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Prieš įstatymų pažeidimus demaskavusį
architektą — valdžios sunkioji artilerija

L

azdijuose galimai
bręsta nacionalinio
lygio skandalas,
susijęs su rajono
valdžios padarytais įstatymų pažeidimais ir neteisėtais statybų
leidimų išdavimais saulės jėgainių statyboms. Situacija Lazdijuose jau susidomėjo Valstybinė
statybos inspekcija, Specialiųjų
tyrimų tarnyba, prokuratūra, šalies architektų bendruomenė. O
kovai su pažeidimus viešumon
iškėlusiu vyriausiuoju architektu rajono valdžia pasitelkė vieną
iš brangiausių Lietuvoje teisinę
kompaniją.

Nepritarė saulės jėgainių
masyvui
Lazdijų rajono savivaldybės vyriausiasis architektas Ričardas
Vyšniauskas užsitraukė valdžios
nemalonę tada, kai atsisakė savo
parašu patvirtinti šalia Lazdijų
planuojamo įrengti saulės jėgainių parko projektą. Verslininkai
su rajono valdžios palaiminimu
ketino visai šalia miesto užkloti saulės baterijomis ne vieną
Nukelta į 9 psl.
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Lazdijų rajono savivaldybės vyriausiasis architektas Ričardas Vyšniauskas užsitraukė valdžios nemalonę tada, kai atsisakė savo parašu patvirtinti šalia
Lazdijų planuojamo įrengti saulės jėgainių parko projektą. („Dzūkų žinių“ nuotr.)
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Lazdijai jau ateinančiais metais
turės naują autobusų stotį
Atsirado viltis, jog ateinančiais metais nebeliks
vienos iš Lazdijų gėdos –
apleistos autobusų stoties.
Jau pradėti naujosios stoties projektavimo darbai,
bus tvarkoma infrastruktūra ir rajono centrą papuoš nauja autobusų stotis.
Ji bus statoma iš privataus
verslo lėšų.

Šią naujieną rajono valdžiai pranešęs UAB „Lazdijų autobusų
parkas“ savininkas Valius Micevičius labai nudžiugino merę ir
administracijos direktorę.
„Esu įsitikinusi, kad šis įvykis
įeis į miesto istoriją. Dabartinė
Lazdijų miesto stotis jau gan
ilgą laiką buvo patyčių objektas,
kuriam labai reikėjo atsinaujinti.
Pastatas yra ne tik nepatrauklus
iš išorės. Jame šalta ir nepatogu
laukti autobuso. Džiugu, kad visa
tai pasikeis jau netrukus“, – po
susitikimo su UAB „Lazdijų autobusų parkas“ savininku sakė
merė Ausma Miškinienė.

Apie naująją autobusų stotį
„Dzūkų žinių“ kalbintas V. Micevičius patvirtino faktą, jog tikrai
planuojama statyti naują stotį.
Paklaustas, kurioje vietoje bus
stotis, V. Micevičius teigė, jog
stotis bus toje pačioje vietoje, kur
buvo senoji autobusų stotis.
„Planuojame nugriauti senąją stotį ir statyti naują pastatą.
Architektai jau rengia projektą“,
– sakė V. Micevičius.
Pasidomėjus, koks bus naujasis stoties pastatas, V. Micevičius
nedaugžodžiavo ir liko paslaptingas.
„Rengiame du projektus: vieną
– mažesnio pastato, kitą – didesnio. Spręsime, kurį išsirinksime.
Taip pat planuojame sutvarkyti
aplinką, autobusų aikštę. Nenoriu
atskleisti visų planų, manau, jog
po mėnesio juos viešai pristatysime“, – sakė V. Micevičius.
Paklaustas, ar tikisi savivaldybės pagalbos įgyvendinant šį
projektą, V. Micevičius šyptelėjo
ir sakė, jog teks viską daryti iš
savo lėšų. Į klausimą, kiek ga-

lėtų kainuoti naujosios autobusų
stoties statybos, V. Micevičius
negalėjo atsakyti.
Pasidomėjus, kada galima sulaukti naujos autobusų
Nukelta į 5 psl.
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Padėka Lazdijų krašto žmonėms

ZENONAS STREIKUS
Seimo narys, kandidatas
Jotvingių vienmandatėje
rinkimų apygardoje

AUSMA MIŠKINIENĖ
Kviečiu visus aktyviai dalyvauti Lietuvos Respublikos Seimo
rinkimų antrajame ture ir palaikyti tą kandidatą, kuris, Jūsų
nuomone, geriausiai atstovautų Lazdijams ir visai Lietuvai. Aš
išliksiu nuosekli, palaikysiu darbų tęstinumą ir kandidatą, kuris
ne tik domisi problemomis ir įsiklauso, bet ir visuomet bendradarbiauja, ieškant geriausių ir greičiausių sprendimų. Aš palaikau
ir Jus kviečiu palaikyti LVŽS kandidatą vienmandatėje Jotvingių
apygardoje Zenoną Streikų.
Nuoširdžiai Ausma Miškinienė

ZENONAS SABALIAUSKAS
Veisiejų bendruomenės narys

Dėkoju visiems, kurie pirmajame ture balsavote už mane. Spalio 25 dieną Jūsų palaikymas man ypač svarbus.
Labai AČIŪ Lazdijų rajono savivaldybės
merei Ausmai Miškinienei už tvirtą asmeninį sprendimą palaikyti mane rinkimuose į
Seimą. Šis pasitikėjimas – tai bendro darbo
Lazdijų krašto ir jo žmonių labui garantas.
Dėkoju kandidatavusiems į Seimą Justui
Pankauskui, Jonui Matulevičiui, Rimvydui Žaguniui, Remigijui Viniarskui už palaikymą ir drauge su jais kviečiu visus jų komandos narius bei draugus ateiti į rinkimus ir
pareikšti savo valią. Jūsų balsas labai labai svarbus ir įpareigojantis mane.
Dėkoju Lazdijų LŽVS skyriaus nariams ir pirmininkui Beniui Rūtelioniui už visokeriopą pagalbą ir paramą.
Gerbiami Lazdijų krašto žmonės, Jūsų balsas labai reikalingas. Ateikite į rinkimus.

Su Seimo nariu Zenonu Streikumi susipažinau prieš gerus du dešimtmečius. Visą laiką žavėjo šio intelektualo išmanymas ne tik savo
profesijos, bet ir savivaldos srityje. Įdomios diskusijos apie savivaldos
padėtį Lietuvoje, apie seniūnijų vaidmenį paprastų žmonių gyvenime
davė labai daug naudos tiesioginiame seniūno darbe. Džiaugiuosi,
kad toks kompetentingas žmogus atstovavo mūsų rajonui Lietuvos Respublikos Seime. Jis per šią kadenciją nuolat lankėsi ne tik
rajono savivaldybėje, bet visada užsukdavo į seniūniją, domėjosi
seniūnijos gyventojų problemomis bei padėjo jas spręsti. Zenonui
Streikui linkiu ir toliau darbuotis Lietuvos bei rajono žmonių labui
bei siūlau palaikyti jį antrajame rinkimų į Seimą ture.

RASA BUDBERGYTĖ
Lietuvos socialdemokratų
partijos vicepirmininkė
Jotvingių apygardoje rinksimės tarp konservatorių ir valstiečių. Aš ir mano kolega
Justas Pankauskas kviečiame palaikyti seniai
pažįstamą kandidatą Zenoną Streikų, kuris
moka girdėti širdimi ir kuris sąžiningai bei
dorai tęs pradėtus darbus Seime.

ALGIRDAS MOTIEJŪNAS
Žirgininkas
Palaikau Seimo narį Zenoną Streikų. Gal ir ne kožnas žino, kiek jis
tame Seime slenksčių numynė, kad Vyriausybė nepagailėtų pinigų
vienam ar kitam darbui Lazdijuose. Ne kiekvienam ir įdomu, bet
kad gėrėja viskas Lazdijų rajone, tai jau tikrai. Valdžia mūsų vienų
nepalieka – priima, išklauso, kuo gali padeda. Ko padaryti negali,
sako, kad negali, ir eina ieškoti, kaip galėtų padėti. Nepalikim ir
mes jų. Palaikykim. Kad galėtumėm drąsiai susitikę pasakyti, kad
mes, kaip ir Jūs, darom viską, kad mūsų krašte visi rastų savo
vietą. Aš balsuosiu už Zenoną Streikų. Ir žinau, kad jis, išrinktas
žmonių, vėl tyliai, bet atkakliai dirbs dėl mūsų krašto.

ŽANETA KRIVONIENĖ
Mokytoja
Zenonas Streikus – pavyzdys, kad gerbiant
kito žmogaus nuomonę, poreikius, pripažįstant
kito žmogaus vertybes, kitoniškumą, galime
daug ko pasimokyti. Visada mandagus, bendraujantis be išankstinės nuostatos, randantis
kalbą su įvairiais žmonėmis, nepriklausomai
nuo jų požiūrio, išsilavinimo. Siekiant ramių,
sąmoningų sprendimų, priimtų be emocijų
impulsyvumo, labai svarbu, kad išsirinktume
šį kandidatą atstovauti Lazdijų kraštui.

ALGIMANTAS BARANAUSKAS
Ūkininkas
Žmones reikia vertinti ne už jų kalbas, o už poelgius. Seimo
narius – taip pat. Paskutiniu metu daug gražių kalbų iš kandidatų
į Seimo narius girdėjome, tačiau būtent Zenonas Streikus ir jo
bendra-žygiai prie mūsų krašto gerovės jau prisidėjo nuveiktais
darbais: didėjančios pensijos ir vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, įvesta vaiko pinigų išmoka, daug dėmesio ir konkrečių
darbų nuveikta švietimo ir sveikatos srityse. Jis taip pat prisidėjo
ir prie besikeičiančio mūsų rajono, kuriam Vyriausybė skyrė papildomų lėšų: keliams, sporto erdvėms, ligoninės atnaujinimui.
Aš balsuosiu už idėjų tęstinumą ir ilgalaikius sprendimus. Kviečiu
Jus visus balsuoti taip pat.

RIMANTAS SILKĖ
Pasaulinės pirtininkų asociacijos narys,
Znicos kaimo gyventojas
Su Zenonu Streikumi esame pažįstami ne vienerius metus ir
tikrai žinome, kad šis žmogus yra garbingas ir sąžiningai dirba tam,
kad mūsų kraštas klestėtų, o jame gyventi kiekvienam būtų gera.
Savo darbais Zenonas įrodė, kad yra vertas mūsų pasitikėjimo,
tad dabar mūsų eilė savo pasirinkimu rinkimuose tą pasitikėjimą
išreikšti. Mes su žmona balsuosime už Zenoną Streikų. Taip pat
kviečiu pasirinkti ir Jus.

KAIMYNAI
Kaimynų vardu Violeta
Mūsų bendruomenėje neegzistuoja titulai, pareigos, amžius – yra tik vardai. Todėl
mūsų bendruomenėje jis – Zenonas. Plačios ir neramios „dūšios“, ypatingos tolerancijos, atjautos, neišsenkančio optimizmo ir šmaikštaus žodžio žmogus.
Be jo neįsivaizduojamas nė vienas bendruomenės renginys, išvyka ar paprasčiausia talka.
Man, kaip bendruomenės narei, įstrigo keletas Zenono pamokų.
Paminėsiu vieną iš jų: „Padėk artimajam, kaimynui, o gal ir visai svetimam žmogui ne
todėl, kad jam to reikia, bet todėl, kad to labiau reikia tau pačiam, t. y. padedančiajam“.
Pamokos esmė – bent vieną kartą per savaitę padaryti vieną gerą darbą. Pagrindinė
sąlyga – tai negali tapti noru pasipuikuoti ar pademonstruoti savo gerumą.
Sumanumo Zenonui galima pavydėti. Pavyzdžiui, grįždamas penktadienio popietę iš
darbo Seime, jis prisimena, kad yra „skolingas“ savaitės gerą darbą. Vos tik pamąstęs
apie tai, pastebi šalikelėje močiutę, stabdančią pravažiuojančius automobilius. Puiki
galimybė padaryti sau gerą darbą (atkreipkite dėmesį – gerą darbą sau, ne močiutei).
Įsirango į baltą visureigį susivėlusi, suskretusi, tikrai ne Šanel kvepalais kvepianti
bobukė, bet jos akys spindi džiaugsmu, dėkingumu. Pakeliui į Druskininkus močiutė
išsipasakoja savo bėdas, rūpesčius ir visa švytinti pasiekia kelionės tikslą.
Padaręs sau gerą savaitės darbą, jaučiasi „kaip ant bangos“. Jau netoli namų įsukęs
į savo gatvelę, stabteli prie devintą dešimtį įpusėjusio dieduko, kuris savo sklypelyje
sukrypusiais lentgaliais mėgina paramstyti begriūvantį šiltnamį. Pakalbinęs senolį,
Zenonas jam pasiūlo metalines atramas, kurios jau kurį laiką guli pas jį nenaudojamos.
Dieduko akys sudrėksta nuo jaudulio, jis klausia: „Taip paprastai? Negaliu patikėti,
kad be jokio atlygio“.
Čia pateikiau tik porą Zenono bendruomeniškumo pavyzdžių. Kiekvienas mūsų
bendruomenės narys galėtų pasakyti daug gerų ir prasmingų žodžių apie jo veiklą.
Siūlau išmėginti Zenono siūlomą „vieno gero darbo per savaitę“ testą. Patikėkite
– pavyks.
Kviečiu balsuoti už Zenoną Streikų, už žmogų, kuris yra puikus Druskininkų bendruomenės narys.

Doc. dr. MINDAUGAS PUIDOKAS
Seimo narys
Pažįstame Zenoną Streikų kaip tradicines vertybes ginantį politiką. Jam svarbu ginti šeimą, išsaugoti lietuvių kultūrą, papročius
ir kalbą. Seime reikia daugiau tokių atsakingų politikų.

Politinė reklama apmokėta iš LVŽS rinkimų sąskaitos. Užs. Nr. 35
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Auksinės mintys

Gerbiami rinkėjai,

Atlyginimas už mūsų darbą nėra tai, ką mes gauname, bet
tai, kuo mes tampame.
Poulo Coelcho

ačiū visiems balsavusiems ir reitingavusiems! Šiais metais
likau trečias — nedaug trūko, kad likčiau ne tik prizininkas, bet
ir prasimuščiau į II rinkimų turą. Bendri Lietuvos rinkimų rezultatai įkvepia ir nuteikia viltingai, o aš džiaugiuosi asmeniniu
Dainavos apygardos rezultatu. Rinkimai dar nesibaigė, laukia
II turas, kuris ir lems, kokia bus kita naujai išrinktojo Seimo
dauguma. Manau, Lietuva ne tik pasirinko geriau, bet ir
laiko gerą tempą, svarbu neatsipalaiduoti, kaip būna Žalgiriui ar rinktinei, nes dar laukia antra rungtynių dalis!
Nuoširdžiai
Seimo narys

Andrius Kupčinskas

Melioracija — vienas iš valstybės prioritetų
Melioracija – viena
aktualiausių temų mūsų
šalies žemdirbiams.
Pagrindinė žemės ūkio
gamyba vyksta melioruotoje žemėje ir
jos efektyvumą lemia
sureguliuotas dirvos
vandens režimas – drenažas. Bendras sausinamas žemės plotas
Lietuvoje siekia apie 3
mln. ha. Melioruotose
žemėse įrengta 63 tūkst.
km įvairios paskirties
griovių, per 1,6 mln. km
drenažo linijų, 68,14
tūkst. hidrotechnikos
statinių, 736,2 tūkst.
drenažo įrenginių, 88
sausinimo ar drėkinimo
siurblinės, 492,6 km
apsauginių pylimų, per
16 tūkst. km kelių, 358
tvenkiniai.
„Šio milžiniško turto vertė viršija 2 mlrd. eurų. Drenažas ir
kiti melioracijos statiniai žemės ūkiui tarnauja beveik 50
metų, o šiandien jo nusidėvėjimas kai kur siekia daugiau nei
70 proc. Dėl šios priežasties
ūkininkai nuolat susiduria su
įvairiais nesklandumais, tad
investicijos į melioracijos
sistemą yra būtinos. Ministro
A. Palionio nuomone, melioracijos grioviai yra valstybės
turtas ir ji privalo juo pasirūpinti. „Valstybės tikslas yra
sutvarkyti melioracijos griovius, inžinerinius įrenginius ir
perduoti dalį turto žemių savininkams“, – teigia žemės ūkio
ministras Andrius Palionis.
„Žemių savininkai neturi atsakyti už turtą, kurio valstybė
šitiek metų neprižiūrėjo. Tik
tuomet, kai valstybė sutvarkys

Drenažo ir kitų melioracijos statinių nusidėvėjimas siekia daugiau nei 70
proc., tad investicijos į melioracijos sistemą yra būtinos. (Etaplius.lt nuotr.)

melioracijos griovius bei įrenginius, bus galima perduoti juos
žemių savininkams ir reikalauti
jį prižiūrėti“, – sako žemės ūkio
ministras.
Melioracijos finansavimas
išaugo
Daugelį metų iš valstybės biudžeto valstybei priklausančių
melioracijos statinių rekonstravimo darbams lėšų nebuvo
skiriama iš viso. Pastaraisiais
metais sausinimo sistemoms
įrengti ir rekonstruoti skiriamos vis didesnės lėšos. 2019
m. tam skirta beveik 52 mln.
Eur, šiemet – 47,123 mln. Eur,
dar 17 mln. Eur planuoja skirti
Aplinkos bei Finansų ministerijos. Šiemet melioracijai numatyta suma – daugiau nei 60
mln. Eur – bus didžiausia per
25 metus.
Taigi šiemet melioracijai 19,169 mln. Eur skirta iš
valstybės biudžeto lėšų, vals-

tybės investicijų programos
lėšų – daugiau kaip 11 mln.
Eur, iš Lietuvos kaimo plėtros
2014–2020 m. programos lėšų
– 14,132 mln. Eur, iš Europos
Sąjungos Solidarumo fondo
šiemet Lietuvai skirta daugiau kaip 3 mln. Eur (2019 m.
skirta 13,74 mln. Eur.), dotacija valstybei nuosavybės teise
priklausančiai pažeistai melioracijos infrastruktūrai atkurti, organizuojant melioracijos
sistemų ir statinių remonto ir
(ar) rekonstravimo darbus bei
prevencinėms priemonėms
taikyti savivaldybėse, kuriose
2017 m. nuo ilgalaikių liūčių
nukentėjo pasėlių plotai.
Svarstant 2020 m. biudžetą,
žemės ūkio ministrui A. Palioniui pavyko išsiderėti papildomus 8,2 mln. Eur melioracijos
inžinerinių statinių rekonstravimo darbams finansuoti. Žemės
ūkio ministerija ilgai svarstė,
kaip elgtis: ar dalyti, kaip kaž-

kada anksčiau, kiekvienai savivaldybei po truputį, ar imti ir
tvarkyti melioracijos sistemas
iš esmės. „Kadangi Lietuvoje
turime keturių upių baseinus,
pasitarę su melioratoriais, atrankos kriterijumi pasirinkome didžiausią Nemuno baseiną,
kuris yra ir problemiškiausia
vieta, patenkanti į didžiausių
potvynių rizikos grėsmės žemėlapį. Darbus pradėsime Šilutės,
Pagėgių, Jurbarko ir Tauragės
rajonų savivaldybėse, – vardija
ministras. – Mums teks daug
bendradarbiauti ir su Aplinkos
ministerija, nes darbai apims
ne tik melioracijos griovius,
bet ir sureguliuotus upelius.
Miškuose yra daug kanalų,
reikia derinti su miškininkystės specialistais, kadangi tai jau
ne priežiūros darbai, o rekonstrukcija. Jei derinimo darbai su
suinteresuotomis institucijomis
užtruks, iškils rizika dėl pinigų panaudojimo 2020 metais,
nes valstybės biudžeto lėšos į
kitus metus nepersikelia. Tikimės, kad visi darbai bus atlikti
laiku.“
Siekiant skatinti ekonomiką
ir mažinti koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltas pasekmes žemės ūkiui, melioracijos
statinių remontui (melioracijos
sistemų avariniams gedimams)
ir priežiūrai papildomai skirta
7,5 mln. Eur.
Ateities ekonomikos DNR
Šiuo metu rengiama Ateities
ekonomikos DNR plano įgyvendinimo koncepcija „Reguliuojamasis drenažas: melioracijos
infrastruktūros rekonstravimas
ir išmaniosios melioracijos
pritaikymas sausringiems periodams (dotacijos valstybės ir
privačių sklypų savininkams).“

Šiai priemonei skirta 10 mln.
Eur. Šio veiksmo tikslas – didinti žemės ūkio sektoriaus
atsparumą, keičiantis klimato sąlygoms, užtikrinti tvarią
maisto tiekimo grandinę ir didinti derlingumą. Pasklidoji
žemės ūkio tarša – intensyvaus
ūkininkavimo pasekmė, daranti poveikį ežerų ir upelių
vandens kokybei. Teršalų pašalinimas iš paviršinių vandens
telkinių – daug kainuojančios
priemonės, efektyviau teršalus sulaikyti jų susidarymo
vietoje.
„Ūkine prasme patraukliausia priemonė – reguliuojamojo
drenažo įrengimas. Pavyko susitarti su Aplinkos ministerija
skirti 7 mln. Eur iš Klimato
kaitos fondo programos, kad
nuo šių metų būtų remiama
išmanioji melioracijos sistema – reguliuojamojo drenažo, drenažo nuotėkio valdymo
sistemų diegimas rekonstruojamose melioracijos sistemose“, – aiškina ministras. Tokiu būdu žemės ūkis labiau
prisidėtų prie klimato kaitos
– su vandeniu nenuplauktų
trąšos ir sausros metu ilgiau
išsilaikytų drėgmė, didėtų
žemės ūkio kultūrų derlingumas. Planuojama šias sistemas
diegti sutvarkytuose grioviuose. Darbus numatoma atlikti
2021 m.
Užs. Nr. 12

• Politinės aktualijos • Kultūrinių renginių anonsas
• Bendruomenių naujienos • Dzūkai kalba, kad...
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Kapčiamiesčio seniūnijoje — paslaptingi šūviai
Dėl sudėtingos politinės
situacijos Baltarusijoje,
kilusios po neteisėtų prezidento rinkimų, Lietuvos
pasienyje su Baltarusija
stebimas karinių dalinių judėjimas ir karinių
pratybų veiksmai. Lazdijų
rajono žmonės, gyvenantys netoli sienos su Baltarusija, girdi sunkiosios
artilerijos salves, šaudymą
iš automatinių ginklų. Tai
kelia vietos gyventojų susirūpinimą.

„Dzūkų žinių“ redakcija sulaukė nerimą keliančio pranešimo iš
vieno pasienio gyventojo (pavardė redakcijai žinoma). Jis pranešė, kad praėjusį trečiadienį, apie
7.20 val. ryto, Kapčiamiesčio seniūnijos Varviškės kaime išgirdo

automato salvę. Jo teigimu, buvo
paleista apie 10–15 automatinio
ginklo šūvių.
„Kadangi gyvename apie 1
kilometrą nuo sienos, tai buvo
sunku nustatyti, ar buvo šaudyta
Lietuvos, ar Baltarusijos pusėje“,
– pasakojo informaciją pateikęs
gyventojas.
Jis teigė, jog šūviai nuteikė
labai nemaloniai ir jis apie tai
informavo Valstybės sienos apsaugos tarnybos Kapčiamiesčio
pasieniečius.
„Dzūkų žinios“ kreipėsi į Valstybės sienos apsaugos tarnybos
Prevencijos skyriaus viršininką
Giedrių Mišutį, prašydamos suteikti daugiau informacijos apie
šį incidentą.
G. Mišutis teigė, jog Kapčiamiesčio pasienio užkarda tikrai
sulaukė pranešimo apie šūvius

Varviškės kaime, tačiau negali
konkrečiai atsakyti, kas galėjo
šaudyti.
„Mes neturime oficialios informacijos nei iš Baltarusijos,
nei iš mūsų pasienio užkardos
pusės apie šiuos šūvius. Tiesa,
buvo vykdoma kontrabandininkų
sulaikymo operacija, kurios metu
buvo paleisti įspėjamieji šūviai,
tačiau ji vyko ne trečiadienį, bet
ketvirtadienį ir buvo šaudoma
ne iš automatinio ginklo. Šiuo
metu Baltarusijos pusėje vyksta
įvairios karinės pratybos, kurių
metu naudojami ginklai. Neatmestina, jog šie šūviai galėjo būti
paleisti pratybų metu. Mes neturime tikslios informacijos apie
tai, kas galėjo šaudyti “, – atsakė
G. Mišutis.
„Dzūkų žinių“ informacija

•

Lietuvos—Baltarusijos pasienis. (Scanpix nuotr.)

COVID-19 paveiktiems ūkiams
ir nedidelėms įmonėms — išimtinė laikina parama
klos liudijimą ar įregistravusiam
individualią veiklą, numatoma
parama – 1,8 tūkst. eurų. Labai
mažai ir mažai įmonei (juridiniam asmeniui, neatsižvelgiant į
jo teisinę formą) paramos suma
neviršys 18 tūkst. eurų, jos dydis vertinamas atsižvelgiant į
samdomų darbuotojų skaičių
kovo 16 d.
Taip pat reikėtų žinoti, kad,
jeigu pareiškėjas karantino laikotarpiu (nuo 2020 m. kovo 16
d. iki 2020 m. birželio 17 d.)
yra gavęs subsidiją pagal Užimtumo įstatymą, parama būtų
mažinama gautos subsidijos
suma.

Nuo Lietuvą užklupusios koronaviruso
pandemijos nukentėjo
ir ūkininkai, ir labai
mažos bei mažos įmonės. Būtent jiems skirta
išimtinė laikina parama
pagal naują Lietuvos
kaimo plėtros 2014–
2020 m. programos
(KPP) priemonę. Iš viso
planuojama paremti
apie 1,9 tūkst. paraiškų.
Paraiškas paramai gauti bus
galima teikti vieną mėnesį nuo
spalio 19 iki lapkričio 20 d.
KPP papildyta nauja
priemone
Reaguojant į COVID-19 protrūkį, Lietuvos kaimo plėtros
2014–2020 m. programos
įgyvendinimo stebėsenos komitetas patvirtino programos
pakeitimus. Buvo pritarta tam,
kad KPP būtų papildyta nauja priemone „Išimtinė laikina
parama ūkininkams ir mažoms bei vidutinėms įmonėms
(MVĮ), kuriuos ypač paveikė
COVID-19 krizė“.
Lėšos šiai priemonei perskirstytos iš kitų KPP priemonių, veiklos sričių, kuriose
prognozuojamas nepanaudotų
lėšų likutis programinio laikotarpio pabaigoje.
Perskirsčius KPP biudžetą,
išimtinei laikinai paramai skirta 33 mln. eurų.
Parama vieniems —
atsilieps ir kitiems
Žemės ūkio ministerijos Strateginių pokyčių valdymo grupės vadovė Virginija Žoštautienė, pristatydama naują KPP
priemonę, teigė, kad išimtinės
paramos tikslas – padėti COVID-19 krizės paveiktiems

Ūkininkai palankiai vertina jiems skiriamą išimtinę paramą, nes tai padės
sušvelninti pandemijos padarinius žemės ūkiui. (Freepik.com nuotr.)

ūkininkams ir fiziniams asmenims, vykdantiems veiklą kaimo vietovėje.
Taip pat svarbu išlaikyti jų
ekonominį gyvybingumą, kadangi ekonominė situacija pablogėjo ir finansinis poveikis
tęsiasi ilgiau negu karantino
laikotarpis.
Tokia parama turėtų teigiamai
atsiliepti ir išsaugant Lietuvos
žemės ūkio ir maisto sektoriaus gamybos potencialą, nes
ūkininkai ir kaimo vietovėse
veiklą vykdančios labai mažos
ir mažos įmonės yra šio sektoriaus dalis.
Šia laikina priemone taip pat
siekiama spręsti likvidumo problemas, dėl kurių kyla pavojus
ūkininkavimo veiklos ir žemės
ūkio produktų perdirbimu užsiimančių mažųjų įmonių ir ūkių
veiklos tęstinumui.
Kas gaus paramą
Pretenduoti gauti paramą gali

visi kaimo vietovėje veikiantys
žemės ūkio veiklos subjektai:
ūkininkai, žemės ūkio bendrovės, žemės ūkio kooperatyvai
ir kt., taip pat – labai mažos
ir mažos įmonės, fiziniai asmenys, vykdantys veiklą pagal
verslo liudijimą ar įregistravę
individualią veiklą. Svarbu,
kad tinkami pareiškėjai būtų
registruoti Valstybinėje maisto
ir veterinarijos tarnyboje 2020
m. kovo 16 d. maisto gamintojais.
Paramos dydis
Didžiausia paramos suma vienam pareiškėjui – žemės ūkio
veiklos subjektui (fiziniam ar
juridiniam asmeniui, vykdančiam žemės ūkio veiklą) neviršys 7 tūkst. eurų, paramos
dydis vertinamas atsižvelgiant
į samdomų darbuotojų bei ūkio
partnerių skaičių kovo 16 d.; fiziniam asmeniui, savarankiškai
vykdančiam veiklą pagal vei-

Parama — gyvybiškai
reikalinga
Ūkininkai ir kiti kaimo vietovėje veikiantys žemės ūkio subjektai teigiamai vertina naują
KPP priemonę, pagal kurią bus
teikiama išimtinė parama dėl
COVID-19 pandemijos.
Daug metų Mažeikių rajono
Žemės ūkio skyriui vadovavusiam ir pačiam ilgus metus
ūkininkaujančiam Rimantui
Gramui gerai žinomos žemės
ūkio sektoriaus problemos. Jis
pastebėjo, kad pandemija – ne
vienintelė bėda, sukėlusi problemų. R. Gramas prisiminė,
kad praėjusieji treji metai buvo
nepalankūs dėl stichinių meteorologinių reiškinių. Buvo skelbtos net trys ekstremaliosios situacijos: 2017 – dėl ilgalaikio
kritulių pertekliaus; 2018, 2019
– dėl stichinės sausros.
Anot jo, kai kurie ūkininkai

iki šiol jaučia stichijų padarinius.
„COVID-19 – dar viena
ekstremali situacija. Todėl
parama nors šiek tiek švelnina
pandemijos padarinius žemės
ūkio sektoriuje“, – kalbėjo
ūkininkas.
Nukentėjo ir vieni, ir kiti
R. Gramas pastebėjo, kad
žemdirbiai, su kuriais jam
tenka bendrauti, pripažįsta:
gerai, kad išimtinės paramos
sulauks ir ūkininkai, ir labai
mažos bei mažos įmonės –
vienokių ar kitokių sunkumų
patyrė ir vieni, ir kiti.
Dėl COVID-19 protrūkio
sustojo realizacija, ypač pieno produktų. O tokia situacija
kirto ir per pieno gamintojų
kišenę – krito pieno supirkimo
kainos, nes pieno perdirbėjams
atsirado sunkumų dėl apyvartinių lėšų. Ir kiti žemės ūkio
produkcijos supirkėjai pristigo apyvartinių lėšų, jie negali atsiskaityti su žemdirbiais,
pastarieji negali atsiskaityti
su tiekėjais, negali nusipirkti
trąšų, chemikalų, detalių, sėklos. O kur dar įsipareigojimai
bankams...
„Užsisuka toks užburtas ratas. Tokia išimtinė parama nukentėjusiems nuo COVID-19
labai reikalinga. Ypač smulkiesiems ūkininkams, nedidelėms įmonėms“, – įsitikinęs
Mažeikių rajono ūkininkas
R. Gramas.
Užs. Nr. 13
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Politinė reklama, apmokėta iš Viliaus Semeškos rinkimų sąskaitos, užsakymo Nr. 33

Lazdijai jau ateinančiais metais
Dzūkai
turės naują autobusų stotį kalba,
kad...
,

Autobusų stotis 2020 m. („Dzūkų žinių“ nuotr.)

»Atkelta iš 1 psl.

stoties, V. Micevičius kalbėjo,
jog daug kas priklausys nuo
to, kokia bus ši žiema. Jei ji
nebus šalta ir kaprizinga, tai
autobusų stoties lazdijiečiai
galėtų sulaukti ir ateinančių
metų pavasarį.

Šių metų pavasarį viešojoje
erdvėje buvo pasirodžiusi informacija, jog naujoji autobusų stotis
bus kitoje vietoje – prie policijos
pastato, šalia prekybos centro.
Tačiau atrodo, jog šios minties
buvo atsisakyta.
Ekspertų nuomone, naujos auto-

busų stoties statyba ir infrastruktūros sutvarkymas turėtų kainuoti
nemažus pinigus. Vien autobusų
aikštelės asfaltavimas galėtų kainuoti apie 100 tūkst. eurų. Reikia
tikėtis, jog verslininkams pavyks
įgyvendinti šį svarbų projektą.
„Dzūkų žinių“ informacija

•

g Saulės kolektoriai, atsinaujinančios energijos elektros jėgainės šiuo metu labai
madinga naujovė. Europiniai
pinigai ranka pasiekiami, tik
statyk ir gamink elektrą. Viena
tokia jėgainė atsirado ir šalia
Lazdijų hipodromo. Verslinkai
su valdžios pagalba saulės elektrinę pastatė, bet su gausybe
pažeidimų. Panašu, jog ją teks
nugriauti, nuplauks milijonai, o
gyventojai vėl mėgausis žaliuojančiomis pievomis ir bėgiojančiomis stirnomis.
g Lazdijuose bus nauja autobusų stotis, tik įdomu, už kieno
pinigus. Kas investuos į stotį,
administruojantys verslininkai
neatskleidžia, žada visas paslaptis atskleisti po mėnesio. Tik
aišku, kad ji bus senoje vietoje,
statoma ant senosios griuvėsių.
Bet iš kur pinigai naujai stočiai ir
naujai asfaltuotai aikštelei?
g Kai kurie įstaigų vadovai
savitai supranta žodžio „nedarbingumas“ reikšmę. Visi žino,
jog per nedarbingumą daugiau
laiko skiriama savo sveikatai,

bendraujama su medikais, atliekamos operacijos, po jų sveikstama laikantis namų režimo. O
štai SPC direktorė, turėdama
nedarbingumo pažymėjimą
po lengvos operacijos, mėgsta ateiti pas savo pavaldinius
atsigerti kavos. O gal kavos gėrimas tik pretekstas patikrinti, ką
pavaldiniai veikia be vadovo?
g Tik Lazdijuose, kaip kokioje
Prancūzijoje ar Šveicarijoje, ūkininkai atveža savo augintinius
į ekskursiją po rajono centrą
ir leidžia pabėgioti po miestą.
Taip nutiko Lazdijuose. Šeštadienį vakare po mūsų miestą
šaligatviais vaikščiojo limuzinų
veislės karvės. Laimei, ekskursija truko neilgai – ūkininkui
pavyko gyvulius susigaudyti ir
parsigabenti namo į ūkį.
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.

•

prenumeruoti leidinius galite ne tik Lietuvos pašto ar „PayPost“ skyriuose, bet ir telefonu

8 700 55 400 bei internetu, www.prenumerata.lt, www.prenumeruok.lt

Tel. pasiteirauti 8 670 38882.
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Savaitės komentaras

Šiemet net tris dienas galėsime lankyti išėjusiųjų amžino poilsio vietas

Algimantas Mikelionis
Šiemet laukia išskirtinis ilgasis savaitgalis, kai turėsime tris
laisvas dienas ir galėsime lankyti
išėjusiųjų amžinojo poilsio vietas.
Įteisinti Vėlines kaip šventinę ir
laisvą nuo darbo dieną buvo labai išmintingas ir seniai lauktas
valdžios žingsnis. Tik labai gaila,
kad jau kurį laiką skamba kalbos, jog laisva diena per Vėlines
bus panaikinta. Juk Vėlinės lietuviams, kurie buvo pagonys ir
bene paskutiniai Europoje buvo
pakrikštyti, yra, ko gero, net svarbesnė diena nei Visi šventieji. Na,
galima teigti, kad dabar šios dvi
dienos savo reikšme mūsų tautai
yra lygiavertės.
Taip jau sutampa, kad kai pasiutęs vėjas drasko nuo medžių
lapus, verkia dangus ir užslenka
ankstyva tamsa, lapkričio pradžioje minime Visus šventuosius ir Vėlines. Amžinojo poilsio
vietos paskęsta žvakučių jūroje,
sutvarkyti kapai papuošiami gėlėmis, o artimieji traukia aplan-

kyti išėjusiųjų. Žinoma, pastarieji
prisimenami visą laiką, o jų kapai
tvarkomi ir prižiūrimi visus metus, bet pirmosios lapkričio dienos
išsiskiria tuo, kad amžinojo poilsio vietas lanko itin daug žmonių.
Paradoksas, bet būtent čia sutinki
giminaičius, kurių būni nematęs
visus metus ar dar ilgiau. Atrodo, kad šiais laikais susisiekimas
ypač ištobulėjo, praktiškai visi
turi automobilius, kurie padeda
greitai ir komfortabiliai pasiekti tolimiausias vietas, bet laiko
žmonės turi vis mažiau. Visi apsivertę darbais, nesustodami skuba ir lekia paskendę rūpesčiuose,
kasdienybės rutinoje ir išmaniųjų
technologijų pelkėse.
Atrodo, nors per Visus šventuosius ir Vėlines būtų laikas ne
tik aplankyti tau svarbių ir artimų
žmonių kapus, bet ir laikas susimąstyti apie itin laikiną ir trapią
mūsų būtį. Juk kokios paprastos,
menkos, apgailėtinos ir net juokingos yra mūsų problemos prieš
amžinybę. Kiek daug bereikalingo laiko, pastangų ir sveikatos
žmogui kainuoja rūpinimasis
kuo didesne materialine gerove.
Atrodytų, lyg žmogus ruoštųsi
gyventi amžinai ar bent kelis šimtus metų.
Mažų mažiausiai keistai atrodo
pernelyg didelis kapų puošimas ir

jų pavertimas kokio nors prabangaus akmens monumentu ar pavyzdingai puoselėjamu darželiu.
Netgi vyksta lenktyniavimas, kas
pastatys įspūdingesnį paminklą ar
pasodins kuo ypatingesnį darželį.
Jau net pasitaiko tokių kuriozinių
atvejų, kad kelių tonų granito ar
kokio kito akmens luitą artimieji
pastatę apdraudžia – tiek daug jis
kainuoja! Juk reikia ant velionio
kapo užritinti kuo didesnį akmenį,
kad tik jis neišlįstų. Apskritai, tenka pastebėti, kad lietuviai labiau
myli mirusiuosius, o ne gyvus. Juk
turėtų būti atvirkščiai. Tad galima
įtarti, kad kuo didesnis ir prašmatnesnis antkapis, tuo mažiau
velionis patyrė meilės iš artimųjų
būdamas gyvas. Tie paminklai ir
darželiai kartais net parodo žmonių pasipuikavimą prieš kitus: štai
pažiūrėkite, koks aš geras, padorus ir mielas krikščionis – tai ne
jūs! Iš tikrųjų artimieji kelių tonų
antkapius stato ne tiek velioniui,
ne tik pasipuikavimui prieš kitus,
bet sau ir savo tuštybei.
Seniai laikas mums visiems
pasimokyti iš amerikiečių, škotų, skandinavų ar kitų protingai
praktiškų vakariečių. Šiose šalyse antkapiai maži, kuklūs, šalia
vienas kitas gėlės žiedas, ir viskas. Net itin įžymių ir pasakiškai
turtingų žmonių antkapiai nėra

Adomo Žilinsko piešinys.
didesni ar puošnesni už paprastų
eilinių žmonių. Juk prieš Dievą
visi esame lygūs. Bet gal mes
tiesiog dabar išgyvename tokį
metą, kai karaliauja materialinės
vertybės, kurios užgožia žymiai
svarbesnį dvasinį pasaulį. Kaip
dažnai mes girdime dejuojant,
kad vis dar blogai gyvename! Važinėjame gerais automobiliais, o
nereta šeima jų turi net kelis. Kasdien valgome sočiai ir kiek lenda, esame apsirengę patogiais ir
madingais rūbais. Kažkaip neteko
tarp tų žmonių, kurie vis skundžiasi prastu gyvenimu, matyti

skurdo. Kalbantys apie dabartinį blogą gyvenimą varo Dievą
į medį. Galima garantuoti, kad
jie nematė blogo gyvenimo, nes
neturi su kuo palyginti dabartinės
savo padėties.
Nors lapkričio pradžioje lankydami artimųjų ir giminių kapus, pagalvokime apie amžinas
vertybes ir nesukime galvos dėl
riebesnio kąsnio ar prabangesnio
automobilio. Prisiminkime išėjusiuosius, pasimokykime iš jų
gyvenimo išminties, padėkokime
už tai, kad jie saugo kiekvieną
mūsų žingsnį.

•

Padegtas Lazdijų miesto gyventojas neišgyveno
Alius Mikelionis
Spalio 12 dieną Lazdijus ir visą
Lietuvą sukrėtė itin brutalus ir
žiaurus plėšimas. Apie 13 val.
Lazdijuose, Kauno gatvėje, į
gyvenamąjį namą įsiveržę trys
kaukėti vyriškiai surišo namuose
buvusias 36-erių metų moterį ir
trylikametę jos dukrą, taip pat į
namus grįžusį 43-ejų metų namo
savininką. Grasindami daiktu,
panašiu į pistoletą, reikalavo pinigų, moteriai nuo pirštų numovė
ir pasiėmė du auksinius žiedus, iš
piniginės pagrobė du šimtus eurų.
Kaukėti asmenys apipylė namo
savininką, įtariama, degiu skysčiu
ir jį padegė. Kilus gaisrui užpuolikai pasišalino. Namo savininkas
dėl nudegimų pristatytas į Lazdijų
ligoninę, vėliau pervežtas į Kau-

no klinikų reanimacijos skyrių,
tačiau, deja, medikams gyvybės
išgelbėti nepavyko. Policijoje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo ir plėšimo, panašu, bus perkvalifikuotas
į nužudymą. Dėl to sprendimą
turės priimti prokuroras. Spalio
15 dieną spaudos konferencijoje
dalyvavęs Alytaus apskrities VPK
viršininkas A. Jurgelevičius pateikė daugiau nusikaltimo detalių.
„Po gauto pranešimo apie šį įvykį buvo įvestas planas „Skydas“.
Kitos dienos rytą apie penktą valandą vienas įtariamasis nusikaltimo
padarymu buvo sulaikytas Vilniaus
apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos
nusikaltimų nuosavybei tyrimo
valdybos pareigūnų. 28 metų vyras

REIKIA
KOMPOSTO?

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

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

yra teistas ir policijai žinomas už
sukčiavimus ir viešosios tvarkos
pažeidimus. Apie 8.30 val. Lazdijų rajone, bendradarbiaujant su
Valstybės sienos apsaugos tarnybos
pareigūnais, buvo sulaikytas antras
įtariamasis. Tos pačios dienos 15
valandą Varėnos rajone buvo sulaikytas trečias įtariamasis, kuris dalyvavo šiame nusikaltime. Tie vyrai teisti už įvairias nusikalstamas
veikas: už sveikatos sutrikdymą,
už neteisėtą disponavimą narkotinėmis priemonėmis, už viešosios
tvarkos pažeidimus.
Ieškant įtariamųjų talkino Lietuvos kriminalinės policijos biuras, Lenkijos kolegos, nes, kaip
žinome, nusikaltimas buvo padarytas pasienyje. Spalio 14 dieną
apie 17 valandą Vilniuje buvo
sulaikytas ketvirtasis ir paskutinis tame nusikaltime dalyvavęs
asmuo, tai dvidešimtmetis, kuris
iki tol nebuvo pakliuvęs į teisėsaugos akiratį.
Įtariamiesiems paskirtos kardomosios priemonės – trys mėnesiai suėmimo. Pavyko nustatyti,
kad grupė nusikaltimą planavo iš
anksto, buvo pasiruošę, įsigiję visas priemones. Nusikaltimo metu
turėjo, kaip vėliau paaiškėjo, orinį
pistoletą. Šoko būsenos sunku
žmonėms atskirti, ar tai orinis,
ar tikras ginklas.
Dėl šių nusikalstamų veikų
pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl
sunkaus sveikatos sutrikdymo.
Jiems gresia iki 12 metų laisvės

A. Jurgelevičius, Alytaus apskrities VPK viršininkas.
atėmimo. Už dalyvavimą nusikaltime organizuotoje grupėje
Baudžiamasis kodeksas numato
laisvės atėmimą iki 10 metų. Abu
šie nusikaltimai yra sunkūs. Nei
vienas nesipriešino sulaikymui.
Susiklosčius jiems nepalankioms
aplinkybėms nusikaltėliai Kauno
g. paliko automobilį.
„Nukentėjusysis taip pat žinomas policijai, yra tris kartus
teistas už neteisėtą disponavimą
akcizinėmis prekėmis. Koks motyvas, atsakyti negaliu. Nusikaltimo metu name buvusi nepilnametė ir jos motina nenukentėjo,

bet patyrė didelį šoką. Prieš jas
smurtas nebuvo naudojamas.
Negaliu atskleisti, ar nukentėjusįjį ir nusikaltėlius siejo kokia
nors veikla, tai ikiteisminio tyrimo medžiaga. Taip, tai žiaurus
ir labai įžūlus nusikaltimas, mat
dienos metu įsiveržti į namą, kada
ir nepilnametis vaikas namuose...“ – spalio 15 dieną kraupaus
nusikaltimo, pasibaigusio aukos
mirtimi, aplinkybes komentavo
Alytaus apskrities VPK viršininkas A. Jurgelevičius.

•
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Apie politikos girnas
Nemalonu, kad prieš kelias dienas Lazdijų krašte įvyko keletas, manau, mažų nesusipratimų.
Stengdamiesi agituoti už mane ir
vadovaudamiesi žemiška logika,
žmonės visai ne iš piktos valios
ne tiems padalino kalendoriukus
ar pakabino galbūt ne visai tinkamoje politinei reklamai vietoje
– autobusų stotelėje šalia gausių
skelbimų ir politikų portretų ar
ant privačios parduotuvės – mano
padėkos rinkėjams plakatą. Nesmerkiu ir suprantu taipogi ir
oponento rėmėjų persistengimą,

manyčiau, tikrai netinkamoje
vietoje politinei reklamai – ant
Veisiejų turgaus paviljono, Seirijų
turgaus pastato sienų – sukabintus plakatus. Tai tikrai žmogiškai
suprantamos klaidelės.
Gavęs žinią apie galimai ne ten
pakabintus ir tik kelias valandas
kabėjusius plakatus, pasirūpinau
skubiu jų pašalinimu.
Noriu tikėtis, kad rinkimai į
Seimą Lazdijų krašte netaps susipriešinimo, kaltinimų, įtarinėjimų
ar kiršinimo priemone.
Labai atsiprašau visų žmonių,

kurie, vedami gerų ketinimų ir
tobulai nežinodami netobulų
rinkiminės kampanijos įstatymų,
pakliuvo į nepelnyto pažeminimo, kaltinimų ir gal net patyčių
politikos girnas.
Aš labai vertinu pasitikėjimą, pagarbą bei gebėjimą tartis. Tikiu, kad
mes drauge šiuo keliu eisime.
Pagarbiai Zenonas Streikus
Seimo narys, kandidatas
Jotvingių vienmandatėje
rinkimų apygardoje
Politinė reklama apmokėta iš LVŽS
rinkimų sąskaitos. Užs. Nr. 34

Zenonas Streikus.

Rūpinkimės ne tik savo fizine, bet ir emocine sveikata
Žmonių reakcijos į pandemiją – sudėtingos ir labai skirtingos,
o labiausiai tai lemia asmeninės problemos, su kuriomis teko
susidurti. Tačiau juk visi mes patyrėme daug iššūkių – reikėjo
pertvarkyti savo darbo dieną, atšaukti keliones, svarbias šventes
ir keisti savo planus, pereiti prie nuotolinio mokymo ar mokymosi, išmokti laikytis naujų taisyklių ir begalę kitų dalykų, todėl
nenuostabu, kad pamiršome rūpintis savo emocine sveikata.
Kaip teigia socialinių mokslų daktarė, psichologė Ksenija
Čunichina, šiuo neeiliniu laikotarpiu svarbiausia mokytis ugdyti savo psichologinį atsparumą, bet kartu išlikti ir sąmoningu
piliečiu – suprasti galimas savojo elgesio pasekmes ne tik sau,
bet ir visai aplinkai.

Vieniems — stresas, kitiems
— pagerėjimas
Pasak VU Psichologijos instituto mokslininkų, prasidėjus
karantinui, žmonių psichologinė būsena keitėsi skirtingai
– vieniems tai buvo labai didelis
stresas, o kitų savijauta netgi
pagerėjo. Emocinės būsenos pablogėjimas dažniau buvo būdingas mokiniams ir studentams, o
taip pat žmonėms, kurie prasčiau vertino savo ekonomines
pajamas.
„Visi mes mėgstame pastovumą ir retas kuris teigiamai
vertina panašius pokyčius, kadangi jie buvo susiję su didele
nežinomybe. Kalbėdami apie
žmonių reakcijas, turime suprasti, kad kiekvienas savo aplinkoje

ria“, – prideda psichologė.
Specialistės teigimu, reikia
priimti tai, kad labai toli į priekį planuoti nebegalime, todėl
pasistenkime orientuotis į pozityvius pokyčius, atsakyti sau
į klausimus: ko aš išmokau šiuo
periodu, kas padėjo man įveikti
iššūkius ir kaip ši patirtis mane
praturtino?

turime skirtingų resursų, todėl tai,
kas vienam sukėlė baimę, kitam
gali sukelti pyktį, o trečio visai
nepaliesti“, – teigia psichologė
K. Čunichina.

„Informacinės dietos“
nauda
Pastaruoju laikotarpiu labiausiai
išryškėjo dvi žmonių grupės –
vieni pernelyg įtemptai seka visas
koronaviruso naujienas, o tai daro
neigiamą įtaką jų psichologinei
būklei, o kiti, priešingai, – tiki
mokslu nepagrįstomis teorijomis
ir visiškai neįvertina šio viruso
grėsmės.
Žmonėms, kurie patiria didelį
nerimą dėl to, kad nuolat seka
visas naujienas, susijusias su
koronaviruso plitimu, patariama

Psichologės teigimu, svarbu ugdyti savo psichologinį atsparumą, bet
kartu išlikti sąmoningu piliečiu — suprasti galimas savo elgesio pasekmes
aplinkai. (Monikos Penkutės nuotr.)
laikytis „informacinės dietos“.
„Tokį norą viską žinoti galima
suprasti – po juo slepiasi įsitikinimas, kad jeigu viską žinosiu,
galėsiu sukontroliuoti situaciją,
pavyzdžiui, nesusirgti, apsisaugoti, apsaugoti savo šeimą“, –
aiškina psichologė.
Tiesa, didelis dėmesys šiai
temai lengvai užvaldo žmogų ir
jis tampa selektyviai dėmesingas
neigiamai informacijai, nebesugeba įvertinti realaus pavojaus. Tai
gali skatinti dar didesnį nerimą ir
obsesyvias mintis, kompulsyvų
elgesį, todėl vertėtų išmokti atsirinkti informaciją ir skaityti tik
patikimus oficialius šaltinius.
„Mes gyvename tokiu laiku,
kai atsirinkti teisingą informaciją
apie bet ką, taip pat ir koronavirusą, yra sudėtinga, todėl itin
svarbu tikrinti bet kokios teorijos
patikimumą, šaltinį, kuris ją pateikia. Patikėti sąmokslo teorija

yra gerokai lengviau negu atrinkti
patikimą informaciją tarp tokios
gausos. Tada sutapimai pradedami vertinti kaip tokią teoriją
patvirtinantys faktai, nors taip iš
tiesų nėra“, – teigia psichologė
ir tiems, kurie nesureikšmina
koronaviruso grėsmės, pataria
atsakingai laikytis Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijų – nepamiršti dažniau plauti
rankų, laikytis saugaus atstumo,
dėvėti kaukes.

Nuoširdus kontaktas su
artimaisiais
Visų svarbiausia šiuo laikotarpiu
– išlikti sąmoningiems ir stebėti
save, savo ir artimųjų emocinius
pokyčius. „Dabar visiems mums
nelengva ir kiekvienas turime teisę į įvairiausius jausmus, todėl
reikėtų palaikyti nuoširdų ryšį su
artimaisiais ir itin atsargiai vertinti iššūkius, su kuriais jie susidu-

Sąmoningas psichologinis
atsparumas
Patariama mokytis ugdyti savo
psichologinį atsparumą, o tam
gali padėti įvairiausi būdai, tokie
kaip dėkingumo praktikos, meditacijos ar kreipimasis pagalbos
į specialistus.
Be to, svarbu pasirūpinti savo
kūnu – fiziniai pratimai, bėgimas
ar net pasivaikščiojimas skatina mūsų kūną gaminti laimės
hormonus, o tai suteikia mums
stiprybės ir kitose srityse.
„Šiuo laikotarpiu tikrai svarbu, kad išmoktume galvoti ne
tik apie save, bet ir apie kitus,
suprasti savo elgesio pasekmes
ne tik sau, bet ir kitiems. Tuomet visų apribojimų ir higienos
taisyklių laikysimės ne dėl didelių bausmių, o dėl savęs, artimo
žmogaus ir aplinkos“, – teigia
psichologė K. Čunichina.
Taip pat primenama, kad šalyje veikia nemokama emocinės
paramos telefonu linija 1809,
todėl piliečiai raginami nedelsti
ir kreiptis pagalbos.
Užs. Nr. 15

— Lazdijų krašto naujienų savaitraštis
Nuo šiol prenumeruoti leidinius galite ne tik Lietuvos pašto ar „PayPost“ skyriuose, bet ir telefonu
8 700 55 400 bei internetu, www.prenumerata.lt, www.prenumeruok.lt

Tel. pasiteirauti 8 670 38882.
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Ačiū, kad rūšiuojate maisto atliekas, bet stiklainius meskite atskirai
Maisto atliekų konteineriai
nebestovi tušti – gyventojai išrūšiuoja vis daugiau
maisto atliekų. Už tai
Alytaus regiono atliekų
tvarkymo centras jiems
nuoširdžiai dėkoja.

Tačiau dar neretai pasitaiko,
kad maisto atliekos į jų konteinerius išmetamos kartu su tara:
plastiko pakuotėmis, stiklainiais,
kuriuose – uogienių, konservuotų
vaisių, daržovių, įvairių mišrainių
ar kitų maisto produktų likučiai.
Taip daryti negalima.
Visus naudojimui netinkamus
maisto produktus ir jų likučius
prieš išmetant reikia išimti iš
stiklainių ar plastikinių dėžučių
ir viską mesti atskirai: maisto
likučius – į maisto atliekų konteinerius, dėžutes į plastiko ar
pakuočių konteinerius, stiklainius – į stiklo.
Į maisto atliekų konteinerius
galima mesti tik perdirbimui
tinkamas popierines dėžutes nuo

picų, tortų ir pan.
„Daugiausia problemų kelia
kartu su maisto atliekomis išmetami stiklainiai. Surenkant, išpilant
atliekas, jie sudūžta ir smulkios
šukės, kurių technologinio proceso metu neįmanoma pašalinti,
susimaišo su maisto atliekomis,
iš kurių gaminamas kompostas,
o į jį patenka tos smulkios sudužusių stiklainių šukės“, – sakė
Martynas Krasauskas, Alytaus
regiono atliekų tvarkymo centro
(ARATC) Atliekų tvarkymo paslaugų organizavimo ir kontrolės
padalinio vadovas.
Jis priminė, kad atliekų tvarkymas yra ilgas procesas ir kiekviename jo etape dalyvauja žmonės,
kuriems tenka surinkti, išvežti,
prižiūrėti įrenginius, atskiriančius ir apdorojančius įvairių rūšių
atliekas. Kuo geriau kiekvienas
mūsų išrūšiuojame savo atliekas
namuose, tuo saugesnis yra visų
tų žmonių, kurie dalyvauja tolesniame jų tvarkymo procese,
darbas.

Į maisto atliekas įsimaišiusios
plastiko pakuotės technologinio
proceso metu yra atskiriamos lengviau nei stiklas, tačiau visas pakuotes reikia rinkti atskirai. Prieš
išmetant stiklainių ar dėžučių nuo
maisto švariai išplauti nebūtina,
tik reikia pašalinti maisto bei gėrimų likučius.
Maisto atliekos atskirai jau yra
surenkamos penkiose iš Alytaus
regiono atliekų tvarkymo sistemos savivaldybių. Neabejotini
lyderiai šioje srityje yra Alytaus
miesto gyventojai, kurie jau praėjusiais metais išrūšiavo daugiau
kaip 400 tonų maisto atliekų, o
per devynis šių metų mėnesius
Alytaus mieste surinktų maisto
atliekų kiekis padidėjo 6 kartus!
Alytiškius vejasi ir Birštonas
– čia išrūšiuotų maisto atliekų
kiekis, lyginant su praėjusiais
metais, išaugo penkis kartus, o
Druskininkų, Lazdijų rajono ir
Prienų rajono savivaldybėse jis
padidėjo po 3 kartus.
„Tai yra didžiulis postūmis į

Į maisto atliekų konteinerius reikia mesti tik maisto likučius — be stiklainių
ar kitų pakuočių. (ARATC nuotr.)
priekį, rodantis didėjantį žmonių
sąmoningumą, atsakomybę bei
saugios aplinkos troškimą, nes
tik rūšiuojant atliekas pirminėje
stadijoje, įmanoma jas saugiai

Piliečiai raginami pasinaudoti galimybe
nemokamai pagerinti psichikos sveikatą
gautų reikiamą pagalbą, net
jei neserga konkrečia psichikos liga, laiku išspręstų aktualias psichologines problemas
ir taip užkirstų kelią galimam
sveikatos sutrikimui“, – sako
ministras.

Siekiant mažinti ilgalaikes neigiamas koronaviruso pandemijos
pasekmes, Lietuvos
Respublikos sveikatos
apsaugos ministerija atkreipia piliečių
dėmesį į psichikos
sveikatos gerinimą,
vykdomas iniciatyvas
ir teikiamą nemokamą
emocinę ir psichologinę pagalbą visoje Lietuvoje.
Mobiliosios krizių
įveikimo komandos
Nuo spalio 12 d. dalyje Vilniaus ir Kauno apskritims
priklausančių savivaldybių
pradeda veikti mobiliosios
psichologinių krizių įveikimo
komandos.
Psichologinę pagalbą bus
galima gauti žmonėms, bendruomenėms ar kolektyvams,
kurie susidūrė su įvykiais, kėlusiais grėsmę žmogaus sveikatai ar gyvybei, pavyzdžiui,
artimojo ar bendradarbio
ūmios psichozės, savižudybės, bandymo ar grasinimo
žudytis atvejais, patyrus šoką
po įvykusio nelaimingo atsitikimo ar avarijos, kuriame
nukentėjo ar žuvo žmonės,
esant galimybei, ir kitų krizių atvejais.
Mobiliosios komandos padės ne tik išgyventi ir geriau
suprasti su krize susijusius
jausmus, bet ir sudaryti artimiausių krizės valdymo veiksmų planą.
Vilniaus apskrityje jos
dirbs Vilniaus, Vilniaus rajono, Elektrėnų, Šalčininkų,

Emocinė ir psichologinė pagalba Lietuvoje yra nemokama, todėl
sunegalavus vertėtų nedelsti ir laiku išspręsti aktualias psichologines
problemas. („Santarvės“ arch. (Elta) nuotr.)

Širvintų, Švenčionių, Trakų
bei Ukmergės savivaldybėse,
o Kauno apskrityje – Kauno
miesto, Birštono, Kauno, Kėdainių, Kaišiadorių, Jonavos,
Prienų bei Raseinių savivaldybėse.
Su specialistais galima susisiekti kasdien nuo 8 iki 20 val.,
įskaitant savaitgalius, mob. tel.
8 616 22 252, el. paštu mobilikomanda@krizesiveikimas.lt.
Prašyti tokios pagalbos galės įstaigos, bendruomenės,
savivaldybės, seniūnijos,
švietimo įstaigos, visuomeninės organizacijos, kurių
nariai patiria krizinį įvykį.
Individualaus krizinio konsultavimo paslaugos galės
būti teikiamos ir kitiems besikreipiantiems, kurie išgyvena
kitokias krizes. Tiesa, tokia
pagalba galės būti suteikta
tik tais atvejais, jei tuo metu
mobiliosios komandos nebus
užimtos anksčiau išvardintais
atvejais.

Daugiau nemokamų
konsultacijų
Nuo šiol nemokamą psichologų
konsultaciją gali gauti gyventojai,
susidūrę su koronaviruso situacijos sukeltu stresu, nerimu ir kitais
psichologiniais sunkumais.
Atkreipiamas dėmesys, kad
šiai paslaugai nereikia specialaus gydytojo siuntimo, užtenka
tik paskambinti į artimiausią
Visuomenės sveikatos biurą,
užsiregistruoti ir atvykti sutartu
laiku, o esant poreikiui, konsultacija gali būti ir anoniminė.
Anot sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos, karantino metu buvo ypač stipriai
išaugęs skaičius gyventojų, patiriančių nerimą, pyktį ar neviltį, siejamą su sveikatos būkle,
asmenine finansine situacija,
neapibrėžtumu. Nors šiuo metu
situacija pagerėjo, bet vis dar
reikalinga profesionalų pagalba, nes visuomenės psichikos
būklė išlieka prasta.
„Labai svarbu, kad žmonės

Pagalba tėvams
Higienos instituto koordinuojamas projektas „Neįtikėtini
metai“ vyks net trylikoje šalies
savivaldybių ir padės tėvams,
auginantiems vaikus, turinčius
elgesio ir emocinių sunkumų,
rasti atsakymus į kylančius
klausimus dėl netinkamo atžalos elgesio, bendravimo, jos
auklėjimo ir kitų rūpesčių.
Kaip teigia šio projekto vadovė
Neringa Pieslikaitė, ši programa
ne tik suteikia auklėjimo įgūdžių
tėvams, auginantiems elgesio
sunkumų turinčius vaikus, bet ir
užkerta kelią tolesniam problemų progresavimui. Tikimasi, kad
įgyvendinamas projektas padės
Lietuvoje skatinti kokybiškesnį
vaikų ir tėvų santykių vystymą
ir kartu pagerins mažųjų šalies
piliečių psichikos sveikatą ir
šeimų gerovę.
Vilniaus m., Kauno m., Klaipėdos m., Šiaulių m., Panevėžio
m. ir Marijampolės savivaldybėse spalio mėnesį planuojama
pradėti vesti mokymus tėvų,
auginančių 3–6 m. vaikus,
kurie turi elgesio sunkumų,
grupėms. Atsižvelgiant į pandeminę situaciją, kiekvienoje
savivaldybėje, esant poreikiui,
mokymai tėvams vyks nuotoliniu būdu. Antrame projekto
etape 2021 m. sausį tokie mokymai numatomi ir kitose šalies
savivaldybėse.

sutvarkyti“, – kalbėjo ARATC
Atliekų tvarkymo paslaugų organizavimo ir kontrolės padalinio
vadovas M. Krasauskas.
ARATC inf.

•

Pagalbasau.lt — emocinės
sveikatos link
Jau pradėjo veikti interneto
svetainė www.pagalbasau.lt,
kurioje vienoje vietoje galima rasti aktualią ir patikimą
informaciją apie emocinę sveikatą, prieinamą psichologinę
pagalbą, pritaikytą COVID19 pandemijos poreikiams, ir
ne tik.
Šiame puslapyje suteikiama informacija apie psichologinius sutrikimus, savęs
ir savo emocijų pažinimą,
taip pat galima atlikti geros
savijautos testą, pagalbos
žemėlapyje rasti visas šalies
psichikos sveikatos priežiūros
įstaigas, susipažinti su rekomendacijomis gyventojams,
specialistams ir organizacijoms ar teisiniais apribojimais
sergantiems psichikos sveikatos sutrikimais, rasti įvairias
pagalbos linijas, kuriomis
galima paskambinti visada,
kai reikia ir norisi pasikalbėti.
Pagrindinė emocinės paramos
linija – 1809, o skubi pagalba suteikiama paskambinus
112.
Pajutus pirmuosius signalus, vertėtų atminti, kad tu nesi
vienas, ir nedelsiant kreiptis
pagalbos. Juk emocinę ir psichologinę pagalbą kiekvienas
asmuo gali gauti nemokamai
visoje Lietuvoje, todėl piliečiai ypač raginami pasinaudoti
visomis psichikos sveikatos
gerinimo galimybėmis.
Užs. Nr. 14
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Prieš įstatymų pažeidimus demaskavusį
architektą — valdžios sunkioji artilerija
»Atkelta iš 1 psl.

dešimtį hektarų žemės. Tokiems
planams pasipriešino rajono vyriausiasis architektas.
R. Vyšniausko nuomone, tokio dydžio objekto atsiradimas
sudarkytų kraštovaizdį, pažeistų
galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.
Rajono valdžia, tikėdamasi
pasigirti verslo investicijomis į
Lazdijų rajoną, akivaizdžiai rėmė
šį verslo projektą, todėl principinga vyriausiojo architekto pozicija valdžios atstovams sukėlė
pasipiktinimą. Lazdijų rajono
vadovai įvairiais būdais bandė
priversti architektą pasirašyti po
šiuo projektu, tačiau jis buvo principingas, vadovavosi įstatymais ir
savo profesine savigarba.
Su šiuo projektu susijusias peripetijas architektas išdėstė trijuose savo rašiniuose, publikuotuose
„Dzūkų žiniose”, ši situacija buvo
nušviesta ir per vieną iš Lietuvos
televizijų.
Matydami, kad nepavyks priversti architekto patvirtinti įstatymus pažeidžiantį projektą, rajono
valdžia nusprendė ieškoti lazdos,
kaip išvaryti neparankų architektą
iš savivaldybės rūmų – surinkti skundus dėl neva jo padarytų
pažeidimų, pareikšti papeikimus
ir paskui atleisti iš darbo. O jau
po, kaip sakoma, laisvė papūgoms
– būtų galima be trukdžių įgyvendinti savo ir verslininkų planus.

Direktorė sudarė komisiją
Administracijos direktorė Ilona
Šaparauskienė birželio pradžioje sudarė komisiją, kuri turėjo
įvertinti galimą vyr. architekto
tarnybinį nusižengimą. Komisijai vadovavo administracijos
direktoriaus pavaduotojas Saulius
Petrauskas.
R. Vyšniauskui buvo pateikti
keturi kaltinimai: jo vadovaujamo
skyriaus darbuotojai neva patiria
įtampą ir psichologinį spaudimą,
vyr. architektas neva nekonsultuoja į jį besikreipiančių klientų,
taip pat prisiminta tai, kad vieną
dieną jis atvyko į darbą su žmona,
o skyriaus darbuotojai ją mokė
dirbti kompiuteriu, kad architektas nerodo iniciatyvos dirbti
su tam tikromis informacinėmis
sistemomis.
Nors R. Vyšniauskas pateikė
detalius paaiškinimus dėl jo neva
padarytų nusižengimų, komisija į
tai nekreipė dėmesio ir pripažino
jį padarius tarnybinį nusižengimą.
Remdamasi komisijos išvadomis,
administracijos direktorė skyrė
R. Vyšniauskui tarnybinę nuo-

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

baudą – griežtą papeikimą.

Rengė dar vieną nuobaudą
Kadangi šios nuobaudos neužteko
R. Vyšniauską atleisti iš pareigų,
galimai buvo nuspręsta, jog architektui reikia įrašyti dar vieną
griežtą papeikimą.
Rugsėjo 4 dieną administracijos direktorė Ilona Šaparauskienė sudarė komisiją ištirti
R. Vyšniausko galimai padarytą
tarnybinį nusižengimą. Ji rėmėsi kauniečio G. Rožuko skundu,
kuris pasiskundė rajono valdžiai,
kad R. Vyšniauskas nepritarė detaliojo plano Meteliuose pakeitimams. Taip pat buvo gautas ir
„Mockavos terminalo“ raštas, jog
R. Vyšniauskas laiku nesuderino
parengto projekto.
Kadangi rugsėjį R. Vyšniauskas
buvo įrašytas į kandidatų į Seimą
sąrašus, jis rinkimų laikotarpiu
įgijo teisinę neliečiamybę, tai, ko
gero, galėjo sustabdyti rajono valdžios planus greituoju būdu atsikratyti neparankiu architektu.
Nors kai kurie rajono vadovai
bandė aiškinti, jog komisijų sudarymai dėl tariamų R. Vyšniausko tarnybinių nusižengimų neturi
nieko bendra su jo nepritarimu
saulės elektrinių steigimui šalia
Lazdijų, tačiau pateikiamų kaltinimų dėl tarnybinių nusižengimų
turinys kelia šypseną net valstybės tarnybos subtilybių neišmanantiems žmonėms.
Pasamdė brangiausius
advokatus
R. Vyšniauskas apskundė teismui
jam skirtą griežtą papeikimą ir
prašė teismo jį panaikinti kaip
nepagrįstą.
Tada Lazdijų rajono savivaldybės vadovai prieš R. Vyšniauską
metė sunkiąją teisinę artileriją.
Teismui įrodyti, jog griežtas papeikimas R. Vyšniauskui buvo
paskirtas pagrįstai, buvo pasitelkta viena iš brangiausių advokatų
kontorų Lietuvoje (pavadinimas
redakcijai žinomas). Šios profesionalios, bet brangiai kainuojančios kontoros advokatai teismuose gina didžiausias Lietuvos
ir užsienio įmones, ten ginčijami
milijoniniai sandoriai ir sprendžiamos kitos su aukštuoju teisiniu pilotažu susijusios bylos.
Lazdijų rajono savivaldybė su
šia teisine firma sudarė teisinio
konsultavimo sutartį, kuri įvertinta beveik 10 tūkst. eurų. Vienos
valandos konsultacija su PVM
kainuoja beveik 200 eurų. Ir tai
tik už savivaldybės konsultavimą, kovojant prieš R. Vyšniauską

teisme.
Galima tik numanyti, koks didelis yra Lazdijų rajono vadovų
noras atsikratyti R. Vyšniausku,
kad negailima advokatams tokių
įspūdingų rajono mokesčių mokėtojų pinigų.

Inspekcijos smūgis rajono
valdžiai
Principingas architektas su rajono
valdžios galimais įstatymų pažeidimais, suteikiant leidimus saulės
jėgainių įrengimui, supažindino
Lietuvos architektų bendruomenę, valstybines institucijas,
prokuratūrą, Specialiųjų tyrimų
tarnybą.
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie
Aplinkos ministerijos (toliau –
Statybos inspekcija) 2020 metų
rugpjūčio mėnesį atliko statybą
leidžiančių dokumentų išdavimo
teisėtumo, prisijungimo sąlygų ir
specialiųjų reikalavimų, išdavimo
terminų laikymosi patikrinimą
jau veikiančioje Buktos saulės
elektrinėje.
Patikrinimo akte nustatyti net
šeši pažeidimai, dėl kurių taikoma
administracinė atsakomybė.
Spalio 8 dieną Statybos inspekcija nusprendė kreiptis į teismą
dėl Buktos saulės elektrinės SLD
(statybą leidžiančio dokumento)
panaikinimo.
Panaikinus statybos leidimą,
saulės elektrinę tektų išmontuoti.
Informavo Specialiųjų
tyrimų tarnybą
Praėjusią savaitę Statybos inspekcija apie Buktos saulės elektrinės
statybos leidimo išdavimo patikrinimą informavo Specialiųjų
tyrimų tarnybą. Cituojame inspekcijos direktoriaus Raimondo
Dagio pranešimą:
„(...)Statybos įstatymo 27
straipsnio 24 dalyje nurodyta,
kad bylose dėl išduotų statybą
leidžiančių dokumentų galiojimo
panaikinimo atsakovais laikomi
asmenys, pritarę statybą leidžiančio dokumento išdavimui, ir šiuos
dokumentus išdavę subjektai. Neteisėtai išduoto SLD atsakingu
asmeniu laikytina Savivaldybės
administracija, išdavusi neteisėtą
SLD.
Inspekcija 2020-09-21 privalomuoju nurodymu Nr. PN-1220
kreipėsi į Savivaldybės administraciją, informuodama apie nustatytus pažeidimus ir prašydama nurodyti įgalioto valstybės
tarnautojo, kuris atsakingas už
SLD išdavimą, vardą ir pavardę

Antspaudų gamyba
pagal užsakymą

bei pateikti šio asmens pareigybės
aprašymą.
Savivaldybės administracija
2020-09-25 raštu Nr. 1-2847 informavo, kad SLD išdavė Architektūros ir teritorijų planavimo
skyriaus vyriausioji specialistė
Renata Muliuolienė (toliau –
R. Muliuolienė).
(...) Pažymime, kad vadovaudamiesi Aprašo 26 punktu
Savivaldybės administracijai
pateiksime akto nuorašą. Prašymus išduoti SLD ir statinio
Projektą tikrinusiam asmeniui
– R. Muliuolienei, pažeidusiai
STR 1.05.01:2017 13.2 punkte
nustatytą SLD išdavimo tvarką
bei projektų tikrinimo tvarką, nurodytą STR 1.05.01:2017 5 priedo
1.2, 1.7, 1.11 ir 1.13 punktuose,
bus surašytas administracinio nusižengimo, numatyto Lietuvos
Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 362 straipsnio
1 ir 5 dalyse, protokolas“.

Nebus ir kitų elektrinių?
Situacija Lazdijuose rimtai susidomėjo STT, prokuratūra, Statybos inspekcija. Šios institucijos

bandys ieškoti tikrųjų įstatymų
pažeidėjų, bet ne iešmininkų, kurie mokės baudas.
Panašu, jog Lazdijų rajono savivaldybės rožinės svajonės sulaukti verslo investicijų, pažeidinėjant
įstatymus, neturi perspektyvų. Jei
bus panaikintas jau veikiančios
Buktos saulės elektrinės statybų
leidimas, tai kas išdrįs pasirašyti leidimus naujai suplanuotam
saulės jėgainių parkui, kurio
projektuose jau užprogramuotas
įstatymų pažeidimas?
Jei Buktos elektrinė bus sunaikinta, kas kompensuos verslui
patirtus milijoninius nuostolius?
Neteisėtus statybos leidimus išdavusi darbuotoja ar savivaldybė?
Tai gal rajono valdžiai neverta
leisti pinigų teismams, eikvoti
energijos, kad atsikratytų visą šią
netvarką viešumon iškėlusiu architektu? Juk vis tiek saulės elektrinių, kurių projektai pažeidžia
įstatymus, niekas neleis statyti. O
R. Vyšniauskas turi puikių idėjų ir
sakosi žinąs, kaip galima Lazdijus
ištraukti iš liūno.

•

„Dzūkų žinių“ informacija

savaitės komentaras

Feisbuko tinkle

Tekstas redakcijos netaisytas. Paimtas iš FB tinklo.

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

T

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

Rūšiuokite!

10

Dzūkų žinios Nr. 43 / 2020 10 22 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt

KETVIRTADIENIO AIDAS

Aidas Kelionis
Pirmadienį eidamas iš parduotuvės netoli namų, kur auga klevai, pamačiau
kaimynę, spalvotus lapus kraunančią į
didelį juodą krepšį. Pastarasis buvo jau
beveik pilnas. Pasisveikinęs tariau, kad
taip maišas būtų pilnas eurų banknotų.
Ką ten eurų, paimtume ir dolerius, svarus ar net zlotus... Kaimynė atsakė, kad
tuomet išprotėtume. Bet aš pagalvojau,
kad jeigu pasidalintume perpus, gal
tuomet ir su mūsų protais daugmaž
viskas liktų tvarkoj. Dar didysis kombinatorius Ostapas Benderis savo kompanionui Kisai Vorobjaninovui kažkada
sakė: „Kisa, kam jums reikalingi pinigai? Juk jūs neturite fantazijos.“
Galiu lažintis iš riestainio ar barankos
skylės, kad didžioji dalis žmonių, laimėję ar šiaip iš kur nors gavę milžinišką
sumą pinigų, nežinotų, ką su ja daryti.
Kuo didesnė būtų suma, tuo sunkiau
būtų sugalvoti, ką su ja daryti. Čia kalbu ne apie kelis, keliolika, keliasdešimt
ar kelis šimtus tūkstančių eurų. Siūlau svajoti gerokai plačiau ir dosniau.
Kalbėkime apie kelis, keliolika ar net
keliasdešimt milijonų eurų. O kas, jeigu
apie kelis šimtus milijonų ar net kelis
milijardus eurų? Jaučiu, kad beskaitant
šias eilutes daugeliui iš jūsų pasidarė
šilta ar netgi karšta. Man užteko vien
tik užsiminti apie tokias sumas, o jūs
jau sušilote. Kas tuomet būtų, jeigu
sužinotumėte apie 60 milijonų eurų
laimėjimą ar palikimą?

Lietuvos ir pasaulio istorijoje jau yra
buvę atvejų, kai loterijoje buvo laimėtos įspūdingos sumos pinigų. Praėjus
keleriems ar keliolikai metų, žurnalistai
rašė, kaip susiklostė šių laimingųjų likimas. Lietuvos atveju vienos loterijos
laimėtojai, kurie išlošė 400 000 litų, po
gana neilgo laiko finansiškai ir kitomis
prasmėmis atsidūrė daug prastesnėje situacijoje nei buvo iki tol. Pasaulio mastu
tokiu atvejų irgi nemažai. Reiškia, 90
procentų žmonių geriau nežaisti loterijose ar nesitikėti itin dosnaus palikimo,
nes tuomet gyvenimas tik pakryptų blogyn, kaip paradoksaliai ir neįtikėtinai tai
beskambėtų.
Na, bet jeigu taip kartu, bendromis
jėgomis imtume ir pagalvotume, ką
veiktume su trimis šimtais milijonų
eurų? Žinoma, dauguma mestų darbą,
nes kokia prasmė kasdien nuo aštuonių
ryto iki penktos valandos vakaro lenkti
nugarą, pakęsti nuobodžius kolegas ir
klausyti mulkio šefo kvailų nurodymų
ir patyčių. Tuomet būtų gerai nusipirkti
savo darbovietę ir joje tapti bosu. Savo
buvusio viršininko jokiu būdu neatleiskite, o palikite jį dirbti, tik dabar patys jam nurodinėkite ir iš jo tyčiokitės.
Nusipirkite futbolo arba krepšinio klubą. Nusipirkite nuostabią salą su balto
smėlio pliažais kur nors Okeanijoje ar
Karibuose. Įsigykite kavinę ar visą jų
tinklą arba dar geriau – prabangų restoraną ar viešbutį. Net jeigu jūs šiems
tikslams išleisite krūvą pinigų, vis tiek
dar liks didelė krūva. Nežinodami, ką
su ja daryti, tiesiog išdalinkite ją skurstantiems ir vargstantiems. Arba geriau
tai padarykite tik gavę milžinišką sumą,
nes kam jums rūpesčiai su visokiais pavaldiniais, futbolo klubais, egzotiškomis
salomis? Geriau gyventi iš algos, nes
kai išsipildo svajonės ir jų nebelieka,
gyvenimas tampa labai nuobodus ar
net sunkiai pakeliamas. Tad iš tiesų,
mielos ponios ir gerbiami ponai, kam
jums 300 milijonų eurų, juk jūs neturite
fantazijos!

•

Eteris
Ketvirtadienis, spalio 22 d. Saulė teka 8.01, leidžiasi 18.05, dienos ilgumas
10.04. Jaunatis. Vardadieniai: Donatas, Malvina, Severinas, Viltaras, Mingedė, Aliodija, Severas.
LRT TV
2020. 10.2
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 Gimę tą pačią
dieną.
13.00 Pasaulio puodai.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.25 Klausimėlis.lt.
16.45 „Seselė Beti“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
17.55 Kas ir kodėl?
18.25 Klauskite
daktaro.
19.25 Panorama.
19.32 Sportas. Orai.
19.36 Eurolyga per LRT.
19.45 Eurolygos krepšinio
turnyras. Kauno
„Žalgiris“–
„Valencia“.
22.05 Dviračio žinios.
22.35 Piniginės reikalai.
23.00 Premjera. „Degantis pasaulis“.
24.00 „Alpių detektyvai“.
0.45 Klausimėlis.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Klauskite
daktaro.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Gyventi kaime
gera.
2.30 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite.
3.00 Panorama.
3.07 Sportas. Orai.
3.10 Kultūringai su
Nomeda.
4.05 Vakaras su
Edita.
5.00 LRT radijo žinios.
5.05 „Tarnauti ir
ginti“.
LNK
6.30 „Iš širdies į širdį“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Pakvaišusi porelė“.
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 „Nevykėliai po
priedanga“.
0.45 „Išbandymų diena“.
1.45 „Samdomas
žudikas. Nuodėmių
atleidimas“.
3.25 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.

4.55 Alchemija. Švie-

timo amžius.
5.25 RETROSPEKTYVA.
TV3
6.25 „Bakuganas. Kovos

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

Plačiakelnis“.
7.55 Gero vakaro šou.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Sužeisti paukš-

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

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

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

loto“.
22.18 „Spąstai“.
23.50 „Rezidentas“.
0.50 „CSI kriminalistai“.
1.40 „Havajai 5.0“.
2.40 „Paskutinis žmogus

Žemėje“.
3.35 Juokingiausi
Amerikos namų
vaizdeliai.
4.05 „Rezidentas“.
5.00 Ekstrasensų mūšis.

9.30 Kaimo akademija.
10.00 „Vieno nusikaltimo

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

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

Pokalbiai.
18.00 „Dainuok Dzūkija“.
18.30 „Pozicija“.
19.00 Žinios.
19.15 Sportas.
19.18 Orai.
19.20 „Norim žinoti“.
19.51 „Valkauskas“.
20.00 Žinos.
20.15 Sportas.
20.18 Orai.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laikykitės ten.

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

istorija“.
3.20 Laikykitės ten.

Pokalbiai.
4.00 Alfa taškas.
4.25 „Brangioji, aš

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

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

6.02 Vilnius Jazz 2019.
7.00 Gustavo enciklope-

geriausia“.
8.15 „Teisingumo
agentai“.
9.20 „Pėdsakas“.
10.20 „Kobra 11“.
11.25 „Mirtinas ginklas“.
12.30 „CSI. Majamis“.
13.30 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.50 „Teisingumo
agentai“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „Strėlė“.
19.30 „Privatus detektyvas Magnumas“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Spąstai“.
23.20 „Čempionas 3.
Išpirkimas“.
1.20 „Lemtinga diena“.
2.15 „CSI. Majamis“.

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

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

Pokalbiai.
8.00 „Netikėtas teisingumas“.
9.00 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.

dija.

18.50 Klausimėlis.lt.
19.05 Veranda.
19.35 „Devintasis dešim-

tmetis. Užaugę su
televizija“.
20.20 „Pasakojimai iš
Japonijos“.
20.30 7 Kauno dienos.
21.00 Čia – kinas.
21.30 3 minutės iki kino.
21.33 Premjera. „Vila prie
jūros“.
23.15 Šoka Lietuva.
23.30 Euromaxx.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Vilnius Jazz 2019.
1.30 Šoka Lietuva.
1.40 Duokim garo!
3.05 Klausimėlis.
3.20 Literatūros pėdsekys.
3.45 Mokslo sriuba.
4.15 Tarp dalių (ne)
plojama.
4.40 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
5.05 Kultūringai su
Nomeda.
TV1
6.50 „Tėvas Motiejus“.
8.10 „Dvi širdys“.
10.10 „Akloji“.
12.30 „Mentalistas“.
13.30 „Detektyvė Rizoli“.
14.30 „Danė Lovinski“.
15.30 „Naujokai“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Balta – meilės

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

žmogžudystė.
Mirtys Martinikoje“.
23.10 „Paskolinta meilė“.
1.10 „Mano likimas“.
2.55 „Nusikaltimas
prie Baltijos jūros.
Praradimas“.
4.25 „Tėvas Motiejus“.

liai burundukai“.
7.55 „Mija ir aš“.
8.20 Ekologiška.
8.45 Tėčio reikalai.
9.15 Labas rytas,

Lietuva.
11.45 Klausimėlis.lt.
12.00 DW naujienos rusų

kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.

Trembita.
12.40 Literatūros pėd-

sekys.
13.10 Kultūringai su

Nomeda.
14.00 Euromaxx.
14.30 Į sveikatą!
14.55 „Erdvės menas.

Naujas požiūris
į nuostabiąją
tradicinę medieną“.
15.25 „Didžioji paukščių
paslaptis“.
15.50 „Sardinė kosmose“.
16.00 „Alvinas ir patrakėliai burundukai“.
16.15 „Mija ir aš“.
16.40 Gustavo enciklopedija.
17.10 „Dvynukės“.
18.05 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi 3“.

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

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

vaikų“.
12.00 „Univeras. Naujas

bendrikas“.
12.30 „Skorpionas“.
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 „Geležinis

žmogus“.
23.35 „APB“.
1.30 „Skubi pagalba“.
3.25 Pavojingiausi pa-

saulio vairuotojai.
4.00 „Univeras“.
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Eteris
Penktadienis
, spalio 23 d. Saulė teka 8.03, leidžiasi 18.03, dienos ilgumas
10.00. Priešpilnis. Vardadieniai: Sanginas, Ramvydė, Odilija.
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 Vakaras su Edita.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.25 Klausimėlis.lt.
16.45 „Seselė Beti“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Vartotojų kontrolė.
19.30 Beatos virtuvė.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Auksinis protas.
22.55 „Warcraft. Pradžia“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 „Komuna“.
3.00 Panorama.
3.30 Dienos tema.
3.50 Sportas. Orai.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Beatos virtuvė.
5.00 LRT radijo žinios.
5.05 „Tarnauti ir ginti“.
LNK
6.20 „Iš širdies į širdį“.
7.20 „Svaragini. Amžina

draugystė“.
8.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Pakvaišusi porelė“.
12.10 „Būrėja“.
13.30 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Našlaitės“.
15.30 „Juodvarnis“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 „Mirties troškimas“.
23.15 „Niekada nepasiduok 2“.
1.25 „Nevykėliai po
priedanga“.
3.15 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
4.45 „Kalnietis“.
TV3
6.25 „Bakuganas. Kovos

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

Plačiakelnis“.

šeštadienis
, spalio 24 d. Saulė teka 8.05, leidžiasi 18.01, dienos ilgumas 9.56.
Priešpilnis. Vardadieniai: Antanas, Daugailas, Švitrigailė, Rapolas, Gilbertas.

17.20 „Kenoloto“.
17.22 TV Pagalba.
17.55 Namų idėja su

LRT TV
2020. 10.
6.00 Lietuvos Respu-

IKEA.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 „Ledynmetis.
Susidūrimas“.
21.15 „Persijos princas.
Laiko smiltys“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Persijos princas.
Laiko smiltys“.
23.45 „Sensacija“.
2.10 „Spąstai“.
3.50 „Ore“.

blikos himnas.
6.02 Pasaulio puodai.
7.00 Išpažinimai.
7.30 Premjera. „Foksteris ir Maksas“.
9.00 Labas rytas,
Lietuva.
11.50 Pasaulio dokumentika. Premjera.
„Paveldas. Sakartvelas“.
12.45 Pasaulio dokumentika. Premjera.
„Primatai. Išlikimo
paslaptys“.
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.
23.10 „Prisiminimai“.
0.45 Euromaxx.
1.15 „Warcraft. Pradžia“.
3.15 Marijus Adomaitis
(Ten Walls). Muzikinis spektaklis
„e-CARMEN“.
Pagal G. Bizet
operą „Karmen“.
4.15 „Jaunasis Montalbanas“.

BTV
6.05 „Strėlė“.
7.05 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.20 „Teisingumo
agentai“.
9.25 „Pėdsakas“.
10.25 „Kobra 11“.
11.30 „Privatus detektyvas Magnumas“.
12.30 „CSI. Majamis“.
13.30 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.50 „Teisingumo
agentai“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „Strėlė“.
19.30 „Amerikietiškos
imtynės“.
21.30 „Krydas. Gimęs
kovoti“.
0.15 „Spąstai“.
2.30 „Lemtinga diena“.
3.15 „CSI. Majamis“.
Dzūkijos TV
5.29 Programa.
5.30 Nauja diena.
6.30 Alfa taškas.
7.00 Laikykitės ten.

Pokalbiai.
8.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
9.00 „Brangioji, aš

perskambinsiu“.
09.30 Pinigų karta.
10.00 „Vieno nusikaltimo

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

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

Pokalbiai.

7.55 Farai.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Sužeisti paukš-

17.40 Mokslo ritmu.
18.00 „Laisvės keliu“.
18.30 „Skinsiu raudoną

čiai“.
12.00 „Vargšė Lialia“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Vargšė Lialia“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.

rožę“.
19.00 Žinios.
19.15 Sportas.
19.18 Orai.
19.20 „Svečiuose pas
Marceliutę“.
20.00 Žinos.
20.15 Sportas.
20.18 Orai.
20.30 „Reali mistika“.

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

Pokalbiai.
0.30 „Reali mistika“.
1.30 „Paslaptys“.
2.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.20 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
4.00 „Bušido ringas“.
4.25 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
4.45 „Reali mistika“.
5.35 Pagaliau savaitgalis.
6.00 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Vilnius Jazz 2019.
6.55 „Pasakojimai iš

Japonijos“.
7.00 Gustavo enciklope-

dija.
7.30 „Sardinė kosmose“.
7.40 „Alvinas ir patrakėliai burundukai“.
7.55 „Mija ir aš“.
8.20 Čia – kinas.
8.45 Veranda.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
11.45 Klausimėlis.lt.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė.
12.40 Stop juosta.
13.10 Stambiu planu.
14.00 Tarp dalių (ne)
plojama.
14.30 Smalsumo genas.
14.55 „Devintasis dešimtmetis. Užaugę su
televizija“.
15.40 „Pasakojimai iš
Japonijos“.
15.50 „Sardinė kosmose“.
16.00 „Alvinas ir patrakėliai burundukai“.
16.15 „Mija ir aš“.
16.40 Gustavo enciklopedija.
17.10 „Dvynukės“.
18.05 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi 3“.
18.50 Klausimėlis.lt.
19.05 Stop juosta.
19.35 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Jane B. pagal
Agnes V“.

23.10 Kristupo vasaros

festivalis 2016.
24.00 DW naujienos rusų

kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Vilnius Jazz 2019.
1.30 „Tintorettas. Venecijos maištininkas“.
3.05 „Vila prie jūros“.
4.50 Šoka Lietuva.
5.05 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per
Ukrainą“.
TV1
6.50 „Tėvas Motiejus“.
8.10 „Dvi širdys“.
10.10 „Akloji“.
12.30 „Mentalistas“.
13.30 „Nusivylusios namų

šeimininkės“.
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.
Velnio pelkė“.
22.55 „Kol mes gyvi“.
1.25 „Mano likimas“.
3.05 „Prancūziška
žmogžudystė.
Mirtys Martinikoje“.
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 „Skorpionas“.
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 „Robotų
žemė“.
0.15 „Kruvinoji Valentino naktis“.
2.25 „Skubi pagalba“.
3.25 Pavojingiausi pasaulio vairuotojai.

LNK
6.30 „Stivenas Visata“.
7.15 „Nepaprastas

Gumuliuko gyvenimas“.
7.45 „Ogis ir tarakonai“.
8.05 „Monstrai prieš
ateivius“.
8.35 „Tomo ir Džerio
šou“.
9.05 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
9.35 „Tinginių miestelis“.
10.00 Sėkmės tandemas.
10.30 „Tomas ir Džeris.
Šnipų žaidimai“.
12.00 „Svečiai palėpėje“.
13.45 „Prakeikimas“.
15.20 „Širdžių ėdikas“.
17.25 XXI amžiaus laida.
17.55 Gyvūnų pasaulis.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 „Zoologijos sodo
prižiūrėtojas“.
21.35 „Valerianas ir
tūkstančio planetų
miestas“.
0.20 „Savaitė be
žmonų“.
2.20 „Mirties troškimas“.
TV3
6.30 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
7.00 „Vėžliukai nindzės“.
7.30 „Supermergaitės“.
8.00 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
8.30 Virtuvės istorijos.

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

11.00 Skonio reikalas.
12.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo

būstas.
11.30 Būk profesionalas.
12.00 „24 valandos
Žemėje“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „24 valandos
Žemėje“.
13.00 „Fiksikai. Didžioji
paslaptis“.
14.35 „Netikra vienuolė“.
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 „Kol dar neatėjo
audra“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Kol dar neatėjo
audra“.
0.00 „Majamio katastrofa“.
1.50 „Žudymo sezonas“.
3.30 „Kol nenuėjau
miegoti“.
5.10 „CSI kriminalistai“.

istorija“.
15.55 Dideli maži ekranai.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Vantos lapas.
17.00 Gyvenimas.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Pagaliau savaitgalis.
19.00 Šauliai. Tėvynės
labui.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Meilės lygtis“.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
0.00 „Netikėtas teisingumas“.
2.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.35 Skonio reikalas.
4.20 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
5.00 Šauliai. Tėvynės
labui.
5.40 Vantos lapas.
6.00 „Meilės lygtis“.

BTV
6.00 „Kvailiai šėlsta“.
7.00 „Pričiupom!“.
7.30 „Juodasis sąrašas“.
8.30 „Pričiupom!“.
9.00 Sveikatos kodas.
9.30 Sveikatos kodas,

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

LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.

televitrina.
10.00 Lietuvos Hipo-

kratas.
10.30 „Jei statytume

šiandien“.
11.40 „Velniški Stivo Os-

tino išbandymai“.
12.40 „Gordono Ramzio

virtuvės košmarai.
Revizija“.
13.50 „Pragaro virtuvė“.
14.50 „Reali mistika“.
15.55 „Pavojingi kaimynai“.
17.00 Betsafe–LKL
čempionatas.
„Juventus“–
„Lietkabelis“.
19.30 „Jūrų pėstininkai“.
20.30 „Juodasis sąrašas“.
21.30 „Užpuolikai“.
23.40 „Šešėlių namai“.
1.50 „Krydas. Gimęs
kovoti“.
Dzūkijos TV
6.59 Programa.
7.00 „Brangioji, aš

perskambinsiu“.
7.20 „TV Europa

pristato. Vyrų
šešėlyje. Padangių
moterys“.
8.00 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
9.00 „Bušido ringas“.
9.30 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Pagaliau savaitgalis.

tinės fenomenas.
Scenografas Liudas
Truikys“.
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.
13.55 Euromaxx.
14.25 Europos regbio
čempionato
rungtynės. Lietuva–
Ukraina.
16.20 „Pasakojimai iš
Japonijos“.
16.30 Tėčio reikalai.
17.00 Veranda.
17.30 Skambantys pasauliai su Nomeda
Kazlaus.
18.25 Klausimėlis.
18.45 „Ten, kur namai“.

20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 „Nepagaunamasis

Čarlis Verikas“.
22.50 Saulius Prūsaitis

„Namo nereiks
pareit!“.
0.10 Dabar pasaulyje.
0.35 Mūsų miesteliai.
Imbradas.
1.25 „Komuna“.
3.15 Marijus Adomaitis
(Ten Walls). Muzikinis spektaklis
„e-CARMEN“.
4.15 Euromaxx.
4.45 Auksinis protas.
TV1
6.10 „Akloji“.
7.40 „Anthonis Bour-

dainas. Nepažįstami kraštai“.
8.40 „Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.40 „Tėvas Motiejus“.
11.00 „Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson
receptai“.
12.00 „Džino viešnagė
Italijoje“.
13.00 „Akloji“.
14.45 „Šviežias maistas.
Anos Olson
receptai“.
15.45 „Širdele mano“.
17.45 „Velvet“ kolekcija“.
18.50 „Akloji“.
19.50 „Būrėja“.
21.00 „Nebylus liudijimas“.
23.15 „Fortitudas“.
1.20 „Kol mes gyvi“.
3.25 „Komisarė Sara Kor.
Velnio pelkė“.
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 „Nepaprasta iš-

tvermė. Lenktynės į
Ašigalį“.
11.30 Krovinių karai.
13.00 „Žygis per Himalajus“.
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 „Nesunaikinamieji“.
0.05 „Geležinis
žmogus“.
2.40 „Robotų
žemė“.

„Zoologijos sodo prižiūrėtojas“, 19.30, LNK
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Eteris
Sekmadienis
, spalio 25 d. Saulė teka 7.07, leidžiasi 16.58, dienos ilgumas 9.51.
Priešpilnis. Vardadieniai: Krizantas, Švitrigaila, Vaigedė, Darija, Inga, Krizas.

LRT TV

miestas“.
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. „Sniego
močia“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.30 Gamina vaikai.
12.00 LMŽ. Lietuvos
mokyklų žaidynės.
12.30 „Maistas. tiesa
ar pramanas?
Parodykit pasus!“.
12.55 Pasaulio dokumentika. Premjera.
„Siautulingoji
Argentina“.
13.50 „Mis Marpl. Sitafordo paslaptis“.
15.30 Žinios. Orai.
15.45 Istorijos detektyvai.
16.30 „Bloga mergaitė“.
17.00 Piniginės reikalai.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Duokim garo!
19.30 Dainuoju Lietuvą.
20.00 Panorama.
20.38 Sportas. Orai.
20.45 Speciali laida. LR
Seimo rinkimų II
turo rezultatai.
23.30 „Nepagaunamasis
Čarlis Verikas“.
1.15 Pasaulio dokumentika. „Paveldas.
Sakartvelas“.
2.10 Pasaulio dokumentika. „Siautulingoji
Argentina“.
2.55 „Prisiminimai“.
4.25 „Mis Marpl. Sitafordo paslaptis“.
LNK
6.25 „Stivenas Visata“.
7.10 „Nepaprastas

Gumuliuko gyvenimas“.
7.40 „Ogis ir tarakonai“.
8.00 „Monstrai prieš
ateivius“.
8.30 „Tomo ir Džerio
šou“.
9.00 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
9.30 „Saugokis meškinų“.
10.00 „Rango“.
12.15 „Ko nori mergina“.
14.25 „Prarastasis“.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 Kaukės.
22.00 Lietuvos sprendimas.
1.00 „Prisiminti pavojinga“.
3.05 „Valerianas ir
tūkstančio planetų

6.00 Lietuvos Respu-

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

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,

Lietuva.
8.55 Speciali laida. LR

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 „Nerealieji“.
14.55 „Aplink pasaulį per

80 dienų“.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 „Aplink pasaulį per

80 dienų“.
17.25 „Tai – mes“.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 X Faktorius.

Žvaigždės.
22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
22.18 X Faktorius.

Žvaigždės.
22.30 „Operacija Hunter
Killer“.
0.50 „Persijos princas.
Laiko smiltys“.
3.00 „Majamio katastrofa“.
4.45 „CSI kriminalistai“.
BTV
6.00 „Pričiupom!“.
6.30 Galiūnų varžybos

Lietuva–Latvija.
7.30 „Juodasis sąrašas“.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Baltijos komandinis

galiūnų čempionatas.
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“šou
14.50 „Reali mistika“.
15.55 „Pavojingi kaimynai“.
17.00 Betsafe–LKL
čempionatas.
„Rytas“–„Žalgiris“.
19.30 „Jūrų pėstininkai“.
20.30 „Juodasis sąrašas“.
21.30 „Legendų biuras“.
22.50 „Sūnus paklydėlis“.
23.50 „Užpuolikai“.
1.55 „Šešėlių namai“.
Dzūkijos TV
6.59 Programa.
7.00 „Meilės lygtis“.
8.00 Vantos lapas.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Pagaliau savait-

galis.
9.30 Mokslo ritmu.
10.00 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
10.30 Deutsche Welle
pristato. Greitis.
11.00 Partizanų keliais.
11.30 Mūsų gyvūnai.

pirmadienis
, spalio 26 d. Saulė teka 7.09, leidžiasi 16.56, dienos ilgumas 9.47.
Priešpilnis. Vardadieniai: Liudginas, Mingintė, Evaristas, Liaudginas, Vita.

„Velvet“ kolekcija“, 17.45, TV1
12.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
15.55 Dideli maži ekranai.
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
2020.
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.
8.00 Kelias.
8.30 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
9.00 Pasaulio Lietuva.
9.55 „Pasakojimai iš
Japonijos“.
10.00 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
10.30 Literatūros pėdsekys.
11.00 Stop juosta.
11.30 7 Kauno dienos.
12.00 Mokslo sriuba.
12.30 Šv. Mišios iš Telšių
Šv. Antano Paduviečio katedros.
13.40 Šventadienio
mintys.
14.10 Klausimėlis.
14.30 „Foksteris ir
Maksas“.
16.00 Muzikos talentų
lyga 2020.
17.30 Kultūringai su
Nomeda.
18.30 Stambiu planu.
19.25 „Pasakojimai iš
Japonijos“.
19.30 „Laikinosios sostinės fenomenas.
Scenografas Liudas
Truikys“.
20.00 Panorama.
20.38 Sportas. Orai.
20.45 Speciali laida. LR

Seimo rinkimų II
turo rezultatai.
23.30 Ludwig van
Beethoven. Opera
„Fidelijus“.
1.40 Mūsų Maironis.
Ekskursija po
Maironio namą –
lietuvių literatūros
muziejų.
2.00 Pradėk nuo savęs.
2.30 Mūšio laukas.
3.00 7 Kauno dienos.
3.30 Literatūros pėdsekys.
4.00 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
4.30 Duokim garo!
TV1
6.10 „Akloji“.
7.40 „Anthonis Bour-

dainas. Nepažįstami kraštai“.
8.40 „Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.40 „Tėvas Motiejus“.
11.00 „Džeimis gamina
Italijoje“.
12.00 „Šviežias maistas.
Anos Olson
receptai“.
13.00 Sveikinimai.
15.45 „Širdele mano“.
17.45 „Velvet“ kolekcija“.
18.50 „Akloji“.
19.50 „Būrėja“.
21.00 PREMJERA.
„Greta“.
23.05 „Mirtis už gyvybę“.
0.55 „Fortitudas“.
2.45 „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 „Nepaprasta ištvermė. Lenktynės į
Ašigalį“.
11.30 Krovinių karai.
13.00 „Žygis per Himalajus“.
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 „Šešios dienos,
septynios naktys“.
0.05 „Nesunaikinamieji“.

Seimo rinkimų II
turo rezultatai.
12.00 Smalsumo genas.
12.30 Piniginės reikalai.
13.00 Beatos virtuvė.
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 Premjera. „Babilonas Berlynas“.
23.55 Istorijos detektyvai.
0.40 Keliai. Mašinos.
Žmonės.
1.05 Klauskite daktaro.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Zachor. Atsimink.
3.00 Panorama.
3.30 Dienos tema.
3.50 Sportas. Orai.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 LRT forumas.
5.00 LRT radijo žinios.
5.05 Kultūringai su
Nomeda.
LNK
6.00 „Svaragini. Amžina

draugystė“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

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

Lietuva.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Nuo... Iki...
21.00 „Rimti reikalai 3“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.28 Telefoninė loterija

1634.
22.30 „Neribota prieiga“.
0.25 „Išbandymų diena“.
1.25 „Prisiminti pavo-

jinga“.
3.30 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
5.00 „Kalnietis“.
TV3
6.25 Bakuganas. Kovos

planeta.
6.55 „Ančiukų istorijos“.
7.25 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
7.55 Svajonių sodai.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Sužeisti paukš-

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

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

geriau“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Svetimšalis“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Svetimšalis“.
0.20 „Rezidentas“.
1.25 „CSI kriminalistai“.
2.25 „Havajai 5.0“.
3.25 „Paskutinis žmogus
Žemėje“.
3.55 Juokingiausi
Amerikos namų
vaizdeliai.
4.25 Ekstrasensų mūšis.
BTV
6.00 „Strėlė“.
7.05 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.20 „Teisingumo
agentai“.
9.25 „Pėdsakas“.
10.25 „Kobra 11“.
11.25 „Reali mistika“.
12.30 „CSI. Majamis“.
13.25 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.50 „Teisingumo
agentai“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Rozenheimo
policija“.
18.30 „Strėlė“.
19.30 „Privatus detektyvas Magnumas“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Betmenas.
Pradžia“.
23.50 „Jūrų pėstininkai“.
1.45 „Legendų biuras“.
2.45 „Sūnus paklydėlis“.
3.30 „CSI. Majamis“.
Dzūkijos TV
5.29 Programa.
5.30 Krepšinio pasaulyje

su V. Mačiuliu.
6.00 „Bušido ringas“.
6.30 Vantos lapas.
7.00 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.
8.00 „24/7“.
9.00 Mūsų gyvūnai.
9.30 Partizanų keliais.
10.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mokslo ritmu.
12.30 Kaimo akademija.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Paslaptys“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas.

16.28 Orai.
16.30 Alfa taškas.
17.00 Laikykitės ten su

16.40 Gamina vaikai.
17.10 „Dvynukės“.
18.05 „Giminės. Gyve-

Andriumi Tapinu.

nimas tęsiasi 3“.

18.00 Paskutinė instan-

18.50 Klausimėlis.
19.05 Išpažinimai.
19.35 Premjera. Mūsų

cija.
18.30 „Svečiuose pas

Marceliutė“.
19.00 Žinios.
19.15 Sportas.
19.18 Orai.
19.20 „Tai – sportas“.
19.45 „Pasakadienis“.
20.00 Žinos.
20.15 Sportas.
20.18 Orai.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laikykitės ten su

Andriumi Tapinu.
0.30 „Reali mistika“.
1.30 „Paslaptys“.
2.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.20 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.
4.00 Alfa taškas.
4.25 Partizanų keliais.
4.45 „Reali mistika“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Skambantys

pasauliai su
Nomeda Kazlaus.
Svečias pop
žvaigždė Samantha
Fox (Jungtinė
Karalystė).
7.00 Gustavo enciklopedija.
7.30 „Sardinė kosmose“.
7.40 „Alvinas ir patrakėliai burundukai“.
7.55 „Mija ir aš“.
8.20 Pradėk nuo savęs.
8.45 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo
kodas. Šv. Jurgio
Kankinio (Pranciškonų) bažnyčia.
8.55 Speciali laida. LR
Seimo rinkimų II
turo rezultatai.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kas geresnio,
kaimyne?
12.40 Krikščionio žodis.
12.55 Prisikėlimo
liudytojai. Lietuvos
kankinystės kelias.
13.10 Kultūros diena.
14.05 Muzikos talentų
lyga 2020.
15.35 Po pamokų.
15.50 „Sardinė kosmose“.
16.00 „Alvinas ir patrakėliai burundukai“.
16.15 „Mija ir aš“.

miesteliai. Trakai.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Euripidas. „Bak-

chantės“.
23.30 Tarp dalių (ne)

plojama.
24.00 DW naujienos rusų

kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Šok su žvaigžde.
2.40 Kristupo vasaros

festivalis 2016.
3.35 Kauno bažnyčios:

miesto tapatumo
kodas. Šv. Jurgio
Kankinio (Pranciškonų) bažnyčia.
3.45 Tėčio reikalai.
4.10 Smalsumo genas.
4.40 Mokslo sriuba.
5.05 Pasaulio Lietuva.
TV1
6.50 „Tėvas Motiejus“.
8.10 „Dvi širdys“.
10.10 „Akloji“.
12.30 „Mentalistas“.
13.30 „Nusivylusios namų

šeimininkės“.
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 „Brolis keistuolis“.
23.05 „Paskolinta meilė“.
1.05 „Mano likimas“.
2.50 „Greta“.
4.25 „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 „Skorpionas“.
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 „Karo dievas“.
23.30 „Grobis“.
1.10 „Skubi pagalba“.

„Betmenas. Pradžia“, 21.00, BTV
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Eteris
Antradienis
, spalio 27 d. Saulė teka 7.11, leidžiasi 16.54, dienos ilgumas 9.43.
Priešpilnis. Vardadieniai: Ramojus, Tautmilė, Vincentas, Sabina, Vincas.

, spalio 28 d. Saulė teka 7.13, leidžiasi 16.52, dienos ilgumas 9.39.
Priešpilnis. Vardadieniai: Judas, Tadas, Simonas, Almantė, Gaudrimas, Simas.

LRT TV
2020. 10.
6.00 Lietuvos Respu-

LRT TV
2020. 10.
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,

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

nalinė policija“.
10.35 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Vartotojų kontrolė.
13.00 Zachor. Atsimink.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.25 Klausimėlis.
16.45 „Seselė Beti“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 (Ne)emigrantai.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių
Europa.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „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
6.10 „Svaragini. Amžina

draugystė“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

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

Lietuva.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Bus visko.
21.00 „Rimti reikalai 3“.
21.30 Žinios.
22.30 PREMJERA.
„Pelninga žemė“.
0.15 „Iliuzija“.
1.15 „Neribota prieiga“.
3.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
4.30 „Kalnietis“.
TV3
6.25 „Bakuganas. Kovos

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

Plačiakelnis“.
7.55 Karštai su tv3.lt.
8.55 „Meilės

sūkuryje“.

10.00 „Sužeisti paukš-

čiai“.
12.00 „Vargšė Lialia“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Vargšė Lialia“.
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 Prieš srovę.
20.30 „Moterys meluoja
geriau“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Kelnėse dar ne
senelis“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Kelnėse dar ne
senelis“.
0.10 „Rezidentas“.
1.10 „CSI kriminalistai“.
2.10 „Havajai 5.0“.
3.10 „Paskutinis žmogus
Žemėje“.
4.05 „Rezidentas“.
5.00 Ekstrasensų mūšis.
BTV
6.00 „Strėlė“.
7.00 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.20 „Teisingumo

agentai“.
9.25 „Pėdsakas“.
10.25 „Rozenheimo

policija“.
11.25 „Privatus detek-

tyvas Magnumas“.
12.25 „CSI. Majamis“.
13.25 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.50 „Teisingumo
agentai“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Rozenheimo
policija“.
18.30 „Strėlė“.
19.30 „Privatus detektyvas Magnumas“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Persekiotojas“.
22.45 „Betmenas.
Pradžia“.
1.30 „Karo vilkai.
Likvidatoriai VI“.
2.25 „CSI. Majamis“.
Dzūkijos TV
5.29 Programa.
5.30 Nauja diena.
6.30 Alfa taškas.
7.00 Laikykitės ten.
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
19.18 Orai.
19.20 „Dzūkiška pynė“.
19.45 „Pasakadienis“.
20.00 Žinos.
20.15 Sportas.
20.18 Orai.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laikykitės ten.

Pokalbiai.
0.30 „Reali mistika“.
1.30 „Paslaptys“.
2.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.20 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
4.00 Alfa taškas.
4.25 Pagaliau savaitgalis.
4.45 „Reali mistika“.
LRT TV
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Vilnius Jazz 2019.
6.55 „Pasakojimai iš

Japonijos“.
7.00 Gamina vaikai.
7.30 „Sardinė kosmose“.
7.40 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
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 pop
žvaigždė Samantha
Fox (Jungtinė
Karalystė).
14.00 7 Kauno dienos.
14.30 Mokslo sriuba.
14.55 Mūsų miesteliai.
Trakai.
15.50 „Sardinė kosmose“.
16.00 „Alvinas ir patrakėliai burundukai“.
16.15 „Mija ir aš“.
16.40 Gustavo enciklopedija.
17.10 „Dvynukės“.
18.05 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi 3“.
18.50 Klausimėlis.
19.05 Ekologiška.
19.35 Premjera. „Vindzorai. Karališkosios dinastijos
užkulisiai. Sosto
paveldėjimas“.
20.20 „Pasakojimai iš

Japonijos“.
20.25 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas.
Scenografas Liudas
Truikys“.
20.55 Krepšinis. Europos
taurė. Andoros
„Morabanc“–Panevėžio „Lietkabelis“.
23.05 Istorijos detektyvai.
23.50 Šoka Lietuva.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Vilnius Jazz 2019.
2.00 Auksinis protas.
3.15 Kultūringai su
Nomeda.
4.10 Į sveikatą!
4.40 Stop juosta.
5.05 Stambiu planu.
TV1
6.40 „Tėvas Motiejus“.
7.55 „Dvi širdys“.
10.10 „Akloji“.
12.30 „Mentalistas“.
13.30 „Nusivylusios namų

šeimininkės“.
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.
Kryžminė ugnis“.
22.55 „Paskolinta meilė“.
0.55 „Mano likimas“.
2.45 „Brolis keistuolis“.
4.20 „Tėvas Motiejus“.
TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Univeras. Naujas

Trečiadienis

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,

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

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

dicija. Gediminaičių
Europa.
13.00 (Ne)emigrantai.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.25 Klausimėlis.
16.45 „Seselė Beti“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Pasaulio puodai.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Gimę tą pačią
dieną.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Medičiai. Florencijos valdovai“.
24.00 „Alpių detektyvai“.
0.45 Dainuoju Lietuvą.
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“.

bendrikas“.
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 „Šaunioji įgula“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Vedęs ir turi

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

bendrikas“.
18.00 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
19.00 „Vedęs ir turi
vaikų“.
19.30 FIBA čempionų
lygos rungtynės.
Vilniaus „Rytas“–
Atėnų „Peristeri“.
20.10 Juodai balti
raudoni.
20.20 FIBA čempionų
lyga 20/21.
21.45 UEFA čempionų
lygos rungtynės.
„Olympique
de Marseille“–
„Manchester City
FC“.
23.50 „APB“.
1.55 „Skubi pagalba“.
3.55 Pavojingiausi pasaulio vairuotojai.
4.30 „Univeras“.
4.55 Įspūdingiausios
atostogų vietos.

LNK
6.15 „Svaragini. Amžina

draugystė“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

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

Lietuva.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 VIDO VIDeO.
21.00 „Rimti reikalai 3“.
21.30 Žinios.
22.30 „Leidimas žudyti“.
0.25 „Iliuzija“.
1.25 „Pelninga žemė“.
3.00 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
4.30 „Kalnietis“.
TV3
6.25 „Galingieji reindže-

riai. Žvėries galia“.
6.55 „Ančiukų istorijos“.
7.25 „Kempiniukas

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

čiai“.
12.00 „Vargšė Lialia“.
12.20 „Kenoloto“.

12.22 „Vargšė Lialia“.
13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Gero vakaro šou.
20.30 „Moterys meluoja
geriau“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Nedidelė paslauga“.
22.25 „Vikinglotto“.
22.30 „Nedidelė paslauga“.
23.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
23.18 „Nedidelė paslauga“.
0.30 „Rezidentas“.
1.30 „CSI kriminalistai“.
2.30 „Havajai 5.0“.
3.30 „Paskutinis žmogus
Žemėje“.
4.30 Ekstrasensų mūšis.
BTV
6.00 „Strėlė“.
7.00 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.20 „Teisingumo
agentai“.
9.25 „Pėdsakas“.
10.25 „Rozenheimo
policija“.
11.25 „Privatus detektyvas Magnumas“.
12.25 „CSI. Majamis“.
13.25 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.50 „Teisingumo
agentai“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Rozenheimo
policija“.
18.30 „Strėlė“.
19.30 „Privatus detektyvas Magnumas“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Laiko įkaitai“.
23.20 „Persekiotojas“.
1.05 „Karo vilkai.
Likvidatoriai VI“.
2.00 „CSI. Majamis“.
Dzūkijosa TV
5.30 Nauja diena.
6.30 Alfa taškas.
7.00 Laikykitės ten.

Pokalbiai.
8.00 „Netikėtas teisingumas“.
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.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Paslaptys“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Alfa taškas.
17.00 #NeSpaudai.
18.00 „Vanagai“.

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

istorija“.
3.20 #NeSpaudai.
4.00 Alfa taškas.
4.25 Mūsų gyvūnai.
4.45 „Reali mistika“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

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

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

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

Lietuva.
11.45 Klausimėlis.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
12.40 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
13.10 Pasaulio Lietuva.
14.00 Čia – kinas.
14.30 „Laikinosios sostinės fenomenas.
Mstislavas Dobužinskis Valstybės
teatre“.
14.55 „1989-ųjų dienoraščiai. Berlyno sienos
griūtis“.
15.40 „Pasakojimai iš
Japonijos“.
15.50 „Sardinė kosmose“.
16.00 „Alvinas ir patrakėliai burundukai“.
16.15 „Mija ir aš“.
16.40 Gustavo enciklopedija.
17.10 „Dvynukės“.
18.05 Operos solistui
Vaclovui Daunorui
atminti. Legendos.
18.55 Krepšinis. Europos
taurė. Panevėžio
„Lietkabelis“–Antverpeno „Telenet
Giants“.
21.00 Operos solistui
Vaclovui Daunorui
atminti. „Muzikos
pasaulio žvaigždės.
Kur tas šaltinėlis“.
21.30 Premjera. „Tintorettas. Venecijos
maištininkas“.
23.05 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
23.30 „Erdvės menas.
Naujas požiūris
į nuostabiąją
tradicinę medieną“.

24.00 DW naujienos rusų

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

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

tinės fenomenas.
Mstislavas Dobužinskis Valstybės
teatre“.
5.05 Skambantys pasauliai su Nomeda
Kazlaus. Svečias
fortepijono virtuozas Alexander
Paley (Prancūzija,
JAV).
TV1
6.30 „Tėvas Motiejus“.
7.45 „Dvi širdys“.
10.10 „Akloji“.
12.30 „Mentalistas“.
13.30 „Nusivylusios namų

šeimininkės“.
14.30 „Danė Lovinski“.
15.30 „Naujokai“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Balta – meilės

spalva“.
19.00 „Stažuotoja“.
20.00 „Naujokai“.
21.00 „Nusikaltimas

prie Baltijos jūros.
Niekada nesibaigs“.
22.55 „Paskolinta meilė“.
0.55 „Mano likimas“.
2.45 „Nusikaltimas
prie Baltijos jūros.
Kryžminė ugnis“.
4.15 „Tėvas Motiejus“.
TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Univeras. Naujas

bendrikas“.
9.00 Vienam gale

kablys.
9.30 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Vedęs ir turi

vaikų“.
12.00 „Univeras. Naujas

bendrikas“.
12.30 „Skorpionas“.
13.30 Topmodeliai.
14.30 „Meilė – tai...“.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Univeras. Naujas

bendrikas“.
18.00 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
19.00 „Vedęs ir turi

vaikų“.
20.00 Nuogi ir įbauginti.
21.00 Juokingiausi

Amerikos namų
vaizdeliai.
21.45 UEFA čempionų
lygos rungtynės. „Borussia
Dortmund“–
„Football Club
Zenit“.
23.55 „APB“.
1.50 „Skubi pagalba“.
3.40 Pavojingiausi pasaulio vairuotojai.
4.10 Įspūdingiausios
atostogų vietos.
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PA RD UODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

Lazdijų r. sav. N.
•Kirsnos
•Sodybąkaime.
Sodyba prižiū-

rėta, 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 arai dirbamos žemės. Šalia galima įsigyti
7 ha žemės.
Tel. 8 611 50514.

namų valdos
•sklypus
•Gretimus
Panarvės k.: 0,27 ha

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.

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

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.

g. 41, Lazdi•juose,
•Namą(15 Vytauto
••Pašarinius runkelius
a namų valda) ir 15 a Tel. 8 617 01065.
sklypą Sodų g.
įvairių gėlių
Tel. 8 672 05028.
•daigais,
•Prekiaujame
skaldele kapams, balLazdijuose arba kei- tarusiškais durpių briketais ir
•čiu•Sodybą
į 2 k. butą I arba II aukšte.
akmens anglimis. UAB „MARTel. 8 670 61649.

TAS“, Gėlyno g. 17, Lazdijai.
Tel.: (8 318) 51721,
8 652 51721.

Gudelių k. (30 a
•namų
•Sodybą
valda, 2,25 ha žemės

KITI

ūkio paskirties žemės).
Tel. 8 615 96091.

••

Žemės sklypą namo
statybai Lazdijų 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.

Vainiūnų k. (buvusi
•valgykla,
•Namąnamų
valda 34 a,

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

sklypą Nemajūnų k.
•(80•Žemės
a, žemės ūkio paskirtis, su

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

rekreacinės
•paskirties
•Nedidelįžemės
sklypą šalia

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

parduodu kioską.
•Tel.•Pigiai
8 698 78040.
m. „WV Golf 3“ skar•dinių•1997ratlankių
R14 gaubtus,
4 vnt. po 2 Eur, ir plastikines
slenksčio juostas po 10 Eur.
Tel. 8 654 87148.

kineskopinį te•levizorių
•Parduodu
LG, 51 cm įstrižainė,

kaina 12 Eur, TV priedėlį, kaina
15 Eur, TV priedėlio TV STAR
distancinį pultelį, kaina 5 Eur.
Druskininkai,
Tel. 8 686 43600.

PE R K A
NEKILNOJAMASIS TURTAS

Tel. 8 686 70841.

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.

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

sandėlį
(gali būti
•Nemajūnų
•Grūdų pikiavimo
•bendraturčių,
•Brangiai mišką
k. (su grūdų pikiavineatidalytas, su

••

0,72 ha kultūrinės pievos
Kamorūnų k., Leipalingio sen.
Tel. 8 614 04094.

namo statybai Laz•dijų•Sklypą
mieste.

Tel. 8 656 12800.

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

••

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

MALKOS, MALKOS,
MALKOS,

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

Tel. 8 657 88458.

mo malūnu arba atskirai), kaina
sutartinė. Tel. 8 698 78040.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

lengvojo automo•bilio•Parduodu
priekabą.
Tel. 8 698 78040.

8 614 56206.

skolomis). Sutvarkau dokumentus. Tel. 8 644 55355.

Atsiskaitau iš karto.
•Tel.•Žemę.
8 614 80988.
įvairaus amžiaus
•miškus:
•Brangiai
jaunuolynus, bręstan-

čius, brandžius. Žemę, apaugusią medžiais arba krūmais.
Tel. 8 625 44123.

GYVULIAI

avis.
•Tel.•Ėringas
8 642 07624.

••

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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

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

AUGALAI

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

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

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

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

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

G. Vasiukonio
gėlininkystės ūkis
prekiauja našlaitėmis.
Tel. 8 626 02129,
Staidarų g. 8, Staidarų k.,
Lazdijų r. sav.
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perka
TRANSPORTO PRIEMONĖS

••

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

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

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

••

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

GYVULIAI

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

••

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

••

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

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

KITI

laužo supirkimas:
•juodojo
•Metalometalo
laužas – 160–

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

pianiną.
•Tel.•Naudotą
8 659 60507.

DOVA N OJA

kačiukus.
•Tel.•Dovanojame
8 617 01065.

PASLAUGOS

automatines skal•bimo
•Taisome
mašinas. Atvykstame į

Tel. 8 656 65053
miskupirkimai@gmail.com
UAB „Arbolina“

pas Radvilų g., Veisiejuose.
Tel. 8 698 78040.

betono maišyklę.
•Tel.•Nuomoju
8 614 56206.
nestandar•tinio•Išnuomojamas
išplanavimo butas Lazdijų

namus. Tel. 8 615 73404.

miesto centre (autonominis
šildymas).
Tel. 8 698 78040.

visus vidaus
•apdailos
•Atliekame
darbus.

komercines admi•nistracines
•Nuomojupatalpas
(15 kv. m,

Tel. 8 623 00597.

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

••

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

••

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

••

Dengiame stogus, atliekame šiltinimo, karkasų įrengimo,
dailylenčių montavimo ir kitus
statybos darbus.
Tel. 8 631 91211.

pirmas aukštas) Lazdijuose.
Tel. 8 698 78040.

IEŠKO

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

žemės ūkio
•paskirties
•Išsinuomočiau
žemės. Gali būti

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

••

Gaminame duris namams,
ūkiniams pastatams, laiptus,
28 metai gamybos patirtis.
Tel. 8 682 62195.
stogus iš savo ir
•užsakovo
•Dengiame
medžiagų. Lankstinių
gamyba ir montavimas.
Tel. 8 678 29667.

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

VILNONĖS ANTKLODĖS
Š. m. spalio 30 d. (penktadienį).

9.00 val. – Krosnoje,
10.00 val. – Šventežeryje,
10.20 val. – Avižieniuose,
10.40 val. – Veisiejuose (turguje),
11.00 val. – Viktarine,

11.15 val. – Kapčiamiestyje,
11.45 val. – Lazdijuose
(centriniame turguje),
12.20 val. – Rudaminoje,
12.35 val. – Šeštokuose.

Gamintojų kainomis parduosime vilnones viengules (54 Eur), dvigules
(60 Eur), vaikiškas (35 Eur) antklodes, vilnonius čiužinius (paklotus, įvairių
išmatavimų, 47–61 Eur), vilnones pagalves (19 Eur), patalynės komplektus
(28–31 Eur), vilnonius suktus siūlus (19 Eur/kg).
Iš natūralios avių vilnos pagaminta patalynė yra labai higieniška. Ji
higroskopiška (gali sugerti ir išgarinti daug drėgmės), nesielektrina, lengva,
šilta, gerai praleidžia orą ir ultravioletinius spindulius, sunkiai dega, pasižymi
bakteriostatinėmis savybėmis, tinka naudoti tiek vasarą, tiek žiemą.
Priimami užsakymai telefonu po 20 val., pristatome nemokamai.
Tel. 8 698 71270.
Pakruojo rajono Lygumų vilnų verpykla

išsinuomočiau
•žemės
•Brangiai
Krosnos, Šeštokų sen.
Tel. 8 688 80688.

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

Veisiejų, Lazdijų seniūnijose.
Tel. 8 692 96274.

PA ŽI N T YS

vyras ieško rimtos
•gyvenimo
•54 metųdraugės
apie 50
metų, tik Lazdijų r.
Tel. 8 692 44465.

Didelis biuro
popieriaus
pasirinkimas.

NU O MA

KNYGYNĖLIS,

SIŪLO

Seinų g. 12, Lazdijai.

išnuomojamos
•salės-klubo
•Nebrangiaipatalpos
Lazdijų

Mirus mylimai mamytei Kazimierai Savukynienei,
nuoširdžiai užjaučiame dukras Virginiją, Romą, Jūratę
bei sūnų Kęstą.
Lina ir Artūras Margeliai

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

ieško
ir montuojame
•kraigus,
•Gaminame
•išsinuomoti
•Jaunas ūkininkas
vėjines, palanges,
žemės Kučiūnų,

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

Brangiai perkame
miškus visoje Lietuvoje!

arba parduodu
•gamybines
•Išnuomojusandėliavimo
patal-

„JUODELIAI“ SAMDO!!!
Medienos perdirbimo
įmonė UAB ,,Juodeliai“ darbui Marijampolėje naujai
atidaromame gamybiniame
padalinyje renka komandą ir
kviečia prisijungti:

įvairių specialybių /
pareigybių
darbuotojus / as

Garantuojame laiku mokamą ir nuo rezultatų priklausantį darbo užmokestį!
Skambink ir gauk
pasiūlymą tel.: 8 686 34981,
8 698 41844.

AUTOSERVISAS
• Važiuoklės remontas
• Šarnyrų,
vairo traukių restauravimas
• Padangų montavimas,
balansavimas
• Prekyba devetomis
padangomis.
• Prekyba tepalais
ir kita produkcija.

8 695 94884

Turistų g. 27, Lazdijai

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 5953/0003:264),
esančio Kapčiamiesčio sen. Varviškės k., savininkės O. O. turto paveldėtojus, žemės sklypo (kadastro Nr. 5953/0003:144)
savininko V. Š. turto paveldėtojus, žemės sklypų (kadastro Nr.
5953/0003:231 ir Nr. 5953/0003:133), esančių Kapčiamiesčio
sen. Varviškės k., savininko K. B. turto paveldėtojus, žemės
sklypo (kadastro Nr. 5953/0003:226) savininko K. V. turto paveldėtojus, kad UAB „Tikslinta“ matininkas Tomas Klenauskas
(kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1244) 2020-10-27 vykdys
žemės sklypų (Nr. 333, Nr. 330, Nr. 329), esančių Lazdijų r.
sav. Kapčiamiesčio sen. Varviškės 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 NUMATOMĄ ŽEMĖS SKLYPO
RIBŲ ŽENKLINIMĄ
Informuojame žemės sklypo, kadastro Nr. 5920/0002:0249,
esančio Lazdijų r. sav. Lazdijų sen. Grikapalio k., savininkės
O. L. turtinių teisių paveldėtojus, kad matininkas Norgaudas
Pilvinis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2008) 2020-1026 9.30 vykdys žemės sklypo, proj. Nr. 963N, esančio Lazdijų
r. sav. Lazdijų sen. Grikapalio k., ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į matininką
Norgaudą Pilvinį el. paštu geo.lazdijai@gmail.com arba telefonu
8 680 83000.
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Dėmesio!
Kalvarijoje organizuojami
mokymai
TR1, TR2, SZ kategorijų traktorininkų
mokymo kursai;
A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų 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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