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Jotvingių apygardos politikų žaidynės — su abejingumo žyme
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Dėl Baltarusijos – nuomonių
įvairovė
50,00
Debatų moderatorius pateikė
klausimą apie tai, ar kandidatai
,49/m3
pritaria Lietuvos reakcijai į įvykius Baltarusijoje?
Vieni iš debatų dalyvių atsakinėjo tiesiai, kiti bandė ieškoti
atsargių atsakymų.
R. A. Viniarskas: „Kiekvienas
doras žmogus turi palaikyti Lietuvos poziciją dėl įvykių Baltarusijoje, tačiau nereiktų peržengti
raudonos linijos.“
SERVIRAVIMO
R. Žagunis: „Prie Lietuvos pozicijos
aktyviau prisijungti GIRL
INDAI
IRturėjo
ĮRANKIAI
FORMUOTAS
kitos ES šalys.“
PUTPLASTIS
J. Pankauskas: „Lietuva analizavo reakciją iš esmės – politinę,
FINNFOAM
FF-EPS 70
pilietinę, žmogiškąją. Ir teisingai
reagavo.“
V. Semeška: „Ar Jūs galite
nieko nedaryti, kai diktatorius
muša žmones? Liūdna, kai ES
nėra vieninga.“
A. Belzus: „Viską reikia derinti
su ES, negali išsišokti. Su Baltarusija sieja glaudūs ryšiai, reikia
subtiliai šį klausimą nagrinėti.“
D. Lileikienė: „Į šį procesą
turėtų įsijungti Lietuvos diplomatija.“
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Pažėrė gausybę pažadų
Pirmiausia debatų moderatorius
paprašė kandidatų išvardinti pažadus, kuriuos jie įvykdytų, jei
būtų išrinkti į Seimą.
P. Malžinskas: „Sąžiningai
dirbsiu, žinau, ko siekiu, žinau,
ko noriu.“
R. A. Viniarskas: „Siekti ilgalaikės investicijos į šį kraštą.“
R. Žagunis: „Nieko nežadėsiu, paklausysiu, ką konkurentai
pažadės.“
J. Pankauskas: „Neatitrūkti
nuo žmonių, mažinti bedarbystę,
valstybės žemę perduoti savivaldai.“
VĖLINIŲ
V. Semeška:ŽVAKĖS
„Bandysiu nepa-

FINNFOAM FF-EPS 70
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daryti gėdos dzūkams, stengsiuos
išauginti žmonių pasitikėjimą
valdžia.“
A. Belzus: „Kvalifikuotai ir
sąžiningai dirbti, dažnai čia lankytis, dirbti ne blogiau už J. Karosą.“
D. Lileikienė: „Siekčiau šiam
kraštui Europinio turizmo sostinės vardo.“
F. Petrauskas: „Manau, kad
reiktų rasti galimybių gamybos
plėtrai, stiprinti regionus ir kaimo
bendruomenes.“
R. Vyšniauskas: „Stengčiausi
sustabdyti vėjo jėgainių statybą
jūroje, atgaivinčiau kaimą, siekčiau, kad būtų skiriama daugiau
50,00
pinigų šeimoms su vaikais.“
Debatų moderatoriaus pa,49
/m3
klausti, kokiame Seimo
komitete
kandidatai norėtų dirbti, jei būtų
išrinkti į Seimą, debatų dalyviai
dažniausiai minėjo Valstybės
valdymo ir savivaldybių komitetą (J. Pankauskas, V. Semeška,
F. Petrauskas), Aplinkos apsaugos
(R. Vyšniauskas, D. Lileikienė,
R. A. Viniarskas). Taip pat buvo
paminėti
Jaunimo ir sporto, KaiFORMUOTAS
mo
reikalų,
Teisės ir teisėtvarkos,
PUTPLASTIS
Ekonomikos komitetai.

Nukelta į 3 psl.
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Akcija galioja:
SKYSTI TAPETAI

MEDSRAIGČIAI
SPAX
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partija-tautininkai), Rimvydas
Žagunis (partija „Laisvė ir teisingumas“).
Debatuose nedalyvavo du
kandidatai – Zenonas Streikus
(Lietuvos valstiečių ir žaliųjų
sąjunga) ir Jonas Matulevičius
(Krikščionių sąjunga).
Debatų dalyviams moderatorius
pateikė klausimų, paskui kandidatams klausimų uždavė salėje buvę
žiūrovai, taip pat kandidatams
buvo suteikta galimybė klausimus
pateikti vieni kitiems.
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Susidomėjo vos saujelė
lazdijiečių
Didžiulėje kultūros centro salėje šių debatų klausė vos trys
dešimtys lazdijiečių, o tiesioginę
debatų transliaciją internete stebėjo vos penkiasdešimt žmonių.
Ar lazdijiečiai jau turi išsirinkę
savo favoritus? Ar jiems vienodai
rodo, kas atstovaus Lazdijams ir
Druskininkams šalies parlamente
ateinančius ketverius metus?
Kandidatų į Seimą debatus organizavo visuomenininkų grupė
„Žinau, ką renku“, debatus moderavo naujienų agentūros BNS žurnalistas Ramūnas Jakubauskas.

Prieš pateikiant debatų medžiagą, dera pripažinti, jog devyni
juose dalyvavę kandidatai buvo
labai skirtingų politinio, profesinio ir kitokio lygio svorio kategorijų. Vieni iš jų, panašu, rinkimuose atsirado atsitiktinai ir net
nesuvokė, kur jie yra, kiti – šiek
tiek pažengę politinės mokyklėlės
keliu, tačiau buvo keletas tikrai
išmintingų, brandžių politikos,
valstybės valdymo teoretikų ir
praktikų.
„Dzūkų žinios“, siekdamos išlikti nešališkos kandidatų į Seimą
atžvilgiu, tiesiog pateikia kandidatų pasisakymų santrumpas.
Kas ko vertas, tegul sprendžia
skaitytojai.
Debatuose dalyvavo: Paulius
Malžinskas (Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis), Remigijus
Aleksandras Viniarskas (Lietuvos
socialdemokratų darbo partija),
Justinas Pankauskas (Lietuvos
socialdemokratų partija), Vilius
Semeška (Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai),
Algimantas Belzus (partija „Lietuva – visų“), Dovilė Lileikienė
(Lietuvos žaliųjų partija), Feliksas Petrauskas (Darbo partija),
Ričardas Vyšniauskas (Centro

-4

Kaip Seimo rinkimuose
galima pasirinkti tinkamą
kandidatą, jei jo nematei,
negirdėjai, neįsivaizduoji
jo mąstymo, iškalbos lygio,
nieko nežinai apie jo gyvenimiškąją patirtį? Tokie
klausimai nejučiomis kyla
po praėjusį pirmadienį
Lazdijų kultūros centre
vykusių kandidatų į Seimą
Jotvingių vienmandatėje
rinkimų apygardoje debatų, kuriuos lazdijiečiai,
švelniai tariant, ignoravo.

0%

„Dzūkų žinios“, siekdamos išlikti nešališkos kandidatų į Seimą atžvilgiu, tiesiog pateikia kandidatų pasisakymų santrumpas. Kas ko vertas, tegul sprendžia skaitytojai. („Dzūkų žinių“ nuotr.)
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REMIGIJUS ALEKSANDRAS
ALEKSANDRAS VINIARSKAS
REMIGIJUS
VINIARSKAS:
AŠTIKIU
TIKIUJUMIS
JUMIS – JŪS PASITIKĖKITE
PASITIKĖKITE MANIMI!
„AŠ
MANIMI!“
Gerbiami Dzūkijos
Dzūkijos krašto gyventojai,
Gerbiami
gyventojai,

Politinė reklama bus apmokama iš Justo Pankausko politinės kampanijos rinkimų sąskaitos. Užs. Nr. 26

Laukiame Jūsų!

Antspaudų gamyba
pagal užsakymą

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

džiaugiuosiirirdidžiuojuosi,
didžiuojuosi,
džiaugiuosi
kad
turiu
galimybę
siektiatsatskad turiu galimybę siekti
tovauti Druskininkų ir Lazdijų̨
tovauti Druskininkų ir Lazdijų̨
savivaldybių̨ gyventojų intesavivaldybių̨
gyventojų interesams 2020-2024 m. Lieturesams
2020-2024
m. Lietuvos Respublikos Seime.
vos Respublikos
Seime. buKeturias kadencijas
Keturias
kadencijas
buvau
išrinktas
Druskininkų
vau
išrinktas
Druskininkų
savivaldybės tarybos nariu.
savivaldybės
taryboskad
nariu.
Labai džiaugiuosi,
esu
Labai
džiaugiuosi,
prisid
ė j ę s p r i e Dkad
z ū kesu
ijos
p krašto
r i s i d ė japlinkos
ę s p r i e gražinimo,
Dzūkijos
krašto
gražinimo,
augimoaplinkos
ir puoselėjimo.
Tam,
augimo
ir puoselėjimo.
Tam,
kad būtų
pasiekti esami
rekad
būtų pasiekti
esamidaug
rezultatai,
reikėjo įdėti
zultatai,
reikėjo įdėtidarbo.
daug
jėgų ir nuoseklaus
jėgų
ir nuoseklaus
darbo.
Tačiau
nereikia sustoti
ties
Tačiau
sustoti
tuo, kąnereikia
jau turime.
Galimaties
patuo,
ką jau
Galima padaryti
darturime.
daugiau!
Turiu
daryti
dar Dzūkijos
daugiau!krašto vystymosi
viziją irkrašto
ilgalaikę
Turiu Dzūkijos
vysprogramą,
kuriąirįgyvendinus,
tymosi
viziją
ilgalaikę
galime pasiekti
dar geresnių
programą,
kurią įgyvendinus,
rezultatų
mūsųdar
visųgeresnių
naudai ir
galime
pasiekti
gerovei. mūsų visų naudai ir
rezultatų
Dalyvaukite rinkimuose ir
gerovei.
atiduokite
savorinkimuose
balsą už LieDalyvaukite
ir
tuvos socialdemokratų
atiduokite
savo balsą uždarbo
Liepartiją
Nr. 9 ir mane, Remigijų̨
tuvos
socialdemokratų
darbo
Aleksandrą
partiją Nr. 9 irViniarską!
mane, Remigijų̨
Aleksandrą Viniarską!
Politinė reklama bus apmokėta
iš LSDDP rinkimų sąskaitos.
Politinė reklama bus apmokėta
Užs. Nr. 2020/043.
iš LSDDP rinkimų sąskaitos.
Nr. 21
Užs. Nr.Užs.
2020/043.

Nr.
Nr.
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Jotvingių vienmandatė rinkiminė apygarda.
Jotvingių vienmandatė rinkiminė apygarda.
LSDDP sąraše kandidato Nr.
LSDDP sąraše kandidato Nr.

75
75

Rašytojas Algimantas Mikelionis: „Praeitis man labai
svarbi, nes ant jos stovi dabartis ir stovės ateitis“
Tam, kad kūrėją lankytų
mūza, nebūtina gyventi Londone ar Vilniuje.
Tikrą menininką ji aplanko net atokiausiuose
kampeliuose, jei tik pajaučia talentingą prigimtį.
Lazdijų krašte gyvenantis
intelektualas, rašytojas,
publicistas Algimantas
Mikelionis yra tas žmogus,
kurį nuolat aplanko kūrybinė mūza. Šį rudenį Algimantas savo gerbėjams
padovanojo savo penktąją
knygą – nutikimų, prisiminimų ir kronikų rinkinį „Druskų kambarys“.
Knygos pristatymai jau
vyksta įvairiose Lietuvos
vietovėse.

Apie naująją knygą, kūrybos
įkvėpimo šaltinius, tvirtą stuburą
ir gyvenimą periferijoje kalbamės
su rašytoju A. Mikelioniu.
– Išleidote naują knygą. Kokio
žanro tai kūrinys? Apie ką knyga? Kokiai auditorijai ji skirta?
Kiek laiko užtruko ją sudėlioti?
Kiek iš viso esate išleidęs knygų?
Iš kur semiatės įkvėpimo grožinei kūrybai?
– Mano nauja knyga vadinasi
„Druskų kambarys.“ Specialiai
neįvardijau, kokio tai žanro kny-

ga. Ją sudaro keturiasdešimt aštuoni skyriai. Šią knygą galima
pavadinti nutikimų, kronikų ar
prisiminimų rinkiniu. Man pačiam artimiausias būtų prisiminimų žanras, nes mano gyvenime
itin svarbią vietą užima praeitis.
Knygoje gausu prisiminimų iš
sovietmečio, kai buvau vaikas
ir paauglys. Nors pats kritiškai
vertinu sovietmetį, šioje knygoje
apie jį gausu šiltų ir mielų prisiminimų. Šią knygą gali skaityti
įvairaus amžiaus žmonės. Knygą
pradėjau rašyti 2019 m. balandį,
o baigiau šiemet gegužės mėnesį.
Iš viso esu išleidęs penkias
knygas. Pirmoji buvo romanas
„Smėlynų vanduo“, kurį 2009
m. išleido leidykla „Tyto alba“,
antras romanas „Geltonas radijas“, kurį 2012 m. išleido leidykla
„Vaga“. Vėliau parašiau miniatiūrų ir humoreskų knygas. O
naujausia penktoji – jau minėtas
„Druskų kambarys“.
Įkvėpimo kūrybai semiuosi iš
kasdienio gyvenimo. Itin mėgstu stebėti aplinką ir žmones. Tai
suteikia didelį malonumą ir daug
peno apmąstymams. Taip pat labai mėgstu skaityti knygas, klausyti muzikos ir žiūrėti vaidybinius
filmus. Manau, kad pastarieji trys
dalykai yra lyg trys banginiai,
kuriais remiasi įkvėpimas groži-

Algimantas Mikelionis (viduryje): „Iš viso esu išleidęs penkias knygas. Pirmoji buvo romanas „Smėlynų vanduo“,
kurį 2009 m. išleido leidykla „Tyto alba“, antras romanas „Geltonas radijas“, kurį 2012 m. išleido leidykla „Vaga“.
Vėliau parašiau miniatiūrų ir humoreskų knygas. O naujausia penktoji — jau minėtas „Druskų kambarys“.
nei kūrybai.
– Gyvenate ir kuriate Lazdijų krašte. Kokie iššūkiai laukia

intelektualo, gyvenančio periferijoje?
– Gyventi periferijoje – ne toks
jau blogas dalykas. Čia itin gra-

ži ir švari gamta, nėra grūsčių ir
spūsčių. Be to, mūsų šalyje ne
tokie jau dideli atstumai, tad net
Nukelta į 6 psl.

»
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Politinė reklama yra apmokėta iš TS–LKD kandidato Viliaus Semeškos sąskaitos. Užs. Nr. 25

Asmeniniai skelbimai nemokamai!

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

Politinė reklama apmokėta iš LVŽS
rinkimų sąskaitos. Užsk. Nr. 24

Jotvingių apygardos
V. Uspaskich: „Mokslų daktaras
politikų žaidynės — su F. Petrauskas — puikus pasirinkimas“
abejingumo žyme
»Atkelta iš 1 psl.

F. Petrauskas: „Pritariu oficialiai pozicijai, ji atitinka tarptautinę teisę. Diplomatija – mandagių
šypsenų mokslas.“
R. Vyšniauskas: „Baisu, kad
Baltarusijoje nenutiktų taip, kaip
Ukrainoje.“
P. Malžinskas: „Vienas žmogus suklastojo rinkimus, labai
liūdina ES reakcija.“

Apie E. Makroną, V. Putiną ir
musulmonus
Lietuvoje neseniai viešėjęs Prancūzijos prezidentas Emmanuelis
Macronas pareiškė, jog Rusija
Europos Sąjungai reikalinga kaip
strateginis partneris.
Debatų dalyviams buvo pateiktas klausimas, ar jie pritaria šiam
Prancūzijos vadovo teiginiui.
R. Žagunis: „Su visais reikia
bendrauti.“
J. Pankauskas: „Nematau galimybės apie tai kalbėti.“
V. Semeška: „Pritarčiau dialogui, bet ne su V. Putino Rusija.“
A. Belzus: „Su Rusija galėtume
bendradarbiauti kultūros, turizmo
srityse, turėtume palaikyti opoziciją.“
F. Petrauskas: „E. Macronas
rūpinasi savo valstybe, todėl toleruoja tokią partnerystę. Bendradarbiauti su kaimynais reikia
tiek, kiek tai naudinga abiem
šalims.“
R. Vyšniauskas: „Manau, kad
pasaulio ateitis priklauso nuo taikos. Mano nuomone, arabai ir
musulmonai yra didžiausias pavojus pasauliui, o ne Rusija.“
P. Malžinskas: „Dialogo su
Putino Rusija negali būti.“
R. A. Viniarskas: „Vokietija
ir Prancūzija su Rusija turi savo
reikalų, tai jų politiniai žaidimai,
mums reikia daugiau žiūrėti Lietuvos reikalų.“
Sulaukė klausimų iš salės
Debatų dalyviai sulaukė klausimų iš klausytojų auditorijos.

Vienas vyriškis paklausė, kokia
kandidatų nuomonė dėl buvusių
KGB bendradarbių pavardžių
paviešinimo.
Dera priminti, jog buvusiems
KGB bendradarbiams buvo suteikta galimybė prisipažinti apie
savo bendradarbiavimą su KGB.
Už tai valstybė pažadėjo 75-erius
metus neviešinti jų pavardžių. O
tie, kurie neprisipažino, jų pavardės buvo paviešintos.
P. Malžinskas: „Viskas turi
būti atvira, reikia paviešinti.“
R. Žagunis: „Kam reikėjo nuslėpti, tas susitvarkė.“
V. Semeška: „Iš principo neturėtų būti slepiama, tačiau yra
susitarimas su valstybe 75 metus
neviešinti.“
J. Pankauskas: „Neturėtų būti
slepiama, jaunimui reikia aiškinti,
kad žinotų.“
A. Belzus: „Reikia viską išslaptinti. Ko bijo konservatoriai,
ar ten daug jų žmonių?“
R. A. Viniarskas: „Buvę agentai ir dabar perduoda informaciją
kitiems.“
D. Lileikienė: „Reikia daugiau
pasakoti jaunimui.“
F. Petrauskas: „Reikia viską
išslaptinti. Vokietija tai padarė ir
nieko bloga neatsitiko.“
R. Vyšniauskas: „Viską kuo
greičiau reikia išslaptinti.“
Debatus salėje stebėjęs Lazdijų
rajono savivaldybės vicemeras
Audrius Klėjus paprašė kandidatų
įvardinti po vieną prioritetą Lazdijams ir Druskininkams.
V. Semeška: „Druskininkams –
užsienio investicijų pritraukimas,
Lazdijams – turizmas, ašis kuri
pritrauktų investicijas. Veisiejams
– kurorto statusas.“
A. Belzus: „Lazdijams reikia
gamybos ir ūkininkų kooperacijos. Su Druskininkais viskas
gerai.“
D. Lileikienė: „Lazdijams –
žemės ūkio verslų plėtojimas,
Druskininkams – turizmas.“
Nukelta į 4 psl.

»

Viktoras Uspaskich, Darbo partijos įkūrėjas, Europos Parlamento narys:
„Džiaugiuosi Darbo partijos komanda, kurioje į rinkimus eina daug kvalifikuotų savo srities specialistų. Vienas iš jų – kandidatas Jotvingių vienmandatėje rinkimų apygardoje – mokslų daktaras Feliksas
Petrauskas. Šis žmogus turi patirties užsienio politikoje, nes yra dirbęs diplomatinėje tarnyboje, taip
pat puikiai išmano valstybės valdymo principus, iš esmės yra įsigilinęs į švietimo, regionų politikos
problematiką. F. Petrauskas puikiai susipažinęs su Lazdijų ir Druskininkų savivaldybių problemomis ir
turi pasiūlymų, kaip jas spręsti. Tai žmogus, atsakantis už savo žodžius, todėl esu tikras, jog F. Petrausko
kandidatūra yra puikus pasirinkimas Dzūkijos žmonėms. Kviečiu Seimo rinkimuose palaikyti Darbo
partiją ir jos kandidatą Jotvingių rinkimų apygardoje – mokslų daktarą Feliksą Petrauską!“

F. Petrauskas:

„Maloniai kviečiu aktyviai dalyvauti rinkimuose ir palaikyti Darbo partiją — sąrašo numeris 16, ir
mane, jos kandidatą vienmandatėje Jotvingių rinkimų apygardoje, Feliksą Petrauską — numeris
Darbo partijos sąraše 49, skiriant man pirmumo balsus.“
Politinė reklama bus apmokėta iš Felikso Petrausko rinkiminės sąskaitos. Užs. Nr. 28

REIKIA
KOMPOSTO?

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

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

Vienos tonos kaina —
19,97 Eur (su PVM).
Alytaus žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje,
Karjero g. 2, Takniškių kaime, Alovės sen., Alytaus rajone.
Tel. (8 315) 50331.
Aikštelės darbo laikas: I–IV 8.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.
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Jotvingių apygardos
politikų žaidynės — su
abejingumo žyme
»Atkelta iš 3 psl.

F. Petrauskas: „Druskininkams
– kurorto įstatymas, Lazdijams –
didinti savivaldybės skolinimosi
limitą ir plėsti gamybą.“
R. Vyšniauskas: „Lazdijų savivaldybės priimamų sprendimų
lygis – profaniškas, reikia vadybos
profesionalumo.“
P. Malžinskas: „Atvesti dujas
į Lazdijus, kurti naujas darbo vietas.“
R. A. Viniarskas: „Supaprastinti regioninių parkų reglamentą.“
R. Žagunis: „Perskirstyti GPM,
sudaryti sąlygas jaunoms šeimoms
įsikurti Druskininkuose. Lazdijuose už eurą parduoti butus ir
namus, kad žmonės juos susitvarkytų ir gyventų, kaip tai daroma
Italijoje.“
J. Pankauskas: „Veisiejams
– kurortinės teritorijos statusą,
padidinti tiesiogines užsienio investicijas Lazdijuose.“

Vienos lyties asmenų
santuokos – jautri tema
Daugiausia diskusijų ir emocijų
sulaukė klausimas apie tos pačios
lyties asmenų partnerystę ir santuoką. Čia kandidatų nuomonės
labai išsiskyrė. Vieni iš dalies
pritarė tos pačios lyties asmenų
partnerystei, tačiau netradicinė
santuoka sulaukė vos vieno kandidato pritarimo.

A. Belzus: „Jei norėtume įteisinti tos paties lyties asmenų santuokas, reiktų keisti Konstituciją,
nes ten aiškiai sudėliota vyro ir
moters sąjunga. Šį klausimą turėtų
spręsti referendumas.“
D. Lileikienė: „Nors partija,
kuriai atstovauju, liberali šiuo
klausimu, bet aš – už tradicinę
šeimą.“
F. Petrauskas: „Mūsų valstybė
krikščioniška. Kas bus su vaikais,
jei leisime vienos lyties santuokas? Šiam klausimui reikia referendumo. Mes siūlome mažinti
referendumo parašų skaičių nuo
300 tūkst. iki 150 tūkst.“
R. Vyšniauskas: „Tokios santuokos – žmonijos naikinimas, o
lietuvių tauta tai tikrai išnyktų,
jei leistume tuoktis vienos lyties
asmenims.“
P. Malžinskas: „Ar mes galime
spręsti, kaip kitam žmogui gyventi. Kiekvienas žmogus turi teisę
rinktis, su kuo jam gyventi.“
R. A. Viniarskas: „Nereikia
primetinėti savo pozicijos, žmonės
turi patys apsispręsti. Viskas priklauso nuo auklėjimo šeimoje.“
R. Žagunis: „Man patinka moterys, aš už tradicinę šeimą.“
J. Pankauskas: „Tai – privatus
klausimas. Vienos lyties asmenų santuokai – ne, partnerystei
– taip.“
V. Semeška: „Gerbiu moteris,

Politinė reklama apmokėta iš LSDDP rinkimų sąskaitos. Užs. Nr. 22

tokiai santuokai nepritariu.“

Apsikeitė klausimais
Finalinis debatų akordas – pretendentų klausimai vieni kitiems.
F. Petrauskas – V. Semeškai: „Ar Lietuvoje įmanoma išgyvendinti principą „Skaldyk ir
valdyk“?“
V. Semeška: „Mes vieningai
galime tai suvaldyti, negali būti
vienas lygesnis už kitus.“
R. Vyšniauskas – P. Malžinskui: „Kodėl Lietuvoje ir pasaulyje skiriasi žmonės?“
P. Malžinskas: „Taip gyvenime nutinka, nėra taip, kad kaltas

Investicijos miškui veisti
Vilkaviškio rajono savivaldybės Ramoniškių
kaime ūkininkaujanti
Valuckų šeima ne tik augina bulves, bet ir aktyviai veisia mišką. Parama pagal Lietuvos kaimo
plėtros 2014–2020 m.
programos (KPP) priemonės „Investicijos į
miško plotų plėtrą ir
miškų gyvybingumo
gerinimą“ veiklos srities
„Miško veisimas“ programa pasinaudojo net
keli Valuckų šeimos atstovai. 2018 metais dalį
žemių jaunais medžiais
apsodino ir Alvytė Valuckienė.

Praplėtė mišką
A. Valuckienė pasakoja, kad dalį
savo žemės ji nutarė apsodinti
mišku, o parama tam buvo didelė paspirtis.
– Ne visa žemė buvo tinkama žemės ūkio veiklai – kai
kurių plotų našumo balai labai prasti, ypač tų, kurie yra
prie miško. Užuot vargę su
tomis žemėmis, nusprendėme
jas apsodinti mišku ir tarsi jį
pratęsti. Reikia pripažinti, kad
jei ne parama, vargu, ar būtumėme ryžęsi tokiam žingsniui.
Kad ir kaip būtų, tai nemažos

Iki lapkričio 16 dienos užpildę paraiškas pagal KPP priemonės „Investicijos
į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško
veisimas“, pareiškėjai gali pasidalyti 9 283 964 eurus paramos lėšų.
(Ričardo Pasiliausko nuotrauka)
investicijos. Laimei, paraišką
užpildėme sėkmingai ir paramą
gavome.
Kai medžius sodinome, jie
buvo dar visai nedideli, o šiandien jau iš tolo matosi medžių
masyvas. Prieš dešimt metų
brolio, taip pat pasinaudojusio
parama, sodintas miškas dar
masyvesnis. Jame jau gali pasivaikščioti ir vieną kitą grybą
rasti. Tikiu, kad miškas – puiki
investicija ir palikimas ateities
kartoms. Be to, tai yra didžiu-

lis moralinis pasitenkinimas.
Medžiams skirtų plotų visai negaila. Suprantu, kad apsodinti
mišku jie kuria didesnę pridėtinę vertę nei apsodinti žemės
ūkio kultūromis, – sakė mišką
Vilkaviškio rajone įveisusi A.
Valuckienė.

Svarbu žemės nuosavybė,
amžius ir statusas
Šiuo metu Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės
ūkio ministerijos (NMA) kaip

dėl to būtų vienas.“
P. Malžinskas – R. Žaguniui:
„Ką daryti, kad išspręstume pedagogų trūkumo problemą?“
R. Žagunis: „Reikia patrauklesnio atlyginimo. Pats esu pedagogas, jei katastrofiškai trūks mokytojų, pats eisiu mokytojauti.“
J. Pankauskas – D. Lileikienei: „Kokie trys gražiausi Jūsų
darbai?“
D. Lileikienė: „Keturi mano
vaikai, pasodinti tūkstančiai hektarų miško ir dalyvavimas meninėje veikloje.“
V. Semeška – F. Petrauskui:
„Link kokios valstybės, Jūsų nuo-

mone, Lietuva turėtų sukti?“
F. Petrauskas: „Man patinka
Prancūzija, jie ten nuolat šypsosi.“
„Koks skirtumas tarp partnerystės ir santuokos?“, „Ar sutiktumėte, kad Lazdijuose atsirastų
vėjo jėgainių parkas?“, „Ar riboti
tiesioginių išmokų dydį žemdirbiams?“, „Kokiomis priemonėmis
stiprinti aplinkos apsaugą?“, „Ar
pritartumėte kavinių darbo laiko
ribojimui?“ – šie ir kiti klausimai
nuskambėjo pirmadienio vakarą
Lazdijų kultūros centro salėje per
tas 135 minutes, kurias užtruko
debatai.
„Dzūkų žinių“ informacija

tik priima paraiškas paramai
gauti pagal veiklos sritį „Miško
veisimas“, pagal kurią kompensuojamos naujam miškui veisti
skirtos išlaidos. Šiam paraiškų
priėmimo etapui skirta 9 283
964 Eur paramos lėšų. Svarstantys ar norintys pretenduoti į
paramą miškui veisti paraiškas
NMA arba per ŽŪMIS portalą
turėtų pateikti iki lapkričio 16
dienos. Jas teikti gali juridiniai
ir ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus fiziniai asmenys, kuriems
žemė, planuojama apželdinti
mišku, priklauso nuosavybės
teise, ir savivaldybės, kurios
tokią žemę valdo patikėjimo
teise.

apaugusiam plotui prižiūrėti, saugoti ir ugdyti, taip pat
miškui veisti miško žėliniais
apaugančiame plote, kuriame
reikalingas tik papildomas želdinimas.
Jei daugiau nei 50 proc. ploto, kuriame numatomas veisti
miškas, priskiriama prie vietovių, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių,
skiriama 15 balų, lygiai tiek
balų galima gauti, kai mišką
ketinama veisti žemėje, kurios bent vieno sklypo našumas yra iki 32 balų imtinai.
15 balų galima gauti, jei visi
su paramos paraiška pateikti
projektai suprojektuoti taip,
kad beržai, pušys, eglės ar juodalksniai arba jų kombinacija
želdinių sudėtyje sudaro daugiau kaip 80 proc. apsodinamo
miško. Jei miškas veisiamas
savivaldybės teritorijoje, kurios miškingumas yra iki 33,3
proc., – skiriama 10 balų. Kai
pareiškėjas yra fizinis asmuo,
jis gauna 15, kai juridinis, – 10
balų. Atskirais atvejais galima gauti daugiau papildomų
balų.

Daugiau balų, daugiau
šansų
Privalomas mažiausias paramos
paraiškų atrankos balų skaičius
– 30. Jei paramos paraiškų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad šiai paraiškai neskirta
privalomo mažiausio 30 balų
skaičiaus, ji atmetama. Tačiau
juos surinkti nėra sunku, nes,
pavyzdžiui, 20 balų skiriama
visiems su paramos paraiška
pateiktiems projektams, kurie skirti tik miško žėliniais

•

Užs. Nr. 07
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Dzūkai

kalba, kad...
,

g Lazdijų savivaldybė vėl
ieško teisininko. Darbo skelbimas skamba taip: „Turite aukštąjį teisės krypties išsilavinimą
ir šiuo metu ieškote darbo?
Tuomet ši žinia – Jums. Savivaldybės administracija siūlo
darbą teisininkui.“ Atrodytų,
jog tai nieko ypatinga, kad
savivaldybė ieško pastiprinimo teisininkų grandyje. Bet
tai jau ne pirmas kartas, kai
savivaldybės juridiniam skyriui
skubiai reikia pastiprinimo. O
gal rengiama daug abejotinų
sutarčių ar teisės aktų, kuriems
apginti būtini stipresni teisiniai raumenys?
g Pirmadienį Lazdijuose
įvyko kandidatų į Seimą debatai. Skandalinga, jog kandidatų salėje buvo tiek pat, kiek
ir žiūrovų (atmetus visus organizatorius, savanorius). Gaila
kandidatų sugaišto laiko, kurį
jie galėjo investuoti į susitiki-

mus su rinkėjais seniūnijose.
g 2020-10-05 20 val.16 min.
merė dingo iš savivaldybės
tinklalapio titulinio puslapio
lango. Gal tokia buvo sutartis su puslapio kūrėjais – už
12 tūkst. eurų – du mėnesius
merės atvaizdas tituliniame
lape? Vietinėje spaudoje jos
nuotraukos bus matomos ilgiau, nes valdžiaspaudai skirti
25 tūkst. eurų per metus.
g Legendinis Lazdijų sportininkas su kaupu pateisino
Narcizo pravardę. Socialiniuose tinkluose jis geranoriškai
prisiėmė nuopelnus už kitų
organizuojamus renginius.
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.

•

Politinė reklama. Bus apmokėta iš Liberalų sąjūdžio rinkiminės sąskaitos. Užs. Nr. 29
Numeris
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SĄRAŠO
NR.

Įsijunk naujienas! PIGIAU už ELEKTRą.
PrenumeruoKite

ŽMOGUS

• 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. 27

Laikas nugalėti!

Algimantas
Belzus

Savaitės komentaras Visi skubėkime į

rinkimus, kad mums valdžios neišrinktų kiti

Algimantas Mikelionis
Mano šviesaus atminimo tėtė,
buvęs politinis kalinys ir tremtinys, visuomet savo šeimą ragino
aktyviai balsuoti visuose nepriklausomoje ir laisvoje Lietuvoje
vykusiuose rinkimuose. Jeigu
kuris nors iš mūsų pradėdavo
varinėti tokias kalbas, kad vienas
balsas nieko nepakeis ar valdžią
išrinks ir be manęs, tėtis visuomet
entuziastingai aiškindavo, kad tik
mūsų ir niekieno daugiau rankose
yra galimybė išsirinkti tinkamą
valdžią, ar net pyktelėjęs primindavo, kad komunistai ir stribai
balsuos vieningai. Tėčio nebėra
jau devyneri metai, o eidamas

balsuoti visuomet jaučiuosi, lyg
tai daryčiau ir už jį.
Gimiau tokiu metu, kad balsuoti pradėjau jau Lietuvai atkūrus
nepriklausomybę, o balsuoti teko
visuose iki šiol vykusiuose Seimo
rinkimuose. 1990 m., kai rinkome Atkuriamąjį Seimą, mokiausi
Vilniaus universiteto pirmame
kurse. Tauta triuškinama persvara
balsavo už Sąjūdžio kandidatus.
Kaip prastai ir skurdžiai tuomet
gyvenome materialine prasme,
bet kokie neišpasakytai turtingi
ir gražūs buvome savo vienybe
ir patriotiškumu! Prisimenu skurdų studentų bendrabutį, vienodą
ir pilką visų aprangą ir avalynę,
bet dar labiau prisimenu degančias bendramokslių akis ir nesibaigiančias diskusijas apie savo
valstybės dabartį ir ateitį. Kitus
Seimo rinkimus 1992 m. netikėtai
didele persvara laimėjo LDDP,
ir vėlus rinkimų dienos rudens
vakaras bendrabutyje buvo be

galo liūdnas. Su draugais juk
balsavome už dešiniuosius. Buvę
komunistai grįžo prie valdžios, o,
kaip žinoma, buvusiųjų komunistų nebūna, nes jeigu užsikrėtei
raudonu virusu, tai jau visam
gyvenimui. Su bendrakursiu Rolandu iš Klaipėdos jo kambaryje
ketvirtame bendrabučio aukšte
radome kažkokį plakatą, jį apvertėme ir flomasteriu užrašėme:
„Velniop dešros ir skilandžiai, /
lesim kruopas kaip balandžiai, /
ačiū partijai, tėvynei už taloną
patalynei, / jei pridėtų dar abrūsą,
/ nebepyktume ant rusų.“ Nunešę
plakatą į pirmą aukštą, pakabinome skelbimų lentoje. Ryte eidami
į paskaitas jo jau neberadome. Tą
dieną visi dėstytojai kaip susitarę
savo paskaitas pradėjo labai apgailestaudami dėl tokių rinkimų
rezultatų ir visi kaip vienas teigė,
jog dabar Lietuvos vystymasis
sustos ketveriems metams. Valdant LDDP, buvusieji komunistai

Adomo Žilinsko piešinys.
kaip reikiant pakėlė savo galvas
ir pasijuto visagaliais ir nebaudžiamais – juk Seime jie turėjo
daugiau kaip pusę narių. LDDP
valdžia atvirai ir ciniškai demonstravo savo valdžią. Pastaroji dar

labiau sustiprėjo, kai prezidentu
tapo A. Brazauskas. Dar vienu
LDDP valdžios cinizmo pavyzdžiu tapo premjeras A. Šleževičius. Laimė, kad 1996 m. Seimo
Nukelta į 7 psl.

»
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Rašytojas Algimantas Mikelionis: „Praeitis man labai
svarbi, nes ant jos stovi dabartis ir stovės ateitis“
»Atkelta iš 2 psl.

autobusu nesunku juos įveikti.
Na, jeigu jau klausiate apie iššūkius... Sakyčiau, trūksta bendravimo su kitais intelektualais,
bet juk yra šiuolaikinės ryšio
priemonės, o retesni susitikimai
akis į akį tampa dar vertingesni
ir brangesni. Taip pat kai kurie
gyvenimo aspektai, kurie būdingi
periferijai, atrodo paradoksalūs
ar net juokingi, bet iš jų neretai
semiuosi idėjų humoreskoms. Žinoma, galima būtų skųstis, kad
gyvenimas čia pilkas ir liūdnas,
bet juk namuose pilna tavo puikių
bičiulių – knygų...
– Spausdinate savo įžvalgas
Lazdijų vietinėje spaudoje. Jūsų
tekstuose daug nonkonformizmo,
nepataikavimo vietos valdžiai.
Sulaukiate daug negatyvios
reakcijos. Ar tai nekelia Jums

nepatogumų? Ar rajono skaitytojų auditorijai reikia politinės ir
socialinės analitikos? Ar tokiais
savo tekstais jaučiatės atliekantis
tam tikrą vietos žmonių švietimo
ir intelekto aktyvinimo misiją?
– Mano herojai yra Lietuvos
partizanai. Jie beveik dešimt metų
priešinosi sovietų reguliariajai kariuomenei turėdami žymiai menkesnes pajėgas. Mano tėtis buvo
partizanų ryšininkas ir politinis
kalinys ir tremtinys, tad aš turiu
labai tvirtą stuburą ir politines
pažiūras bei pasaulėžiūrą. Esu
rašytojas, kuris dalinasi Lazdijų
spaudoje savo įžvalgomis. Man
ypač juokinga stebėti, kaip, pasikeitus vietinei valdžiai, tie, kurie
pataikavo ankstesnei valdžiai, mikliai pakeičia kepurę ir jau net
perdėtai lankstosi naujai valdžiai.
Tad mažiausiai, ką galiu padaryti
kaip raštingas žmogus – kritikuoti

vietinę valdžią ir pastebėti įvairius neigiamus jos aspektus.
Žinoma, sulaukiu kritikos ir
nepasitenkinimo. Į konstruktyvią kritiką reaguoju teigiamai, į
purvo pylimą, užtat, kad kitaip
mąstau, – su humoru.
Rajono skaitytojams, manau,
reikia ne tik vietinių naujienų, tad
stengiuosi rašyti ir apie nacionalinę politiką, Europos ar net pasaulio politines problemas. Politinės
ir socialinės analitikos daugumai
gal ir nereikia, bet negalima eiti
paprasčiausiu keliu ir pataikauti
skaitytojų skoniui. Šį skonį reikia
ugdyti. Kartais geriau keli išprusę
skaitytojai nei šimtas, kuriems
rūpi sudegęs kaimyno tvartas.
– Kaip pasikraunate kūrybai,
kas padeda nepaskęsti buityje ir
kasdienybės rutinoje?
– Buityje ir rutinoje nepaskęsti

padeda knygos. Turiu asmeninę
biblioteką ir nors kartą per mėnesį stengiuosi ją papildyti bent
keliomis knygomis. Nesižaviu
materialinėmis vertybėmis, tad
jų poreikis minimalus. Kaip jau
minėjau, mėgstu įdomius filmus
ir „Netflix“, „HBO“ ar kitų televizijos platformų serialus. Dievinu
muzikos grupę „Metallica“, kurios
kūryba padeda ir atsipalaiduoti, ir
pasikrauti. Mėgstu pasišnekėti su
bičiuliais ir šiaip įdomiais žmonėmis. Kai kiek pabosta kasdienybės
rutina gimtuosiuose Veisiejuose,
važiuoju į Druskininkus. Paskanauju kavos, aplankau bičiulius
ir vėl jaučiuosi kaip naujas.
– Artimiausiu metu pradėsite
savo naujosios knygos pristatymo turą. Kur ir kada planuojate pristatymus, kas padės Jums
pristatyti naująją knygą? Kodėl

žmonės turėtų ateiti į naujosios
knygos pristatymą?
– Rugsėjo mėnesį savo naują
knygą pristačiau Veisiejuose ir
Leipalingyje. Spalio 16 dieną
knygos pristatymas vyks Lazdijų viešojoje bibliotekoje, spalio
23 dieną – Merkinėje, spalio 30
dieną – Teizų bibliotekoje. Mano
knygą pristatyti padės lazdijietis
poetas ir žurnalistas Kęstas Sukackas.
Visus maloniai kviečiu ateiti
į mano naujos knygos „Druskų
kambarys“ pristatymą. Laiko
mašina nusikelsime į praeitį, o
praeitis labai svarbu, nes ant jos
lyg ant itin tvirtų gelžbetoninių
pamatų stovi mūsų dabartis ir
stovės ateitis.
– Ačiū už pokalbį. Sėkmingos
knygos premjeros!
„Dzūkų žinių“ informacija

•

Negalime nematyti problemos, kol tai nevirto katastrofa
Pavasarį Lietuvą
užklupus koronaviruso
protrūkiui, visi buvo
sukrėsti. Situacija buvo
nauja, neeilinė ir niekas
nežinojo, kaip teisingai elgtis, koks yra šio
viruso elgesys, sudėtis,
plitimo kelias, užkrečiamumas, imlumas ir
kitos savybės. Dėl žinių
stokos visuomenėje
prasidėjo įvairiausios
spekuliacijos, kurios iki
šiol klaidina žmones.
Apie tai, kodėl negalime pasitikėti nepagrįstomis teorijomis apie
koronavirusą, kokią pagrindinę informaciją jau
žinome ir ko galėtume
pasimokyti iš kitų šalių
pavyzdžių, pasakoja Nacionalinio visuomenės
sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos
ministerijos Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Razmuvienė.
Taip pat apie šių dienų
situaciją Vokietijoje ir
ten galiojančius reikalavimus pasakoja Lėro
miesto klinikoje dirbanti gydytoja rezidentė
Aušrinė Radišauskaitė.

Kilmė – vis dar neaiški
Visiškai naujo viruso grėsmė
atėjo iš Kinijos, o visa informacija ir naujausios žinios
pirmiausia taip pat plūdo iš
šios valstybės. Vėliau, kai
virusas pradėjo plisti plačiau
ir atsirado daugiau paveiktų šalių, kartu pagausėjo ir
mokslininkų bei medikų tyrimų, bandymų išsiaiškinti
situaciją, tačiau šiandien, praėjus daugiau nei devyniems
mėnesiams po koronaviruso

atsiradimo Lietuvoje, vis dar
yra gausybė neatsakytų klausimų.
Kita vertus, jau yra patvirtinta tai, kad šis virusas yra iš
septynių virusų šeimos, tačiau
kol kas nėra aiški konkreti jo
kilmė. „Nors mokslininkai jau
yra suradę daug genetinių analogų ir esame girdėję begalę
samprotavimų, kad šis virusas
kilo iš šikšnosparnių ar kitų
egzotinių gyvūnų, galutinis
atsakymas į šį klausimą dar
nėra rastas. Tačiau faktas yra
tai, kad užsikrėtė žmogus ir
kad virusas nuo žmogaus plinta žmogui – galima užsikrėsti
kalbant, kosint, čiaudint, o tai
parodė realią grėsmę“, – teigia
D. Razmuvienė.

Pagrindiniai saugumo
principai
Vis dar nėra aišku, ar žmogaus,
prasirgusio simptomine forma,
organizmas suformuoja imunitetą, ar galima sirgti antrą kartą, kiek asmenų gali užkrėsti
sergantysis, – visa tai yra ypač
svarbu norint suvaldyti viruso
plitimą.
Anot D. Razmuvienės, neaiškių klausimų yra nemažai,
tačiau mes jau žinome itin
reikšmingos informacijos apie
tai, kaip turime saugotis.
„Koronavirusas plinta oro
lašeliniu keliu, todėl ypač
svarbu išlaikyti dviejų metrų
fizinį atstumą tarp žmonių,
taip pat ypač svarbi tinkama
rankų higiena ir dezinfekcija,
nes oro lašeliai nusėsta ant
įvairių paviršių, kuriuos mes
liečiame. Svarbu nepamiršti
ir nosį bei burną dengiančių
apsaugos priemonių, kad oro
lašeliniu būdu plintančios seilės
nepatektų ant įvairių paviršių ir
ant šalia esančių žmonių. Šios
trys apsaugos priemonės yra

regionuose kaukių
nešiojimas ir dezinfekcinių priemonių naudojimas
yra privalomas,
Briuselio mokyklose reikalaujama dėvėti kaukes,
o Portugalijoje į
aukštesnio lygio
restoranus klientai
įleidžiami tik tuomet, kai nusiplauna ne tik rankas,
bet ir kojas.
„Man kelia
nuostabą tai, kad
lietuviai, išvažiavę svetur, laikosi
visų reikalavimų,
tačiau grįžę į gimtinę piktinasi ir,
kartais atrodytų,
negerbia priimtų
priemonių. Pavyzdžiui, kai Skandinavijoje žmonėms
yra kažkas rekomenduojama, jie
tai priima kaip
taisyklę, o jeigu
Daiva Razmuvienė teigia, kad negalime
pas mus kažkas
nesureikšminti šio viruso grėsmės ir privalome
yra rekomenduosąmoningai laikytis visų valdžios rekomendacijų ir
jama, – iškart kyla
nurodymų. (Nuotr. iš asmeninio archyvo)
klausimas dėl rekomendacijos teržinomos jau seniai, o įvertinant mino išaiškinimo“, – svarsto
tai, kad dar neturime specifinės D. Razmuvienė.
apsaugos priemonės – vakcinos
Visuomenėje pasigendama
ir vaistų, privalome ypač atsa- pačių žmonių atsakomybės ir
kingai laikytis trijų pagrindinių galima tik pasvarstyti apie tai,
saugumo principų, norėdami kad jeigu piliečiai dar labiau
apsaugoti ne tik save, bet ir atsipalaiduos ir nesilaikys rekokitus“, – tvirtina D. Razmu- mendacijų, tikėtina, jog, atšalus
vienė.
orams ir visiems suėjus į uždaras patalpas, viruso plitimas bus
Piliečių sąmoningumo ir
dar didesnis.
atsakomybės stoka
Lyginant su Lietuva, daugelis Svetur gyvenančios
šalių ir atskirų miestų vis dar tautietės pastebėjimai
laikosi griežtesnių saugumo tai- Vokietijoje gydytoja rezidente
syklių: kai kuriuose Prancūzijos dirbanti Aušrinė Radišauskaitė

pasakoja, kad, tik pasklidus
žinioms apie koronaviruso
įsibėgėjimą Europoje, visoje šalyje kasdienybė pradėjo
labai greitai keistis ir atsirado
begalė naujų taisyklių.
„Nuo maždaug kovo mėnesio ligoninėse, o po to ir viešosiose vietose buvo nurodyta
privalomai nešioti kaukes, dezinfektuoti rankas. Į parduotuves negalima įeiti nedėvint
kaukių, nenusidezinfekavus
rankų ir nepasiėmus pirkiniams skirtų vežimėlių – tokiu
būdu stengiamasi reguliuoti
vartotojų srautus ir padėti laikytis atstumo. Kaip pirkėjai to
laikosi, labai kruopščiai stebi
tiek patys darbuotojai, tiek ir
apsaugos personalas“, – tvirtina A. Radišauskaitė.
Lėro miesto klinikoje dirbanti mergina mano, kad šios
šalies gyventojai yra sąmoningi, bendruomeniški ir besilaikantys valdžios nustatytų
taisyklių.
„Žinoma, akivaizdu ir normalu yra tai, kad žmonės yra
pervargę nuo šios situacijos,
bet vis dėlto į viską žiūri atsakingai ir griežtai laikosi valdžios nustatytų taisyklių. Jeigu nedėvėsi kaukės, – niekaip
nepavyks patekti į viešomis
laikomas vietas, pavyzdžiui,
kavines. Be to, dar būsi pamokytas, paprotintas ar netgi išvytas lauk“, – pasakoja
A. Radišauskaitė.
Užs. Nr. 08
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Aktualus interviu su premjeru S. Skverneliu: apie
naują karantiną, rinkimų sezoną ir kas bus po jų
Apie tai, kas šiandien
rūpi kiekvienam Lietuvos
žmogui, apie svarbiausias
aktualijas ir problemas –
interviu su Ministru Pirmininku Sauliumi Skverneliu.

– Premjere, vis girdime apie
tai, kad vėl bus skelbiamas karantinas. Ar tiesa?
– Ir aš apie tai girdėjau. Dažniausiai buvo minima spalio 16
diena – nežinau, kodėl. Noriu
visiems aiškiai pasakyti, jog tai
yra netiesa ir visiškas pramanas.
Jokių terminų Vyriausybė nėra
numačiusi. Apskritai, tokio dalyko kaip karantinas paskelbimas
galimas ne pagal kažkieno norus
ar įgeidžius, tai susieta su labai
aiškiais rodikliais. Šiandien kalbėti apie neva planuojamą karantiną nėra jokio pagrindo. Jeigu
tikrai to reikėtų, egzistuoja galimybė įvesti lokalius karantinus
židiniuose, jei virusas ten labai
išplistų.
Noriu užtikrinti, kad jei valstybei, saugant jos žmonių sveikatą
ir gyvybes, tokių sprendimų reikės, Vyriausybė juos ir priims.
Nežiūrėsime į jokias kitas aplinkybes, politines batalijas, rinkimus. Žmonių sveikata ir gyvybė
yra aukščiau visko, jei jas saugant
reikės aukoti reitingus ir galimybę geriau pasirodyti rinkimuose
– nedvejodami tą ir padarysime.
Žinoma, galiu kalbėti tik apie
savo komandą – opozicijos atstovai ir pavasarį ragino skelbti nepaprastąją padėtį, su kuria
karantinas palyginus buvo itin
švelni priemonė...
– Prakalbote apie Seimo rinkimus. Vyksta debatai, bet juose
mes nematome premjero – kodėl?
– Visų pirma, Seimo rinkimai
nėra vieno asmens rinkimai –
tai komandos pasirinkimas. Per
ketverius metus teko dirbti su
stipriais ir profesionaliais žmo-

nėmis, kurie atsiskleidė kaip savo
sričių lyderiai. Šiandieninė rinkimų kampanija yra puiki proga
pristatyti komandinį matymą,
bendrai atliktus ir planuojamus
darbus – dėl to ir nesistengiau
būti tuo vieninteliu reklaminiu
veidu. Kalbant apie įsitraukimą
į kampaniją, nereikėtų pamiršti,
kad ir opozicijoje yra lyderių,
kurie šiemet jokiuose debatuose
dar nedalyvavo. Žinoma, turime
ir pavyzdžių, kuomet debatuoja rinkimuose nedalyvaujantys,
pvz., Viktor Uspaskich... Man tai
primena paprastą žmonių apgaudinėjimą ir tiek.
Darbas Ministro Pirmininko
pareigose šiuo nelengvu laikotarpiu reikalauja susitelkimo į konkrečias užduotis, kurios negali
laukti, kol pasibaigs rinkimai. Čia
ir koncentruojuosi. Suprantu, kad
tuo bando naudotis kitų partijų
veidai, bet visuomenės saugumas,
o ne populiarumo taškai, šiandien
yra svarbiausia.
– Kaip vertinate savo kadencijos rezultatus?
– Matote, valstybės valdymas
– tai ne pasaka, kur viskas gali
staiga susitvarkyti taip, kaip visiems norisi. Tai sunkus, ilgas ir
nuoseklus darbas. Visgi, šiandien
džiaugiuosi, kad mums pavyko
nuveikti nemažai svarbių ir prasmingų darbų Lietuvos žmonių
labui.
Didysis prioritetas buvo skurdo ir atskirties mažinimas, kurį
pajaustų Lietuvos žmonės. Kai
kuriems tai atrodė neįmanoma,
bet jau šiandien galime matyti
rezultatus. Be to, tikrai išskirčiau
gyvybių, sveikatos bei darbo vietų gelbėjimą, rūpestį nepasiturinčiais COVID-19 pandemijos
metu. Taip pat dėmesį mūsų senjorams, realią pagalbą šeimoms
ir vaikams. Kūrėme darbo vietas
ne tik didmiesčiuose, bet ir regionuose, nuosekliai didinome pajamas visiems Lietuvos žmonėms,

Prekiaujame šviežiomis „Vineta“ veislės bulvėmis

ne
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– Viešojoje erdvėje pasigendama LVŽS programos ir pažadų.
Ar nesate nusimatę darbų kitai
kadencijai?
– Žinote, galima pasitikėti
įvairiais konsultantais ir visus
miestus bei miestelius nukabinėti plakatais su dosniais pažadais – be jokių konkrečių jų
įgyvendinimo planų. Tą aktyviai
daro ne tik konservatoriai, kurie žodžiais bando uždangstyti
savo 8-erių metų destruktyvią
veiklą, bet ir Gintauto Palucko
socialdemokratai bei rinkimuose
nedalyvaujančio, bet reklamos
veidu dirbančio Uspaskich Darbo
partija. Šios partijos dar ne taip
seniai turėjo visus įrankius ne tuščiai žadėti, bet parodyti dėmesį ir

rūpestį Lietuvos žmonėmis.
Savo ruožtu, per praėjusius ketverius metus darėme viską, kad
Lietuvos žmonės pajaustų valstybės požiūrio pokytį, asmeniškai
pajustų gerovės kilimą ir gerėjantį
gyvenimą. Mūsų siekis ir tikslas
– tuos darbus tęsti toliau. Ateities
planų ir darbų turime daug. Norime įvesti 13-ąją pensiją ir tam
ieškome konkrečių finansinių resursų, sieksime indeksuoti vaiko
pinigus, toliau mažinti socialinę
atskirtį, ypatingą dėmesį skiriant
regionams, kuriant juose naujas,
gerai apmokamas darbo vietas –
beje, per kadenciją nemažai tokių
ir sukūrėme užsienio ir lietuviško
kapitalo investicijų pagalba. Dar
paminėčiau valstybinio banko ir

valstybinių vaistinių steigimą, ko
tikrai reikia Lietuvos žmonėms
ir ką dauguma jų vertina palankiai.
– Ir pabaigai – kokių rinkiminių rezultatų tikitės? Kas apskritai mūsų laukia po rinkimų?
– Žmonės ir tik jie nuspręs, kokiu keliu toliau žengs Lietuva, kur
eisime ir kaip gyvensime mes visi,
kokioje valstybėje augs mūsų vaikai. Svarbiausias dalykas – kad
žmonės ateitų balsuoti. Ateikite,
nelikite abejingi savo Tėvynei ir
jos ateičiai. Kiekvieno balsas yra
svarbus ir jis bus išgirstas.
Politinė reklama bus apmokėta iš LVŽS
rinkiminės sąskaitos. Užs. Nr. 23

Savaitės komentaras Visi skubėkime į
»Atkelta iš 5 psl.
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– O ką laikote savo bei komandos klaidomis?
– Reikia pripažinti, kad spręsdami įsisenėjusias šalies problemas, kurių iki mūsų niekas kitas
nesugebėjo pajudinti dešimtmečiais, neišvengėme klaidų. Tačiau
jas taisėme ir siekėme geriausių
sprendimų, ieškojome ir kompromisų.
Pripažįstu, emocijų užvaldytas pasakiau ir grubesnių žodžių
oponentams. Tikrai pats asmeniškai keletą kartų nesusivaldžiau.
Klysti yra žmogiška, atsiprašau
už tai ir manau, kad visada galima
mokytis iš klaidų ir klausytis gerų
patarimų. Būtent klausytis ir išgirsti patarimus, o ne patyčias.

rinkimus, kad mums valdžios neišrinktų kiti
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Vi

ypač sveikatos ir švietimo sričių
atstovams.
Tai tik nedidelė dalis tų darbų.
Paklauskite kiekvienas savęs nuoširdžiai: ar mano, mano šeimos
ir Lietuvos gyvenimas pagerėjo
per ketverius metus? Jei taip –
tai yra geriausias mūsų Vyriausybės įvertinimas. Žiūrint į visa
tai, pasimiršta ir visos dirbtinės
kliūtys, ir intrigos, su kuriomis
teko susidurti darbuojantis tuos
ketverius metus.
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rinkimus laimėjo dešinieji, kurie
išvaikė slogią, nykią ir niūrią
LDDP valdymo atmosferą.
Tad turbūt niekam net nereikia
sakyti, kad visuose aštuoneriuose
iki šiol vykusiuose Seimo rinkimuose balsavau tik už dešiniąsias
politines partijas ir, žvelgdamas
iš laiko perspektyvos ir vertindamas savo apsisprendimą, tegaliu
pridurti, kad niekada nesigailėjau jiems atidavęs savo balsą.
Žinoma, kaip ir visi dirbantieji,
būdami valdžioje, dešinieji padarė klaidų, pasitaikė nevykusių ir
prastų sprendimų. Bet juk klaidų
nedaro tik tas, kuris nedirba. Tačiau niekada neteko patirti, kad

dešinieji būtų abejingi savo valstybei. Iš jų gretų visuomet sklido ir sklinda patriotizmas, meilė
laisvei ir demokratijai ir aktyvus
bei beatodairiškas šių vertybių
gynimas. Dešinieji visuomet
Lietuvą įspėdavo dėl grėsmės iš
Rytų. Sakydavo, kad V. Putino
režimas niekada nenustojo griežęs danties ant mūsų šalies, kuri
ištrūko iš okupacijos jungo. Dėl to
daug kas, o ypač kairieji, vadino
dešiniųjų politikus ir jų rėmėjus
paranojikais, kurie prisigalvoja
nebūtų dalykų ir be reikalo jaudina visuomenę. Kairieji tarsi akli
kačiukai dažnai mėgdavo sakyti,
kad su Rusija reikia sugyventi
gražiuoju, draugauti ir prekiauti

bei panašius niekus. Prasidėjus
Ukrainos įvykiams, daug kas praregėjo ir pamatė tikrąjį Rusijos
veidą.
Prieš eidami sekmadienį balsuoti, nepamirškite atsakyti sau
į klausimą: ar jums tikrai nepabodo ketverius metus valstybei
vadovavusi valstiečių valdžia,
kuri gynė centro – kairiųjų pažiūrų vertybes, o iš tikrųjų dirbo sau ir atstovavo stambiųjų
žemvaldžių interesams? Ar ne
laikas valdžios vairą patikėti dešiniųjų politinių jėgų atstovams,
kurie ketverius metus sėkmingai
dirbo opozicijoje ir tikrai turi
daug puikių idėjų, kaip valdyti
Lietuvą?

•
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Pigiausiai kainuojantis sveikatos išsaugojimo būdas
rūpinimą?“, ,,Kas norėtumėte,
kad pasikeistų per artimiausią
mėnesį, po 3 mėn., po metų?“,
„Dėl kokio aukštesnio tikslo
ar vertybės sutinku išbūti diskomfortą, tai yra keisti elgesį
– įsipareigoti neberūkyti“ ir
panašiai“, – pasakoja V. Andrejevaitė.
Taip pat svarbu keisti ne tik
savo mąstymą, bet ir rutiną,
sumažinti stresą, vartoti daug
vandens ar kitokių skysčių ir
stengtis nukreipti savo mintis nuo rūkymo darant kažką
malonaus.

Dėl įprastų cigarečių rūkymo keliamos grėsmės
sveikatai nebesiginčijama, tačiau vis dažniau diskutuojama dėl šiais laikais taip išpopuliarėjusių
kaitinamojo tabako priemonių. Svarbiausia atminti,
kad nėra tokio rūkymo būdo, kuris būtų nežalingas organizmui, o norint mesti rūkyti reikia nueiti
nelengvą kelią.
Apie tai, kaip rūkymas kenkia žmogaus sveikatai,
kokią riziką kelia elektroninės cigaretės ir nuo ko
vertėtų pradėti, norint mesti rūkyti, pasakoja gydytoja Viktorija Andrejevaitė.

Žalingos rūkymo
pasekmės sveikatai
Ištirta, kad tabako dūmuose
yra daugiau nei 4000 cheminių
elementų, iš kurių keli šimtai
pripažinti kenksmingais sveikatai, o beveik 40 šių elementų
yra laikomi kancerogenais, galinčiais sukelti arba paskatinti
vėžinių susirgimų vystymąsi.
Rūkymo metu kancerogeninės medžiagos patenka
į organizmą su dervomis –
pavojingiausiomis cigarečių
cheminėmis medžiagomis, ne
tik silpnina imuninę sistemą ir
nusėda kvėpavimo takuose,
bet ir pakenkia burnos ertmės,
lūpų, gerklų, bronchų gleivinei, todėl yra didelė tikimybė paskatinti ryklės, gerklų,
stemplės, plaučių, skrandžio,
kasos, kepenų ir šlapimo pūslės vėžio atsiradimą.
Žinoma, ne visiems rūkantiems asmenims pasireiškia tie
patys poveikiai, kadangi tai
tiesiogiai priklauso nuo kiekvieno individualaus organizmo charakteristikos, rūkymo
trukmės ir gaunamų kenksmingų medžiagų kiekio.
Elektroninės cigaretės
– alternatyva, bet ne
išeitis
Pasak gydytojų, ilgalaikio
elektroninių cigarečių vartojimo pasekmės sveikatai dar
nėra iki galo išaiškintos. Nors
įkvepiami garai nėra degimo
produktas, manoma, kad jie
nesukelia stipraus uždegimo ir
trombocitų sulipimo, kas ga-

lėtų sukelti kraujagyslių ligas ir
tokias pavojingas komplikacijas kaip infarktas ir insultas, o
toksinių medžiagų ir kancerogenų kiekiai yra mažesni, todėl
vėžinių susirgimų rizika turėtų
būti šiek tiek mažesnė. Tačiau
visa tai nėra pagrįsta moksliniais tyrimais, todėl vertėtų itin
atsakingai vertinti šį rūkymo
būdą.
Kai asmuo jau serga sunkia
pažengusia liga ir nenori visiškai atsisakyti rūkymo, bedūmiai tabako produktai galėtų
būti mažiau sveikatą žalojanti
alternatyva, tačiau bet kuriuo
atveju rūkant yra neįmanoma
išvengti rizikos sveikatai.
„Ypatingą nerimą kelia vaikų
ir paauglių elektroninių cigarečių rūkymas, nes nėra pakankamai ribojamas šių priemonių
įsigijimas. Vaikų ir paauglių
smegenys yra jautrios nikotino
poveikiui, todėl priklausomybė
išsivysto lengviau nei suaugusiems“, – pastebi V. Andrejevaitė.

Visuomet verta ieškoti
pagalbos
Anot V. Andrejevaitės, nors Lietuvoje neturime specializuotus
kursus metantiems rūkyti baigusių specialistų tinklo, šeimos
gydytojai, psichiatrai ir psichoterapeutai tikrai gali padėti.
Pastebima, nesvarbu kiek
laiko ir ką rūkote, norint mesti
rūkyti, verta nors tris mėnesius
vartoti gydytojo išrašytus vaistus, kurių pirmo pasirinkimo
yra vareniklinas arba sudėtinė

Nežalingo rūkymo būdo nėra, o norint greičiau ir lengviau mesti rūkyti,
pirmiausia vertėtų kreiptis pagalbos į specialistus. (Nuotrauka iš
„Santarvės“ archyvo)
nikotino terapija – pleistrai ir
kramtoma guma, purkštukas
arba bupropiono tabletės.
„Turbūt lengviausias kelias
yra kreiptis į šeimos gydytoją
dėl vareniklino recepto, nes šis
vaistas šiuo metu efektyviausiai mažina rūkymo nutraukimo simptomus ir malšina norą
užsirūkyti. Ypač patogu tai, kad
dvi savaites galima ir rūkyti,
ir vartoti tabletes, tokiu būdu
palaipsniui pajaučiant vaisto
poveikį ir po truputį pasiruošiant pirmai nerūkymo dienai“,
– pataria V. Andrejevaitė.
Be to, itin reikšmingą pagalbą įveikiant mąstymo klaidas
ir mokantis naujų pasirūpinimo savimi būdų gali suteikti ir
kognityvinės elgesio terapijos
specialistai psichoterapeutai.
„Rekomenduojamos nors šešios
konsultacijos, kurių metu patyrinėsite, kaip jūsų mintys veikia
jūsų elgesį ir emocijas, kokios
mąstymo klaidos ir gyvenimo
taisyklės sukelia kentėjimą ir
kaip mažais žingsneliais tvarkytis ir jaustis geriau. Jei turite
galimybę, lankykite metančių
rūkyti grupę, nes grupės narių

palaikymas ir patirtys bei įsipareigojimas prieš grupę nerūkyti
didina šansus sėkmingai mesti“,
– teigia V. Andrejevaitė.

Motyvuojančios įžvalgos
ir nauji įgūdžiai gali
padėti
Ekspertai pastebi, kad prieš pradedant pokyčius verta užduoti
sau klausimus, kurie padėtų
suprasti, kokią naudą gaunate
iš dabartinio elgesio (rūkymo)
ir kokią naudą gautumėte, jei
tai pakeistumėte ir galiausiai
mestumėte rūkyti.
„Tokie klausimai kaip ,,Kas
Jus paskatino galvoti, kad verta
keisti elgesį?“, „Kas dabartinėje
situacijoje kelia didžiausią susi-

Įsipareigojimas laikytis
susidaryto plano
Kad ir kaip būtų, neretai rūkymo nutraukimo procese
motyvacija kinta, grįžta mintys ir emocijos, skatinančios
užsirūkyti.
„Tokiu sunkiu metu ypač
svarbu atsiminti formulę,
kad mūsų mintys nėra faktai,
o tokios taisyklės kaip, pavyzdžiui, „šiandien nerūkau“,
„po metimo datos nė dūmelio“, gali labai stipriai padėti
išgyventi taip svarbų trijų mėnesių laikotarpį, nes tuo metu
smegenys tarsi „atpratinamos“
rūkyti. Net 70 proc. metusių
rūkyti patiria atkrytį po trijų
mėnesių, todėl svarbu suprasti,
kad tai yra ligos eigos dalis ir
patyrus atkrytį svarbiausia vėl
sugrįžti prie nerūkymo plano
ir jo laikytis, kol galiausiai
pasiseka“, – teigia V. Andrejevaitė.
Užs. Nr. 09

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

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

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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Maistui daug išleidžiame ir daug jo išmetame. Kas daugiausia?
Kiekvieną savaitę biologinio apdorojimo įrenginiuose, kuriuos eksploatuoja
Alytaus regiono atliekų
tvarkymo centras, apdorojama apie pustrečio šimto
tonų atliekų. Nemažą jų
dalį sudaro dar tinkamas
naudoti maistas.

Tačiau ARATC vadovas A. Reipas pastebi, kad gyventojai gerų
maisto produktų išmeta santykinai nedaug.
„Didžiausia maisto dalis Lietuvoje yra prarandama iki jo
pardavimo – laisvoje rinkoje,
reikalaujančioje gaminti daug.
Taip yra užprogramuotas pagaminto maisto perteklius, kuris
nesunaudojamas, o išmetamas“,
– sakė A. Reipas, dalyvaudamas
diskusijoje, skirtoje Tarptautinei
informavimo apie maisto švaistymą dienai.
Europos Komisijos sprendimu
ši diena šiemet rugsėjo 29-ąją paminėta pirmą kartą. Taip siekiama atkreipti dėmesį į pasauline
problema jau vadinamą maisto
švaistymą.
Skaičiuojama, kad Europos Sąjungoje kasmet susidaro apie 88
mln. tonų maisto atliekų. Lietuvos
valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos duomenimis, mūsų šalies namų ūkiai per metus išmeta

daugiau kaip 50 tūkst. tonų maisto, o kiekvienas lietuvis – apie 60
kg maisto, kuris dar galėtų būti
suvartotas.
Tačiau ARATC vadovas A. Reipas sako, kad tikslios ir patikimos
statistikos apie išmetamą maisto
kiekį nėra, o realybėje stebima
situacija leidžia daryti prielaidą,
kad mūsų šalies gyventojai didelių kiekių tinkamo vartoti maisto
neišmeta.
„Gyventojai daugiausia išmeta
maisto atliekas – tai, kas atlieka
gaminant maistą: lupenas, nuograužas, kitas vartojimui netinkamas vaisių, daržovių liekanas.
Šį rudenį maisto atliekų konteineriuose itin gausu nuvalytų
grybų likučių“, – portalo 15min.
lt surengtoje diskusijoje, kurioje
dalyvavo verslo, Maisto banko,
maitinimo įmonių atstovai, kalbėjo A. Reipas.
Diskusijoje akcentuota, kad,
įvairių apklausų duomenimis,
lietuviai maistui išleidžia labai
didelę savo pajamų dalį – apie 60
proc., kai daugelyje kitų ES šalių
šis rodiklis tesiekia 12–14 proc.
Tai gali būti viena iš priežasčių,
kodėl mūsų šalies gyventojai nėra
didžiausi maisto švaistūnai – iš
gyventojų surenkamose maisto
atliekose aptinkama santykinai
nedaug naudojimui tinkamų produktų.

Dar viena priežastis – atskiras
maisto atliekų surinkimas, leidžiantis kiekvienam gyventojui
pamatyti, kiek maisto produktų
ar jų likučių jis išmeta.
Alytaus regionas yra šalyje vienintelis, kuriame maisto atliekos
iš gyventojų surenkamos atskirai,
o Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras yra didžiausias maisto
atliekų tvarkytojas Lietuvoje.
Jo eksploatuojamuose biologinio apdorojimo įrenginiuose
tvarkomos ir iš įvairia veikla
užsiimančių įmonių surinktos
maisto atliekos. Būtent jos sudaro
didžiąją čia perdirbamų atliekų
dalį. Pastebėta, kad didžiausi nesuvalgyto maisto kiekiai susidaro
viešojo maitinimo įstaigose, klientus aptarnaujančiose „švediško
stalo“ principu.
„Daugiau kaip penkerius metus
dirbame šioje srityje ir esame pakankamai gerai išanalizavę situaciją su maisto atliekomis. Prieš
pradedant atskirą jų surinkimą iš
gyventojų, buvo daugybė nuogąstavimų ir svarstymų: kaip bus
ar bus gerai? Bet dabar jau galime
sakyti, kad daugelis gyventojų,
ypač individualių namų, jau suprato ir priprato rūšiuoti maisto
atliekas“, – kalbėjo A. Reipas.
Atskiras maisto atliekų surinkimas iš regiono daugiabučių namų
gyventojų dar tebėra pradinėje

Maistas konteineryje.
stadijoje. Stebint ir analizuojant
šį procesą, paaiškėjo, kad maisto
atliekas į bendro naudojimo konteinerius geriau mesti surinktas į
maišelius.
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras kreipėsi į prekybos tinklus, prašydamas pradėti
naudoti maišelius, kurie tiktų ir
maisto atliekoms surinkti.
Į šį kvietimą atsiliepė „Rimi“
prekybos tinklo atstovai. Šis tinklas pirmasis pradėjo naudoti
kepinių maišelius, kurių ir permatomas langelis pagamintas ne
iš plastiko, o iš popieriaus bei suklijuotas su maišeliu klijais, kurie

yra saugūs liestis su maistu. Šie
maišeliai yra suyrantys, tinkami
maisto atliekoms surinkti ir mesti
į konteinerį.
„Pastebėjome, kad, pradėjus
rūšiuoti maisto atliekas, sumažėja
ir išmetamo maisto kiekiai – taip
ugdomas žmonių sąmoningumas.
O kai žmogus sąmoningai elgiasi
su atliekomis, jis sąmoningai ir
atsakingai elgiasi ir kitose gyvenimo srityse“, – diskusijoje apie
pasauline problema tampantį
maisto švaistymą kalbėjo ARATC
vadovas A. Reipas.

•

ARATC inf.

„Tele2“ savitarna: nuo paslaugų valdymo ir sutarčių pratęsimo iki asmeninių pasiūlymų

Klientų patogumui „Tele2“
kviečia išbandyti savitarnos svetainę, kurioje
lengvai ir greitai galėsite
pasitikrinti savo duomenis ir sąskaitas, patogiai
keisti mokėjimo planus bei
pasirinkti kitas norimas
paslaugas. Savitarną privatiems ir verslo klientams
rasite http://mano.tele2.lt.

„Kiekvienas iš mūsų norime savo
laiką valdyti kuo paprasčiau. Jau
įpratome daugumą paslaugų gauti
vieno mygtuko paspaudimu savo
telefone. Mūsų sprendimais, tokiais kaip „Tele2“ savitarna, galima valdyti visas savo paslaugas
ir stebėti suvartojamų duomenų
statistiką vos kelių žingsnių principu“, – sakė Petras Masiulis,
„Tele2“ generalinis direktorius.

Reikalinga informacija
pasiekiama akimirksniu
„Tele2“ savitarnos svetainė sukurta atsižvelgiant į klientų poreikius
– čia nereikia laukti, o rasti atsakymus į iškilusius klausimus ar
atlikti pakeitimus ypač paprasta.
Prie savitarnos jungiantis pirmą
kartą prireiks tik jūsų telefono
numerio – tuomet SMS žinute
gausite laikiną slaptažodį, kurį
galėsite pakeisti.
Prisijungę prie savitarnos puslapio matysite daug aktualios informacijos: dabartinį mokėjimo
planą, jo galiojimo laiką, einamojo mėnesio išlaidas, išklotines,
sąskaitas ir naujus, jums skirtus
pasiūlymus.
„Tele2“ savitarnos paskyroje
vos per kelias minutes galite ne
tik patikrinti savo duomenis, bet
ir pakeisti savo planą, atstatyti
užblokuotą telefono PIN kodą
ar atlikti daugelį kitų veiksmų.
Taip jums net nereikės vykti į
saloną.
Viską valdote patys –
naujas sutartis, mokėjimo
būdus ar kredito limitą
Savitarnos svetainėje mano.tele2.
lt kiekvienas „Tele2“ klientas gali

paprastai tvarkyti savo sutartis.
Sudarysite naują ar pratęsite
ankstesnę sutartį, pasibaigus jos
terminui arba likus ne daugiau
nei 1 mėnesiui iki termino pabaigos.
Lengvai galima pakeisti ir mokėjimo planą. Jei sutarties terminas jau pasibaigęs, mokėjimo
planą galima keisti į bet kurį iš
tuo metu siūlomų planų. Jei sutarties terminas dar nepasibaigęs,
mokėjimo planą galima keisti į
planą tik su didesniu mėnesiniu
mokesčiu.
Taip pat čia visuomet galite pasitikrinti savo einamojo mėnesio
sąskaitos dydį ir išrašytos sąskaitos mokėtiną sumą. Patogu ir tai,
kad savitarnoje bet kada galite
pasikeisti paslaugų kredito limito dydį – jis padeda apsisaugoti
nuo netikėtai didelių sąskaitų ir
įspėja, kai nustatytas limitas yra
pasiekiamas.
Be to, savo asmeninėje „Tele2“
paskyroje rasite visą informaciją
apie sąskaitų apmokėjimo būdus,
terminus ar permokas. Prireikus
čia pat galėsite peržiūrėti savo
paslaugų išklotinę. Užblokavę PIN kodą, savitarnoje rasite
savo telefono SIM kortelės PUK

»

Didelis biuro popieriaus pasirinkimas
Nukelta į 5 psl.

KNYGYNĖLIS, tel. 8 646 71 901, Seinų g. 12, Lazdijai

kodą, kurio prireiks telefono įjungimui.

„Mano Tele2“ – jūsų
išmaniajame telefone
Kasdienes „Tele2“ paslaugas
tvarkyti galite ir patogioje savitarnos programėlėje „Mano Tele2“. „Android“ naudotojai ją ras
internetinėje parduotuvėje „Google Play“, o turintys „iPhone“
išmaniuosius – „App Store“.
Programėlėje taip pat galėsite
peržiūrėti duomenų kiekio likutį,
apmokėti sąskaitas, sekti kredito
naudojimą, užsisakyti papildomą
duomenų paketą ar kitas paslaugas.
Be to, pagrindiniame telefono ekrane įsidiegę programėlės
valdiklį, galėsite greitai ir net neįjungdami programėlės pasitikrinti duomenų likutį ir einamosios
sąskaitos dydį.
Informacija atnaujinama net ir
naudojantis „Wi-Fi“ ryšiu, o savo
numerio informaciją matysite prie
programėlės prisijungę ir kitame
telefone.
Daugiau informacijos rasite
http://mano.tele2.lt , „Tele2“ salonuose arba paskambinę telefonu
117.

•
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Katarakta — akių liga,
progresuojanti iki aklumo

Eteris
Ketvirtadienis, spalio 8 d. Saulė teka 7.33, leidžiasi 18.39, dienos ilgumas
11.06. Pilnatis. Vardadieniai: Benedikta, Marcelis, Sergijus, Daugas, Gaivilė, Brigita, Demetras, Aina.
LRT TV
2020. 10.0
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,

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

nalinė policija“.
10.35 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Gimę tą pačią

Katarakta gali užklupti bet kurį
iš mūsų, tačiau dažniausiai ši
liga išsivysto vyresnio amžiaus
žmonėms dėl senatvinių akies lęšiuko pokyčių. Kokie kataraktos
simptomai, kada reiktų kreiptis į
gydytoją, kokie kataraktos gydymo metodai?

Katarakta – akių liga, išsivystanti dėl
lęšiuko skaidrumo sumažėjimo, drumsčių
formavimosi. Tai viena iš ypač sparčiai
plintančių akių ligų, kuri dažniausiai užklumpa vyresnio amžiaus žmones.

Kataraktos simptomai
Katarakta pirminėse stadijose pasireiškia
susilpnėjusiu regėjimu. Žmogus mato
neryškiai – tarsi pro nešvarų stiklą, vaizdai atrodo susilieję, drumzlini, išsikraipo
spalvos, dingsta kontrastinis matymas.
Kad ir kokius akinius užsidėtų – matymas
nepagerėja. Kartais daiktai dvigubinasi
ar būna matomi gelsvame fone. Ligai
progresuojant, rūkas akyse didėja, darosi sunku skaityti, vairuoti automobilį,
atsiranda trukdžiai norint užsiimti įprasta veikla. Lęšiuko drumstims pradėjus
trukdyti pilnaverčiam gyvenimui, darbinei veiklai, reikėtų nedelsti ir kreiptis
į specialistą.
Gydymo metodai: trumpa ir saugi
operacija
Vienintelis kataraktos gydymo būdas –
operacija: sudrumstėjusį lęšiuką pakeičiant dirbtiniu. Vaistų kataraktai gydyti
nėra. Naudojant šiuolaikišką mikrochirurginę įrangą – fakoemulsifikatorių –
akyje pro 2–3 mm dydžio pjūvį išsiurbiamas sudrumstėjęs lęšiukas ir vietoj
jo implantuojamas dirbtinis. Daugeliu
atvejų kataraktos operacijos atliekamos
taikant vietinį nuskausminimą, netaikant
bendrosios anestezijos. Todėl operacijos
metu žmogus išlieka sąmoningas, tačiau
visiškai nejaučia skausmo. Kataraktos
operacija yra neskausminga procedūra,
dažniausiai trunka apie 30 minučių, po
operacijos nereikalingas stacionarus gydymas, pacientai gali vykti namo.

Svarbu nedelsti
Pastebėjus pirmuosius ligos požymius,
reikėtų ilgai nedelsti ir pasikonsultuoti
su gydytoju. Dažnai žmonės, sužinoję
apie ligą, mano, kad operaciją galima
atidėti vėlesniam laikui, tačiau tai yra
klaidingas mąstymas. Kataraktos operacija ir gydymas yra daug sėkmingesnis ligos pradinėje stadijoje, kol nėra
labai ryškių pakitimų. Per ilgai laukiant,
liga progresuoja ir išsivysto vadinamoji
perbrendusi katarakta, kuri gali nulemti
antrinės glaukomos ar akies skausmų
pasireiškimą. Tokiais atvejais kataraktos
operacija būna techniškai sudėtinga, padidėja pooperacinių komplikacijų rizika,
regėjimas atsistato per ilgesnį laikotarpį.
Jeigu dėl antrinės glaukomos žūsta nervas
– regėjimo susigrąžinti nebeįmanoma.
Operuoja gydytojai profesionalai
„Akių chirurgijos centre“ operacijas
atlieka savo srities profesionalai – gyd.
Saulius Ačas ir gyd. Algirdas Šidlauskas. Tai aukščiausios kvalifikacijos
specialistai, kurie nuolat gilina savo
žinias, stažuojasi užsienyje. Šie gydytojai atliko ne vieną ypač sudėtingą akių
operaciją, kas leido įgyti neįkainojamos
patirties. Gydytojai pelnė pacientų pasitikėjimą – jų ypatingas dėmesys kiekvienam žmogui, noras kuo greičiau ir
efektyviau padėti sergančiajam neliko
nepastebėtas. Jei katarakta vargina jus
ar jūsų artimuosius, nedelskite – patikėkite savo regos problemas šios srities
profesionalams.
Visus, kuriems gydytojai
diagnozavo kataraktą ir reikia
atlikti operaciją, kviečiame
į „Akių chirurgijos centrą“, esantį
Savanorių pr. 66, Kaune.
Šiuolaikinė mikrochirurginė įranga, kokybiškos priemonės, profesionali patyrusių specialistų komanda
padės pasiekti puikių rezultatų.
Registruokitės telefonu (8 37) 750
805. www.akiuchirurgija.lt.

•

dieną.
13.00 Pasaulio puodai.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.30 Kūrybingumo
mokykla.
16.45 „Seselė Beti“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Daiktų istorijos.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Nematoma
Lietuvos istorija.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Asmens sargybinis“.
0.20 „Alpių
detektyvai“.
1.05 Klauskite
daktaro.
2.00 LRT radijo
žinios.
2.05 Daiktų istorijos.
3.00 Panorama.
3.30 Dienos tema.
3.50 Sportas. Orai.
4.00 LRT radijo
žinios.
4.05 Vakaras su
Edita.
5.00 LRT radijo
žinios.
5.05 „Tarnauti ir
ginti“.

istorija“.
TV3
6.25 „Bakuganas. Kovos

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

Plačiakelnis“.
7.55 Gero vakaro šou.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Palaužti sparnai“.
12.00 „Tikroji žvaigždė“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Tikroji žvaigždė“.
13.00 „Parduotas 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 Farai.
20.30 „Moterys meluoja
geriau“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Ypatingas būrys“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Ypatingas būrys“.
0.15 „Įrodytas nekaltumas“.
1.20 „X failai“.
2.20 „Havajai 5.0“.
3.20 „Paskutinis žmogus
Žemėje“.
3.45 Juokingiausi
Amerikos namų
vaizdeliai.
4.15 „Įrodytas nekaltumas“.
5.05 Ekstrasensų mūšis.
BTV
6.00 „Strėlė“.
7.00 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.15 „Teisingumo

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

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

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

„Valdžia“.
1.10 „Išbandymų

diena“.
2.05 „Jūrų pėstininkai 5.

Mūšio laukas“.
3.35 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
4.20 Alchemija. Švietimo amžius.
4.50 RETROSPEKTYVA.

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 „Atpildas“.
22.50 „Deimantų vagys“.
0.45 „Būk ekstremalas“.
1.45 „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 Kaimo akademija.
10.00 „Vieno nusikaltimo

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

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

Pokalbiai.
18.00 „Laisvės keliu“.
18.30 „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.
7.30 „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 „Erdvės menas.
Tarp Europos ir JAV.
Sekant architekto
Ely Jacques Kahno
pėdomis“.
15.25 „Gatvės mokslas“.
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.
19.30 Premjera. „Chabrolis. Antikonfor-

mistas“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 3 minutės iki kino.
21.33 Premjera. „Asako“.
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 – kino
grandas, režisierius
Hans Peter Moland
(Norvegija).
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 „Prancūziška
žmogžudystė.
Žmogžudystės
Grase“.
23.10 „Aukštakulnių
kerštas“.
1.10 „Mano likimas“.
2.55 „Nusikaltimas
prie Baltijos jūros.
Kruvinas persekiojimas“.
4.25 „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 „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 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
22.55 „24 valandos.

Palikimas“.
0.55 „X mutantai“.
2.55 Pavojingiausi pa-

saulio vairuotojai.
3.30 „Univeras“.
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Penktadienis
, spalio 9 d. Saulė teka 7.35, leidžiasi 18.36, dienos ilgumas
11.01. Delčia. Vardadieniai: Liudvikas, Gedėtas, Virgailė, Dionyzas, Liudas.
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?
18.25 Vartotojų kontrolė.
19.25 Panorama.
19.32 Sportas. Orai.
19.36 Eurolyga per LRT.
19.45 Eurolygos krepšinio
turnyras. Maskvos
srities „Chimki“–
Kauno „Žalgiris“.
22.30 Auksinis protas.
23.55 „Natūralus pasipriešinimas“.
1.25 Istorijos detektyvai.
2.05 Vartotojų kontrolė.
3.00 Panorama.
3.07 Sportas. Orai.
3.10 Kultūringai su
Nomeda.
4.05 Nematoma
Lietuvos istorija.
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 „Teisingumo lyga“.
23.20 „Galutinis tikslas
5“.
1.10 „Valdžia“.
3.30 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
5.00 „Kalnietis“.

15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 TV Pagalba.
17.55 Namų idėja su

IKEA.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 „Ledynmetis 2.
Eros pabaiga“.
21.15 „Bado žaidynės.
Strazdas giesmininkas. 1 dalis“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Bado žaidynės.
Strazdas giesmininkas. 1 dalis“.
23.45 „Sugyventi su
Džounsais“.
1.50 „Pasmerkti. Pajūrio
džiazas“.
3.55 „Šešios kulkos“.
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“.
19.30 „Amerikietiškos
imtynės“.
21.30 „Raudonas
dangus“.
23.45 „Atpildas“.
1.35 „Būk ekstremalas“.
2.30 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
Dzūkijos TV
5.29 Programa.
5.30 Nauja diena.
6.30 Alfa taškas.
7.00 Laikykitės ten.

Pokalbiai.
8.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
9.00 „Brangioji, aš

perskambinsiu“.
9.30 Pinigų karta.
10.00 „Vieno nusikaltimo

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

perskambinsiu“.
TV3
6.25 „Bakuganas. Kovos

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

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

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

Pokalbiai.
18.00 Religinė laida.
18.30 „Skinsiu raudoną

rožę“.
19.00 Žinios.
19.20 Orai.

„Ledynmetis 2. Eros pabaiga“, 19.30, TV3
19.25 „Svečiuose pas

Marceliutę“.
20.00 Žinos.
20.20 Orai.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Didieji“ Seimo
rinkimų debatai.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 „Didieji“ Seimo
rinkimų debatai.
0.00 „Bušido ringas“.
0.30 „Reali mistika“.
1.30 „Paslaptys“.
2.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.20 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
4.00 „Bušido ringas“.
4.25 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
4.45 „Reali mistika“.
5.35 Pagaliau savaitgalis.
6.00 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Žagarės vyšnių

festivalis 2016
„Viskas yra gerai“.
7.00 Gustavo enciklopedija.
7.25 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo
kodas. Šv. Gertrūdos (Marijonų)
bažnyčia.
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.
Juozas Budraitis.
14.00 Tarp dalių (ne)
plojama.
14.30 Smalsumo genas.
14.55 „Chabrolis. Antikonformistas“.
15.50 „Peliukas Lukas“.
16.15 Premjera. „Mija ir
aš“.
16.40 Gustavo enciklopedija.
17.10 „Dvynukės“.
17.55 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2“.
18.40 „Gatvės mokslas“.
19.05 Mes nugalėjom.
19.35 Kultūros
diena.
20.30 Žinios. Sportas.
Orai.
21.00 Čia – kinas.
21.30 „Kleo nuo 5 iki 7“.

23.00 Mūsų legenda –

Stasys Povilaitis.
0.30 DW naujienos rusų

kalba.
0.45 Dabar pasaulyje.
1.10 Žagarės vyšnių

festivalis 2016
„Viskas yra gerai“.
2.00 Muzikinis intarpas.
2.10 „Asako“.
4.05 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo
kodas. Šv. Gertrūdos (Marijonų)
bažnyčia.
4.10 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
4.40 „Gatvės mokslas“.
5.05 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per
Ukrainą“.
TV1
6.45 „Tėvas Motiejus“.
8.10 „Dvi širdys“.
10.10 „Akloji“.
12.30 „Mentalistas“.
13.30 „Detektyvė Rizoli“.
14.30 „Danė Lovinski“.
15.30 „Naujokai“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Balta – meilės

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

„Komisarė Sara Kor.
Nužudymas Altes
Lande“.
22.55 „Kol mes gyvi“.
1.30 „Mano likimas“.
3.10 „Prancūziška
žmogžudystė.
Žmogžudystės
Grase“.
4.45 „Tėvas Motiejus“.
TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Univeras. Naujas

bendrikas“.
9.00 Statybų gidas.
9.30 „Šaunioji įgula“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Vedęs ir turi
vaikų“.
12.30 „Makgaiveris“.
13.30 Topmodeliai.
14.30 „Raitoji policija“.
15.00 „Kobra 11“.
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 „Burtininko
mokinys“.
0.10 „Nesuvokiama“.
2.25 „X mutantai“.
3.20 Pavojingiausi pasaulio vairuotojai.

šeštadienis
, spalio 10 d. Saulė teka 7.37, leidžiasi 18.34, dienos ilgumas 10.57.
Delčia. Vardadieniai: Danielius, Pranciškus, Gilvydas, Butautė, Danys.
LRT TV
2020. 10
6.00 Lietuvos Respu-

10.30 Būk sveikas!
11.00 Penkių žvaigždučių

blikos himnas.
6.02 Daiktų istorijos.
7.00 Išpažinimai.
7.30 Premjera. „Taikis“.
9.00 Labas rytas,
Lietuva.
11.50 Pasaulio dokumentika. „Mėlynoji
planeta 2. Mūsų
mėlynoji planeta“.
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 „Atsiklauskite
vaikų“.
0.40 „Kleo nuo 5 iki 7“.
2.10 „Natūralus pasipriešinimas“.
3.40 Keliai. Mašinos.
Žmonės.
4.05 Kūrybingumo
mokykla.
4.15 „Jaunasis Montalbanas“.

11.30 Būk profesionalas.
12.00 „Didysis Lūžių

būstas.
slėnis – laukinė
Afrikos širdis 2“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Didysis Lūžių
slėnis – laukinė
Afrikos širdis 2“.
13.00 „Raudonbatė ir 7
nykštukai“.
14.50 „Karingoji gražuolė
Vendė Vu“.
16.45 Ekstrasensų mūšis.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 Ekstrasensų mūšis.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 galvOK.
19.35 „Eurojackpot“.
19.40 galvOK.
21.00 „Gaujų karai.
Smaugliai“.
22.05 „Memuarai apie
skausmą“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Memuarai apie
skausmą“.
0.50 „Palikti vandenyne
2. Dreifas“.
2.30 „Ypatingas būrys“.
4.40 „X failai“.
5.30 Juokingiausi
Amerikos namų
vaizdeliai.
BTV
6.00 „Augintinių talentų

šou“.
LNK
6.25 „Stivenas Visata“.
7.10 „Nepaprastas

Gumuliuko gyvenimas“.
7.40 „Ogis ir tarakonai“.
8.05 „Monstrai prieš
ateivius“.
8.35 „Tomo ir Džerio
šou“.
9.00 „Tomas ir Džeris
lobių saloje“.
10.25 „Medžioklės
sezonas atidarytas
2!“.
12.00 „Pelenės istorija“.
13.55 „Kelionė į Žemės
centrą“.
15.45 „Ne anyta, o
monstras“.
17.55 Gyvūnų pasaulis.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 „Piktieji paukščiai.
Filmas“.
21.25 „Pats sau milijonierius“.
23.20 „Diktorius“.
1.15 „Teisingumo lyga“.

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

šiandien“.
11.40 „Velniški Stivo Os-

tino išbandymai“.
12.40 „Gordono Ramzio

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

mynai“.
17.00 Betsafe–LKL čem-

pionatas. „CBet“–
„Neptūnas“.
19.30 „Jūrų pėstininkai“.
20.30 „Juodasis sąrašas“.
21.30 „Įkaitas“.
23.45 „Absoliutus blogis.
Vendeta“.
1.40 „Raudonas
dangus“.
Dzūkijos TV
6.59 Programa.
7.00 „Brangioji, aš

perskambinsiu“.
7.20 „TV Europa

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.

pristato. Vyrų
šešėlyje. Marija De
Neri-Oginskienė“.
8.00 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
9.00 „Bušido ringas“.
9.30 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Pagaliau savaitgalis.
11.00 Skonio reikalas.

12.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Pinigų karta.
17.00 Gyvenimas.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Pagaliau 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 „Netikėtas teisingumas“.
2.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.35 Skonio reikalas.
4.20 „Laikykitės ten.
Pokalbiai.
5.00 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
5.40 Vantos lapas.
6.00 „Meilės lygtis“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

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

tinės fenomenas.
Valstybės teatras“.
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.
Kambarys su
vaizdu. Bokštų
žavesys“.
16.30 Tėčio reikalai.
17.00 Veranda.
17.30 Skambantys pasauliai su Nomeda
Kazlaus. Svečias
fortepijono
virtuozas
Alexander Paley
(Prancūzija, JAV).
18.25 Klausimėlis.

18.45 „Ten, kur namai“.
20.20 Muzikinis intarpas.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 „Jausmai“.
22.30 Festivalis „Mid-

summer Vilnius
2016“.
23.30 Mes nugalėjom.
23.55 Muzikinis intarpas.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Mūsų miesteliai.
Bezdonys.
1.30 „Prado muziejaus
stebuklų kolekcija“.
3.00 Šoka Lietuva.
3.10 Pradėk nuo savęs.
3.40 Mūšio laukas.
4.10 Euromaxx.
4.40 Auksinis protas.
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“.
1.25 „Kol mes gyvi“.
3.35 „Komisarė Sara Kor.
Nužudymas Altes
Lande“.
TV6
6.00 „Kietuoliai“.
6.25 Žvejo nuotykiai.
7.25 Jukono vyrai.
8.30 Žvejo nuotykiai.
9.30 Statybų gidas.
10.00 Autopilotas.
10.30 „Terakotinė armija“.
11.30 Krovinių karai.
13.00 „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 „Londono ap-

gultis“.
0.00 „Burtininko

mokinys“.
2.10 „Jūrų pėstininkas 4.

Judantis taikinys“.

„Piktieji paukščiai. Filmas“, 19.30, LNK
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Eteris
Sekmadienis
, spalio 11 d. Saulė teka 7.39, leidžiasi 18.31, dienos ilgumas 10.52.
Delčia. Vardadieniai: Germanas, Rimgaudas, Daugvydė, Zinaida, Zina.
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių
Europa.
7.00 Šventadienio
mintys.
7.30 Klausimėlis.
8.00 Gyventi kaime
gera.
8.30 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite.
9.00 Brolių Grimų
pasakos. „Stebuklingas stalelis“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.30 Gamina vaikai.
12.00 LMŽ.
12.30 „Maistas: tiesa ar
pramanas? Daktaro
užrašai“.
12.55 Pasaulio dokumentika. „Viduriniųjų
Rytų gamta. Kaspija. Nematomas
gyvenimo lopšys“.
13.50 „Mis Marpl. Žmogžudystės vizija“.
15.30 Žinios. Orai.
16.00 Dainų dainelė
2020.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Dainų dainelė
2020.
19.20 Premjera. „1920.
Didžioji diena“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Speciali laida. LR
Seimo rinkimų I
turo rezultatai.
0.35 „Jausmai“.
2.00 Pasaulio dokumentika. „Viduriniųjų
Rytų gamta. Kaspija. Nematomas
gyvenimo lopšys“.
2.55 „Atsiklauskite
vaikų“.
4.25 „Mis Marpl. Žmogžudystės vizija“.
LNK
6.35 „Stivenas Visata“.
7.20 „Nepaprastas

Gumuliuko gyvenimas“.
7.50 „Ogis ir tarakonai“.
8.15 „Monstrai prieš
ateivius“.
8.45 „Tomo ir Džerio
šou“.
9.15 „Vasaros stovyklos
sala“.
9.45 „Tinginių miestelis“.
10.10 „Tomas ir Džeris.
Paklydėlis slibinukas“.
11.15 „Kitokia Pelenės
istorija“.
13.10 „Policijos akademija 6. Miesto
apgultis“.
14.55 PREMJERA.
„Baseino valdovai“.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.50 Sportas.
19.57 Orai.
20.00 Lietuvos spren-

LRT TV

dimas. Seimo
rinkimų rezultatų
belaukiant.
1.00 „Paskutinė tvirtovė“.
3.20 „Pats sau milijonierius“.

6.00 Lietuvos Respu-

TV3
6.00 Sveikatos medis.
7.00 „Žvaigždžių karai.

Sukilėliai“.
7.30 „Supermergaitės“.
8.00 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
8.30 Svajonių ūkis.
9.00 Sveikata.lt.
9.30 La Maistas.
10.00 Pasaulis pagal

moteris.
11.00 Svajonių sodai.
12.00 Žalioji byla.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 Žalioji byla.
12.30 „Sraigė ir banginis“.
13.00 „Mėnesių val-

dovai“.
15.05 „Ir riteriai įsimyli“.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 „Ir riteriai įsimyli“.
17.25 „Tai – mes“.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 X Faktorius.
Žvaigždės.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 X Faktorius.
Žvaigždės.
22.30 TV3 žinios. Seimo
rinkimai.
0.30 „Bado žaidynės.
Strazdas giesmininkas. 1 dalis“.
2.45 „Sugyventi su
Džounsais“.
BTV
6.00 „Pričiupom!“.
6.30 Europos galiūnų

taurė. Panevėžys.
7.30 „Juodasis sąrašas“.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Tarptautinis

galiūnų turnyras
„Pasaulio taurė
2020“. Kaunas.
10.00 „Kvailiai šėlsta“.
10.30 „Jei statytume
šiandien“.
11.40 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.
12.40 „Gordono Ramzio
virtuvės košmarai“.
13.50 „Pragaro virtuvė“.
14.50 „Reali mistika“.
15.55 „Pavojingi kaimynai“.
17.00 Betsafe–LKL
čempionatas.
„Pieno žvaigždės“–
„Lietkabelis“.
19.30 „Jūrų pėstininkai“.
20.30 „Juodasis sąrašas“.
21.30 „Legendų biuras“.
22.45 „Sūnus paklydėlis“.
23.45 „Fargo“.
1.50 „Įkaitas“.
3.40 „Absoliutus blogis.
Vendeta“.
Dzūkijos TV
6.59 Programa.
7.00 „Meilės lygtis“.
8.00 Pinigų karta.

pirmadienis
, spalio 12 d. Saulė teka 7.41, leidžiasi 18.29, dienos ilgumas 10.48.
Delčia. Vardadieniai: Rudolfas, Serapinas, Gantas, Deimintė, Salvinas, Ralfas.

„Aš esu Leonardo“, 21.00, TV1
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Pagaliau savait-

galis.
9.30 Kryptys LT.
10.00 Krepšinio pasaulyje

su V. Mačiuliu.
10.30 Deutsche Welle

pristato: Greitis.
11.00 Partizanų keliais.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 „Netikėtas teisingumas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 „24/7“.
17.30 Nauja diena.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Mūsų gyvūnai.
19.00 „24/7“.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Seimo rinkimai.
0.30 Nauja diena.
1.00 „Netikėtas teisingumas“.
2.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.35 Partizanų keliais.
3.55 Mūsų gyvūnai.
4.20 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
5.00 Kaimo akademija.
5.20 Mažos Mūsų
Pergalės.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

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

liudytojai. Lietuvos
kankinystės kelias.
8.00 Kelias.
8.30 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
9.00 Pasaulio Lietuva.
10.00 Atspindžiai.
10.30 Literatūros pėdsekys.
11.00 Stop juosta.
11.30 7 Kauno dienos.
12.00 Mokslo sriuba.
12.30 Klausimėlis.
12.45 Europos irklavimo
čempionatas.
Finalai.
16.30 Mes nugalėjom.
16.55 „Gatvės mokslas“.
17.20 Kultūringai su
Nomeda.
18.15 UEFA „Tautų lygos“
futbolo turnyro
apžvalga.
18.45 UEFA „Tautų lygos“
futbolo turnyras.

Lietuva–Baltarusija.
21.00 Speciali laida. LR

Seimo rinkimų I
turo rezultatai.
0.30 Fiodoras Dostojevskis. „Stepančikovo dvaras“.
3.30 Literatūros pėdsekys.
4.00 Kelias.
4.30 Duokim garo!
5.50 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo
kodas. Šv. Gertrūdos (Marijonų)
bažnyčia.
TV1
6.00 „Akloji“.
7.30 „Anthonis Bour-

dainas. Nepažįstami kraštai“.
8.25 „Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.20 „Tėvas Motiejus“.
10.40 „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 PREMJERA. „Aš
esu Leonardo“.
22.50 „Gran Torino“.
1.10 „Fortitudas“.
3.00 „Nebylus liudijimas“.
TV6
6.00 Žvejo

nuotykiai.
7.00 Jukono vyrai.
8.00 Žvejo nuotykiai.
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 Vienam gale
kablys.
10.00 Praeities žvalgas.
10.30 „Didysis drugelių
nuotykis“.
11.30 Krovinių karai.
13.00 „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 „Krištolinės
kaukolės“.
0.00 „Londono apgultis“.

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,
Lietuva.
8.55 Speciali laida. LR
Seimo rinkimų I
turo rezultatai.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.25 Klausimėlis.
16.45 „Seselė Beti“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 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 Gyventi kaime
gera.
0.15 Išpažinimai.
0.45 Klausimėlis.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Klauskite daktaro.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Zachor. Atsimink.
3.00 Panorama.
3.30 Dienos tema.
3.50 Sportas. Orai.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 LRT forumas.
5.00 LRT radijo žinios.
5.05 Stilius.
LNK
6.30 „Iš širdies į širdį“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Pakvaišusi porelė“.
11.35 „Kvailiai šėlsta“.
12.10 „Būrėja“.
13.30 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Našlaitės“.
15.30 „Juodvarnis“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Nuo... Iki...
21.00 „Rimti reikalai 3“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.28 Telefoninė loterija
1634.
22.30 „Mina“.
0.45 „Išbandymų diena“.
1.40 „Paskutinė tvirtovė“.
3.45 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
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 „Anapus horizonto“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Anapus horizonto“.
0.10 „Įrodytas nekaltumas“.
1.10 „X failai“.
2.05 „Havajai 5.0“.
3.10 „Paskutinis žmogus
Žemėje“.
3.35 Juokingiausi
Amerikos namų
vaizdeliai.
4.05 „Įrodytas nekaltumas“.
5.05 Ekstrasensų mūšis.
BTV
6.00 „Mano virtuvė

geriausia“.
7.15 „Teisingumo

agentai“.
8.15 „Ekstrasensai tiria“.
9.15 „Kobra 11“.
11.25 „Reali mistika“.
12.30 „CSI. Majamis“.
13.30 „Mano virtuvė

geriausia“.
14.50 „Teisingumo
agentai“.
15.55 „Ekstrasensai tiria“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „Strėlė“.
19.30 „Mirtinas ginklas“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Taksi 4“.
22.55 „Jūrų pėstininkai“.
23.55 „Jūrų pėstininkai“.
0.55 „Legendų biuras“.
2.05 „Sūnus paklydėlis“.
2.50 „CSI. Majamis“.
Lryto
5.29 Programa.
5.30 Krepšinio pasaulyje

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

16.30 Alfa taškas.
17.00 Laikykitės ten su

Andriumi Tapinu.
18.00 Paskutinė instan-

cija.
18.30 „Svečiuose pas

Marceliutę“.
19.00 Žinios.
19.25 „TAI –

SPORTAS“.
19.45 „Pasakadienis“.
20.00 Žinos.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laikykitės ten su

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

istorija“.

Amsterdamo
Concertgebouw
salės. Ludwig
van Beethoven.
Simfonija Nr. 9.
22.40 „Baleto aristokratas“.
23.35 Tarp dalių (ne)
plojama.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Šok su žvaigžde.
2.40 Festivalis „Midsummer Vilnius
2016“.
3.45 Tėčio reikalai.
4.15 Smalsumo genas.
4.40 „Gatvės mokslas“.
5.05 Pasaulio Lietuva.

3.20 Laikykitės ten su

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

blikos himnas.
6.05 Skambantys pa-

sauliai su Nomeda
Kazlaus. Svečias
fortepijono
virtuozas
Alexander Paley
(Prancūzija, JAV).
7.00 Gustavo enciklopedija.
7.30 „Peliukas Lukas“.
7.55 „Mija ir aš“.
8.20 Pradėk nuo savęs.
8.45 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo
kodas. Kristaus
Prisikėlimo bazilika.
8.55 Speciali laida. LR
Seimo rinkimų I
turo rezultatai.
14.00 DW naujienos rusų
kalba.
14.15 Kas geresnio,
kaimyne?
14.40 Krikščionio žodis.
14.55 Kultūros diena.
15.50 „Peliukas Lukas“.
16.15 „Mija ir aš“.
16.40 Gamina vaikai.
17.10 „Dvynukės“.
17.55 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2“.
18.40 „Gatvės mokslas“.
19.05 Išpažinimai.
19.35 Premjera. Mūsų
miesteliai.
Imbradas.

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

istorija“.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mokslo ritmu.
12.30 Kaimo

akademija.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Paslaptys“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.

20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Koncertas iš

„Taksi 4“, 21.00, BTV

TV1
6.45 „Tėvas Motiejus“.
8.10 „Dvi širdys“.
10.10 „Akloji“.
12.30 „Mentalistas“.
13.30 „Detektyvė Rizoli“.
14.30 „Danė Lovinski“.
15.30 „Naujokai“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Balta – meilės

spalva“.
19.00 „Danė Lovinski“.
20.00 „Naujokai“.
21.00 „Naujokė“.
23.05 „Aukštakulnių

kerštas“.
1.05 „Mano likimas“.
2.45 „Aš esu Leonardo“.
4.10 „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 „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 „Pro stiklą“.
23.15 „Traukinys į

Busaną“.
1.40 „Kaulai“.
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Eteris
Antradienis
, spalio 13 d. Saulė teka 7.43, leidžiasi 18.26, dienos ilgumas 10.43.
Delčia. Vardadieniai: Eduardas, Mintaras, Nortautas, Venancijus, Edvardas, Nortautė, Edgaras.

, spalio 14 d. Saulė teka 7.45, leidžiasi 18.24, dienos ilgumas 10.39.
Delčia. Vardadieniai: Kalikstas, Vincentas, Mindaugas, Rimvydė, Fortunata.

LRT TV
2020. 10.13
6.00 Lietuvos Respu-

LRT TV
2020. 10.14
6.00 Lietuvos Respu-

1.35 „Grįžimo taškas“.
3.20 „Volkeris, Teksaso

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.
16.25 Klausimėlis.
16.45 „Seselė Beti“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Pasaulio puodai.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Gimę tą pačią
dieną.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Medičiai. Florencijos valdovai“.
24.00 „Alpių
detektyvai“.
0.45 Šoka Lietuva.
1.00 LRT radijo
žinios.
1.05 Klauskite
daktaro.
2.00 LRT radijo
žinios.
2.05 Pasaulio
puodai.
3.00 Panorama.
3.30 Dienos tema.
3.50 Sportas. Orai.
4.00 LRT radijo
žinios.
4.05 Gimę tą pačią
dieną.
5.00 LRT radijo
žinios.
5.05 „Tarnauti ir
ginti“.

4.50 „Kalnietis“.

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.
16.25 Klausimėlis.
16.45 „Seselė Beti“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 (Ne)emigrantai.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių
Europa.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Premjera. „Užverbuotas 2“.
23.45 „Alpių
detektyvai“.
0.30 Šventadienio
mintys.
1.00 LRT radijo
žinios.
1.05 Klauskite
daktaro.
2.00 LRT radijo
žinios.
2.05 (Ne)emigrantai.
3.00 Panorama.
3.30 Dienos tema.
3.50 Sportas. Orai.
4.00 LRT radijo
žinios.
4.05 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių
Europa.
5.00 LRT radijo
žinios.
5.05 „Tarnauti ir ginti“.
LNK
6.30 „Iš širdies į

širdį“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Pakvaišusi
porelė“.
11.35 „Rimti reikalai 3“.
12.10 „Būrėja“.
13.30 „Turtuolė
varguolė“.
14.30 „Našlaitės“.
15.30 „Juodvarnis“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Bus visko.
21.00 „Rimti reikalai 3“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 PREMJERA.
„Grįžimo taškas“.
0.25 „Išbandymų
diena“.
1.25 „Mina“.

3.20 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
4.50 „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 „Paskutiniai

riteriai“.
22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
22.18 „Paskutiniai
riteriai“.
0.20 „Įrodytas nekaltumas“.
1.25 „X failai“.
2.25 „Havajai 5.0“.
3.25 „Paskutinis žmogus
Žemėje“.
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 „CSI. Majamis“.
13.30 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.50 „Teisingumo
agentai“.
15.55 „Ekstrasensai
tiria“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „Strėlė“.
19.30 „Mirtinas
ginklas“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Vienveidis“.
22.45 „Taksi 4“.
0.40 „Lemtinga diena“.
1.40 „CSI. Majamis“.
Lryto
5.29 Programa.
5.30 Nauja diena.
6.30 Alfa taškas.
7.00 Laikykitės ten.

Pokalbiai.
8.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.

9.00 „Brangioji, aš

perskambinsiu“.
9.30 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.
19.15 Sportas.
19.20 Orai.
19.25 „Dzūkiška pynė“.
20.00 Žinos.
20.15 Sportas.
20.20 Orai.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
0.30 „Reali mistika“.
1.30 „Paslaptys“.
2.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.20 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
4.00 Alfa taškas.
4.25 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
4.45 „Reali mistika“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Žagarės vyšnių

festivalis 2016
„Viskas yra gerai“.
6.50 Šoka Lietuva.
7.00 Gamina vaikai.
7.30 „Peliukas Lukas“.
7.55 „Mija ir aš“.
8.20 Smalsumo genas.
8.45 Išpažinimai.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
11.45 Klausimėlis.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
12.40 Kelias.
13.10 Skambantys pasauliai su Nomeda
Kazlaus. Svečias
fortepijono virtuozas Alexander
Paley (Prancūzija,
JAV).
14.00 7 Kauno
dienos.
14.30 Mokslo
sriuba.
14.55 Mūsų miesteliai.
Imbradas.
15.50 „Peliukas Lukas“.
16.15 „Mija ir aš“.
16.40 Gustavo enciklopedija.
17.10 „Dvynukės“.

17.55 „Giminės. Gyve-

nimas tęsiasi 3“.
18.40 „Gatvės mokslas“.
19.05 Ekologiška.
19.35 Eurolyga per LRT.
19.45 Eurolygos krepšinio
turnyras. Belgrado
„Crvena Zvezda“–
Kauno „Žalgiris“.
22.20 Klausimėlis.
22.40 Mūšio laukas.
23.05 Istorijos detektyvai.
23.50 Šoka Lietuva.
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. Kristaus
Prisikėlimo bazilika.
1.40 Auksinis protas.
2.55 Kultūringai su
Nomeda.
3.45 Stop juosta.
4.15 Į sveikatą!
4.40 „Gatvės mokslas“.
5.05 Stambiu planu.
TV1
6.45 „Tėvas

Motiejus“.
8.10 „Dvi širdys“.
10.10 „Akloji“.
12.30 „Mentalistas“.
13.30 „Detektyvė
Rizoli“.
14.30 „Danė Lovinski“.
15.30 „Naujokai“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Balta – meilės
spalva“.
19.00 „Danė Lovinski“.
20.00 „Naujokai“.
21.00 „Nusikaltimas
prie Baltijos jūros.
Nevaldomas“.
22.55 „Aukštakulnių
kerštas“.
0.55 „Mano likimas“.
2.35 „Naujokė“.
4.10 „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 „Sučiupus nužu-

dyti“.
23.05 „24 valandos.

Palikimas“.
1.00 „Kaulai“.
3.00 Pavojingiausi pa-

saulio vairuotojai.
3.45 „Univeras“.

Trečiadienis

LNK
6.30 „Iš širdies į

širdį“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Pakvaišusi
porelė“.
11.35 „Rimti reikalai 3“.
12.10 „Būrėja“.
13.30 „Turtuolė
varguolė“.
14.30 „Našlaitės“.
15.30 „Juodvarnis“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 VIDO VIDeO.
21.00 „Rimti reikalai 3“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 „Operacija „Salazaras“.
0.35 „Išbandymų
diena“.

reindžeris“.

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 gyve-

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

geriau“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Saugus prie-

globstis“.
22.25 „Vikinglotto“.
22.30 „Saugus prie-

globstis“.
23.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
23.18 „Saugus prie-

globstis“.
0.30 „Įrodytas nekal-

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.
12.30 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Paslaptys“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Alfa taškas.
17.00 #NeSpaudai.
18.00 „Skinsiu raudoną
rožę“.
18.30 „Laisvės keliu“.
19.00 Žinios.
19.15 Sportas.
19.20 Orai.
19.25 „Pozicija“.
20.00 Žinos.
20.15 Sportas.
20.20 Orai.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Alfa taškas.
23.30 #NeSpaudai.
0.30 „Reali mistika“.
1.30 „Paslaptys“.
2.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.20 #NeSpaudai.
4.00 Alfa taškas.
4.25 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
4.45 „Reali mistika“.

tumas“.
1.30 „X failai“.
2.30 „Havajai 5.0“.
3.30 „Paskutinis žmogus

Žemėje“.
4.00 Juokingiausi

Amerikos namų
vaizdeliai.
4.30 Ekstrasensų mūšis.
BTV
6.00 „Strėlė“.
7.00 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.15 „Teisingumo
agentai“.
9.15 „Ekstrasensai tiria“.
10.20 „Kobra 11“.
11.25 „Mirtinas ginklas“.
12.30 „CSI. Majamis“.
13.30 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.50 „Teisingumo
agentai“.
15.55 „Ekstrasensai tiria“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „Strėlė“.
19.30 „Mirtinas ginklas“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Išpirka“.
22.55 „Vienveidis“.
0.40 „Lemtinga diena“.
1.40 „CSI. Majamis“.
Lryto
5.30 Nauja diena.
6.30 Alfa taškas.
7.00 Laikykitės ten.

Pokalbiai.
8.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.

LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Žagarės vyšnių
festivalis 2016
„Viskas yra gerai“.
6.50 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo
kodas. Kristaus
Prisikėlimo bazilika.
7.00 Gustavo enciklopedija.
7.30 „Peliukas Lukas“.
7.55 „Mija ir aš“.
8.20 Į sveikatą!
8.45 Mūšio laukas.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
11.45 Klausimėlis.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
12.40 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
13.10 Pasaulio Lietuva.
14.00 Čia – kinas.
14.30 „Laikinosios sostinės fenomenas.
Valstybės teatras“.
14.55 „Baleto aristokratas“.
15.50 „Peliukas Lukas“.
16.15 „Mija ir aš“.
16.40 Gustavo enciklopedija.
17.10 „Dvynukės“.
17.55 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi 3“.
18.45 UEFA „Tautų lygos“
futbolo turnyras.

Lietuva–Albanija.
21.00 Premjera. „Petras

Repšys: darbai“.
21.30 Premjera. „Ermi-

tažas. Meno galia“.
23.00 Atspindžiai.
23.30 „Erdvės menas.

Kambarys su
vaizdu. Bokštų
žavesys“.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Žagarės vyšnių
festivalis 2016
„Viskas yra gerai“.
1.40 „Vakarėja“ su
Martynu Starkumi.
3.05 Stambiu planu.
3.55 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo
kodas. Kristaus
Prisikėlimo bazilika.
4.05 Krikščionio žodis.
4.20 Prisikėlimo liudytojai.
4.35 „Laikinosios sostinės fenomenas.
Valstybės teatras“.
5.05 Kultūringai su
Nomeda.
TV1
6.45 „Tėvas Motiejus“.
8.10 „Dvi širdys“.
10.10 „Akloji“.
12.30 „Mentalistas“.
13.30 „Detektyvė Rizoli“.
14.30 „Danė Lovinski“.
15.30 „Naujokai“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Balta – meilės

spalva“.
19.00 „Danė Lovinski“.
20.00 „Naujokai“.
21.00 „Nusikaltimas

prie Baltijos jūros.
Kruvini pėdsakai“.
22.55 „Aukštakulnių
kerštas“.
0.55 „Mano likimas“.
2.40 „Nusikaltimas
prie Baltijos jūros.
Nevaldomas“.
4.10 „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 „Konanas bar-

baras“.
23.15 „24 valandos.

Palikimas“.
1.20 „Kaulai“.
3.10 Pavojingiausi pa-

saulio vairuotojai.
3.45 „Univeras“.
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Asmeniniai skelbimai nemokamai !!!
Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 5953/0001:86),
esančio Kapčiamiesčio sen. Bugiedos k., savininkės A. G. turto
paveldėtojus, kad UAB „Tikslinta“ matininkas Tomas Klenauskas
(kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1244) 2020-10-20 vykdys
žemės sklypo (Nr. 320), esančio Lazdijų r. Kapčiamiesčio sen.
Bugiedos k., ribų ženklinimo darbus.
Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB
„Tikslinta“ adresu: R. Kalantos g. 34 (208 kab.), Kaunas, el. paštu
klenauskas@gmail.com arba telefonu 8 699 54565.
SKELBIMAS APIE NUMATOMUS ŽEMĖS SKLYPŲ
RIBŲ ŽENKLINIMUS
Informuojame žemės sklypo, kadastro Nr. 5901/0006:0141,
esančio Lazdijų r. sav. Veisiejų sen. Bajoriškės k., savininkę M. N.,
kad matininkas Norgaudas Pilvinis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.
2M-M-2008) 2020-10-12 10.30 vykdys žemės sklypo, projektinis
Nr. 1413N, esančio Lazdijų r. sav. Veisiejų sen. Bajoriškės k., ribų
ženklinimo darbus.
Informuojame žemės sklypo, kadastro Nr. 5901/0006:0005,
esančio Lazdijų r. sav. Veisiejų sen. Babrų k., savininkės J. U.
turtinių teisių paveldėtojus, kad matininkas Norgaudas Pilvinis
(kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M -2008) 2020-10-12 9.30
vykdys žemės sklypo, projektinis Nr. 1414N, esančio Lazdijų r.
sav. Veisiejų sen. Babrų 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.

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.

Vainiūnų k. (buvusi
sklypą Nemajūnų k.
•valgykla,
•Namąnamų
•(80•Žemės
valda 34 a,
a, žemės ūkio paskirtis, su
trifazis elektros įvadas, atlikti
geodeziniai matavimai), kaina
sutartinė.
Tel. 8 686 70841.

rekreacinės
•paskirties
•Nedidelįžemės
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.

ha žemės ūkio paskir•ties•16,37
sklypą Lazdijų r. sav. Vieš-

tartų k., Dumblio kadastrinėje
vietovėje, 5 km nuo Lazdijų. Sklype 11,32 ha dirbamos ariamos
žemės (suarta, iškultivuota),
likusi dalis miškas (0,66 ha) ir
buvusi sodybvietė. Žemės našumo balas 40,0. Atlikti kadastriniai matavimai. Kaina po 3000
Eur už 1 ha. Unikalus žemės Nr.
5905-0005-0048.
Tel.: 8 686 08640, 8 687 36425.

namo statybai Laz•dijų•Sklypą
mieste. Tel. 8 686 70841.
bendrijoje
namą Mikniš•„Baltasis“
•Sodo namelį
•kių•Gyvenamąjį
(11 a žemės).
k., Šeštokų sen. (87 kv.
••Parduoda arba išnuomoja
Tel. 8 656 12800.
m, 63 a sklypas, gera būklė, pa- butą Sodų g. 6, pirmas aukštas.
Yra atskiras įėjimas iš lauko
keisti langai, tinkamas gyventi
Namą
su
15
a
sklypu
Lazdipusės. Tel. 8 692 39152.
iš
karto,
ūkiniai
pastatai),
kaina
•jų •mieste. Tel. 8 603 24679. sutartinė.
Tel. 8 698 78040.
TRANSPORTO PRIEMONĖS
Žemės
sklypus
namų
•statybai
• šalia Lazdijų (įvairaus ••Grūdų pikiavimo sandėlį ••Parduodu 1997 m. „WV
dydžio, visos komunikacijos,
šalia interneto linija), kaina
sutartinė.
Tel. 8 616 33781.

Nemajūnų k. (su grūdų pikiavimo malūnu arba atskirai),
kaina sutartinė.
Tel. 8 698 78040.

g. 41, Lazdi•juose,
•Namą(15 Vytauto
••Gretimus namų valdos
a namų valda) ir 15 a sklypus Panarvės k.: 0,27 ha
sklypą Sodų g.
Tel. 8 672 05028.

••

Sodybą Lazdijuose arba
keičiu į 2 k. butą I arba II
aukšte.
Tel. 8 670 61649.

Gudelių k. (30 a
•namų
•Sodybą
valda, 2,25 ha žemės
ūkio paskirties žemės).
Tel. 8 615 96091.

sklypą namo
•statybai
•ŽemėsLazdijų
mieste (30 a,

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

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

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

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.

ir 0,46 ha, kaina – 2200 Eur
ir 3000 Eur. Šalia – 1,23 ha ir
1,06 ha žemės ūkio paskirties
sklypus. Kaina – po 4200 Eur.
Visi sklypai tinkami namų
statybai. Arti Lazdijų miestas
bei miškas.
Tel. 8 679 08011.

••

Sodybą N. Kirsnos k., Lazdijų r. sav. (sodyba prižiūrėta,
galima gyventi iš karto, namas
mūrinis, 2 aukštų, 5 kambarių,
su baldais ir buitine technika,
šildomas kietu kuru(vietinis
centrinis šildymas), komunalinis vandentiekis, sodyboje
yra ūkiniai pastatai, garažas,
šulinys, prižiūrėtas sodas ir
aplinka, 45 a dirbamos žemės, šalia galima įsigyti 7 ha
žemės). Kaina sutartinė.
Tel. 8 611 50514.

Golf 3“ skardinių ratlankių
R14 gaubtus, 4 vnt. po 2 Eur,
slenksčio
•juostas
•ir plastikines
po 10 Eur.
Tel. 8 654 87148.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

lenkiškas 4
•tonų•Parduodamas
mėšlo kratytuvas. Kaina
1100 Eur. Tel. 8 662 03057.

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.

MALKOS, MALKOS,
MALKOS,

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

Tel. 8 657 88458.

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

G. Vasiukonio
gėlininkystės ūkis
prekiauja našlaitėmis.
Tel. 8 626 02129,
Staidarų g. 8, Staidarų k.,
Lazdijų r. sav.
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Asmeniniai skelbimai nemokamai !!!

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

•kelius.
•Parduodu pašarinius runTel. 8 617 01065.

KITI

•televizorių
•ParduoduLG,kineskopinį
51 cm įstrižainė,
kaina 15 Eur, TV priedėlį, kaina
17 Eur, TV priedėlio TV STAR
distancinį pultelį, kaina 5 Eur.
Druskininkai.
Tel. 8 686 43600.

••

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

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

PER K A
NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

••

Brangiai mišką (gali būti
bendraturčių, neatidalytas, su
skolomis). Sutvarkau dokumentus.
Tel. 8 644 55355.
Atsiskaitau iš karto.
•Tel.•Žemę.
8 614 80988.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

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

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

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.

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

••

Tel. 8 652 71212.

Tel. 8 622 60230.

stogus iš savo ir
•užsakovo
•Dengiame
medžiagų. Lankstinių

GYVULIAI

be poilsio dienų nuo 9.00 val.
iki 19.00 val. Adresas: Kalnų g.
4, Lazdijai,
Tel. +370 614 02546.

sav., nuo 50 iki 90 kg). Moka
6 ir 21 proc. Sveria elektroninėmis svarstyklėmis.
Tel. 8 646 81037.

– galvijus
•aukščiausiomis
•Įmonė tiesiogiai
ŽŪKB „Krekenavos mėsa“ kainomis. Moka
iš karto.
Tel. 8 613 79515.
telyčią nuo
•6 mėn.
•Veršelįiki 3arba
metų tolesniam

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

gamyba ir montavimas.
Tel. 8 678 29667.

ir pasterizuo•jame•Spaudžiame
sultis. Dirbame kasdien

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

mis. Atsiskaito iš karto.
Tel.: 8 685 86131, 8 698
28063.

KITI

••
laužo supirkimas:
•juodojo
•Metalometalo
laužas – 160–
Naudotą pianiną.
Tel. 8 659 60507.

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.

PASLAUGOS

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

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

Nuoširdžiai užjaučiame Antaną MISKELĮ dėl mylimo brolio
mirties.
V., V. Pociukoniai, J., G. Norkevičiai
gamybines-san- ••Išsinuomočiau žemės ūkio
•dėliavimo
•Išnuomoju
patalpas Radvilų g.,
paskirties žemės. Gali būti
Veisiejuose. Tel. 8 698 78040.

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

ir montuojame,
•kraigus,
•Gaminame
vėjines, palanges,

apleista. Apleistą žemę sutvarkyčiau.
Tel. 8 680 77728.

betono maišyklę.
•Tel.•Nuomoju
8 614 56206.
Išsinuomočiau žemės
•
•
Išnuomojamas
nestandarŠventežerio
sen. Laiku moku
•tinio• išplanavimo butas Lazdijų sutartą nuomos
mokestį.
miesto centre (autonominis
šildymas). Tel. 8 698 78040.

Tel. 8 671 50589.

IEŠKO

ieško
•išsinuomoti
•Jaunas ūkininkas
žemės Kučiūnų,

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

PA Ž INT YS

••
stogus, atlieka•me•Dengiame
šiltinimo, karkasų įrengimo,

Veisiejų, Lazdijų seniūnijose.
Tel. 8 692 96274.

metų vyras ieško gyveišsinuomočiau
•žemės
•Brangiai
•nimo•44draugės.
Krosnos, Šeštokų sen.
Tel. 8 688 80688.

Tel. 8 668 20322.

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

superka karves, bu•lius•Įmonė
ir telyčias AB „Krekenavos
duris namams,
•ūkiniams
•Gaminame
pastatams, laiptus,
agrofirma“ supirkimo kaino-

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.

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

Visų markių automobilių
supirkimas. Gali būti nevažiuojantys, be techninės apžiūros,
po autoįvykio. Atsiskaitome
vietoje, pasiimame, sutvarkome dokumentus.
Tel. 8 686 94982.
– pienu girdomus
•buliukus
•Brangiaiir telyčaites
(2–8

Nuoširdžiai užjaučiame Renatą Kundrotaitę dėl
mylimos mamytės mirties.
Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
ir padalinių darbuotojai

Tel. 8 623 00597.

28 metai gamybos patirtis.
Tel. 8 682 62195.

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

N UOMA
SIŪLO

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

BENDRAUKIME!
Skelbimus priimame:

Tel. 8 670 38882.
E. p. dzukuzinios@gmail.com
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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
El. p. 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.
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