paminklui atsirado dėl to,
jog kai kuriuose asmenyse „atgijo užsislėpę komunistai“.
Architektūrinis uždavinys pavirto politiniu. Bet jį spręs ne politikas! Savivaldybės architektas,
apėjęs visą miestelį, tinkamos vietos paminklui nesuras, bet suras
„netinkamą“ – prie kryžiaus. Ir
dar korespondentui kalbės netiesą: „Buvo prieitas sutarimas, kad
pats akmuo ir jo paruošimas bei
ant jo esami užrašai yra padaryti neteisingai.“ Ir dar pasišaipys
dėl ne vietoje iškaltų pavardžių.
Nieko tokio – gyvename patyčių
amžiuje. Tie užrašai paminkle ir

jo paruošimas yra ne architekto,
bet istoriko ir dailininko reikalas.
Architektas nutyli, kas jį taip pamokė. „Ekspertai“ jam kalbėjo:
„Lietuvos partizanams paminklas
pastatytas Kryžkalnyje, tad paminklą reikia pakoreguoti ir po
tekstu „Lietuvos partizanams ir
tremtiniams“ dar iškalti „Krikštonių partizanams“.
Mūsų paminklas yra istorinis
simbolis, skirtas atminti ir pagerbti kentėjusius ir žuvusius už
Nukelta į 8 psl.

»

Rudens gėrybės keliauja į rūsius ir... konteinerius

Į maisto atliekų konteinerius reikia mesti maisto, virtuvės ir žaliąsias atliekas.
Ruduo – metas, kai iš sodų,
daržų, miško į namus nešame visokiausias gėrybes.
Nemaža dalis jų atsiduria
ir atliekų konteineriuose.

Nukritę obuoliai, vartojimui netinkami kiti vaisiai ar daržovės
keliauja į kompostavimo ir maisto
atliekų konteinerius. Komposta-

vimo konteinerius turi žmonės,
gyvenantys mažesniuose miesteliuose, gyvenvietėse, maisto
konteineriais aprūpinti miestų
gyventojai.
Miestuose, ypač prie daugiabučių namų, dar pasitaiko, kad
sodo ir daržo atliekos išmetamos
kartu su mišriomis atliekomis, o
kai kas neatsispiria pagundai nu-

mesti jas prie konteinerių ar netoli
jų, taip pridarydami netvarkos ir
rūpesčių.
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro (ARATC) kontrolieriai, nuolat vykdantys konteinerių ir jų aikštelių priežiūrą, jau
yra nustatę ne vieną pažeidėją ir
duomenis perdavę savivaldybei,
kurios atstovai priims sprendimus

dėl administracinio poveikio priemonių taikymo.
Tačiau, kaip pastebi ARATC
specialistai, sodo ir daržo atliekas
daugelis gyventojų rūšiuoja pakankamai gerai. Dėl netinkamo jų
tvarkymo kyla gerokai mažiau problemų nei dėl kitų rūšių atliekų.
ARATC Rūšiavimo centrų
veiklos organizavimo padalinio
vadovas Linas Brazauskas sako,
kad kompostavimo aikštelėmis
gyventojai jau yra įpratę naudotis
– į jas veža įvairiausių augalų
liekanas, obuolių išspaudas, pjuvenas, lapus, nugenėtas medžių
šakas.
Surinktos kartu su maisto
atliekomis sodo ir daržo atliekos
patenka į biologinio apdorojimo
įrenginius ir tampa žaliava energijai gaminti. Į maisto atliekų konteinerius galima mesti ir sugrėbtus
medžių lapus, žolę, išrautas gėles.
Tačiau jei tokių atliekų susidaro
dideli kiekiai, jas reikia vežti į
kompostavimo aikšteles.
Regione veikia septynios kompostavimo aikštelės, kuriose surenkamų žaliųjų atliekų kiekiai
kasmet auga – pernai jose su-

rinkta daugiau kaip 8 tūkst. tonų
žaliųjų atliekų.
Į kompostavimo aikšteles atgabentos medžių šakos čia smulkinamos, iš jų gaminamos medžio drožlės, kurios naudojamos
įvairioms reikmėms: energijai,
biokurui gaminti, kompostavimo
kaupams.
Iš pernai aikštelėse surinktų biologiškai skaidžių atliekų (lapų,
žolės) buvo pagaminta 3400 tonų
komposto. Daugiabučių namų
bendrijoms po 3 tonas, o regiono
savivaldybių aplinkos tvarkymui
iki 25 tonų komposto per metus
skiriama nemokamai.
L. Brazauskas priminė, kad medžių lapus ir žolę galima vežti ne
tik į kompostavimo aikšteles, bet
ir į bet kurį rūšiavimo centrą.
„Mes turime visas galimybes
saugiai ir efektyviai sutvarkyti
visas išrūšiuotas atliekas, kad jos
niekam nekenktų, neterštų aplinkos. Svarbiausia – kad žmonės
rūšiuotų ir žaliąsias, ir visas kitas atliekas“, – ragina Rūšiavimo centrų veiklos organizavimo
padalinio vadovas L. Brazauskas.

Kompostavimo aikštelė yra

•

Gėlyno g. 23, Lazdijai

Tel. 8 672 89 288
Aikštelė atidaryta: II–VI 9.00–18.00 val.
Pertrauka: 13.00–14.00 val.
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Mokslų daktaras F. Petrauskas: „Sudarykime galimybę
žmonėms dalyvauti priimant visiems svarbius klausimus“
Ketvirtojoje vietoje pagal
populiarumą įsitvirtinusi
Darbo partija šiems rinkimams aktyviai rengiasi
– subūrė kompetentingų
kandidatų grupę, parengė
plačią konkrečių darbų
programą. „Mes atsakome už savo žodžius“, – tai
Darbo partijos pažadas sau
ir rinkėjams.

Apie Darbo partijos siūlomus
sprendimus, pagrindines programos nuostatas kalbamės su
kandidatu į Seimą vienmandatėje Jotvingių rinkimų apygardoje
mokslų daktaru Feliksu Petrausku.
– Darbo partija į rinkimus
eina parengusi esminių sprendimų paketą. Pateikite penkias
svarbiausias partijos nuostatas,
kurias Darbo partija pasirengusi
įgyvendinti.
– Šiandieną turime atkreipti
ypatingą dėmesį į tai, kad Lietuvos skurdo rodikliai vieni
didžiausių Europos Sąjungoje.
Pagal skelbiamus duomenis, apie
156 tūkstančiai dirbančiųjų gauna tik minimalią algą, apie pusė
Lietuvos gyventojų per mėnesį
uždirba iki 600 eurų. Didžiajai
daliai pensinio amžiaus žmonių
mokama iki 400 eurų pensija, o
vidutinė pensija siekia tik 344
eurų. Daugiau nei 240 tūkstančių
žmonių neturi darbo, o nedarbo
rodiklis siekia beveik 14 proc.
Todėl Darbo partija, eidama į
rinkimus, labai rimtai, neslėpdama tikros padėties, būdama valdančiojoje daugumoje, pasirengusi kurti visiškai kitą valdymo
modelį, kurti kitokią visuomenę.
Sieksime tokio Lietuvos valdymo modelio, kuris vienytų, o ne
skaldytų tokią mažą valstybę. Pagrindinės nuostatos, kurias Darbo partija pagrindiniame esminių
sprendimų pakete pasirengusi
įgyvendinti, yra šios:
• Regionų politika ir ekonomikos planas. Tai ženkliai padidins
biudžeto pajamas. Šiuos pinigus
skirsime viešojo sektoriaus darbuotojų – medikų, mokytojų,
kultūros darbuotojų, gaisrininkų,
policininkų – atlyginimų didini-

mui, pensijų augimui. Privalome
suprasti paprastą tiesą: visi tie, kas
žada tiesiog pakelti atlyginimus,
padidinti pensijas, išmokas, švelniai tariant, sako netiesą. Pinigų
Lietuvoje yra tiek, kiek yra. Šiemet dėl pandemijos Europos Sąjunga atšaukė finansinio stabilumo
reikalavimus ir leido valstybėms
skolintis. Valdžia tai padarė. Tačiau skolas reikės grąžinti ateities
kartoms, o ES reikalavimai bus vėl
griežti. Valdžia jums nesako vieno
– jei nesiimsime esminių pokyčių,
biudžetas neaugs, o greičiausiai
net mažės.
Ypatingas dėmesys bus skiriamas regionams, ten sukuriant išskirtines sąlygas verslo vystymui,
tokiu būdu užtikrinant greitesnį
investicijų atsipirkimą. Darbo
partija parengė atskirą programą pradedančiajam smulkiajam
verslui, skatinant gyventojų verslumą, ypač smulkų ir vidutinį, šeimos verslą, formuojant palankią
aplinką ir mokesčių politiką.
• Valstybės valdymas ir jo
skaidrumas bus pagrindinis
naujosios valdžios prioritetas.
Įtrauksime žmones į valstybės
valdymą, svarbiausius klausimus sprendžiant referendumuose. Jiems surengti sumažinsime
kartelę per pusę, t. y. nuo 300 000
iki 150 000 piliečių reikalavimo.
Taip pat įtvirtinsime politikų ir
valstybės tarnautojų asmeninę
materialinę atsakomybę dėl jų
neteisingo veikimo ar tyčinio
neveikimo ir dėl to atsiradusios
žalos.
• Bus ginama lietuviška produkcija. Lietuvos gamintojai ir
pardavėjai yra mūsų ekonomikos
stuburas, be kurio neįmanomas
ūkio augimas. Bus sudarytos
vienodos sąlygos konkuruoti su
užsienio gamintojais prekiaujant
turguose. Užsienyje pagaminta
prekė, atvežta į Lietuvą, turi teisę būti parduodama su 0 proc.
PVM, tačiau Lietuvoje pagamintai prekei uždedamas 21 proc.
PVM antkainis. Kodėl politikai
iki šiol neuždavė klausimo: „Kodėl taip yra?“
• Lietuvos kaimas bus gyvybingas. Tam formuosime patrauklų visuomenės požiūrį į kaimą ir
tvarų žemės ūkį. Gerinsime kaime

gyvenančių žmonių gyvenimo
kokybę, mažindami atskirtį tarp
regionų, skatinsime kurti ir vystyti tradicinius ir alternatyvius
verslus.
• Sveikatos sistemą laikysime
sisteminiu procesu. Sveikatai
skirti pinigai nėra išlaidos – tai
investicija į Lietuvos žmonių ateitį, jos išsaugojimą ir stiprinimą.
Nuolatinį dėmesį skirsime pačios
sveikatos sistemos funkcionavimo tobulinimui, medikų darbo
sąlygų gerinimui, vaistų kainų,
PVM tarifo medikamentams ir
medicinos priemonėms mažinimui.
– Daug vietos Darbo partijos programoje skirta švietimo
klausimams. Kokius klausimus
būtina skubiai spręsti švietimo
srityje? Kaip vertinate Prezidento siūlymą vaikus į pirmąją
klasę leisti nuo 6-erių metų? Kas
tai turėtų spręsti – Seimas ar visa
tauta per referendumą?
– Mokyti skaityti, rašyti, skaičiuoti, uždirbti – tai jau labai senų
laikų supratimas, todėl užtenka
žaisti populistinėmis reformomis,
reikia ugdyti vaikų, moksleivių,
jaunimo mąstymą, motyvaciją.
Su tokia progresyvia sistema aš
susipažinau 2014 metais per stažuotę JAV, Kalifornijoje.
Lenkiame galvas prieš visus
mokytojus, nes dirbti su vaikais
– pašaukimas, tam reikia ypatingų
savybių. Mokytojas turi išmokyti
mokinį atskirti naudingą informaciją nuo žalingos, turi būti konsultantas, pagalbininkas, o mokykla
– navigatorius, mentorius. Darbo
partijos rinkimų programoje yra
įsipareigojimas, laimėjus rinkimus, sukurti teisines prielaidas
švietimo sistemos pokyčiams:
didesnis dėmesys būtų skiriamas vaikų ankstyvajam ugdymui,
vaikų, turinčių specialių ugdymo
poreikių, ugdymui. Užtikrinti visiems vaikams vienodą ugdymo
kokybę, sumažinti ugdymo kokybės skirtumus didžiuosiuose
miestuose ir regionuose. Švietimo
pagrindu turi tapti motyvacija.
Didinti visų švietimo lygių mokytojų, dėstytojų ir mokslininkų,
švietimo pagalbos specialistų darbo užmokestį. Atsisakyti jungtinių

Feliksas Petrauskas.
klasių modelio, siekti optimalaus
mokinių mokymosi krūvio, racionalaus mokinių skaičiaus klasėse
mažinimo. Taip pat sudaryti galimybę pedagogams, turintiems 30
m. pedagoginio darbo stažo, išeiti
į pensiją nuo 55 m. su galimybe
pasirinkti – dirbti ar ne.
Prezidento Gitano Nausėdos
pasiūlymas pradėti vaikų priešmokyklinį ugdymą nuo 5-erių
metų, o pradinį – nuo 6-erių metų
dera prie Darbo partijos rinkimų programos. Tačiau pritarti
šiai nuostatai ar ne reikalinga
labai plati diskusija su švietimo
specialistais, mokytojais, vaikų
psichologais, sociologais. Būtina
įvertinti tarptautinę ir ES šalių
praktiką ir galų gale tai pateikti
spręsti referendume, kaip tokią
sprendimų priėmimo praktiką
sėkmingai naudoja Šveicarija.
Šiems pokyčiams pasirengti,
Prezidentūros teigimu, priešmokykliniam ugdymui reikėtų
apie 11 mln. eurų o pradiniam
ugdymui – 7,5 mln. eurų ir dar

7 mln. eurų reikėtų pedagogų
kvalifikacijai kelti, parengiant
juos naujai sistemai. Jei toks
Prezidento siūlomas modelis
būtų įgyvendintas, per šešerius
metus iš viso reiktų apie 90 mln.
eurų.
– Kokia Jūsų nuomonė apie
platesnį referendumo panaudojimą sprendžiant visiems žmonėms
svarbius klausimus?
– Esu tikras, jog referendumas,
sumažinus būtinų parašų kiekį
per pusę, kaip yra įrašyta Darbo
partijos programoje, tikrai realiai leistų Lietuvos gyventojams
dalyvauti sprendžiant labai aktualius jų gyvenimo klausimus:
valstybės valdymo, sveikatos,
švietimo, kitus. Manau, kad
taip išvengtume įvairių politinių
interpretacijų, pasikeitus politinių jėgų dominantėms, turėtume
tam tikrą tęstinumą ir išvengtume
„politinės švytuoklės“ principo.
Žmonės jaustų stabilumą, mažėtų
susiskaldymas.

Jei pritariate šioms nuostatoms, maloniai kviečiu palaikyti
Darbo partiją — sąrašo numeris — 16 ir mane, jos kandidatą
vienmandatėje Jotvingių rinkimų apygardoje, Feliksą Petrauską —
numeris Darbo partijos sąraše — 49.
Politinė reklama bus apmokėta iš Felikso Petrausko rinkiminės sąskaitos. Užs. Nr. 19

Lazdijų krašto naujienų savaitraštis

• Politinės aktualijos
• Bendruomenių naujienos

• Kultūrinių renginių anonsas
• Dzūkai kalba, kad...

Prenumerata
— tai ne tik aktualios žinios, atkeliaujančios į Jūsų namus ir
biurus, bet ir originali bei praktiška dovana bet kokia proga.
Nuo šiol prenumeruoti leidinius galite ne tik Lietuvos pašto ar „PayPost“ skyriuose, bet ir
telefonu 8 700 55 400 bei internetu, www.prenumerata.lt, www.prenumeruok.lt
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Kaip krikštoniečiai mini Juozo Lukšos-Daumanto
metus ir kaip Lazdijų rajono savivaldybė jiems „padeda“
»Atkelta iš 6 psl.

Tėvynę. Partizanų junginiuose
tokių „Krikštonių partizanų“ nebuvo. Šiame krašte veikė „Karininko Antano Juozapavičiaus
grupė“. Tos grupės partizanams,
kurie gimė Krikštonyse, bet žuvo
kitur, arba tiems partizanams, kurie gimė kitur, bet žuvo Krikštonyse, jų kautynių ir žūties vietose
jau seniai pastatėme paminklus
su jų pavardėmis ir žūties datomis. Kelius į tas vietas nurodo
rodyklės: „Lietuvos partizanų
kautynių ir žūties vieta...“. Pagal
šiuos „ekspertus“ išeitų, kad ir jie
buvo ne Lietuvos, bet Krikštonių

partizanai, žuvę už Krikštonis, tad
gal ir rodyklėse reikėtų prirašyti
„Krikštonių partizanams“?..
Demokratija yra gėris, bet jos
silpna vieta, kad kartais ir tamsybės gali iškilti į šviesą ir savo
tamsą sumaišyti su Viešpaties
šviesa.
Lazdijų rajono vicemeras
A. Klėjus paminklui surado garbingą „sakralią vietą“ kalnelio
viršūnėje, nes prie kardinolo
pastatyto kryžiaus mūsų paminklams vieta „negarbinga“, dar
akmenis, pastebėjo A. Klėjus,
gali aptaškyti pravažiuojanti mašina. Kardinolo pritarimas prie jo

kryžiaus pastatyti paminklinius
akmenis, A. Klėjaus supratimu,
yra tiktai moralinis leidimas. Tas
A. Klėjaus „tiktai“ yra begėdystė
iš jo kvailumo, kai Dievą, Tėvynę
ir moralę ištremia iš visuomenės
ir „savivaldybės žemės“, taip
pat ir iš mūsų gyvenimo. Stribai, tremdami žmones, irgi manė,
kad elgiasi teisingai, nes vykdo
įstatymą.
Iš tremtinių buvo atimti namai
ir Tėvynė, bet moralės ir tikėjimo bolševikai atimti nesugebėjo.
Stribai sušaudė kryžius, bet tikėjimo nesušaudė.
Užmirštama, kad moralinis

autoritetas S. Tamkevičius kovojo prieš komunizmą ir kentėjo
lageriuose, kad visa Lietuva, taip
pat ir krikštoniečiai, būtų laisvi,
turėtų žmonių teises, savo žodį ir
laisvą nuomonę.
Tuo pasinaudodami, buvę
komunistai ir jų palikuonys šią
galimybę išnaudoja, kad pažemintų už tas vertybes kovojusį ir
lageriuose kentėjusį „tik moralinį
autoritetą“ mūsų kardinolą.
Šie „rūpintojėliai“ – tai istorijos
ir moralės klastotojai, jie paneigia
kovą ir kankinystę.
Siūlyčiau A. Klėjui paskaityti
šias filosofo mintis: „Tik dėl įsi-

galėjusio politinio korektiškumo
ir teisės iškėlimo virš moralės
modernusis pilietis nėra vadinamas idiotu. O iš tikrųjų idiotas –
tai savimi pasitikintis kvailys.“
Jūs šaipotės iš akmentašio
klaidos, kad per aukštai paminkle iškaltos statytojų pavardės,
kurios Jums sukelia fantazijas.
Mes tą paminklą Juozo LukšosDaumanto metais tikrai pastatysime, o akmenį su pavardėmis
pakasime giliau, kad tų pavardžių
nebematytume ir kad paminklas
neužvirstų ant kokio žioplo komunisto.
Bronius Kašelionis

•

Spalio 11-osios politinis meniu — rimtas galvosūkis rinkėjams
»Atkelta iš 1 psl.

nei lazdijiečių, iš viso Jotvingių
vienmandatėje yra fiksuota per
35 tūkst. rinkėjų, tai beveik dviem
tūkstančiais mažiau nei prieš ketverius metus.
Šiuose rinkimuose į Seimą
pretenduoja naujai sukurto politinio junginio „Lietuva – visų“
atstovas iš Vilniaus Algimantas
Belzus, Lietuvos žaliųjų partijos
atstovė iš Jonavos Dovilė Lileikienė, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio atstovas Paulius
Malžinskas, kurio šaknys Krosnos seniūnijos Grabaukos kaime, buvęs vadovybės apsaugos
darbuotojas, aktyvus kovotojas
už permainas Lietuvos futbole,
lazdijietis, naujai įkurtos Krikščionių sąjungos atstovas Jonas
Matulevičius, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narys, socialdemokratas Justas Pankauskas,
Darbo partijos atstovas, mokslų
daktaras Feliksas Petrauskas,
konservatorius, druskininkietis
Vilius Semeška, Seimo narys
„valstietis“ Zenonas Streikus,
druskininkietis, socialdemokratų darbo partijos atstovas Remigijus Aleksandras Viniarskas,
Lazdijų vyriausiasis architektas,
Centro partijos-tautininkų (vad.
N. Puteikis) atstovas Ričardas
Vyšniauskas ir druskininkietis,
verslininkas „Laisvė ir teisingumas“ (vad. A. Zuokas, A. Paulauskas, R. Žemaitaitis) atstovas
Rimvydas Žagunis.
Jotvingių daugiamandatės
kandidatų amžius – nuo 37-erių
iki 70 metų. Visi kandidatai turi
aukštąjį išsilavinimą, vienas iš jų
– F. Petrauskas – mokslų daktaro
laipsnį. Kandidatų valdomo turto
vertė labai skiriasi ir svyruoja nuo
39 tūkst. eurų (D. Lileikienės) iki
648 tūkst. eurų (V. Semeškos).

Yra pažįstamų ir
nepažįstamų
Pabandykime prognozuoti, pagal
kokius kriterijus rinkėjai pasirinks
savo kandidatus.
Pirmasis kriterijus – kandidato
asmenybė, ar rinkėjas jį pažįsta,
ar pasitiki juo?
Šiemet kandidatus Jotvingių

vienmandatėje pagal geografinį
ryšį su rinkėjais galima būtų skirstyti į tris grupes:
1. Kandidatai, kuriuos gerai
arba šiek tiek pažįsta druskininkiečiai: Z. Streikus, V. Semeška,
J. Pankauskas, F. Petrauskas,
R. A. Viniarskas, R. Žagunis.
2. Kandidatai, kuriuos gerai
arba šiek tiek pažįsta lazdijiečiai: Z. Streikus, J. Matulevičius,
J. Pankauskas, R. Vyšniauskas,
V. Semeška, F. Petrauskas.
3. Kandidatai, kurie visai nežinomi arba menkai žinomi lazdijiečiams ir druskininkiečiams:
A. Belzus, D. Lileikienė, P. Malžinskas.
Jei rinkėjai pasirinktų pagal
pažįstamas asmenybes, tai daugiausia balsų surinktų Z. Streikus,
J. Pankauskas ir V. Semeška.

Gal rinksis pagal partijas?
Antrasis kriterijus, pagal kurį
rinkėjai paprastai renkasi kandidatus, tai jų priklausomybė vienai
ar kitai politinei jėgai.
Jau tapo įprasta, jog prieš kiekvienus Seimo rinkimus atsiranda
„tautos gelbėtojų“ politinė jėga,
už kurią būna atiduodama daug
balsų, visai nekreipiant dėmesio,
kas atstovauja „tautos gelbėtojams“.
Tokia partija savo laiku buvo
V. Uspaskicho Darbo partija,
paskui Arūno Valinsko kompanija, o per praėjusius rinkimus
gerovės pranašais tapo Ramūno
Karbauskio „valstiečiai“. Jei ne
karantinas ir rinkiminių pažadų
skelbimui būtų buvę daugiau laiko, gal iš naujai sukaltų politinių
darinių ir būtų susiformavusi nauja gelbėtojų komanda, už kurią
vėl tautiečiai būtų puolę balsuoti
ir tikėtis permainų, bet taip neįvyko. Todėl rinkėjams teks rinktis
iš tradicinių partijų ir naujų, dar
nesubrendusių politinių darinių
sąrašo.
Pagal daugiametę patirtį,
Druskininkų rinkėjai dažniausiai pasirinkdavo socialdemokratų kandidatus, palaikydavo
„valstiečius“, tačiau nerodydavo
simpatijų nei konservatoriams,
nei liberalams.

Lazdijuose tam tikru laikotarpiu buvo balsuojama už konservatorius, tačiau suskilus vietos
konservatoriams, čia vis daugiau
dėmesio sulaukia „valstiečiai“,
juolab, kad per savivaldos rinkimus Lazdijų mere buvo išrinkta
„valstietė“ Ausma Miškinienė.
Lazdijuose vis dar yra socialdemokratų simpatikų, čia turi
savo pasekėjų ir Darbo partijos
ideologija.
Remiantis šiuo kriterijumi,
daugiausia galimybių Jotvingių
vienmandatėje turi socdemų,
„valstiečių“, darbiečių ir konservatorių atstovai.

Realių pretendentų ratas
siauresnis?
Jei bandytume sujungti šiuos abu
vektorius – partiškumo ir asmenybių, turėtume kalbėti apie keturis realius pretendentus kovoti
dėl Seimo mandato – „valstietį“
Z. Streikų, socdemą J. Pankauską, konservatorių V. Semešką ir
iš dalies Darbo partijos atstovą
F. Petrauską.
Kas tie pretendentai?
Z. Streikus – druskininkietis, psichologas, prieš ketverius
metus antrajame Seimo rinkimų
ture Lazdijų–Druskininkų vienmandatėje „per Marytės plauką“
įveikę socdemę Kristiną Miškinienę.
Visus ketverius metus jis aktyviai dalyvavo Lazdijų ir Druskininkų bendruomenių renginiuose,
abiejų savivaldybių merams stengėsi padėti spręsti Druskininkų ir
Lazdijų reikalus sostinėje. Valstybės labui per ketverius metus
Z. Streikus nenuvertė kalnų, sugebėdavo prisitaikyti prie įvairių situacijų. Rinkimų tiesiojoje
Z. Streikus turi Druskininkų mero
palankumą ir Lazdijų merės partinį solidarumą.
Socialdemokratas Justas Pankauskas – profesionalus politikas
ir valdininkas, perėjęs visas politinės ir visuomeninio gyvenimo
brandos pakopas. Nors gyvena
Vilniuje, tačiau aktyviai dalyvauja Lazdijų gyvenime, yra rajono
savivaldybės tarybos narys. Jis
jauniausias iš kandidatų Jotvingių

vienmandatėje.
Prieš rinkimus J. Pankauską
dažnai buvo galima sutikti ir
Druskininkų savivaldybės renginiuose, bendruomenių sambūriuose. Apie save jis primena po
Druskininkus vežiodamas didelį
plakatą su savo atvaizdu.
Konservatorius V. Semeška
puikiai žinomas Druskininkuose
kaip pats aršiausias mero Ričardo
Malinausko oponentas. Kandidato biografijoje yra nemažai
paslapčių – iki šiol niekas nematė jo vidurinio mokslo baigimo atestato, nors universiteto
diplomą jis turi. V. Semeška dirbo
Vyriausioje rinkimų komisijoje,
kur išgarsėjo kaip žmogus, teisme
reikalavęs mokėti jam didesnį
atlyginimą, o vėliau apskundęs
savo tiesioginę vadovę dėl jos
komandiruočių.
Panašu, jog Druskininkuose
šis kandidatas nesulauks vietos
gyventojų palaikymo, o Lazdijai
apie jį dar per mažai žino.
Darbo partijai atstovaujantis
F. Petrauskas daug metų dirbo
įvairiose aukščiausio lygio valstybinėse institucijose, jis puikiai
žino valstybės valdymo mechanizmą. F. Petrauskas daug metų
vadovavo Vartotojų teisių gynimo
institucijai, todėl jis žinomas daugeliui tautiečių.
Druskininkiečiai jį pažįsta nuo
senų laikų, kai F. Petrauskas šiame kurorte pradėjo savo darbinę
veiklą ir ne vienerius metus su
šeima gyveno Druskininkuose.
Štai toks galėtų būti susiaurintas realių kandidatų politinis
meniu.
Taigi, lazdijiečių spalio 11
dieną laukia nelengvas pasirinkimas. Žinoma, Lazdijų žmonės
gali pasirinkti vienus kandidatus,
o druskininkiečiai – kitus, tačiau
finale, antrajame ture, galutinis
pasirinkimas turės būti padarytas,
kad paskui nereiktų kramtyti nagų
ir sakyti: „Ir vėl išrinko ne tą“.

Rinkimus riboja COVID-19
Jotvingių rinkimų apygardos
rinkimų komisijos pirmininkė
Ramutė Subačienė teigė, jog jau
suformuota ir dirba 13 asmenų

rinkimų komisija, taip pat savo
veiklą pradėjo ir rinkimų apylinkių komisijos.
Paklausta, ar komisija sulaukė skundų dėl Rinkimų įstatymo
pažeidimų, R. Subačienė teigė,
jog buvo du skundai, tačiau jie
nebuvo labai rimti.
„Esu įpratusi prie skundų, todėl
mane maloniai stebina šių rinkimų pradžia“, – sakė komisijos
pirmininkė.
Pasidomėjus apie šių rinkimų
naujoves, R. Subačienė priminė,
jog šiemet išankstinis balsavimas
vyks keturias dienas, nors anksčiau vykdavo tik dvi.
„Išankstinis balsavimas prasidės spalio 5 dieną, pirmadienį,
ir truks keturias dienas nuo 7
val. ryto iki 20 val. vakaro. Toks
sprendimas priimtas dėl koronaviruso, kad vienu metu nesusidarytų
didelės balsuotojų grupės“, – sakė
komisijos pirmininkė.
Ji priminė, jog per balsavimą
visi rinkėjai turi rinkimų patalpoje
dėvėti apsaugines kaukes ir turėti
savo asmeninį rašiklį, kurį vėliau
turės atiduoti rinkimų komisijai,
o ši rašiklį dezinfekuos.
„Jei bus žmonių, kurie neturės
apsauginių kaukių, tai mes jiems
kaukes duosime. Rinkėjai turės
atsinešti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jį parodyti komisijos nariams. Jei kils abejonių
dėl asmens dokumente esančios
nuotraukos ir rinkėjo veido tapatumo, bus leidžiama 10 sekundžių
nusiimti apsauginę kaukę, kad
galėtume identifikuoti žmogų“,
– pasakojo R. Subačienė.
Rinkimų komisijos nariai eis
pas žmones į namus, jie turės dėvėti apsauginius drabužius, kuriuos Jotvingių rinkimų apygarda
jau yra gavusi.
„Mes gavome rekomendacijas
neiti pas žmones į namus, o balsavimo procedūrą atlikti laiptinėse ar lauke“, – sakė komisijos
pirmininkė.
Paklausta, ar COVID-19 fonas
gali turėti įtakos rinkėjų aktyvumui, R. Subačiėnė atsakė, jog dėl
tos pasaulinės bėdos balsuojančiųjų gali būti mažiau.
„Dzūkų žinių“ informacija
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Dzūkiškiausias iš dzūkų...
Prof. habil. dr. Algirdas
Ažubalis,
Vilnius
Docentas, pedagogikos mokslų
kandidatas (dab. daktaras) Ignas
Jurkonis gimė prieš 100 metų,
1920 12 05, Lazdijų r. Dulgininkų k., mirė 1979 11 16 Vilniuje.
1931 m. baigė Vilkanastrų pradžios mokyklą, 1935 m. – Leipalingio progimnaziją, 1940 m.
– Ukmergės Antano Smetonos
gimnaziją. Į gimnaziją jį leido
tėvo brolis kunigas: tėvas brolį
išleido į mokslus su sąlyga, kad
pastarasis į juos išleis jo sūnų
Igną. Kadangi sovietizavus Lietuvą, aplinkybės tapo nebeaiškios,
dėdė kunigas rengėsi galimam
areštui, I. Jurkonis baigė pradinių
klasių mokytojų parengiamuosius
kursus prie Ukmergės mokytojų
seminarijos (toliau – MS) ir nuo
1940 m. mokytojavo Ukmergės
aps. Kližionių pradžios mokykloje. 1942–1943 m. studijavo
Kauno universiteto Lietuvių kalbos ir literatūros fakultete. 1943
m., naciams uždarius universitetą,
mokytojavo Vilkanastrų pradžios
mokykloje, 1944 m. – Druskininkų progimnazijoje. 1945–1948
m. studijavo Vilniaus pedagoginiame institute (toliau – VPI),
1948–1957 m. dėstė Telšių MS
(nuo 1952 m. MS buvo pervadintos pedagoginėmis mokyklomis,
toliau – PM), 1957–1962 m. buvo
Klaipėdos PM direktoriaus pavaduotojas. Nuo 1962 m. ėmė dirbti
Šiaulių pedagoginio instituto (toliau – ŠPI) vyr. dėstytoju, vėliau
tapo Pradinio mokymo metodikų
katedros vedėju. Dėstė lietuvių
kalbos mokymo metodiką pradinėse klasėse. 1972 m. apgynė dab.
daktaro disertaciją gramatinių žinių sisteminimo klausimu. Nuo
1974 m. iki mirties buvo Respublikinio mokytojų tobulinimosi
instituto (toliau – RMTI) Pedagogikos katedros vedėjas. Su prof.
dr. Vytautu Sirtautu (1921–2008)
parengė ilgai Lietuvos mokykloje
naudotą lietuvių kalbos vadovėlį
IV klasei, buvo parengtas ir jo
variantas silpnaregiams bei akliesiems (Brailio raštu), paskelbė
nemažai mokslinių-metodinių
straipsnių.
Labai kompetentingas lietuvių stilistikos specialistas, tarmių žinovas, ŠPI prof. habil. dr.
Kazimieras Župerka I. Jurkonį charakterizavo taip: tai buvo
vienas iš dzūkiškiausių dzūkų,

kurių nemažai dirbo ŠPI. Čia
turėtas galvoje daugeliui dzūkui
būdingas I. Jurkonio sangviniko
temperamentas, kuris iš jo trykšte
tryško. Jam buvo itin būdingas
atvirumas su draugais ir kolegomis. Drąsiai pasisakydavo prieš
lenkų šovinistus, nes pilsudskininkų okupuotų Druskininkų
pašonėje gyvendamas vasaromis
matydavo net Lenkijos vadovą
maršalą Juzefą Pilsudskį (Piłsudski, 1867–1935), sėdintį ant Nemuno kranto ir žiūrintį į Lietuvą.
Beje, dzūkų ŠPI buvo tikrai daug:
prof. habil. dr. Vytautas Karvelis
(1933–2011), prof. dr. Bronius
Prėskienis (1930–2019), doc. dr.
Mindaugas Stakvilevičius, doc.
Marija Skrabutytė-Žibūdienė ir
eilė kitų.
Kai Leonido Brežnevo (1906–
1982) valdymo metais pedagogikoje buvo itin imtas akcentuoti
komunistinis auklėjimas, mažiau
dėmesio skiriant mokymo problemoms, labai sureikšminant
darbą pionierių ir komjaunimo
organizacijose, I. Jurkonis pasakojo kolegoms: „Aš nei skautu,
nei angelaičiu ar kuo kitu mokykloje nebuvau, nes nebuvau itin
gabus, o dėdei labai nepatikdavo trejetukai, nekalbant jau apie
dvejetukus. Pažymių knygelę jis
tikrindavo kas šeštadienį. O ketvertais ir penketais mokytis reikėjo daug laiko ir jėgų. Todėl jų ir
neskyriau, nešvaisčiau būreliams
ar organizacijoms. Tačiau išaugau Lietuvos patriotu! Išaugau
per gerą dalykų mokymąsi. 1940
m., kai sovietų tankai įriedėjo į
Ukmergę ir mieste, žydelio Sinkės vadovaujami, vyko mitingai,
mes, buvę gimnazistai, stovėjome, rūkėme papirosus ir šaipėmės. Jei kas būtų padavęs granatą
ir pasakęs: „Mesk, Jurkoni, į tribūną“, būčiau neabejodamas tą
įsakymą įvykdęs. Beje, jautėme
didžiulę neapykantą sovietams
vien už tai, kad, skirtingai nuo
ankstesniųjų laidų abiturientų,
mes baigėme nebe prezidento
Antano Smetonos gimnaziją,
kurią baigiantieji gaudavo firminius sidabriniu šriftu išspausdintus atestatus, o gavome paprasta
mašinėle ant paprasto popieriaus
lapo išspausdintus Ukmergės berniukų gimnazijos baigimo pažymėjimus, patvirtintus sovietiniu
herbiniu antspaudu“. Taip I. Jurkonis 1979 m. pavasarį katedroje
keliems kolegoms pagrindė savo
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RMTI darbuotojai politinio švietimo paskaitoje 1975 m. rudenį. Pirmoje eilėje pirmas doc. I. Jurkonis (iš kairės),
antra — RMTI direktorės pavaduotoja (vėliau — direktorė) Vitalija Bakutienė, trečia — chemijos kabineto vedėja,
vadovėlių autorė Regina Jasiūnienė, antroje eilėje pirmas iš dešinės — straipsnio autorius, tuomet — RMTI
pedagogikos katedros vyr. dėstytojas, antra — tuometinė RMTI direktorė, vėliau — LTSR pedagogų draugijos
pirmininko pavaduotoja, Baltarusijos lietuvė Polina Ragalevičienė (1921–1993). (LEONO VASAUSKO NUOTRAUKA)
tezę, kad svarbiausias ugdymo
komponentas – mokymas, o auklėjimas ir lavinimas tik lydi jį
ir yra pagalbiniai. O silpstančio
L. Brežnevo laikais silpstanti imperija manė išsigelbėsianti, sustiprinusi komunistinį auklėjimą,
kontrpropagandą prieš „supuvusio kapitalizmo“ antikomunistinę propagandą. Kai 1979 m., po
garsiojo „pasitarimo“ Taškente,
buvo imta propaguoti rusų kalba,
kaip „antroji gimtoji“, I. Jurkonis
man su doc. dr. Algirdu Grigoniu
(1934–2005) pasiūlė: „Rašykim
laišką Leonidui Brežnevui. Tegu
nekvailioja ir neįvedinėja rusų
kalbos mokymo nuo I klasės.
Vaikas pirmiausia turi gerai išmokti skaityti ir rašyti gimtąja
kalba, o po to jau galima mokyti
ir svetimųjų. Aš pirmas po tuo
laišku pasirašysiu!” Tačiau greitai
tą pasiūlymą, kurio realizavimas
tuo metu būtų prilygęs moralinei
savižudybei, I. Jurkonis, kaip ir
daugelį kitų drąsių savo idėjų,
greitai pamiršo. O už atvirumą
I. Jurkonis jau buvo kentėjęs.
Apie tai yra parašyta prof. habil.
dr. Vandos Kašauskienės knygoje
Lietuvos mokyklos sovietizacija
ir priešinimasis jai 1940–1964 m.
(Vilnius, 2002), cituojant bylos,
saugomos Lietuvos ypatingajame

archyve, dokumentus: „Šiaulių
pedagoginiame institute į viešumą iškilo <...> dėstytojai V. Kilčiauskas, I. Jurkonis ir A. Sabaliauskas, nes apie juos neigiamai
buvo atsiliepta Šiaulių miesto
partinėje konferencijoje, atseit jie
„neteisingai interpretavo TSKP
politiką Jugoslavijos ir Kinijos
atžvilgiu“. Kadangi pokaryje
I. Jurkoniui, mokytojavusiam
kaimiškuose rajonuose, tekdavo
sau stribokų palyda siūlyti kaimiečiams obligacijas, mėgdavo
pasakoti apie stribokų kvailumą.
Atėmė jie iš partizanų iki šiol
nematytą vokišką automatą. Išardė. Sudedant liko dalių, bet
pabandžius šaudyti, šaudė, tad
stribokai „dyvidavosi“: „Strannyje eti nemeckije avtomaty – častej
ostalos, no streliajut“ („Keisti tie
vokiški automatai – dalių liko,
bet šaudo“).
Stengėsi I. Jurkonis ryškiai
atriboti švietimo ministerijos ir
RMTI funkcijas. RMTI iš tiesų
turėjo vykdyti ne kontrolės, o gerosios patirties ieškojimo, apibendrinimo ir skleidimo funkcijas.
Prisimenu, vėlų vakarą Varėnoje
su dviem jaunomis RMTI kabinetų metodininkėmis iš viešbučio ėjome į maisto produktų
parduotuvę. Šioms merginoms
tai buvo pirmoji komandiruotė jų
darbe, kalbėjomės apie įspūdžius
iš aplankytų mokyklų. „Atsiminkite, merginos, jei galvojate čia
dirbti, vieną taisyklę: ministerijos
inspektūra, atvažiavusi į rajoną,
visuomet ieško grūde š..., o mes
turime daryti atvirkščiai!“ – su
dzūkišku atvirumu pareiškė docentas.
Ilgėjosi ŠPI, labai gerai atsiliepdavo apie ten dirbusius žmones, jų santykius. Pusiau atvirai
gailėjosi, palikęs jį. Labai mėgo
darbą su jaunimu. Nors dėl docento sangviniško temperamento
jo buvusiems mokiniams, studentams dažnai tekdavo nuo jo pylos, bet kiek teko bendrauti su jo
mokytais pedagogais, atsiliepimai
buvo tik geri: „Jei buvai kaltas,

buvai nedelsiant apibartas. Tačiau
jei ką nors padarei šiek tiek geriau
negu kiti, buvai, gal ir nelabai
vertai, viešai pagirtas. O tokių
atvejų būdavo kur kas daugiau. O
jei patekai į bėdą ir paprašei jo pagalbos, sulaukdavai jos visada“.
Kai kartą, grįžęs iš komandiruotės
Mažeikiuose, perdaviau linkėjimus nuo jo buvusios auklėtinės
Telšių PM Stasės TavilavičiūtėsVilkienės, I. Jurkonis nubraukė
ašarą ir pasakė: „O juk Telšiai ir
buvo pats nuostabiausias mano
gyvenimo tarpsnis – jaunystė,
mieli moksleiviai“...
Mėgo grybauti ir džiovinti bei
konservuoti grybus, kartais atsinešdavo jų į katedrą ir pavaišindavo kolegas. Pasišaipydavo iš
savo žemiečių dzūkų: „Manai,
Algirdai, kad dzūkai tiek daug
baravykų pridžiovintų, jei imtų
tik nesukirmijusius! Jie ima visus,
kurie tik laikosi ant koto, būdami
šventai įsitikinę, kad džiovinant
karštoje duonkepėje krosnyje
kirmėlės išropoja iš grybų“. Paskutinį savo gyvenimo pavasarį
dar kalbėjo, kad kitą (!) vasarą
su dukra ir sūnumi planuojantys
kelionę aplink Lietuvą dviračiais,
vis skundėsi, kad neranda pirkti
sulankstomo dviračio.
Nenorėjo būti laikomas pagyvenusiu. Prisimenu, kartą ėjome į
susirinkimą RMTI (apie 1978 m.
rudenį). Stačiais ir ilgais laiptais į
II aukštą I. Jurkonis užbėgo bėgte.
Kartu su manimi ėjusiam beveik
15 metų už jį jaunesniam psichologijos katedros vedėjui A. Grigoniui beliko tik pareikšti: „Kaip
gerai tiems jauniems žmonėms!“
Sveikinant jį su 55-uoju gimtadieniu, vos nebuvome piktokai
iškoneveikti, tačiau labai greitai
– neblogai pavaišinti... Nemėgo
ir skųstis ligomis. Net ir paskutinį
susirgimą, lemtingai jį aplankiusį
atostogų dienomis, slėpė nuo bendradarbių ir net artimųjų, liepęs
sūnui sakyti, kad atostogauja ir
grybauja Druskininkų šiluose.
Kai visi suskato rūpintis, jau buvo
per vėlu...
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»Atkelta iš 1 psl.
VPS priemonė
Socialinio ir
bendruomeninio
verslo kūrimas ir
plėtra, Nr. LEADER-19.2-SAVA-1,
veiklos srities Bendruomeninių ir kitų
pelno nesiekiančių
organizacijų verslų
kūrimas ir plėtra,
Nr. LEADER-19.2SAVA- 1.2
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KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 13
Remiamos veiklos:
• Paslaugų, teikiamų gyventojams, kūrimas ir plėtra.
• Veiklų ir paslaugų, susijusių su turiningu laisvalaikiu ir aktyviu poilsiu, kūrimas
ir plėtra, didelį dėmesį skiriant neįgaliųjų žmonių integracijai.
• Turizmą skatinančių veiklų kūrimas ir plėtra, įskaitant edukacinių programų
vykdymą, kulinarinio paveldo ir tradicijų puoselėjimą.
• Produktų gamyba, perdirbimas.
Tinkami vietos projektų vykdytojai:
• Dzūkijos VVG teritorijoje registruotos ir veikiančios NVO (kaimo bendruomenės, jaunimo, sporto, kultūros ir kitos organizacijos).
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 173 297,00 Eur.
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 50 000 Eur.
Paramos lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti:
• iki 95 proc. tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų, kai vietos projektas
yra bendruomeninio verslo pobūdžio.
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

VPS priemonė
„Bendradarbiavimas“ Nr.
LEADER-19.2-16
veiklos srities
„Bendradarbiavimas įgyvendinant
vietos lygio populiarinimo veiklą,
skirtą trumpoms
tiekimo grandinėms bei vietos
rinkoms plėtoti“
Nr. LEADER-19.216-16.4

Remiamos veiklos:
• Novatoriškų bendradarbiavimo formų skatinimas, įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti;
• Bendradarbiavimas žemės ūkio produktų perdirbimui, inovacijų, naujų technologijų bei procesų diegimui, siekiant sukurti naujus ir (arba) aukštesnės
pridėtinės vertės, geresnės kokybės produktus;
• Bendradarbiavimas inovatyvių paslaugų ir produktų sukūrimui;
• Žemės ūkio produktų rinkodaros organizavimas, veikla, susijusi su naujomis
rinkomis, trumpomis tiekimo grandinėmis ir (arba) plėtra, jungianti teritorijos
subjektus, dalyvaujančius žemės ūkio produktų gamybos ir perdirbimo srityse.
Tinkami vietos projektų vykdytojai:
• Dzūkijos VVG teritorijoje registruotos ir veiklą vykdančios NVO (kaimo
bendruomenės, jaunimo, sporto, kultūros ir kitos organizacijos);
• Dzūkijos VVG teritorijoje nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruojantys ir veiklą
vykdantys fiziniai asmenys, kuriems sukakę 18 metų (įskaitant ir ūkininkus);
• Dzūkijos VVG teritorijoje registruotos ir veiklą vykdančios labai mažos ir
mažos įmonės (patikslinanti aplinkybė – paraiškos pateikimo metu pareiškėjas,
įskaitant su juo susijusias įmones – labai maža ir maža įmonė).
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 200 039 ,00 Eur.
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 50 000 Eur.
Paramos lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti:
• iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai vietos
projektą teikia NVO (kaimo bendruomenės, jaunimo, sporto, kultūros ir kitos
organizacijos);
• iki 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra privataus
verslo pobūdžio (taikoma fiziniams asmenims);
• iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra privataus
verslo pobūdžio (taikoma fiziniams asmenims).
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.
Remiamos veiklos:
Dzūkijos VVG teritorijos potencialių ir esamų vietos projektų pareiškėjų ir
vietos projektų vykdytojų mokymai verslumo, socialinio verslumo, savo realizuojamų produktų rinkos plėtros, inovacijų taikymo kaimo plėtros procesuose,
lyderystės, kooperacijos, trumpos maisto tiekimo grandinės organizavimo
ir kitomis, susijusiomis su vietos plėtros strategijoje numatytų priemonių
įgyvendinimu, temomis.

VPS priemonė
,,Parama vietos
projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymams konkurencingumo didinimo,
įgūdžių įgijimo,
inovatyvumo vystymo srityse“ Nr.
LEADER-19.2-SAVA-3

Tinkami vietos projektų vykdytojai:
• Nevyriausybinės organizacijos, registruotos Lazdijų rajono savivaldybės
teritorijoje ir vykdančios veiklą Dzūkijos VVG teritorijoje;
• Lazdijų rajono savivaldybės administracijos įstaigos ar įmonės, teikiančios
viešąsias paslaugas ir vykdančios veiklą Dzūkijos VVG teritorijoje;
• kitos biudžetinės įstaigos, registruotos ir veiklą vykdančios Dzūkijos VVG
teritorijoje;
• privatūs juridiniai asmenys, registruoti ir veiklą vykdantys Dzūkijos VVG
teritorijoje.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 47 740,00 Eur.
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 20 000 Eur.
Paramos lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti:
• 100 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai jį teikia NVO ar
kitas viešasis juridinis asmuo.
• iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų, kai jį teikia
privatus juridinis asmuo.
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 571 076,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šiose interneto svetainėse, www.
dzukijosvvg.lt ir www.nma.lt.
Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2020 m. spalio 7 d. 9.00 val. iki 2020 m.
lapkričio 20 d. 15.00 val.
Vietos projektų paraiškas priima asmeniškai VPS vykdytojai jos buveinės adresu Vilniaus
g. 1-427, Lazdijai.
Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo
laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką.
Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama
darbo dienomis nuo 8.00 iki 15.45 val., telefonais: 8 616 23197, 8 603 19313, 8 607 93668
ir el. paštu: info@dzukijosvvg.lt.
Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) organizuoja informacinius
renginius potencialiems vietos projektų pareiškėjams.
Kviečiame informaciniame renginyje dalyvauti potencialius vietos projektų pareiškėjus,
kurie ketina teikti vietos projektų paraiškas pagal aukščiau paskelbtą 13-tą kvietimą.
Renginio metu aptarsime VPS priemonių finansavimo sąlygų aprašus ir vietos projektų
paraiškų pildymą.
Renginiai vyks:
1. 2020-10-19 14.00 val. Seinų g. 1, 3 aukštas, Lazdijai (Lazdijų švietimo centre).
2. 2020-10-20 17.00 val. Vidzgailų g. 31, Vidzgailų k., Lazdijų r. (Vidzgailų kaimo bendruomenės patalpos).
3. 2020-10-21 15.00 val. Kreivoji g. 25, Veisiejai (Veisiejų seniūnijos bendruomenės Socialinių paslaugų centre).
4. 2020-10-22 17.00 val. Liepų g. 4, Noragėliai, Lazdijų r. (Noragėlių krašto bendruomenės
patalpos).
Norinčius dalyvauti prašome registruotis el. paštu: info@dzukijosvvg.lt arba tel.
8 616 23197.

Eteris
Ketvirtadienis
, spalio 1 d. Saulė teka 7.20, leidžiasi 18.56, dienos ilgumas
11.36. Pilnatis. Vardadieniai: Emanuelis, Remigijus, Teresė, Mantas, Mintė, Benigna.
LRT TV
20
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 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.
19.25 Daiktų istorijos.
20.25 Panorama.
20.32 Sportas. Orai.
20.36 Eurolyga per LRT.
20.45 Eurolygos krepšinio
turnyras. Pirėjo
„Olympiakos“–
Kauno „Žalgiris“.
23.20 „Asmens sargybinis“.
0.20 „Alpių
detektyvai“.
1.05 Klauskite
daktaro.
2.00 LRT radijo
žinios.
2.05 Daiktų istorijos.
3.00 Panorama.
3.07 Sportas. Orai.
3.10 Istorijos
detektyvai.
4.00 LRT radijo
žinios.
4.05 Vakaras su
Edita.
5.00 LRT radijo
žinios.
5.05 „Tarnauti ir
ginti“.
LNK
6.30 „Iš širdies į širdį“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

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

Lietuva.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Bučiuoju. Rūta.
21.00 „Rimti reikalai 3“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 „Invazija“.
0.30 „Išbandymų

diena“.

TV3
6.25 „Bakuganas. Kovos

planeta“.
6.55 „Ančiukų istorijos“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.55 Gero vakaro šou.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Palaužti sparnai“.
12.00 „Tikroji žvaigždė“.
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 Farai.
20.30 „Moterys meluoja
geriau“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Jūrų pėstininkas.
Užnugaris“.
22.15 Jėga ir Kenoloto.
22.18 „Jūrų pėstininkas.
Užnugaris“.
23.50 „Įrodytas nekaltumas“.
0.50 „X failai“.
1.40 „Amerikiečiai“.
2.35 „Ką mes veikiame
šešėliuose“.
3.25 Juokingiausi
Amerikos namų
vaizdeliai.
3.50 „Įrodytas nekaltumas“.
4.45 Ekstrasensų mūšis.
BTV
6.00 „Strėlė“.
7.00 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.15 „Teisingumo

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

šeimininkės“.
13.30 „Mano virtuvė

geriausia“.
14.50 „Teisingumo

agentai“.
15.55 „Ekstrasensai tiria“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „Strėlė“.
19.30 „Mirtinas ginklas“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Niko“.
23.05 „Trintukas“.
1.15 „Būk ekstremalas“.
2.15 „Nusivylusios namų

šeimininkės“.
Dzuijos TV
6.00 Nauja diena.
6.30 Alfa taškas.
7.00 Laikykitės ten.

Pokalbiai.

1.30 „Operacija „Over-

8.00 „Netikėtas teisin-

lord“.
3.20 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
4.50 Alchemija. Švietimo amžius.
5.20 RETROSPEKTYVA.

gumas“.
9.00 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
9.30 Skonio reikalas.
10.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.

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

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

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

spalvos“.
20.00 Žinos.
20.20 Orai.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laikykitės ten.

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

istorija“.
3.20 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
4.00 Alfa taškas.
4.25 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
4.45 „Reali mistika“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Žagarės vyšnių

festivalis 2016
„Viskas yra gerai“.
7.00 Gustavo enciklopedija.
7.25 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo
kodas. Šv. Pranciškaus Ksavero
(Jėzuitų) bažnyčia.
7.30 „Peliukas Lukas“.
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 „Vienatvės gaudesys“.
15.30 Nacionalinis turtas.
Grafikas Petras
Repšys.
15.50 „Peliukas Lukas“.
16.15 „Artūras ir minimukai“.
16.40 Gustavo enciklopedija.
17.10 „Dvynukės“.
17.55 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2“.
18.40 „Gatvės mokslas“.

19.05 Veranda.
19.35 „Samas Spiegelis.

Holivudo užkariautojas“.
20.30 Žinios. Sportas.
Orai.
21.00 Čia – kinas.
21.30 3 minutės iki kino.
21.33 Premjera. „Šventojo
elnio nužudymas“.
23.30 Euromaxx.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Žagarės vyšnių
festivalis 2016
„Viskas yra gerai“.
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
garsiausias klounas
pasaulyje Slava Polunin (Prancūzija).
TV1
6.50 „Tėvas Motiejus“.
8.10 „Dvi širdys“.
10.10 „Akloji“.
12.30 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
13.30 „Detektyvė Rizoli“.
14.30 „Danė Lovinski“.
15.30 „Naujokai“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Balta – meilės
spalva“.
19.00 „Danė Lovinski“.
20.00 „Naujokai“.
21.00 „Prancūziška
žmogžudystė.
Mirtis Broseliando
girioje“.
22.55 „Aukštakulnių
kerštas“.
0.55 „Mano likimas“.
2.45 „Vera. Ledinė upė“.
4.20 „Tėvas Motiejus“.
TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Univeras. Naujas

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

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

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

vaikų“.
20.00 „Nuogi ir įbauginti“.
21.00 „Maikas ir Deivas

ieško pamergių“.
23.05 „Kvantikas“.
1.00 „X mutantai“.
3.00 „Rouzvudas“.
4.00 „Vaiduoklių ieško-

tojai“.
4.25 „Univeras“.
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Eteris
Penktadienis
, spalio 2 d. Saulė teka 7.22, leidžiasi 18.54, dienos ilgumas
11.32. Pilnatis. Vardadieniai: Modestas, Eidvilas, Getautė.

LRT TV
2020. 10.0
6.00 Lietuvos Respu-

16.30 TV Pagalba.
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 „Reikalai Briugėje“.
0.40 „Pasivaikščiojimai
su šunimis“.
2.05 Vartotojų kontrolė.
3.00 Panorama.
3.30 Dienos tema.
3.50 Sportas. Orai.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Beatos virtuvė.
5.00 LRT radijo žinios.
5.05 „Tarnauti ir ginti“.
LNK
6.30 „Iš širdies į širdį“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Pakvaišusi porelė“.
11.35 „Rimti reikalai 3“.
12.10 „Būrėja“.
13.30 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Našlaitės“.
15.30 „Juodvarnis“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
17.30 Lietuvos sprendimas.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 PREMJERA.
„Bėgantis skustuvo
ašmenimis 2049“.
0.05 „Saugykla“.
2.05 „Invazija“.
3.40 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
TV3
6.25 „Bakuganas. Kovos

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

Plačiakelnis“.
7.55 Farai.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Palaužti sparnai“.
12.00 „Tikroji žvaigždė“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.
14.45 „Kenoloto“.
14.47 „Parduotas gyvenimas“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.

IKEA.

blikos himnas.

18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 „Ledynmetis“.
21.05 „Bado žaidynės.

Ugnies medžioklė“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Bado žaidynės.
Ugnies medžioklė“.
0.05 „Tykantis šešėliuose“.
1.55 „Juodoji jūra“.
3.55 „Jūrų pėstininkas.
Užnugaris“.

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

pavogtas akmuo“.
9.00 Labas rytas,

Lietuva.
11.50 Pasaulio doku-

„Ledynmetis“, 19.30, TV3
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 „Bušido ringas“.
23.30 Laikykitės ten.

Pokalbiai.
BTV
6.00 „Strėlė“.
7.00 „Mano virtuvė

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

geriausia“.
8.15 „Teisingumo
agentai“.
9.15 „Ekstrasensai tiria“.
10.20 „Kobra 11“.
11.25 „Mirtinas ginklas“.
12.30 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
13.30 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.50 „Teisingumo
agentai“.
15.55 „Ekstrasensai tiria“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „Strėlė“.
19.30 „Amerikietiškos
imtynės“.
21.30 „Keršto valanda.
Atlygis“.
23.25 „Niko“.
1.25 „Būk ekstremalas“.
2.20 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.

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“.

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 Religinė laida.
18.30 „Skinsiu raudoną
rožę“.
19.00 Žinios.
19.20 Orai.
19.25 „Svečiuose pas
Marceliutę“.
20.00 Žinos.
20.20 Orai.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Paslaptys“.

šeštadienis
, spalio 3 d. Saulė teka 7.24, leidžiasi 18.51, dienos ilgumas 11.27.
Pilnatis. Vardadieniai: Evaldas, Kristina, Milgintas, Alanta, Teresė.

LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Žagarės vyšnių
festivalis 2016
„Viskas yra gerai“.
7.00 Gustavo enciklopedija.
7.30 „Peliukas Lukas“.
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 „Peliukas Lukas“.
16.15 „Artūras ir minimukai“.
16.40 Gustavo enciklopedija.
17.10 „Dvynukės“.
17.55 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2“
18.40 „Gatvės mokslas“.
19.05 Stop juosta.
19.35 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Kleo nuo 5 iki 7“.
23.00 Ginto Abariaus
dainos.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Žagarės vyšnių
festivalis 2016
„Viskas yra gerai“.
1.30 Kauno bažnyčios:

miesto tapatumo kodas. Šv.
Arkangelo Mykolo
(Įgulos) bažnyčia.
1.40 „Vatikano muziejai.
Tarp žemės ir
dangaus“.
2.45 „Šventojo elnio
nužudymas“.
4.40 „Gatvės mokslas“.
5.05 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per
Ukrainą“.
TV1
6.50 „Tėvas Motiejus“.
8.10 „Dvi širdys“.
10.10 „Akloji“.
12.30 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
13.30 „Detektyvė
Rizoli“.
14.30 „Danė Lovinski“.
15.30 „Naujokai“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Balta – meilės
spalva“.
19.00 „Danė Lovinski“.
20.00 „Naujokai“.
21.00 PREMJERA.
„Komisarė Sara Kor.
Vienintelis liudytojas. Pabėgimas į
Alpes“.
22.55 „Kol mes gyvi“.
1.15 „Mano likimas“.
3.05 „Prancūziška
žmogžudystė.
Mirtis Broseliando
girioje“.
4.40 „Tėvas Motiejus“.
TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Univeras. Naujas

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

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

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

vaikų“.
20.00 Farai.
21.00 Žinios.
21.55 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 „Paskutinis raganų
medžiotojas“.
0.10 „Maikas ir Deivas
ieško pamergių“.
2.10 „X mutantai“.
3.10 „Rouzvudas“.

mentika. Premjera.
„Svečiuose pas
šikšnosparnius“.
12.45 Pasaulio dokumentika. Premjera.
„Mongolija. Kraštutinumų šalis“.
13.40 „Jaunasis Montalbanas“.
15.30 Žinios. Orai.
15.45 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Keliai. Mašinos.
Žmonės.
18.30 Vakaras su Edita.
19.30 Stilius.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Šok su žvaigžde.
23.05 „Sulieknėk!“.
0.50 „Reikalai Briugėje“.
2.40 „Kleo nuo 5 iki 7“.
4.15 „Jaunasis Montalbanas“.
LNK
6.30 „Stivenas Visata“.
7.15 „Nepaprastas

Gumuliuko gyvenimas“.
7.45 „Ogis ir tarakonai“.
8.05 „Monstrai prieš
ateivius“.
8.35 „Tomo ir Džerio
šou“.
9.05 „Vasaros stovyklos
sala“.
9.35 „Tinginių miestelis“.
10.05 „Medžioklės sezonas atidarytas“.
11.45 PREMJERA. „Šaunusis penketukas“.
13.35 „Bukas ir Bukesnis“.
15.45 „Laukiniai laukiniai
vakarai“.
17.55 Gyvūnų pasaulis.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 PREMJERA.
„Emodži filmas“.
21.10 „Karštos gaudynės“.
23.00 „Šnipas per klaidą“.
0.40 „Bėgantis skustuvo
ašmenimis 2049“.

12.00 „Didysis Lūžių

12.00 „Netikėtas teisin-

slėnis – laukinė
Afrikos širdis 1“.
13.05 „Paryžiaus katedros kuprius“.
14.45 „Kenoloto“.
14.47 „Paryžiaus katedros kuprius“.
14.55 „Kosmoso kariai“.
16.45 Ekstrasensų mūšis.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 galvOK.
19.35 „Eurojackpot“.
19.40 galvOK.
21.00 „Mano meilė
karantinas“.
22.05 „Lūšnynų milijonierius“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Lūšnynų milijonierius“.
0.45 „Palikti vandenyne“.
2.10 „Juodas vanduo“.
4.05 „24 valandos.
Palikimas“.
4.55 Juokingiausi
Amerikos namų
vaizdeliai.

gumas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Pinigų karta.
17.00 Gyvenimas.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Pagaliau savaitgalis.
19.00 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Meilės lygtis“.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
0.00 Skonio reikalas.
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.
6.00 „Meilės lygtis“.

BTV
6.00 „Augintinių talentų

LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

šou“.
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 „Jei statytume

šiandien“.
11.35 „Velniški Stivo Os-

tino išbandymai“.
12.30 „Gordono Ramzio

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

mynai“.
16.30 Laisvės karžygiai.
17.00 Betsafe–LKL

čempionatas.
„Lietkabelis“–
„Neptūnas“.
19.30 „Jūrų pėstininkai“.
20.30 „Juodasis sąrašas“.
21.30 „10-oji Kloverfyldo
gatvė“.
23.35 „Sapnų gaudyklė“.
2.05 „Keršto valanda.
Atlygis“.
Dzūkijos TV
6.59 Programa.
7.00 „Brangioji, aš

perskambinsiu“.
TV3
6.30 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
7.00 „Žvaigždžių karai.
Sukilėliai“.
7.30 „Supermergaitės“.
8.00 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
8.30 Virtuvės istorijos.
9.00 Gardu Gardu.
10.00 Tėvų darželis.
10.30 Būk sveikas!
11.00 Penkių žvaigždučių
būstas.
11.30 Būk profesionalas.

7.20 „TV Europa

pristato. Vyrų
šešėlyje. Vanda
Mingailaitė-Tumėnienė“.
7.55 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
9.00 „Bušido ringas“.
9.30 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Pagaliau savaitgalis.
11.00 Skonio
reikalas.

blikos himnas.
6.02 Auksinis protas.

Vasara.
7.30 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas.
Gydytojas Vladas
Kuzma“.
8.00 Pradėk nuo savęs.
8.30 Smalsumo genas.
9.00 Į sveikatą!
9.30 Ekologiška.
10.00 Čia – kinas.
10.30 Tarp dalių (ne)
plojama.
11.00 Kas geresnio,
kaimyne?
11.30 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
12.00 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
12.30 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė
13.00 Išpažinimai.
13.30 Mūšio laukas.
14.00 Euromaxx.
14.30 „Vakarėja“ su
Martynu Starkumi.
Muzikinis pokalbių
šou.
16.00 „Erdvės menas.
Tarp Europos ir JAV.
Sekant architekto
Ely Jacques Kahno
pėdomis“.
16.30 Tėčio reikalai.
17.00 Veranda.
17.30 Skambantys pasauliai su Nomeda
Kazlaus.
18.25 Klausimėlis.

18.45 „Ten, kur namai“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 „Mano Afrika“.
23.35 Koncertas. Gyčio

Paškevičiaus
autorinis vakaras.
0.45 Dabar pasaulyje.
1.10 Mūsų miesteliai.
Kybartai.
2.00 „Pasivaikščiojimai
su šunimis“.
3.25 Pirmą kartą.
3.30 Mūšio laukas.
4.00 Euromaxx.
4.30 Auksinis protas.
Vasara.
TV1
6.00 „Akloji“.
7.30 „Anthonis Bour-

dainas. Nepažįstami kraštai“.
8.25 „Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.20 „Tėvas Motiejus“.
10.40 „Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson
receptai“.
11.40 „Didelės svajonės,
mažos erdvės“.
13.00 „Akloji“.
14.45 „Šviežias maistas.
Anos Olson
receptai“.
15.45 „Širdele mano“.
17.45 „Velvet“ kolekcija“.
18.50 „Akloji“.
19.50 „Būrėja“.
21.00 „Nebylus liudijimas“.
23.15 „Fortitudas“.
1.20 „Kol mes gyvi“.
3.25 „Komisarė Sara Kor.
Vienintelis liudytojas. Pabėgimas į
Alpes“.
TV6
5.55 „Kietuoliai“.
6.25 Žvejo nuotykiai.
7.30 Jukono auksas.
8.30 Žvejo nuotykiai.
9.30 Statybų gidas.
10.00 Autopilotas.
10.30 „Nykstantis jūrų

klajoklių pasaulis“.
11.30 „Turtuolis vargšas“.
13.00 „Žygis palei Nilą“.
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 „Olimpo apgultis“.
0.25 „Paskutinis raganų

medžiotojas“.
2.35 „Guliverio

„Emodži filmas“, 19.30, LNK

kelionės“.
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Eteris
Sekmadienis
, spalio 4 d. Saulė teka 7.26, leidžiasi 18.49, dienos ilgumas 11.23.
Pilnatis. Vardadieniai: Pranciškus, Mąstautas, Eivydė, Pranas.

LRT TV
2020. 10.0
6.00 Lietuvos Respu-

2.35 „Kvailių nėra“.
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Pasaulio puodai.
7.00 Šventadienio

mintys.
7.30 Klausimėlis.
8.00 Gyventi kaime
gera.
8.30 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite.
9.00 Brolių Grimų
pasakos. „Karalius
Strazdabarzdis“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.30 Gamina vaikai.
12.00 Pasaulio dokumentika. „Mėlynoji planeta 2. Pakrantės“.
12.55 Pasaulio dokumentika. „Viduriniųjų
Rytų gamta.
Jordanija. Gamtos
katilas“.
13.50 „Mis Marpl.
Paskelbta žmogžudystė“.
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 „Viktoras“.
23.05 „Mano Afrika“.
1.40 Pasaulio dokumentika. „Mėlynoji planeta 2. Pakrantės“.
2.30 Klausimėlis.
2.45 „Sulieknėk!“.
4.25 „Mis Marpl.
Paskelbta žmogžudystė“.
LNK
6.15 „Stivenas Visata“.
7.00 „Nepaprastas

Gumuliuko gyvenimas“.
7.30 „Ogis ir tarakonai“.
7.50 „Monstrai prieš
ateivius“.
8.20 „Tomo ir Džerio
šou“.
8.50 „Vasaros stovyklos
sala“.
9.20 „Tinginių miestelis“.
9.45 PREMJERA. „Klara
ir stebuklingasis
drakonas“.
11.30 PREMJERA. „Šaunusis penketukas
2“.
13.20 „Policijos
akademija 5.
Užduotis Majamio
pakrantėje“.
15.10 „Namų areštas“.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 Kaukės.
22.10 PREMJERA. „Kieti
bičai“.
0.30 „Visi nori Nikolės“.

pirmadienis
, spalio 5 d. Saulė teka 7.28, leidžiasi 18.46, dienos ilgumas 11.18.
Pilnatis. Vardadieniai: Edvinas, Galė, Placidas, Palemonas, Gilda, Donata.

TV3
6.00 Sveikatos medis.
7.00 „Žvaigždžių karai.

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,

Lietuva.

Sukilėliai“.
7.30 „Supermergaitės“.
8.00 „Kempiniukas

9.00 „Alpių detektyvai“.
9.45 „Miuncheno krimi-

Plačiakelnis“.
8.30 Svajonių ūkis.
9.00 Sveikata.lt.
9.30 La Maistas.
10.00 Pasaulis pagal
moteris.
11.00 Svajonių sodai.
12.00 Žalioji byla.
12.30 „Pelenė“.
14.00 „Šnipų vaikučiai.
Laiko sergėtojas“.
14.45 „Kenoloto“.
14.47 „Šnipų vaikučiai.
Laiko sergėtojas“.
15.50 „Drakonų kova.
Evoliucija“.
17.25 „Tai – mes“.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 X Faktorius.
Žvaigždės.
22.00 „Pasmerkti. Pajūrio
džiazas“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Pasmerkti. Pajūrio
džiazas“.
0.15 „Bado žaidynės.
Ugnies medžioklė“.
2.55 „Gaudynės“.
4.40 „Tai – mes“.

nalinė policija“.
10.35 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Savaitė.
13.00 Beatos virtuvė.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.30 Kūrybingumo
mokykla.
16.45 „Seselė Beti“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Zachor. Atsimink.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 LRT forumas.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Babilonas Berlynas“.
23.50 „Alpių detektyvai“.
0.35 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“.

BTV
6.00 „Pričiupom!“.
6.30 Lietuvos galiūnų

čempionato finalas.
Mažeikiai.
7.30 „Juodasis sąrašas“.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Europos galiūnų
taurė. Panevėžys.
10.00 „Augintinių talentų
šou“.
10.30 „Jei statytume
šiandien“.
11.35 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.
12.30 „Gordono Ramzio
virtuvės košmarai“.
13.35 „Pragaro virtuvė“.
14.30 „Reali mistika“.
15.30 „Pavojingi kaimynai“.
16.30 Laisvės karžygiai.
17.00 Betsafe–LKL
čempionatas.
„Pieno žvaigždės“–
„Žalgiris“.
19.30 „Jūrų pėstininkai“.
20.30 „Juodasis sąrašas“.
21.30 „Legendų biuras“.
22.40 „Sūnus paklydėlis“.
23.40 „Fargo“.
1.45 „10-oji Kloverfyldo
gatvė“.
3.30 „Sapnų gaudyklė“.
Dzūkijos TV
6.59 Programa.
7.00 „Meilės lygtis“.
8.00 Pinigų karta.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Kryptys LT.
9.30 Pagaliau savait-

galis.
10.00 Krepšinio pasaulyje

su V. Mačiuliu.

„Aušros pažadas“, 21.00, TV1
10.30 Deutsche Welle

pristato. Greitis.
11.00 Partizanų keliais.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 „24/7“.
17.30 Nauja diena.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Kryptys LT.
19.00 Seimo rinkimų
debatai „Sveikatos
politika Lietuvoje ir
pandemija“.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Seimo rinkimų
debatai „Sveikatos
politika Lietuvoje ir
pandemija“.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
0.00 Partizanų keliais.
0.30 Mūsų gyvūnai.
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

liudytojai. Lietuvos
kankinystės kelias.
8.00 Kelias.
8.30 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
9.00 Pasaulio Lietuva.
10.00 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
10.30 Literatūros pėdsekys.
11.00 Stop juosta.
11.30 7 Kauno dienos.
12.00 Mokslo sriuba.
12.30 Šv. Mišios iš
Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio
ir Bernardino
Sieniečio bažnyčios
13.50 Šventadienio
mintys.
14.20 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo
kodas. Šv. Pranciškaus Ksavero
(Jėzuitų) bažnyčia.
14.25 „Rikas, Oskaras ir
pavogtas akmuo“.

16.00 Muzikos talentų

lyga 2020.
17.30 Kultūringai su

Nomeda.
18.30 Stambiu planu.
19.30 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Jubiliejinis

Virgilijaus Noreikos
koncertas.
22.05 Mara Zalytė.
„Margarita“.
23.55 „Viktoras“.
1.30 Savaitė.
2.30 Pradėk nuo savęs.
3.00 7 Kauno dienos.
3.30 Literatūros pėdsekys.
4.00 Kelias.
4.30 Duokim garo!
TV1
6.05 „Akloji“.
7.05 „Anthonis Bour-

dainas. Nepažįstami kraštai“.
8.00 „Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai“.
8.55 „Tėvas Motiejus“.
10.35 „Džeimis gamina
Italijoje“.
11.40 „Didelės svajonės,
mažos erdvės“.
13.00 Sveikinimai.
15.45 „Širdele mano“.
17.45 „Velvet“ kolekcija“.
18.50 „Akloji“.
19.50 „Būrėja“.
21.00 „Aušros pažadas“.
23.45 „Paskutinis samurajus“.
2.35 „Fortitudas“.
4.10 „Nebylus liudijimas“.
TV6
5.55 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 „Sen Mišelio kalnas

– laikui nepavaldi
tvirtovė“.
12.00 Krovinių karai.
12.55 „Žygis palei
Nilą“.
14.00 Išlikimas.
15.00 Pragaro kelias.
16.00 Jukono vyrai.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 „Vienas“.
19.00 Kaukės.
20.00 „Kobra 11“.
21.00 Žinios.
21.55 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 „Bermudų
trikampis 3“.
23.50 „Olimpo apgultis“.
2.10 „Mitas“.

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

reindžeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Pakvaišusi porelė“.
11.30 „Kvailiai šėlsta“.
12.10 „Būrėja“.
13.30 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Našlaitės“.
15.30 „Juodvarnis“.
16.35 Labas vakaras,

Lietuva.
18.30 Žinios. 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 PREMJERA. „Troškimų kambarys“.
0.35 „Išbandymų diena“.
1.35 „Kieti bičai“.
3.40 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
5.10 „Kalnietis“.
TV3
6.25 „Bakuganas. Kovos

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

Plačiakelnis“.
7.55 Svajonių sodai.
8.55 „Meilės sūkuryje“.

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

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

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

loto“.
22.18 „Horizontas“.
23.55 „Įrodytas nekal-

tumas“.
0.55 „X failai“.
1.50 „Amerikiečiai“.
2.50 „Ką mes veikiame

šešėliuose“.
3.45 Juokingiausi
Amerikos namų
vaizdeliai.
4.10 „Įrodytas nekaltumas“.
5.10 Ekstrasensų mūšis.

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

Andriumi Tapinu.
18.00 „Aktualijų lada“.
18.30 „Svečiuose pas

Marceliutę“.
19.00 Žinios.
19.20 Orai.
19.25 „Tai – sportas“.
19.45 „Pasakadienis“.
20.00 Žinos.
20.20 Orai.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laikykitės ten su

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

istorija“.
3.20 Laikykitės ten su

Andriumi Tapinu.
4.00 Alfa taškas.
4.25 Kaimo akademija.
4.45 „Reali mistika“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
BTV
6.00 „Strėlė“.
7.00 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.15 „Teisingumo

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

šeimininkės“.
13.30 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.50 „Teisingumo
agentai“.
15.55 „Ekstrasensai tiria“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „Strėlė“.
19.30 „Mirtinas ginklas“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Eilinis Džo.
Kerštas“.
23.10 „Jūrų pėstininkai“.
0.10 „Jūrų pėstininkai“.
1.10 „Legendų biuras“.
2.15 „Sūnus paklydėlis“.
3.00 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
Dzūkijos TV
5.29 Programa.
5.30 Krepšinio pasaulyje

su V. Mačiuliu.

6.05 Skambantys

pasauliai su
Nomeda Kazlaus.
Svečias – kino
grandas, režisierius
Hans Peter Moland
(Norvegija).
7.00 Gustavo enciklopedija.
7.30 „Peliukas Lukas“.
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. Lietuvos
kankinystės kelias.
13.10 Kultūros diena.
14.05 Laumės juosta
2020.
15.50 „Peliukas Lukas“.
16.15 „Artūras ir minimukai“.
16.40 Gamina vaikai.
17.10 „Dvynukės“.

17.55 „Giminės. Gyve-

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

miesteliai. Bezdonys.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Fiodoras Dostojevskis. „Stepančikovo dvaras“.
0.25 DW naujienos rusų
kalba.
0.40 Dabar pasaulyje.
1.05 Šok su žvaigžde.
3.05 Koncertas. Gyčio
Paškevičiaus
autorinis vakaras.
4.15 Smalsumo genas.
4.40 „Gatvės mokslas“.
5.05 Pasaulio Lietuva.
TV1
6.45 „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 „Ištekėjusi už
mafijos“.
23.05 „Aukštakulnių
kerštas“.
1.05 „Mano likimas“.
2.45 „Aušros pažadas“.
4.50 „Tėvas Motiejus“.
TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 Autopilotas.
9.00 Būk profesionalas.
9.30 „Šaunioji įgula“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Vedęs ir turi

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

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

vaikų“.
20.00 „Nuogi ir įbauginti“.
21.00 „Nesuvokiama“.
23.10 „Odaveidis.

Kruvinos skerdynės
Teksase“.
1.00 „X mutantai“.

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

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

istorija“.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mokslo ritmu.
12.30 Kaimo akademija.
13.00 Nauja diena.

„Eilinis Džo. Kerštas“, 21.00, BTV
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Eteris
Antradienis
, spalio 6 d. Saulė teka 7.30, leidžiasi 18.44, dienos ilgumas 11.14.
Pilnatis. Vardadieniai: Brunonas, Budvydas, Vytenė.
LRT TV
2020. 10.
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 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 „Užverbuotas“.
23.50 „Alpių detektyvai“.
0.35 Šventadienio
mintys.
1.05 Klauskite
daktaro.
2.00 LRT radijo
žinios.
2.05 (Ne)emigrantai.
3.00 Panorama.
3.30 Dienos tema.
3.50 Sportas. Orai.
4.00 LRT radijo
žinios.
4.05 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“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30 Žinios. 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 „Didvyrių
būrys“.
0.35 „Išbandymų
diena“.
1.35 „Troškimų kambarys“.

3.15 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
4.45 „Kalnietis“.
TV3
6.25 „Bakuganas. Kovos

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

Plačiakelnis“.
7.55 Karštai su tv3.lt.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Palaužti sparnai“.
12.00 „Tikroji žvaigždė“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Tikroji žvaigždė“.
13.00 „Parduotas gyve-

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

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

loto“.
22.18 „Įsibrovimas“.
23.50 „Įrodytas nekaltumas“.
0.50 „X failai“.
1.50 „Amerikiečiai“.
2.55 „Ką mes veikiame
šešėliuose“.
3.55 Juokingiausi
Amerikos namų
vaizdeliai.
4.25 Ekstrasensų mūšis.
BTV
6.00 „Strėlė“.
7.00 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.15 „Teisingumo
agentai“.
9.15 „Ekstrasensai tiria“.
10.20 „Kobra 11“.
11.25 „Mirtinas ginklas“.
12.30 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
13.30 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.50 „Teisingumo
agentai“.
15.55 „Ekstrasensai
tiria“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „Strėlė“.
19.30 „Mirtinas ginklas“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Beatodairiški
veiksmai“.
22.55 „Eilinis Džo.
Kerštas“.
1.05 „Būk ekstremalas“.
2.05 „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 savaitgalis.
10.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Paslaptys“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Alfa taškas.
17.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
18.00 „Tai – sportas“.
18.30 „Jaunimo banga“.
19.00 Žinios.
19.20 Orai.
19.25 „Dzūkiška pynė“.
20.00 Žinos.
20.20 Orai.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 Seimo rinkimų
debatai „Aukštasis
mokslas“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Seimo rinkimų
debatai „Aukštasis
mokslas“.
0.00 Alfa taškas.
0.30 „Reali mistika“.
1.30 „Paslaptys“.
2.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.20 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
4.00 Alfa taškas.
4.25 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
4.45 „Reali mistika“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Ginto Abariaus
dainos.
7.00 Gamina vaikai.
7.30 „Peliukas Lukas“.
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 – kino
grandas, režisierius
Hans Peter Moland
(Norvegija).
14.00 7 Kauno dienos.
14.30 Mokslo
sriuba.
14.55 Mūsų miesteliai.
Bezdonys.
15.50 „Peliukas
Lukas“.
16.15 „Artūras ir minimukai“.
16.40 Gustavo enciklopedija.

17.10 „Dvynukės“.
17.55 „Giminės. Gyve-

nimas tęsiasi 2“.
18.40 „Gatvės

mokslas“.
19.05 Atranka į UEFA

Europos futbolo
čempionatą.
19.35 Premjera. „Nacių
iškilimas“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Vokietija 86“.
23.05 Stambiu planu.
Juozas Budraitis.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Žagarės vyšnių
festivalis 2016
„Viskas yra gerai“.
1.30 Auksinis protas.
Vasara.
2.55 Kultūringai su
Nomeda.
3.50 Stop juosta.
4.15 Į sveikatą!
4.40 „Gatvės mokslas“.
5.05 Tėčio reikalai.
5.30 Ekologiška.
TV1
6.45 „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. „Kiro“
klubas“.
22.55 „Aukštakulnių
kerštas“.
0.55 „Mano likimas“.
2.35 „Ištekėjusi už
mafijos“.
4.15 „Tėvas Motiejus“.
TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Univeras. Naujas

bendrikas“.
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 „Šaunioji įgula“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Vedęs ir turi
vaikų“.
12.30 „Makgaiveris“.
13.30 Topmodeliai.
14.30 „Raitoji policija“.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Univeras. Naujas
bendrikas“.
18.00 „Šaunioji įgula“.
19.00 „Vedęs ir turi
vaikų“.
20.00 „Nuogi ir
įbauginti“.
21.00 „Trys muškietininkai“.
23.10 „Kvantikas“.
0.10 „24 valandos.
Palikimas“.
1.05 „X mutantai“.
3.05 „Rouzvudas“.
4.00 „Univeras“.

Trečiadienis
, spalio 7 d. Saulė teka 7.31, leidžiasi 18.41, dienos ilgumas 11.10.
Pilnatis. Vardadieniai: Morkus, Renatas, Butrimas, Eivina, Justina.
LRT TV
2020. 10.0
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 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 Gimę tą pačią
dieną.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Medičiai. Florencijos valdovai“.
23.55 „Alpių detektyvai“.
0.40 Klausimėlis.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Klauskite daktaro.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Pasaulio puodai.
3.00 Panorama.
3.30 Dienos tema.
3.50 Sportas. Orai.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Gimę tą pačią
dieną.
5.00 LRT radijo žinios.
5.05 „Tarnauti ir ginti“.
LNK
6.30 „Iš širdies į širdį“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Pakvaišusi porelė“.
11.35 „Rimti reikalai 3“.
12.10 „Būrėja“.
13.30 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Našlaitės“.
15.30 „Juodvarnis“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30 Žinios. 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. „Jūrų
pėstininkai 5.
Mūšio laukas“.
0.20 „Išbandymų diena“.
1.20 „Didvyrių būrys“.
3.05 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
4.35 „Kalnietis“.
TV3
6.25 „Bakuganas. Kovos

planeta“.
6.55 „Ančiukų

istorijos“.

7.25 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
7.55 Prieš srovę.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Palaužti sparnai“.
12.00 „Tikroji žvaigždė“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Tikroji žvaigždė“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Gero vakaro šou.
20.30 „Moterys meluoja
geriau“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Šešios kulkos“.
22.25 „Vikinglotto“.
22.30 „Šešios kulkos“.
23.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
23.18 „Šešios kulkos“.
0.30 „Įrodytas nekaltumas“.
1.30 „X failai“.
2.30 „Amerikiečiai“.
3.35 „Paskutinis žmogus
Žemėje“.
4.05 Juokingiausi
Amerikos namų
vaizdeliai.
4.40 Ekstrasensų mūšis.

12.30 „Brangioji, aš

perskambinsiu“.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Paslaptys“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Alfa taškas.
17.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
18.00 „Skinsiu raudoną
rožę“.
18.30 „Dainuok, Dzūkija“.
19.00 Žinios.
19.20 Orai.
19.25 „Pozicija“.
20.00 Žinos.
20.20 Orai.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
0.30 „Reali mistika“.
1.30 „Paslaptys“.
2.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.20 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
4.00 Alfa taškas.
4.25 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
4.45 „Reali mistika“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Žagarės vyšnių

BTV
6.00 „Strėlė“.
7.00 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.15 „Teisingumo

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

šeimininkės“.
13.30 „Mano virtuvė

geriausia“.
14.50 „Teisingumo

agentai“.
15.55 „Ekstrasensai tiria“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „Strėlė“.
19.30 „Mirtinas ginklas“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Deimantų vagys“.
22.55 „Beatodairiški
veiksmai“.
0.50 „Būk ekstremalas“.
1.50 „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 Mūsų gyvūnai.
10.00 „Vieno nusikaltimo

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

festivalis 2016
„Viskas yra gerai“.
6.50 Šoka Lietuva.
7.00 Gustavo enciklopedija.
7.30 „Peliukas Lukas“.
7.55 „Artūras ir minimukai“.
8.20 Į sveikatą!
8.45 Mūšio laukas.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
11.45 Klausimėlis.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
12.40 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
13.10 Pasaulio Lietuva.
14.00 Čia – kinas.
14.30 „Laikinosios sostinės fenomenas.
Gydytojas Vladas
Kuzma“.
14.55 „Nacių iškilimas“.
15.50 „Peliukas Lukas“.
16.15 „Artūras ir minimukai“.
16.40 Gustavo enciklopedija.
17.10 „Dvynukės“.
17.55 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2“.
18.45 Tarptautinės
draugiškos futbolo
rungtynės. Estija–
Lietuva.
21.00 Žinios. Sportas.
Orai
21.30 Premjera. „Prado
muziejaus stebuklų
kolekcija“.
23.00 Atspindžiai.

Paveldo kolekcija.
23.30 „Erdvės menas.

Tarp Europos ir JAV.
Sekant architekto
Ely Jacques Kahno
pėdomis“.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Žagarės vyšnių
festivalis 2016
„Viskas yra gerai“.
1.40 „Vakarėja“ su
Martynu Starkumi.
Muzikinis pokalbių
šou.
3.10 Stambiu planu.
Juozas Budraitis.
4.05 Krikščionio žodis.
4.20 Prisikėlimo
liudytojai. Lietuvos
kankinystės kelias.
4.35 „Laikinosios sostinės fenomenas.
Gydytojas Vladas
Kuzma“.
5.05 Kultūringai su
Nomeda.
TV1
6.45 „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 „Nusikaltimas
prie Baltijos jūros.
Kruvinas persekiojimas“.
22.55 „Aukštakulnių
kerštas“.
0.55 „Mano likimas“.
2.40 „Vera. „Kiro“
klubas“.
4.15 „Tėvas Motiejus“.
TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Univeras. Naujas

bendrikas“.
9.00 Vienam gale

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

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

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

vaikų“.
20.00 „Nuogi ir

įbauginti“.
21.00 „Jūrų pėstininkas 4.

Judantis taikinys“.
22.50 „24 valandos.

Palikimas“.
0.50 „X mutantai“.
2.50 Pavojingiausi pa-

saulio vairuotojai.
3.35 „Univeras“.

14
SKELBIMAS APIE NUMATOMĄ ŽEMĖS SKLYPO
RIBŲ ŽENKLINIMĄ
Informuojame žemės sklypo, kadastro Nr. 5948/0011:0024,
esančio Lazdijų r. sav., Lazdijų sen., Verstaminų k., savininkus
T. S. ir V. V., kad matininkas Norgaudas Pilvinis (kvalifikacijos
pažymėjimo Nr. 2M-M-2008) 2020-10-06 9.30 vykdys žemės
sklypų, kadastro Nr. 5948/0011:0033 ir 5948/0011:0009, esančių
Lazdijų r. sav., Lazdijų sen., Verstaminų k., ribų ženklinimo darbus.
Prireikus išsamesnės informacijos prašome kreiptis į matininką
Norgaudą Pilvinį adresu Turistų g. 98, Lazdijai, el. paštu geo.
lazdijai@gmail.com arba telefonu 8 680 83000.
Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 5933/0002:357),
esančio Veisiejų sen., Klepočių k., savininkę M. R., kad UAB
„Tikslinta“ matininkas Tomas Klenauskas (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1244) 2020-10-13 vykdys žemės sklypo
(Nr. 1573), esančio Lazdijų r., Veisiejų sen., Klepočių k., ribų
ženklinimo darbus.
Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į UAB
„Tikslinta“, adresu R. Kalantos g. 34 (208 kab.), Kaunas, el. paštu
klenauskas@gmail.com arba telefonu 8 699 54565.
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Tel.: (8 318) 53085, 8 670 38882
PA RD UODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

Gervėnų k., Lazdijų
•r. sav.
•Sodybą
(70 a, medinis namas,

ūkinis pastatas, svirnas, du garažai, galima papildomai pirkti
10 ha žemės).
Tel. 8 614 04094.
pievos
•Kamorūnų
•0,72 ha k.,kultūrinės
Leipalingio
sen.
Tel. 8 614 04094.

••

Sklypą namo statybai Lazdijų mieste.
Tel. 8 686 70841.

••

Sodo namelį bendrijoje
„Baltasis“ (11 a žemės).
Tel. 8 656 12800.
Namą su 15 a sklypu Lazdi•jų •mieste.
Tel. 8 603 24679.

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

••

Namą Vytauto g. 41, Lazdijuose, (15 a namų valda) ir 15 a
sklypą Sodų g.
Tel. 8 672 05028.
Lazdijuose arba
•keičiu
•Sodybą
į 2 k. butą I arba II
aukšte.
Tel. 8 670 61649.

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

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

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.

sklypą namo
Gudelių k. (30 a
•statybai
•ŽemėsLazdijų
•namų
•Sodybą
mieste (30 a,
valda, 2,25 ha žemės
gražioje vietoje, prie miško ir
vandens telkinio, atlikti geodeziniai matavimai, visos miesto
komunikacijos), kaina 550 Eur
už a.
Tel. 8 686 70841.
Vainiūnų k. (buvusi
•valgykla,
•Namąnamų
valda 34 a,

trifazis elektros įvadas, atlikti
geodeziniai matavimai), kaina
sutartinė.
Tel. 8 686 70841.

••

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

••

Nedidelį rekreacinės
paskirties žemės sklypą šalia
ežero (iki vandens apie 50 m,
sklypą iš vienos pusės riboja
kelias, iš dviejų pusių juosia
natūralus griovys, einantis iki
ežero, idealus variantas sklype
turėti tvenkinį, patogus 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.
sandėlį
•Nemajūnų
•Grūdų pikiavimo
k. (su grūdų pikiavimo malūnu arba atskirai),
kaina sutartinė.
Tel. 8 698 78040.

ūkio paskirties žemės).
Tel. 8 615 96091.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

3“ (1997 m.)
•skardinių
•„VW Golf
ratlankių R14 gaub-

tus, 4 vnt., kaina 2 Eur už vnt.
Plastikines slenksčio juostas,
kaina 10 Eur. Tel. 8 654 87148.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

traktoriaus prie•kabą•Savadarbę
(su dokumentais).
Tel. 8 625 71099.

GYVULIAI

avis.
•Tel.•Ėringas
8 642 07624.

AUGALAI

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

įvairių gėlių
•daigais,
•Prekiaujame
skaldele kapams, bal-

tarusiškais durpių briketais ir
akmens anglimis. UAB „MARTAS“, Gėlyno g. 17, Lazdijai.
Tel.: (8 318) 51721,
8 652 51721.
ir nebeicuo•tus•Beicuotus
kviečius „Tobak“, kvietrugius, avižų ir žirnių mišinį.
Tel. 8 678 30989.

KITI

suvirinimo
•aparatus.
•PalečiųTel.vežimėlį,
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. sav.
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Tel.: (8 318) 53085, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
parduoda
KITI

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

••

Masažinę naują neišpakuotą kabiną, naują neišpakuotą klozetą, juostinį magnetofoną „Kometa“, vienfazį
naują suvirinimo aparatą,
trifazį naują kreizą, kaina
sutartinė.
Tel. 8 625 71099.
televizorių LG
•(51•Kineskopinį
cm įstrižainė), kaina 15 Eur.
TV priedėlį, kaina 17 Eur. TV
priedelio „TV Star“ distancinį
pultelį, kaina 5 Eur. Druskininkai.
Tel. 8 686 43600.

PER K A
NEKILNOJAMASIS TURTAS

••
•žemę.
•Žemės ūkio paskirties
Žemę.
Tel. 8 688 80688.

Tel.: 8 615 94920,
8 614 56206.

••

TRANSPORTO PRIEMONĖS

arba
•mikroautobusą.
•Lengvąjį automobilį
••Naudotą pianiną.
Gali būti tech- Tel. 8 659 60507.
niškai netvarkingas, daužtas,
nevažiuojantis. Siūlyti įvairius
laužo supirkimas:
•juodojo
•Metalometalo
variantus.
laužas – 160–
Tel. 8 687 89742.

visų markių au•tomobilius:
•Superkame„Mazda“,
„Audi“,

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

180 Eur/t, skarda – 130–150
Eur/t. Didesnį kiekį pasiimame
patys.
Ežero g. 39, Lazdijai.
Svėrimo paslaugos iki 60 t.
Darbo laikas
I–V – 8.00–16.00 val.,
VI – 8.00–12.00 val.
Tel. 8 698 30902.

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

GYVULIAI

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

••

Brangiai mišką (gali būti
bendraturčių, neatidalytas, su
skolomis). Sutvarkau dokumentus.
Tel. 8 644 55355.

Įmonė tiesiogiai – galvijus
aukščiausiomis ŽŪKB „Krekenavos mėsa“ kainomis. Moka
iš karto.
Tel. 8 613 79515.

•karto.
•Žemę. Atsiskaitau iš

telyčią nuo
•6 mėn.
•Veršelįiki 3arba
metų tolesniam

Tel. 8 614 80988.

KITI

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

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

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

agrofirma“ supirkimo kainomis. Atsiskaito iš karto.
Tel.: 8 685 86131,
8 698 28063.

PA SL AUGOS

Taisome automatines
skalbimo mašinas. Atvykstame
į namus.
Tel. 8 615 73404.
visus vidaus
•apdailos
•Atliekame
darbus.
Tel. 8 623 00597.

Tel. 8 622 60230.

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

••

Spaudžiame ir pasterizuojame sultis. Dirbame kasdien be
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 53011.

gyvenamosiose, tiek sunkiai
prieinamose teritorijose ir
kapinėse.
Tel. 8 627 49416.

traktorių ir priekabą.
•Tel.•MTZ
8 678 24890.

stogus, atliekame
•šiltinimo,
•Dengiame
karkasų įrengimo,

Antspaudų gamyba
pagal užsakymą

ir montuojame
•kraigus,
•Gaminame
vėjines, palanges,

dailylenčių montavimo ir kitus
statybos darbus.
Tel. 8 631 91211.

pakalimus, žaliuzines tvoras,
kaminų skardinius.
Tel. 8 621 99958.

UAB „Rividė“
parduoda ir pristato.
• 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.

Tel. 8 652 71212.

MALKOS, MALKOS,
MALKOS,

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

Tel. 8 657 88458.

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

užpildome šulinius, kubilus,
baseinus. Skambinti ryte.
Tel. 8 623 93738.

NU O M A

••

SIŪLO

Nebrangiai išnuomojamos
salės-klubo patalpos Lazdijų
miesto centre („Holivudas“).
Tel. 8 698 78040.
gamybines-san•dėliavimo
•Išnuomoju
patalpas Radvilų g.,
Veisiejuose.
Tel. 8 698 78040.

IEŠKO

išsinuomočiau
•žemės
•Brangiai
ūkio paskirties žemės.
Gali būti apleista.
Tel. 8 614 80988.

žemės ūkio
•paskirties
•Išsinuomočiau
žemės. Gali būti

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.
•maišyklę.
•NuomojuTel.betono
8 614 56206.
Tel. 8 671 50589.
nestandar•tinio•Išnuomojamas
••Jaunas ūkininkas ieško
išplanavimo butas Lazdijų išsinuomoti žemės Kučiūnų,
miesto centre (autonominis
šildymas). Tel. 8 698 78040.

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

kokią žemės ūkio techkokybiškai
•niką.•BetPerku
••Įmonė superka karves, bu- •išpjauname
•Greitai irmedžius
traktorių, priekabą, lius ir telyčias AB „Krekenavos
tiek

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

geriamojo
•vandens
•Atvežame
iš artezinio šulinio,

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

Veisiejų, Lazdijų seniūnijose.
Tel. 8 692 96274.

Antspaudų gamyba
pagal užsakymą
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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.
Redakcijos tel.: (8 318) 52260,
TELE2 8 670 38882
faksas (8 318) 51474
dzukuzinios@gmail.com

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

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

