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Jotvingių kraštas pasirinko laiko patikrintą politiką

R

inkimai į Seimą parodė,
jog Lazdijų
krašto žmonės dar nenusivylė „valstiečiais“. Pirmajame rinkimų
ture, kai visa Lietuva balsavo
už konservatorius, Jotvingių
apygardos rinkėjai savo balsus atidavė už „valstiečius“.
Antrame ture, kai buvo renkami kandidatai vienmandatėje
apygardoje, Lazdijų ir Druskininkų krašto rinkėjai savo
nuostatos nepakeitė – balsavo
už „valstiečių“ kandidatą Zenoną Streikų.
Antrame rinkimų ture dėl vienos Seimo nario kėdės Jotvingių vienmandatėje apygardoje
galynėjosi konservatorius Vilius
Semeška ir „valstietis“, besibaigiančios kadencijos Seimo narys
Zenonas Streikus.
Pirmajame rinkimų ture V. Semeška surinko 18,77 proc., o
Z. Streikus – 25,18 proc. balsų.
Jie abu pateko į antrą turą, už
savo nugarų palikę devynis konkurentus.
Antrajame ture akivaizdžiai
daugiau balsų surinko Z. Streikus – 61,02 proc., o V. Semeškai
teko 35,76 proc. nuo dalyvavusių
rinkėjų.
Nukelta į 5 psl.

»

Zenonas Streikus įtikinamai nugalėjo Vilių Semešką.
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Savaitės komentaras

Po aštuonerių metų pertraukos rinkimus į Seimą laimėjo dešinieji

Algimantas Mikelionis
Diskutuojant su draugais, bičiuliais ir pažįstamais apie politiką
dar prieš šių metų Seimo rinkimus dažnai tekdavo girdėti jų
itin kritiškus pasisakymus apie
konservatorius. Girdi, jie niekaip
negalės už šią politinę partiją
balsuoti, nes siaubūnas Kubilius atėmė iš vargšų pensininkų
pensijas, o konservatoriai nuvarė
Lietuvą nuo kojų ir nuskurdino.
Visuomet jiems atsakydamas
liepdavau paskaičiuoti, kiek laiko
per atkurtos Lietuvos valstybės
trisdešimt metų konservatoriai
buvo valdžioje. Pasirodo, per
trisdešimt metų tik aštuonerius.
Kitus dvidešimt dvejus metus
valdžioje konservatorių nebuvo,
tad, mielieji, sakykit, kaip dešinieji, kurie per trisdešimt metų tik
aštuonerius metus buvo valdžioje,
galėjo nuvaryti Lietuvą nuo kojų
ir ją nuskurdinti? 1996 metais
konservatoriai rinkimus į Seimą
laimėjo po vargano ir apgailėtino

LDDP valdymo, o 2008 metais
dešiniesiems valdžia atiteko kaip
tik tuomet, kai pasaulį krėtė milžiniška finansinė krizė.
Tad galima teigti, kad konservatoriai į valdžią ateina vėl sunkiu
Lietuvai metu. Po praėjusį sekmadienį vykusių Seimo rinkimų konservatoriai laimėjo penkiasdešimt
vietų Seime ir kartu su Lietuvos
Respublikos liberalų sąjūdžiu ir
Laisvės partija formuos valdančiąją koaliciją. Naujai valdžiai
pirmiausia teks susidurti su koronaviruso pandemijos iššūkiu,
bet matant, kiek jaunų, protingų ir
energingų žmonių bus valdžioje,
apima entuziazmas, nes pagaliau
į valdžią atėjo žmonės, kuriais
galima pasitikėti ir nebijoti į jų
rankas atiduoti valdžios vairą.
Kaip gerai, kad rinkimus laimėjo dešiniosios jėgos, kurios
savo rinkimų į Seimą kampaniją
pagrindė ne pykčiu, priešų ieškojimu ir neapykanta, o savo gabumais, išradingumu, šviesiomis
asmenybėmis ir pakilia nuotaika.
Kaip gerai, kad rinkimus pralošė
valstiečiai, kurie visus ketverius
savo valdymo metus ieškojo
priešų, skundėsi ir verkšleno,
kad juos nabagėlius visi puola ir
engia bei trukdo dirbti, o laisva ir
nepriklausoma žiniasklaida juos

Miškų grupės
Žmonija daugelį tūkstančių metų naudojosi mišku
– miškas žmones rengė,
maitino, šildė ir netgi buvo
religinių apeigų objektas.
Kaip vertybių šaltinis,
miškas Lietuvoje pradėtas
sistemiškai skirstyti XVI
a. pagal administracinio
suskirstymo ribas ir nuosavybę. Šalia nuosavybės
formų miško suskirstymo
į skirtingas kategorijas dėl
aplinkosaugos ir rekreacijos poreikių tendencijos
Lietuvoje pradėjo ryškėti
tik XX a. viduryje.

Skirtingos šalys mišką skirsto į
grupes įvairiai. Atskaitos tašku
galima imti Jungtinių Tautų FAO
klasifikaciją, pagal kurią išskiriamos 6 miškų grupės: produkciniai
(ūkiniai), apsauginiai, konservaciniai (rezervaciniai), socialinių
paslaugų, daugiatiksliai miškai
bei miškai, kuriems nėra priskirta
jokių funkcijų. Ūkiniai miškai
pasaulinėje praktikoje yra vyraujanti forma, šalyse užimanti
nuo 35 iki 95 proc. miško žemės,
tačiau pastaruoju metu beveik visos valstybės pabrėžia ekosistemų
apsaugos bei socialinių paslaugų
svarbą.
Lietuvoje 1945 m. pirmą kartą
šalies miškai buvo suskirstyti ne
pagal nuosavybės formas, o pagal
tikslines-funkcines grupes, saugomas ir apsaugines teritorijas
išskyrus kaip „Ypatingos paskir-

ties miškus“, kitus miško žemės
plotus paliekant „Antros grupės
eksploataciniams miškams“. Ši
sistema Lietuvoje laipsniškai
plėtėsi ir tobulėjo, formuojant
saugomų teritorijų tinklą.
Šiuo metu Lietuvoje išskiriamos 4 skirtingos miškų grupės (I
– rezervatiniai, IIA – ekosistemų
apsaugos, IIB – rekreaciniai, III
– apsauginiai, IVA – normalaus
kirtimo amžiaus ūkiniai, ir IVB
– trumpo kirtimo amžiaus plantaciniai miškai), atspindinčios
visuomenės aplinkosauginius,
socialinius ir ūkinius poreikius
bei lūkesčius. Įgyvendinus miško suskirstymo grupėmis sistemą, buvo sudarytos prielaidos
diferencijuotam daugiatiksliam
miško ūkiui ir sukurtas balansas
tarp aplinkosaugos ir ekonominių
poreikių.
I grupės, arba rezervatiniai,
miškai. Šiuose miškuose jokia ūkinė veikla apskritai nėra
vykdoma. Rezervatų planavimo
dokumentuose gali būti išskiriamos griežtos ir reguliuojamos
apsaugos (režimo) kraštovaizdžio tvarkymo zonos. Rezervatų
reguliuojamos apsaugos kraštovaizdžio tvarkymo zonose galimi
rezervatų nuostatuose numatyti
miško kirtimai. Rezervatinių miškų tikslas – leisti šiose teritorijose miškui vystytis be tiesioginio
antropogeninės veiklos poveikio.
Rezervatiniai miškai buvo išskirti
siekiant mokslinių tikslų, kaupiant ir analizuojant duomenis

negailestingai puola ir neva šmeižia. Ypač arogantiškas ir dažnai
sakantis netiesą buvo valstiečių
vadas R. Karbauskis, kuris bet
kokia kaina stengėsi iš konservatorių ir kitų dešiniųjų partijų ir
jų politikų padaryti baubą ir juo
gąsdinti rinkėjus. Ne ką nuo jo
atsiliko ir S. Skvernelis, kuris pasižymėjo nevykusiu tiesmukumu
ir išsisukinėjimu. Šių dviejų politikų buvo verta ir visa valstiečių
partija, kuri sekmadienį pralošė
Seimo rinkimus ir pagaliau atsidūrė opozicijoje.
Puiki žinia buvo V. Tomaševskio partijos nepatekimas į Seimą.
Šios partijos liežuvis neapsiverčia
vadinti lenkais, nes jie dergia savo
gimtinę Lietuvą ir daro didelę
gėdą didžiai ir šauniai Lenkijos
valstybei. Džiugu, kad į Seimą
nepateko Lietuvos socialdemokratų darbo partija, kuri buvo
valdžioje ir kartu su valstiečiais
prastūminėjo ne itin vykusius ir
valstybei ne visuomet naudingus
sprendimus. Bene prasčiausią
rezultatą per trisdešimt atkurtos
nepriklausomybės metų parodė ir
socdemų partija su savo lyderiu
G. Palucku, kuris taip ir netapo
nacionalinio lygio politiku. Žymiai geriau norėjo pasirodyti ir
V. Uspaskicho vedama Darbo par-

tija. Ir nors charizmatiškajam jos
lyderiui pavyko reanimuoti Darbo
partiją iš politinės nebūties, tik

dešimt laimėtų mandatų šiai partijai yra žymiai mažiau negu tai,
ko jie tikėjosi.

apie natūralaus miško vystymosi
ypatumus, tačiau, be jokios abejonės, jie atlieka ir aplinkosaugines funkcijas. Tokiuose miškuose
galima pamatyti, kaip atrodytų
miškas, jei į jo vystymąsi nesikištų žmogus. I grupės miškams
priskiriami valstybinių rezervatų,
valstybinių parkų bei biosferos
monitoringo teritorijose esančių
rezervatų ir rezervatinių apyrubių
miškai. Čia yra daug senų, sausų, išvirtusių medžių bei negyvos
medienos, vyksta natūrali rūšių
kaita. Iš šių miškų savininkai ar
valdytojai negauna jokių pajamų,
priešingai, jų apsaugai yra reikalingos lėšos. Dėl šios priežasties Lietuvoje, kaip ir daugelyje
pasaulio šalių, visi rezervatiniai
miškai yra valstybės nuosavybė.
Lietuvoje 2019 m. I grupės miškų
plotas siekė 25337 ha, arba 1,2 %
visos miško žemės.
II grupės, arba specialiosios
paskirties, miškai dar skirstomi
į: IIA – ekosistemų apsaugos ir
IIB – rekreacinius miškus.
Ekosistemų apsaugos miškų išskyrimo ir ūkininkavimo
juose tikslas yra išsaugoti arba
atkurti konkrečias miško ekosistemas arba atskirus jų komponentus. Dauguma Lietuvoje
išskirtų draustinių miškai ir visi
priešeroziniai miškai priklauso
IIA miškų grupei. Rekreaciniuose
miškuose ūkininkavimo tikslas
yra formuoti ir išsaugoti rekreacinę miško aplinką. Šiems miškams
priskirti miško parkai, miestų
miškai, valstybinių parkų rekreacinių zonų miškai ir kt. II grupės
miškai šiuo metu užima 260335
ha, arba 11,8 % visų miškų plo-

to. Daugiau nei pusė tokių miškų
yra valstybės nuosavybė, tačiau
privačių valdų dalis II, ypač IIB
grupės miškuose, yra ženkli. II
grupės miškuose ūkinė veikla yra
stipriai apribota.
III grupės, arba apsauginiai,
miškai užima 288156 ha (13,1
%). Jų išskyrimo tikslas – formuoti produktyvius medynus,
galinčius atlikti ekosistemų, dirvožemio, oro, vandens, žmogaus
gyvenamosios aplinkos apsaugos
ir kt. funkcijas. Jiems priskirti
genetinių, geologinių, geomorfologinių, hidrografinių, kultūrinių
draustinių, kultūrinių rezervatų
miškai, atkuriamųjų ir genetinių
sklypų, miško sėklinių medynų,
laukų apsauginiai, apsaugos zonų
miškai. Lyginant su IV gr. miškais, ūkinė veikla III gr. miškuose
yra ribojama šiek tiek griežčiau.
Apytikriai trečdalis III gr. miškų
yra valstybės nuosavybė.
IVA grupės, arba normalaus
kirtimo amžiaus ūkiniai ūkiniai
miškai. Juose leidžiamos visos
Miškų įstatyme ir kituose teisės
aktuose numatytos ūkinės veiklos
formos, kurių taikymo pagrindinis tikslas – produktyvių medynų,
skirtų medienos ruošai, formavimas. Ūkiniai miškai sudaro didžiąją dalį visų miškų – 1623289
ha, arba 73,9 %. Nepaisant to,
kad šiuose miškuose vykdomos
veiklos pagrindinis tikslas yra
medienos auginimas, tą galima
daryti tik laikantis numatytų
aplinkosauginių reikalavimų bei
prisiimant atsakomybę už socialinių ir aplinkosauginių funkcijų
teikimą ir/arba prieinamumą. Pagal nuosavybės formas ūkiniai

miškai yra pasiskirstę maždaug
per pusę.
Prieš ketverius metus buvo
išskirta nauja grupė IVB, arba
plantaciniai trumpo kirtimo
amžiaus miškai. Jų auginimo
tikslas – patenkinti medienos
ir energijos gamybos pramonės
poreikį miško biomasei. Aplinkosauginiai reikalavimai šiuose
miškuose yra patys mažiausi, dėl
to juos draudžiama veisti dabartinėje miško žemėje.
Kadangi miškų susiskirstymo
į grupes tvarka ir principai apibrėžia žmogaus veiklos pobūdį ir
mastą šiuose plotuose, pati miško grupių sistematika ir priskirtų
miško žemės plotų proporcijos
yra nuolatinių diskusijų objektas
ir neabejotinai yra ir bus tobulinami. Pavyzdžiui, šiandien dėl
išaugusių aplinkosaugos poreikių diskutuojama dėl galimybės
I grupės miškus suskirstymo į
pogrupius, kurių viename būtų
uždrausta bet kokia veikla, kai kitame būtų leidžiami gamtotvarkos
pobūdžio darbai, skirti aplinkosaugos programų įgyvendinimui.
Ar panašios diskusijos lems pokyčius miško grupių suskirstymo
sistemoje, parodys laikas.
Informacija parengta Aplinkos
ministerijos užsakymu

Adomo Žilinsko piešinys.
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Lazdijai pateko į geltonąją
COVID-19 susirgimų zoną

Ačiū visiems, kurie pasitikėjote manimi,
balsavote ir dar ketveriems metams išrinkote būti Jūsų atstovu Lietuvos Respublikos
Seime. Dėkoju už pasitikėjimą ir įpareigojimą
dirbti Jums ir mūsų visų kraštui.
Pagarbiai Seimo narys
Zenonas Streikus

Lietuvoje didėjant susirgimų COVID-19 skaičiui,
buvo priimtas sprendimas
skirstyti šalies teritoriją pagal pavojingumo rodiklius
šviesoforo principu – į žalią,
geltoną ir raudoną zonas.

Politinė reklama apmokėta iš LVŽS
rinkimų sąskaitos. Užs. Nr. 36

Auksinės mintys

Sveikatos apsaugos ministro-operacijų vadovo sprendimu, Lazdijų
rajono savivaldybė patenka į geltonąją – vidutinio pavojingumo
– zoną. Iki tol Lazdijai, kaip ir
Varėna, buvo priskirti mažiausio pavojingumo – žaliajai zonai,
Druskininkai jau antra savaitė
geltonojoje zonoje.
Pagal oficialią informaciją, šiuo
metu Lazdijuose COVID-19 serga
9 asmenys. Pasveikusiais laikomi
8 žmonės, dalis lazdijiečių yra saviizoliacijoje.
Nukelta į 5 psl.

Dėkoju už pasitikėjimą!

Blogiausia, ko gali išmokti jaunimas, – lengvabūdiškumas. Jo
padariniai yra tie malonumai, iš
kurių išsivysto ydos.
Demokritas

»

Pasinaudojo galimybe kurti naujas darbo vietas
Nuo šių metų liepos
iki rugpjūčio pabaigos
buvo teikiamos paraiškos pagal 2014–2020
metų programos (KPP)
priemonės „Ūkio ir
verslo plėtra“ veiklos
srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir
plėtoti“ veiklą „Parama
investicijoms, skirtoms
ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“. Iš viso
gauta 171 paraiška, daugiausia – dėl paramos
statybvietei paruošti.
Paramos dažniau prašyta ir kitoms veikloms
– pramogoms ir poilsiui
organizuoti, taip pat ji
skirta restoranų ir pagaminto valgio teikimo
veiklai.
Aktyviausi – Vilniaus
apskrityje
Šiam paraiškų priėmimui skirta beveik 23,1 mln. Eur paramos lėšų, o bendra pareiškėjų
prašoma paramos suma sudarė
daugiau kaip 25 mln. Eur.
Paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas
finansuoti projekto išlaidas
ir planuojamų sukurti naujų
darbo vietų skaičių. Vienai
darbo vietai (1 etatui) sukurti
didžiausia paramos suma gali
būti 50 000 Eur. Didžiausia paramos suma vienam projektui
negali viršyti 200 000 Eur, jeigu projekte numatyta sukurti
keturias ir daugiau naujų darbo vietų. Finansuojama iki 50
proc. visų tinkamų finansuoti
išlaidų.
Priemonės veiklos srities
veiklos prioritetas – skatinti
socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą

Siekiama, kad kaimo vietovėse kurtųsi ir plėtotųsi mažosios įmonės, o jų
vykdoma veikla neapsiribotų tik žemės ūkiu. Itin svarbi veiklos tikslinė sritis
– naujų darbo vietų kūrimo lengvinimas. (Brian Toward/Flickr.com nuotr. )

kaimo vietovėse. Siekiama,
kad šiose vietovėse kurtųsi ir
plėtotųsi mažosios įmonės, o
jų vykdoma veikla neapsiribotų tik žemės ūkiu. Itin svarbi
veiklos tikslinė sritis – naujų
darbo vietų kūrimo lengvinimas.
Paramos galėjo kreiptis privatūs juridiniai arba fiziniai (ne
jaunesni kaip 18 metų amžiaus)
asmenys, atitinkantys labai
mažos arba mažos įmonės reikalavimus. Paramos paraišką
pareiškėjas privalėjo teikti individualiai, t. y. be partnerių,
viename projekte galėjo būti
numatyta keletas remiamų ekonominės veiklos rūšių.
Nacionalinės mokėjimo
agentūros prie Žemės ūkio
ministerijos (NMA) duomenimis, daugiausia paraiškų buvo
pateikta Vilniaus (37), Kauno
(27) ir Panevėžio (26) apskrityse. Šiek tiek atsiliko Šiaulių
(19), Alytaus (16), Klaipėdos

(15), Marijampolės (12), Utenos
(10), Telšių (8), Tauragės (4)
apskrityse.
Klaidos kainuoja paramą
Beje, šįkart net 28 paraiškos nesurinko mažiausio 50 atrankos
balų skaičiaus, reikalingo gauti
paramą, ir toliau nebus vertinamos. NMA atstovų teigimu, taip
nutiko dėl neteisingai prisiskiriamų balų.
Pavyzdžiui, pareiškėjai pasižymėjo balus už atitiktį atrankos
kriterijui „Projektas įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje
nedarbo lygis aukštesnis nei vidutinis Lietuvos nedarbo lygis
(jei projekte numatyta teikti tik
mobiliąsias paslaugas, atrankos
balai nesuteikiami)“, nors iš tiesų vykdoma mobili veikla. Arba
pareiškėjai pasižymėjo balus
už atitiktį kriterijui „Nekilnojamasis turtas, kuriame planuojama vykdyti projekte numatytą
veiklą, pareiškėjui priklauso

nuosavybės teise“, nors nekilnojamasis turtas nepriklausė
pareiškėjui. Taip pat pareiškėjai pasižymėjo atrankos balus
už papildomai sukurtas darbo
vietas (-ą), tačiau, lyginant su
paraiškos pateikimo metu turėtu darbuotojų skaičiumi bei su
verslo plano IX lentelės darbo
užmokesčio sąnaudomis, naujų
darbo vietų sukuria mažiau, o
papildomų nesukurta iš viso.
Pareiškėjai pasižymėjo, kad
asmuo yra akcininkas, tačiau
akcininku jis buvo trumpiau nei
1 metus, arba akcininkė moteris, bet patikrinus buvo nustatyta, kad akcininke ji buvo
su pertraukomis, arba buvo ir
tokių atvejų, kad akcininkas
neteisingai nurodė savo amžių
– nurodė esantis jaunesnis nei
40 m., kai iš tiesų amžius siekė
41 metus.
Ir statybvietėms, ir
pramogoms
Pagal priemonės veiklos srities
veiklos įgyvendinimo taisykles,
parama skiriama ne žemės ūkio
veiklos plėtrai. Įgyvendinimo
taisyklėse patvirtintas sąrašas
veiklų, kurioms parama neskiriama. Į šį sąrašą patenka
alkoholinių gėrimų gamyba ir
prekyba jais; tabako gaminių
gamyba ir prekyba jais; ginklų
ir šaudmenų gamyba ir prekyba
jais; azartinių lošimų ir lažybų
organizavimas; didmeninė ir
mažmeninė prekyba, išskyrus
mažmeninę prekybą savo pagaminta produkcija; finansinis
tarpininkavimas, pagalbinė fi-

nansinio tarpininkavimo veikla
(įskaitant virtualiųjų valiutų
leidybą (gamybą) ir prekybą); draudimo ir pensijų lėšų
kaupimo operacijos; nekilnojamojo turto operacijos; teisinės ir konsultavimo veiklos
organizavimas; medžioklė,
gaudymas spąstais, medžioklės patirties sklaida ir su tuo
susijusios paslaugos; elektros
energijos gamyba, perdavimas
ir paskirstymas; krovininio kelių transporto ir perkraustymo
veikla; už paramos lėšas įgyto
turto nuoma, išskyrus poilsio ir
sporto reikmenų nuomą galutiniam vartotojui; žemės ūkis,
miškininkystė ir žuvininkystė
bei akvakultūra, išskyrus paslaugas žemės ūkiui; paslaugų
žemės ūkiui teikimo veikla,
kai paraišką teikia pareiškėjas, pats vykdantis žemės ūkio
veiklą.
NMA duomenimis, daugiausia paraiškų pateikta dėl
paramos statybvietei paruošti.
Toliau rikiuojasi poilsiautojų
ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla, konsultacinė
ir kita valdymo veikla, variklinių transporto priemonių
techninė priežiūra ir remontas,
gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba. Taip pat
dažniau paprašyta paramos
kitai pramogų ir poilsio organizavimo veiklai, restoranų
ir pagaminto valgio teikimo
veiklai, žemės darbams statybos aikštelėse.
Užs. Nr. 16
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Po mirtinos egzekucijos Lazdijuose —
baimė ir nesaugumas: nujautė liūdną baigtį
Vygandas Trainys
Kraupų išpuolį prieš lazdijietį Giedrių Vilčinską
jo namuose daugiau kaip
prieš porą savaičių surengę
trys nusikaltėliai bus teisiami ir už žmogžudystę. Jų
padegto vyriškio gyvybės
išgelbėti nepavyko – auka
mirė Kauno klinikose.
Namas Lazdijų centre, kuriame
gyveno kontrabandininkų gaujos
vadeiva laikytas 42 metų G. Vilčinskas, šiuo metu stūkso tuščias
– baimindamosi dėl saugumo jo
buvusi draugė su paaugle dukra
išsikraustė.
Paklausti apie pagrindinį žiauraus išpuolio motyvą, ir pareigūnai,
ir vietos gyventojai nedvejodami
ištaria vieną žodį: „Skolos.“
Dėl kontrabandos ne kartą įkliu-

vęs vyras, atrodo, buvo skolingas
ne tik valstybei už nesumokėtas
baudas.
Įtariama, kad G. Vilčinskas, pravarde Upelinis, įklimpo ir nelegalaus pelno dalybose tarp šešėlinio
pasaulio grupuočių.
Tyrėjų duomenimis, pasijutę apgauti kontrabandininkai pareikalavo savo dalies, o neatgavę pinigų
sumanė kraupų kerštą.
Spalio 12-ąją, vidury dienos,
trys kaukėti nusikaltėliai įsiveržė į
namą Kauno gatvėje, kuriame gyveno G. Vilčinskas su savo drauge
ir jos 13-mete dukra.
Visi šeimos nariai buvo surišti,
o šeimininkas nutemptas į vonią
ir padegtas. Po kiek laiko jis mirė
Kauno klinikų reanimacijoje.

Nujautė liūdną baigtį
Triskart dėl kontrabandinių ci-

garečių anksčiau teistas Upelinis
visoje Lietuvoje išgarsėjo 2015
m. rugpjūtį po tragiškai pasibaigusių gaudynių, kai jis kartu su
bendrininkais mėgino pasprukti
nuo nelegalų krovinį aptikusių
pasieniečių.
Siekdamas sustabdyti G. Vilčinsko vairuojamą „Peugeot“,
vienas pareigūnų nukreipė ginklą
į padangą, tačiau kulka pražudė
kartu su juo važiavusį 18-metį
alytiškį Edgarą Balčių.
Sužinojusi apie nelaimę, negeros nuojautos apimta buvusi
G. Vilčinsko žmona Laura Vilčinskienė tuo metu ištarė pranašiškus
žodžius – pavojinga šešėlinė vyro
veikla anksčiau ar vėliau gali tapti
jo mirties priežastimi. Sutuoktinis
nepaisė įkalbinėjimų mesti nelegalų amatą.
Nukelta į 7 psl.

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

»

Smulkiesiems ūkininkams
paremti skiriama vis daugiau lėšų
Smulkieji ūkiai greičiau
prisitaiko prie rinkos ir
aplinkos pokyčių. Jie geriau
jaučia vartotojų poreikius,
gali daugiau dėmesio skirti
produktų kokybei, šviežumui. Deja, lėšų investicijoms, modernizacijai ar pridėtinei vertei kurti tokiems
ūkiams dažnai pritrūksta.
Laimei, apie tai pagalvota sudarant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m.
programą (KPP), kurioje
smulkieji ūkiai į paramą
gali pretenduoti pagal priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama
smulkiesiems ūkiams“. Veiklos sritis tokia patraukli,
kad numatytų paramos lėšų
visiems norintiems dažnai
pritrūksta. Atsižvelgiant į
tai, „Paramai smulkiesiems
ūkiams“ nuolat skiriama
papildomų lėšų, o per metus organizuojami net keli
kvietimai gauti paramą.
Padidino avių bandą
„Parama smulkiesiems
ūkiams“ prieš metus susiviliojo ir Marijampolės savivaldybėje, Sasnavos seniūnijoje,
avis auginantis Jonas Kurtinaitis. Jono pasakojimu, jis
kurį laiką galvojo apie ūkio
plėtrą, tačiau vis neatsirado
tam reikalingų pinigų. Pagalvojęs, kad šiuo klausimu
galėtų padėti KPP priemonės,
ėmė domėtis, kurios sąlygas
galėtų atitikti geriausiai ir
kuri pateisintų jo lūkesčius
geriausiai.
„Pradėjęs skaityti programų ir veiklos sričių taisykles
supratau, kad geriausiai atitinku „Paramos smulkiesiems

Ūkininkas Jonas Kurtinaitis, pasinaudojęs „Parama smulkiesiems ūkiams“,
įsigijo 60 avių. (Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka)

ūkiams“ kriterijus, o veiklos
sritis atitinka manuosius. Užpildžiau paramos paraišką ir
parengiau verslo planą, kuriame numačiau plėsti ūkį.
Po kurio laiko sužinojau, kad
mano paraiška ir verslo planas
įvertintas teigiamai. Gavęs paramą, įsigijau 60 avių, elektrinį
aptvarą, taip pat buvo finansuotas verslo plano parengimas“,
– kalbėjo J. Kurtinaitis.
Giria už lankstumą
Sprendimo pretenduoti į paramą ūkininkas sako nesigailėjęs
nė akimirkos. Jonas džiaugiasi,
kad, gavus paramą pagal veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“, prie numatyto
pirkinio savo lėšomis prisidėti
nebūtina, nes finansuojamoji
dalis pagal programą siekia net
100 proc. tinkamų finansuoti
išlaidų. J. Kurtinaitį džiugina ir
veiklos srities lankstumas.
„Kelios avys, įsigytos naudojant paramos lėšas, nugaišo. Laimei, naujų avių nebuvo

Antspaudų gamyba
pagal užsakymą

būtina įsigyti. Trūkstamą jų
skaičių iki reikalingo bandos
dydžio galėjau atstatyti tomis,
kurias buvau įsigijęs anksčiau,
ne už paramos lėšas“, – pagyros žodžių „Paramai smulkiesiems ūkiams“ negailėjo J.
Kurtinaitis ir pridūrė, kad įsipareigojimus pagal paramą jis
vykdys iki 2022 m. Ūkininkas
atkreipia dėmesį, kad nereikia
bijoti žodžio „įsipareigojimai“.
Anot J. Kurtinaičio, jie tokie,
kokių normalus, pelningai ir
kokybiškai norintis dirbti ūkininkas siekia ir nesinaudodamas parama.
„Gavęs paramą įsipareigojau
ją panaudoti per 9 mėnesius –
niekas ir taip nenorėtų laukti,
juk pinigai skirti plėtrai, ūkiui
modernizuoti ir gerinti. Čia
problemų nebuvo. Kaip ir su
suplanuotu pinigų panaudojimu. Numatęs pirkti avis, jas
ir įsigijau – juk vystau avininkystės ūkį, kitokių gyvulių nei
norėčiau, nei turėčiau sąlygas
prižiūrėti.

Kai kam klaustukų galbūt
kelia įsipareigojimas užtikrinti, kad produkcijos standartine verte išreikštas valdos
ekonominis dydis, įgyvendinus verslo planą, padidės ne
mažiau kaip 20 proc. Parama
skiriama smulkiesiems ūkiams.
Jei į paramą pretenduoja tikrai
smulkus ūkis, jis nebus suinteresuotas plėstis iki žemės ūkio
bendrovės dydžio, taigi reikalavimas bus įgyvendinamas
savaime. Didesnių ambicijų
turintys pareiškėjai turi teisę
ir galimybę pretenduoti į kitas
priemones“, – ramino J. Kurtinaitis.
Skyrė papildomų lėšų
Veiklos srities patrauklumą
grindžia ir statistika. Šiemet
birželio 1–30 d. teikusieji paraiškas paramai pagal veiklos
sritį „Parama smulkiesiems
ūkiams“ gauti pareiškėjai pretendavo pasidalyti 12 mln. 500
tūkst. Eur. Dėl šios pinigų sumos grūmėsi 951 pareiškėjas.
728 pareiškėjams paramos lėšų
pakako, 117 pakako iš dalies,
tačiau Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio
ministerijos dėl pareiškėjų, atsidūrusių vadinamojoje „pilkojoje zonoje“, kreipėsi į Žemės
ūkio ministeriją (ŽŪM), prašydama jiems skirti papildomų
pinigų. ŽŪM priėmė sprendimą skirti trūkstamas paramos
lėšas ir smulkiųjų ūkininkų
projektams įgyvendinti papil-

domai buvo skirta 169 967
Eur paramos.
106 pareiškėjams pinigų,
deja, nepakako. Tačiau negavusieji paramos neturėtų
nukabinti nosies, nes pagal
veiklos sritį paramą gauti ūkininkai kviečiami per metus
ne kartą. Pavyzdžiui, pernai į „Paramą smulkiesiems
ūkiams“ pareiškėjai galėjo
pretenduoti kovo 1–gegužės
31 dienomis, kuomet buvo
kviečiama pasidalyti 10 mln.
Eur paramos sumą. Antrajam
paraiškų priėmimo etapui,
vykusiam lapkričio 4–gruodžio 31 dienomis, buvo skirta
9 851 488 Eur lėšų.
Patraukli ne tik
dėl finansavimo
intensyvumo
Kaip jau minėjo ūkininkas
J. Kurtinaitis, „Parama smulkiesiems ūkiams“ patraukli
dėl finansuojamų išlaidų intensyvumo, tačiau ne tik dėl
to. Pagal veiklos sritį į paramą
gali pretenduoti skirtinguose žemės ūkio sektoriuose
dirbantys pareiškėjai: vystantys gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės,
sodininkystės ūkius, taip pat
ir turintieji mišrų ūkį.
Patrauklu ir tai, kad paramos panaudojimo galimybės
– labai plačios. Vienintelis
reikalavimas išlaidoms yra
teisingas jų suplanavimas.
Verslo plane jas reikia sudėlioti taip, kad išlaidos būtų
būtinos verslo planui įgyvendinti ir numatytai veiklai vykdyti, būtų tiesiogiai susijusios
su remiama veikla ir būtų ne
mažesnės negu prašoma paramos suma.
Užs. Nr. 21
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Jotvingių kraštas pasirinko laiko patikrintą politiką
»Atkelta iš 1 psl.

Nebuvo labai aktyvūs
Rinkimuose Jotvingių apygardoje
balsavimo teisę turi 34690 žmonių, tačiau ja antrajame ture pasinaudojo mažesnė pusė. Apygardos
rinkėjai savo balsą galėjo atiduoti
38 rinkimų apylinkėse. Rinkėjų
aktyvumas antrajame ture buvo
41,74 proc. (Lietuvos vidurkis
– 38,65 proc.). Jei palygintume
rinkėjų aktyvumą pirmajame ir
antrajame ture, tai Jotvingių apygardoje pirmajame ture balsuoti
atėjo 5 proc. daugiau rinkėjų nei
antrame.
Aktyviausiai rinkimuose dalyvavo Krikštonių (52 proc.), Senamiesčio (50,59 proc.), Naujamiesčio (48,17 proc.) rinkėjai.
Vangiausiai į balsuoti keliavo
Seiliūnų (31 proc.), Teizų (32
proc.), Varnėnų (34 proc.) rinkimų apylinkių žmonės.
Kai kurie Lazdijų rinkėjai stengėsi balsuoti iš anksto, štai Dzūkų
apylinkėje iš anksto savo pilietinę
pareigą atliko beveik trečdalis apylinkės rinkėjų.
Z. Streikus už savo konkurentą
pranašesnis buvo vidutiniškai 25
proc. Jis laimėjo prieš V. Semešką
36 apylinkėse, dviejose apylinkėse – Bartelių ir Kuklių – laimėjo
V. Semeška.
Daugiausia palaikymo Z. Streikus sulaukė Eglės, Kirsnos, Viečiūnų rinkimų apylinkėse, čia už jį

balsavo per 73 proc. rinkėjų.
Kas galėtų paneigti, kad daugiau
palaikymo sulaukti Z. Streikui
padėjo garsiai ir aiškiai išreikšta
Druskininkų ir Lazdijų rajono savivaldybių merų pozicija: Ričardas
Malinauskas ir Ausma Miškinienė
atvirai kvietė palaikyti Z. Streikaus kandidatūrą ir prieš pirmąjį,
ir prieš antrąjį turus.

Kitiems kandidatams
nepasisekė
Į partijų sąrašus buvo įrašyta
nemažai Lazdijų ir Druskininkų
politikų, kurie, rinkėjų valia, po
reitingavimo pakeitė savo starto
pozicijas.
„Valstiečių“ sąraše įrašyta Lazdijų rajono savivaldybės
administracijos direktorė Ilona
Šaparauskienė po reitingavimo iš
70 pozicijos nusmuko į 81-ąją.
Partijos Lazdijų skyriaus lyderis
Benius Rūtelionis iš 55 vietos
smuktelėjo į 72-ąją. Z. Streikaus
pozicijos sąraše po reitingavimo
nedaug pasikeitė – iš 43 vietos jis
nusileido į 49-ąją.
Reitingavimas pagerino Druskininkų politiko, „valstiečio“ Donato Mizaro poziciją – jis iš 74
pozicijos po reitingavimo pakilo
aštuoniais laipteliais į viršų.
Socdemas J. Pankauskas po
reitingavimo smuktelėjo žemyn
net per 10 pozicijų – nuo 13 iki
23-ios vietos.

Partijų rikiuotė
Tėvynės sąjunga–Lietuvos krikščionys demokratai – 50 mandatų
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga – 32 mandatai
Lietuvos socialdemokratų partija – 13 mandatų
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis – 13 mandatų
Laisvės partija – 11 mandatų
Darbo partija – 10 mandatų
Lietuvos lenkų rinkimų akcija–Krikščioniškų šeimų sąjunga – 3
mandatai
Lietuvos socialdemokratų darbo partija – 3 mandatai
Partija „Laisvė ir teisingumas“ – 1 mandatas
Lietuvos žaliųjų partija – 1 mandatas
Save išsikėlę kandidatai – 4 mandatai

Partijų sąrašuose buvo visi Lazdijų ir Druskininkų vienmandatininkai, tačiau jų pozicijos partijų
sąrašuose buvo žemos ir jie į Seimą nepateko.
Taigi, niekas iš mūsų kraštiečių,
išskyrus Z. Streikų, neatstovaus
Lazdijams ir Druskininkams šalies
parlamente.

Daugiamandatėje –
„valstiečių“ pergalė
Jei prisiminsime prieš dvi savaites
vykusius daugiamandačius rinkimus, tai Lazdijų ir Druskininkų
rinkėjai daugiausia balsų atidavė
„valstiečiams“, antroje vietoje liko
konservatoriai. Trečioje vietoje
– socialdemokratai (11,47 proc. –
1867 balsai), ketvirtoje pozicijoje
– Darbo partija (9,21 proc. – 1500
balsų), penktieji – Laisvės partija
(6,84 proc. – 1113 balsų). Lietuvos
Respublikos liberalų sąjūdis, pagal Jotvingių apygardos rinkėjus,
surinko 4,32 proc. ir Jotvingių rinkėjų valia į Seimą nepatektų, nes
neperžengtų 5 proc. ribos.
Daugiamandatėje konservatorius labiausiai palaikė Avižienių,
Senamiesčio, Bartelių, Atgimimo
ir Ratnyčios rinkėjai.
O „valstiečiams“ labiausiai simpatizavo Eglės, Aštriosios Kirsnos
(merės A. Miškinienės tėviškė),
Kučiūnų, Šventežerio, Dumblio,
Švendubrės rinkėjai.
Ar Lazdijai sulauks
Vyriausybės palankumo?
Pasibaigus Seimo rinkimams tapo
aišku, kad juos laimėjo Tėvynės
sąjunga–Lietuvos krikščionys demokratai, gavę Seime 50 mandatų.
Jie kartu su Lietuvos Respublikos
liberalų sąjūdžiu ir Laisvės partija
planuoja formuoti Vyriausybę.
Taigi, Lazdijai, valdomi „valstiečių“ atstovės Ausmos Miškinienės,
gali prarasti naujosios Vyriausybės
palankumą. Kas galėtų paneigti,
jog „valstiečių“ Vyriausybės palankumas mūsų rajono valdžiai
gali įgauti kitą atspalvį. Tokios pa-

Lazdijai pateko į geltonąją
COVID-19 susirgimų zoną
»Atkelta iš 3 psl.

Kaip teigė visuomenės sveikatos
specialistai, kadangi pagal naująjį
savivaldybių skirstymą šviesoforo
principu šią savaitę Lazdijų rajono
savivaldybė yra geltonoje zonoje,
mums galioja šios rekomendacijos ir ribojimai: prekybos vietose
ir viešajame transporte privalu
dėvėti veido kaukes, renginiuose
ir maitinimo įstaigose privaloma
laikytis atstumo ir registruoti lankytojus, galimas kai kurių mokinių
grupių nuotolinis ugdymas.
Akivaizdu, jog mūsų žmonių
saugumas nemaža dalimi priklauso nuo pačių savivaldybės
gyventojų.
Specialistai primena: viešose
vietose laikykitės saugaus atstumo, dezinfekuokite rankas, ap-

sipirkdami naudokitės prekybos
centruose esančiomis vienkartinėmis pirštinėmis, venkite susibūrimo vietų, nebūtinų kontaktų,
šeimos švenčių, daugiau būkite
gryname ore.
Daugelis žmonių domisi, kaip
derėtų elgtis per ilgąjį Visų šventųjų ir Vėlinių savaitgalį. Specialistai teigia, jog geltonosios
zonos savivaldybių gyventojams
nereikia atsisakyti kelionių į kapines – pagerbti anapilin išėjusius artimuosius, tačiau tai derėtų daryti saugiai, laikantis saugių
atstumų, neorganizuoti giminių
susitikimų.
Spalio 27 dieną gauti išvakarėse
paimtų tyrimų atsakymai – visi jie
neigiami. Lazdijų pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė

Aušra Dainauskienė informavo,
kad buvo paimta 14 ėminių, 12
iš jų – Veisiejų socialinės globos
namų gyventojams ir darbuotojams.
Lietuva pagal Europos Tarybos
rekomendacijas dėl suderinto požiūrio į laisvo judėjimo apribojimą
COVID-19 pandemijos metu ir
jos numatytą šalių skirstymo, atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją jose, tvarką patenka į geltonąją
zoną. Nuo spalio 26 d. pradėtos
taikyti prevencijos priemonės tik
atvykstantiesiems iš raudonoje bei
pilkoje zonose esančių valstybių.
Iš šių šalių atvykstantiems keliautojams bus privalomas testas dėl
koronaviruso (COVID-19) arba
10 dienų izoliacija.
„Dzūkų žinių“ informacija

•

čios prognozės tinka ir Druskininkams, kurių mero labai nemėgsta
konservatoriai ir liberalai.
Įmanoma, jog pasikeitus šalies
valdžiai gali tapti svaresnis Lazdi-

jų vicemero, konservatoriaus Audriaus Klėjaus vaidmuo siekiant
naujosios valdžios palankumo
Lazdijams.
„Dzūkų žinių“ informacija

•

Z. Streikus: „Seimo narys turi mylėti savo kraštą ir
stengtis jam padėti“
– Per antrąjį rinkimų turą Jus labai
aktyviai palaikė ir
Druskininkų, ir Lazdijų žmonės, todėl
rinkimuose labai toli
palikote savo varžovą. Kaip Jums atrodo,
kodėl žmonės už Jus
balsavo?
– Druskininkai mane
gerai pažįsta, žino
mano elgesį, gyvenimą
ir oponentą neblogai
pažįsta. Lazdijų krašte
reikėjo prisistatyti, nes
ten esu mažiau žinomas. Apie mane Lazdijų rinkėjams kalbėjo kiti žmonės, kurie ten gerbiami, jie buvo kaip
mano garantas. Vien aprašymai ir savigyra man nebūtų padėję.
Kita vertus, būta ir inercijos. Pirmajame ture Lazdijai balsavo už
„valstiečius“, žmonės įvertino mūsų partijos nuveiktus darbus. Gal
tai, kad esu „valstietis“, irgi prisidėjo prie mano sėkmės.
– Atstovausite dviem labai skirtingoms savivaldybėms – Druskininkų, labiau miestietiškai, ir Lazdijų – kaimiškai. Kaip pavyks
suderinti šių skirtingų savivaldybių žmonių lūkesčius?
– Manau, jog šios savivaldybės gali viena kitą papildyti. Lazdijuose daug žemdirbių augina ekologišką produkciją, o Druskininkuose yra daug jos valgytojų. Lazdijuose yra daug žirgynų,
ežerų, o Druskininkuose – viešbučių. Mano tikslas, kad šios abi
savivaldybės viena kitą papildytų ir turėtų abipusės naudos.
– Nuo ko priklauso vienmandatėje išrinkto Seimo nario darbo
sėkmė?
– Matau du veiksnius – puikus bendradarbiavimas su vietos
valdžia ir meilė tam kraštui, kurio žmonės tavimi pasitikėjo.
– Kokius uždavinius sau keliate atstovaudamas Lazdijams?
– Manau, kad laukia daug darbų. Lazdijų rajone daug problemų
dėl blogų kelių, ieškosime būdų, kaip tą problemą išspręsti. Turime
tęsti pradėtus darbus – iki galo atgaivinti hipodromą, siekti, kad
būtų įrengtas multifunkcinis sporto centras, plėsti Šeštokų logistiką. Labai norėčiau, kad atsigautų Veisiejai, reiktų ten pagerinti
infrastruktūrą, turime kovoti už tai, kad Veisiejai gautų kurortinės
vietovės statusą.
– Ar dažnai Jus bus galima pamatyti Lazdijuose?
– Merei žadėjau, kad kiekvieną savaitę čia apsilankysiu ir
pranešiu apie tai, kas vyksta Seime ir Vyriausybėje, kuria linkme
turėtume veikti.

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

T

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

Rūšiuokite!
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Aidas Kelionis
Prieš kelerius metus Seimo narys konservatorius V. Kernagis
parengė įstatymą, įpareigojantį
radijo stotis 35 procentus laiko
transliuoti lietuvišką muziką.
Iš pirmo žvilgsnio kai kam šis
sumanymas gali pasirodyti visai geras. Dabar pagalvokite,
jeigu pasirodytų įstatymas, kuris teigtų, kad restoranuose ir

kavinėse 35 procentai patiekalų
turi būti lietuviški. Tuomet juk
neliktų itališko, meksikietiško,
uzbekiško ir kito užsienietiško maisto restoranų. Įstatymu
kavinių ir restoranų savininkus
priversti, kad trečdalis maisto
būtų lietuviškas, yra tikra nesąmonė. Panašiai skamba ir noras
įstatymu nustatyti radijo stotis
kažkiek laiko konkrečiai groti
lietuvišką muziką.
Apskritai nėra geresnio rinkos
reguliuotojo už pačią laisvą rinką. Štai prieš kelerius metus Veisiejuose atsidarė jauki kavinukė
pačiame miesto centre, kitoje pusėje autobusų stoties. Čia galima
paragauti tikrai skanių ir sąlyginai nebrangių net keliasdešimt
rūšių picų, kebabų, skrudintų
koldūnų ir panašiai. Šeimininkai
nusprendė vietiniams ir miestelio
svečiams pasiūlyti būtent tokio

maisto. Toliau jau veikia rinkos
dėsniai. Kaip sakoma: jeigu yra
paklausa, yra ir pasiūla. Kiek
pačiam tenka matyti, picerijoje
lankosi nemažai žmonių, reiškia,
šios kavinės šeimininkai siūlydami konkretaus minėto maisto
pataikė. Jeigu šis maistas būtų neperkamas ar nepatiktų klientams,
picų ir kebabų verslas nebūtų pelningas ir turėtų užsidaryti.
Tęsiant temą apie radijo stotis ir kokia jose turėtų skambėti
muzika, noras primesti joms tam
tikrą procentą lietuviškų dainų
irgi skamba mažų mažiausiai
keistai, jeigu ne kvailai. Kaip
galima komercinėms radijo stotims pasakyti ar įsakyti, koks
turi būti jų turinys? Jos pačios
renkasi dainas ir siekia išlaikyti
klausytojų dėmesį. Be to, radijo
stočių vadovai ir už mikrofono
sėdintys žmonės nėra atsitikti-

niai ir ne veltui dirba radijuje.
Jie puikiai išmano muziką, jos
istoriją ir kitas plonybes. Tad jie
ir eteryje skambančias dainas parenka neatsitiktinai.
Taip jau natūraliai susiklostė,
kad pasaulyje vyraujanti kalba
yra anglų. Tad ir daugiausiai
kokybiškų ir labiausiai klausomų dainų yra sukurta anglų
kalba. Tokių įrodymų nereikia
toli ieškoti – tiesiog kiekvienam
iš mūsų užtenka prisiminti savo
mėgstamiausias muzikos grupes,
atlikėjus ir kūrinius. Taip pat galime prisiminti ir kokių radijo
stočių mieliausiai klausomės.
Lietuvoje bene populiariausios
gražias tradicijas turinčios: M–1
ir Radiocentras. Be jų yra ir dar
kelios visai neprastos. Tad šių
radijo stočių profesionalūs darbuotojai ir atrenka, kokias dainas
pasiūlyti klausytojams. Čia vėl

veikia jos didenybė laisvoji
rinka. Jeigu radijo stočių darbuotojai parinks prastesnes dainas klausytojams, tuomet kris
radijo stočių klausomumas ir
populiarumas, o kartu sumažės ir pelnas bei darbuotojų
atlyginimai. Tad prastai dirbti ir
klausytojams pateikti ne tokias
smagias ir maloniai klausomas
dainas jiems paprasčiausiai neapsimoka. Bet patikėkite, radijo stotyse nedirba atsitiktiniai
žmonės, neišmanantys muzikos.
Jie puikiai atskiria gerą muziką
nuo prastos ir puikiai žino, ką
pasiūlyti klausytojams.
Lietuvos atlikėjams telieka
kurti gerą muziką, kurią norėtų
transliuoti radijo stotys, ir tuomet nereikės jokių įstatymų,
nustatančių, kiek radijo stočių
eteryje turi skambėti lietuviškų
kūrinių.

•

Džiaugiuosi, kad mečiau, ir raginu tave padaryti tą patį
Ne kiekvienas žmogus yra pakankamai ryžtingas ir
stiprus, kad nutaręs imtis kardinalių pokyčių to neatidėliotų ir sąžiningai laikytųsi sau duoto žodžio. Juolab,
kai kalbama apie metimą rūkyti, – neretai prireikia ne
tik begalinio noro, bet ir plieninės valios.
Televizijos laidų prodiuseris ir BIX grupės lyderis
Saulius Urbonavičius-Samas sutiko pasidalyti savo
sėkmės istorija ir papasakoti, kodėl nusprendė mesti
rūkyti, kaip sekėsi žengti pirmąjį žingsnį sveikesnio
gyvenimo link ir kokius naujojo etapo privalumus įžvelgia.

Buvo rūkoma visur
Prieš daugiau nei dvidešimt
metų rūkyti metęs S. Urbonavičius-Samas labai tiksliai
prisimena, kada ir kodėl nusprendė visam laikui mesti šį
žalingą įprotį.
„Didysis virsmas manyje
įvyko dar 1993 m., kai gyvenome tikrai pašėlusį „rokenrolinį“ gyvenimą ir su grupe BIX
dalyvavome didžiuliame ture
po Prancūziją su daugiau nei
100 koncertų įvairiausiuose
miestuose“, – savo pasakojimą pradeda S. UrbonavičiusSamas.

PATARIMAI NORINTIEMS
MESTI RŪKYTI

• Neleisk mintims apie rūkymą tavęs užvaldyti.
• Naudok vidinės kalbos metodą, kuris tave motyvuos.
• Apgalvok savo susiforma-

vusius rūkymo įpročius, situacijas, veiklas, kurios skatina
tave rūkyti.
• Pakeisk savo aplinką.
Norintiems mesti rūkyti siūlome kreiptis pagalbos į specialistus:  http://nerukysiu.lt/
kur-kreiptis-pagalbos/
Anot jo, tais laikais dar nebuvo išsivysčiusi rūkymo kultūra – žmonės rūkydavo vieni
prie kitų, o uždarose vietose,
nesvarbu, tai būtų klubas, kavinė ar autobusas, ore tvyrodavo
didžiuliai dūmų kamuoliai.

„Visur viskas buvo lyg „išrūkyta“ ir tai galiausiai įgriso,
todėl grįžęs po šio turo iškart
mečiau rūkyti“, – sako S. Urbonavičius-Samas, juokaudamas,
kad anksčiau nebūtinai turėjai
rūkyti pats, kad prisirūkytum.

Pasijuto lyg „ant sparnų“
Tiesa, tuo metu grupės BIX lyderis turėjo pertrauką tarp turų
ir koncertų, stengėsi nesilankyti
klubuose ar kavinėse, todėl išvengė bent menkiausių pagundų ir rūkymo metimą atsimena
be didelių sunkumų. Jeigu nusprendžia kažko imtis, – viskas
būna lyg kirviu nukirsta.
Pasak pašnekovo, po mėnesio
laiko jis pasijuto lyg „ant sparnų“, nes iš organizmo pasišalinęs nikotinas ir kitos kenksmingos medžiagos suteikė begalinio
lengvumo pojūtį.
„Tie, kas ilgą laiko tarpą rūkė
ir yra bandę mesti rūkyti, – tikriausiai žino ir atpažįsta šį jausmą, o tie, kurie nebandė mesti
rūkyti, – tikrai pabandykite, nes
tas jausmas yra fantastiškas. Kai
praėjus kuriam laikui (mano
atveju užteko mėnesio) tu jauti
savo prasivaliusį kūną šiek tiek
pakilusį virš žemės“, – tvirtina
S. Urbonavičius-Samas.
Kaljanas — toks pat
rūkymas
Tiesa, televizijos laidų prodiuseriui ir BIX grupės lyderiui
S. Urbonavičiui-Samui vis dėlto
reikėjo poros pasitikrinimų, kad
tvirtai žinotų, jog nebeužsika-

Saulius Urbonavičius-Samas ragina visus rūkančius pabandyti mesti rūkyti,
nes, tai padarius, palaima yra neapsakoma. (Nuotrauka iš asmeninio
archyvo.)
bins už šio žalingo įpročio.
„Buvau kartą Egipte pakvailiojęs ir su kaljanu, tačiau greitai
supratau, kad tai yra visiškai tas
pats rūkymas, todėl greitai jo
atsisakiau, niekada nebegrįžau
ir, manau, nebesugrįšiu“, – teigia jis.

„Su siaubu žiūriu į šitą
madą“
Matantis, kokiu milžinišku greičiu įvairios rūkymo priemonės,
tokios kaip elektroninės cigaretės ar bedūmuo kaitinamojo
tabako gaminiai, tampa populiarios ne tik tarp suaugusiųjų, bet ir jaunimo, S. Urbonavičius-Samas su siaubu žiūri į
šitą madą.
„Aš manau, kad tai yra dar
baisesnis dalykas už cigaretes,

kadangi tradicinės cigaretės
bent jau smirdėdavo, buvo labiau dozuotos – surūkius vieną
cigaretę retai kada užsimanydavai kitos, o visų šių naujovių
pasekmės yra visiškai neaiškios
ir neištirtos, todėl darosi baisu,
kai matau, kaip, ypač jaunimas,
nepaleidžia iš rankų tos „pypkės“ ir pučia didžiausius dūmų

kamuolius į orą“, – pasakoja
jis, pridurdamas, kad tai yra
opi problema ne tik Lietuvoje,
bet ir apskritai.
„Reali padėtis yra tikrai
siaubinga, nes įvairiausios
elektroninės cigaretės yra
nežmogiško patrauklumo, o
didžiulis iššūkis ir tėvų galvos skausmas – kaip apsaugoti savo vaikus. Manau, visų
svarbiausia jaunimui išaiškinti
tokių rūkymo alternatyvų grėsmes ir neigiamas pasekmes, o
tuomet belieka tikėtis jų sąmoningumo“, – svarsto S. Urbonavičius-Samas.
Televizijos laidų prodiuseris
ir BIX grupės lyderis mano,
kad geriausiai kitą įkvėpti ir
motyvuoti gali ne moralai ar
pasvarstymai, bet asmeninė
patirtis, todėl jei prieš daugiau
nei dvidešimt metų jis galėjo
mesti rūkyti, – gali ir tu, o jei
iškyla sunkumų, – visuomet
yra specialistai, kurie gali
tau padėti. Pavyzdžiui, pasak
gydytojos Viktorijos Andrejevaitės, norint mesti šį žalingą
įprotį, rekomenduojama keisti savo mąstymą, sumažinti
stresą, nepamiršti gerti daug
vandens, bandyti nukreipti
savo mintis nuo rūkymo darant kažką malonaus ir stengtis
sąžiningai laikytis susidaryto
nerūkymo plano, o jeigu nepasiseka, – bandyti vėl ir vėl,
kol galiausiai žmogus atpranta
ir nebenori rūkyti.
Užs. Nr. 20
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Po mirtinos egzekucijos Lazdijuose —
baimė ir nesaugumas: nujautė liūdną baigtį
»Atkelta iš 4 psl.

Moteris dar iki mirtino šūvio
nusprendė nutraukti ryšius su
G. Vilčinsku dėl jo šešėlinio gyvenimo ir patirto smurto.
Liūdnai pagarsėjusios Upelinio ir jo bendrų gaudynės prieš 5
metus vyko Druskininkų apylinkėse, netoli Leipalingio – miestelio, iš kurio jis buvo kilęs ir kurio kapinėse praėjusios savaitės
antradienį buvo palaidotas.

Subūrė gaują Dzūkijoje
Pareigūnų žiniomis, G. Vilčinskas
subūrė kontrabandininkų gaują,
kurios nariai gyveno Lazdijų,
Druskininkų ir Alytaus kraštuose – Upelinis skirstė vyrams užduotis, parūpindavo jiems radijo
ryšio priemonių.
Grupuotė kontroliavo dalį cigarečių srautų, patekdavusių į
Lietuvą iš Baltarusijos.
G. Vilčinskas šešėliniame pasaulyje Upeliniu buvo pramintas

dėl gyvenamosios vietos – daugiau
nei prieš dešimtmetį jis su žmona
įsigijo apleistą būstą Kauno gatvėje, prie pat Lazdijos upelio.
Nepaisant susikaupusių maždaug 30 tūkst. eurų skolų už teismo skirtas baudas kontrabandos
bylose, Upeliniui pavyko savo
rankose išlaikyti suremontuotą ir
šiuolaikiškai įrengtą būstą.
Po skyrybų su žmona šiame
name apsigyveno nauja G. Vilčinsko draugė su savo dukra.

Tikino nesiekę žudyti
G. Vilčinskui gerokai didesnių
rūpesčių kėlė ne įsiskolinimai
valstybei, o finansinės šešėlinio
pasaulio pretenzijos.
Kalbama, jog prieš paskutinį
išpuolį Upelinis sulaukė grasinimų
susidoroti, bet jų nepaisė.
Gauja kruopščiai pasirengė nusikaltimui – pasirūpino virvėmis,
pistoletu, kaukėmis, degiuoju
skysčiu. Baugindami G. Vilčinską

ir jo šeimos narius, jie reikalavo
pinigų.
Tą pačią savaitę pareigūnai sulaikė keturis įtariamuosius – 20,
22, 26 ir 28 metų jaunuolius, gyvenančius Vilniuje ir Lazdijų krašte.
Visi jie suimti 2–3 mėnesiams.
Pareigūnams pavyko išsiaiškinti,
kad vyriausias įkliuvęs grupuotės
narys yra išpuolio organizatorius,
o kiti – vykdytojai. Jie anksčiau
teisti už sukčiavimus, plėšimus,
sveikatos sutrikdymus ir kitus
nusikaltimus.
Pastarosiomis dienomis vyko
papildomos įtariamųjų apklausos.
Jie bus teisiami už žmogžudystę.
„Lietuvos ryto“ žiniomis, dalis
jų pripažino savo kaltę, tačiau tikino nenorėję žudyti aukos.
Pareigūnams šie žodžiai sukėlė
abejonių, nes planuodami padegti
žmogų jie tikrai turėjo žinoti, kad
tokiais veiksmais sukels pavojų jo
gyvybei.
lrytas.lt

•

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.
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KNYGYNĖLIS, Seinų g. 12, Lazdijai
Tel.. 8 646 71 901, (8 318) 53 085, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt

Kad ir kokia tamsi atrodytų naktis, rytas visada ateina
Daugeliui iš mūsų
šiuo metu sunkiau nei
įprastai, todėl ypač
svarbu žinoti, kokios
emocinės ir psichologinės pagalbos galima
gauti nemokamai visoje Lietuvoje.
Psichologė Sonata
Mickuvienė pasakoja
apie tai, ką šiuo metu
išgyvena dauguma
šalies piliečių, o Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) Psichikos sveikatos skyriaus
vedėjas Ignas Rubikas
dalijasi atsinaujinusios nacionalinės platformos Pagalbasau.lt
ir mobilios emocinės
savipagalbos programėlės „Pagalba sau“
privalumais ir pabrėžia tai, kad svarbiausia nebijoti ieškoti ir
kreiptis pagalbos.
Metas — sunkus visiems
Visuotinė pandemija ne tik
mūsų šalyje, bet ir visame
pasaulyje sukėlė neigiamų
pasekmių žmonių emocinei
ir psichologinei sveikatai.
Kiekvienas susiduriame su
neplanuotais iššūkiais, kovojame su problemomis ir
nuolat galvojame apie tai,
kas bus toliau.
„Žmogus nebegali nieko
planuoti taip, kaip galėjo

anksčiau, ir net neįsivaizduoja,
kada galės, todėl ši nežinomybė kelia stresą ir nerimą. Dėl
to nukenčia mūsų kasdienė
emocinė būsena, krinta produktyvumas darbe, kamuoja
nuolatinis suirzimas“, – aiškina psichologė S. Mickuvienė, pridurdama: „Visiškai
normalu, kad visuomenė yra
pavargusi nuo negalėjimo
planuoti savo laiko, atostogų
ir kitų pramogų. Nors ir suprantama, kad visa tai yra apribota dėl visų mūsų gerovės,
tačiau kai dažniau išeidavome
į įvairius renginius ir įprastai
pramogaudavome, – daugiau
ir prasiblaškydavome, o tai labai stiprindavo mūsų emocinę
sveikatą.“
Viskas, ko gali prireikti, —
vienoje vietoje
Siekiant sumažinti koronaviruso (COVID-19) sukeltas
neigiamas pasekmes šalies
gyventojų emocinei sveikatai
ir skatinti gyventojų informuotumą apie psichikos sveikatą,
buvo atnaujinta nacionalinė
platforma Pagalbasau.lt ir
sukurta tokio paties pavadinimo mobilioji aplikacija,
leidžianti šalies gyventojams
daugiau sužinoti apie savo ir
artimųjų psichikos sveikatą ir
rasti reikiamą pagalbą vienoje
vietoje.
„Jeigu žmogus ieško pagalbos, tai, vadinasi, jis ne-

Nacionalinė platforma Pagalbasau.lt ir mobilioji emocinės savipagalbos
programėlė „Pagalba sau“ ne tik padeda stebėti savo būseną, bet ir suteikia
informacijos, kur kreiptis ar nukreipti kitą, prireikus pagalbos. (Linos
JOKUBAUSKAITĖS nuotr.)

rimauja ir nori atrasti tam
tikrus atsakymus į kylančius
klausimus, o besiblaškant po
įvairias interneto svetaines
veikiausiai bus prisiskaitoma
begalė skirtingų nuomonių,
kas galimai tik padidins nerimą ir nežinomybės jausmą.
Kadangi platforma „Pagalba
sau“ teikia žmogui sukoncentruotą ir kompetentingų savo
srities specialistų atrinktą
informaciją vienoje vietoje,
manau, tai ne tik taupo laiką,

bet ir yra itin patogu žmogui“,
– teigia psichologė.
„Pagalba sau“ — emocinės
sveikatos link
Pasak Sveikatos apsaugos
ministerijos (SAM) ministro
Aurelijaus Verygos, nepaisant
to, kaip besistengtume susigyventi su naująja realybe, pasirūpinti savo emocine sveikata
reikia suskubti jau dabar.
Pagalbasau.lt svetainėje ir
mobiliojoje programėlėje galima rasti visą aktualią informaciją apie emocinę sveikatą
ir psichologinę pagalbą pandemijos metu ir ne tik: atlikus
testą įsivertinti savo emocinę
būseną, interaktyviame pagalbos žemėlapyje rasti išsamią
informaciją apie Lietuvoje pagalbą teikiančių įstaigų adresus, kontaktinius duomenis
ir teikiamas paslaugas, rasti

būtiniausią informaciją apie
dažniausiai pasitaikančius
psichikos ir elgesio sutrikimus ir juos lydinčius simptomus, kaip atpažinti psichikos
sutrikimų rizikos veiksnius ir
kokiais būdais galima padėti
sau ir artimajam, o prireikus
– kaip gauti profesionalią
specialistų pagalbą.
„Šioje platformoje visa
informacija yra patikrinta
ekspertų, pateikta glausta ir
prieinama visuomenei – tiek
gyventojams, tiek specialistams. Siekiama, kad žmogus
susirastų pagalbą, nebijotų
kreiptis, žinotų, kur ir kada
kreiptis. Labai svarbu pažymėti, kad tai negali pakeisti
specialisto pagalbos ir atliekamo diagnostinio įvertinimo.
Platforma yra skirta suprasti
ir įsivertinti savo ir aplinkinių
asmenų psichikos sutrikimus,
o jei įtariamas psichikos ar
elgesio sutrikimas ir reikalinga pagalba, reikėtų kreiptis į
psichikos sveikatos centro,
prie kurio gyventojas yra prisiregistravęs, specialistus“,
– atkreipia dėmesį Sveikatos
apsaugos ministerijos (SAM)
Psichikos sveikatos skyriaus
vedėjas I. Rubikas.
Kad ir kokia tamsi atrodytų
naktis, kad ir koks apsiniaukęs dangus, – rytas visada
ateina, saulė visada pasirodo.
Svarbu nepamiršti – tu nesi
vienas.
Užs. Nr. 17
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Lietuviškos tapatybės išsaugojimas
Lenkijos paribio kaimuose
Sigitas Birgelis. Navininkai — Lietuvos kariuomenės
Navinykai – lietuviškas
kaimas, įsiterpęs tarp Vaitakiemio, Agurkių, Pelelių,
Didžiulių ir Žvikelių, yra
vienas iš įdomesnių Punsko ir Seinų krašte. Nuo
Punsko jį skiria 8 km, nuo
Seinų – 14, o nuo Lazdijų
(per Galinius) – 18 km.

Navinykus galima pervažiuoti per
minutę arba dvi ir nieko ypatingo nepastebėti, nepamatyti, neišgirsti. Keliu tuo kasdien Punskan
važinėja Navinykų, Vidugirių ir
kitų kaimų žmonės. Daug dešimtmečių šio plento būklė buvo labai
prasta. Prieš kelerius metus jis
gražiai sutvarkytas ir renovuotas.
Šiandien juo važiuoti smagu ir
malonu.
Navinykų kelias buvo kitados
svarbaus trakto Seirijai–Lazdijai–
Šipliškės dalis. Žmonės pasakojo,
kad 1891–1895 m. jį tiesė nuo
Vitebsko, Minsko ir Smolensko
atvykę gudai ir rusai. Navinykuose daug upelių būta, tad tiesiant

kelią prireikė nemažai tiltelių.
Kiekvienas tiltelis turėjo savo
pavadinimą. Šiandien kiekvienas iš jų ne vieną įdomią istoriją
galėtų papasakoti.
Rusų darbininkai, žinia, mėgdavo išgerti. Vienąkart, statydami Ūlyčiabalę, pirmąjį tiltelį
pietinėje Navinykų pusėje, jie taip
įkaušo, kad sugalvojo susidoroti
su įkyriu darbų prižiūrėtoju. Šis,
matydamas pavojų, pasileido tekinas per laukus. Vis dėlto vyrai
pasivijo jį ir užmušė. Nelaimingojo kūnas ilgesnį laiką gulėjo
lauke. Vėliau dingo. Tikėtina, kad
rusų darbininkas amžiams atgulė
po tiesiamu Navinykų keliu.
Su kitu tilteliu susijęs dar baisesnis pasakojimas. Bedirbdami
jį, susipyko rusų kareiviai. Įvyko
peštynės. Jų metu vienas kareivis buvo gyvas pakastas po tiltu.
Žmonės pasakojo, kad toje vietoje
vaidendavosi. Kaimiečiai naktimis
bijojo pro ten eiti. Ne vienas ramiai ir miegoti negalėjo. Žmonės
pasikvietė kunigą. Dvasiškis tiltelį

apšlakstė šventintu vandeniu ir
Mišias aukojo. Padėjo. Piktosios
dvasios daugiau nesivaideno.
Prie kelio, vedančio į mokyklą,
buvo kiti du tilteliai. Kur buvo
drėgnesnė vieta, stovėjo nemūrytas tiltas su mediniais turėklais.
Antrojo pasaulinio karo metu jį
išsprogdino vokiečiai. Vėliau,
frontui praėjus, tiltą atstatė vietos
gyventojai. Antras šalimai pirmo stovintis tiltas turėjo gražius
metalinius turėklus. Jie neišliko,
nes tiltą apgadino karo metu nukritusi bomba. Pats didžiausias
Navinykų tiltas yra nutiestas per
Akuotės upelį.
Važiuojant Navinykų plentu
Punsko link, dešinėje pusėje akis
patraukia paslaptingas kalnas,
Kalviadaržiu vadinamas. Kitados aplink jį kūrėsi Navinykų
kaimas. Šiandien jis stovi kaimo
viduryje, nelyginant kaimo bamba. Ant šio kalno kitados stovėjo
kalvė, kurioje degė žaizdras, buvo
kalama karšta geležis. Po daugelio dešimtmečių kalnas „atgijo“.

Navinykų jaunimas.

Navinykų mokyklos mokytojai 1970 m.

Navinykų šokėjos.

Navinykų mokytojai ir mokiniai po Antrojo pasaulinio karo.

Navinykų vaidintojai.

1962 metais ant jo buvo pastatyta
lietuviška mokykla, kurioje pusę
amžiaus aidėjo vaikų klegesys ir
dainos, vyko vaidinimai, buvo
puoselėjama etninė kultūra.
Šio krašto kaimai kūrėsi aplink
Seivų dvarą, kuris pirmą kartą
paminėtas 1559 m. Navinykai
atsirado šiek tiek vėliau. Jie pirmą kartą minimi 1765 m. Seivų
dvaro dokumentuose, nors Bronius Kviklys „Mūsų Lietuvoje“
mini ankstesnę Navinykų įkūrimo
datą – 1747 m.
Navinykų kaimo pavadinimas
turbūt yra kilęs nuo žodžio „naujininkai“. Šis vietovardis vėliau
buvo suslavintas. Prie „Nowiniki“
žmonės priprato, bet jį sulietuvino
„Navinykais“. Šiuo metu Lietuvoje yra maždaug 10 vietovių,
turinčių Naujininkų pavadinimą.
Pažymėtina, kad šalia Sangrūdos
yra ir Navininkai.
Iš rašytinių šaltinių žinome, kad
1765 m. kaime gyveno 6 šeimos.
Po 24 metų čia buvo užregistruoti
8 ūkiai ir 1 daržininkas, iš viso
47 žmonės. 1827 m. Navinykuose buvo jau 200 žmonių. 1940
metais gyveno 27 šeimos (185
žmonės). Tarp jų dvi šeimos buvo
vokiečių kilmės ir viena rusų šeima. 2014 metais Navinykų kaime
gyveno 21 šeima (64 žmonės).
Kaime buvo viena lenkiškai kalbanti šeima, kuri prieš 10 metų
atsikėlė iš Paliūnų ir kaime atidarė
savo parduotuvę.
Po 1863 metų sukilimo Navinykų gatvinis sodžius išsiskirstė į
viensėdžius. Tuomet atmatuota 13
kolonijų. Skirstant laukus nustatytos ir kaimo ribos. Ant keturių
kaimo kampų buvo supilti 4 pėdų
pločio žemės kauburiai. Visos
kaimo balos, laukai, kalneliai ir
upeliai buvo pažymėti žemėlapyje, kuris sudarytas dviem egzemplioriais. Vieną egzempliorių
saugojo kaimo seniūnas. Deja,
Navinykų žemėlapis dingo. Kai
kurie kaimai, kaip antai Kampuočiai, savo žemėlapį išsaugojo iki
šių dienų.
Per Navinykus teka upelis, vadinamas Akuote (lenk. Dziedziulka). Jis nuo Lenkijos ir Lietuvos
pasienio Paliūnų kaimo laukais
įteka į Akuočio ežerą. Vėliau, surinkęs apylinkės laukų vandenis,
teka per Navinykus, Didžiulius,
Žvikelius ir įteka į Klevio (Šeipiškių) ežerą. Iš Klevio ištekėjęs
upelis pakeičia vardą ir vadinamas
jau ne upeliu, o upe Žvirgžda.
Navinykų kaime už Akuotės
upelio vingio stūkso senos kaimo
kapinaitės. Jos nedidelės – vos
pusė margo. Šiandien jose pamatysime tik akmeninės tvoros
likučius. 1814–1829 m. mirusiųjų
knygoje apie šias kapinaites yra
nemažai informacijos. Ten, tarp
kitko, rašoma, kad nuo 1814 m.
iki 1829 m. (per 15 metų) Naviny-

Antanas Milončis prie kryžiaus.
kų kapinėse palaidota 17 žmonių.
Tuo laiku Vidugirių kapinaitėse
palaidota 16, Mockavos – 64,
Zovodos – 43.
Tuomet bažnyčia jau reikalavo, kad mirusieji būtų laidojami
parapijos kapinėse. Tačiau kaimo
gyventojams mielesnės buvo savosios kapinės, be to, nenorėjo
jie mokėti papildomų mokesčių.
Kaimo kapinaites žmonės brangino. Eidami pro jas, nulenkdavo
galvą, nusiimdavo kepurę, žegnodavosi, meldėsi. Laikui bėgant,
Navinykų kapinių mediniai kryželiai supuvo, žemės kauburėliai
išsilygino.
1949 m. Navinykų kaimo gyventojai, norėdami atminti savo
prosenelius, kapinaitėse pastatė
betoninį kryžių su užrašu: „Viešpatie, pasigailėk sielų“. Mokytojai su mokiniais kapines apsodino eglėmis. Šiuo metu minėtas
kryžius skendi krūmuose. Pažymėtina, kad šios kapinės, nors ir
sunykusios, neprarado sakralinės
galios.
Navinykuose buvusio vieškelio kairėje pusėje, kitapus kelio,
vedančio į Žvikelius, stovėjo
karčema.
Ji pastatyta dar anksčiau, nei
buvo nutiestas plentas, jungiantis
Šipliškes su Lazdijais. Žmonės
pasakoja, kad karčemoj vaidenosi. Vieniems pasirodydavo keista
moteris, kuri staiga dingdavo, kitiems – pulkas žąsiukų, kurie vėliau prapuldavę. Būdavo ir tokių,
kuriems toje vietoje pasibaidydavo arkliai, kiti važiuodami plentu
matė ten degančias žvakes.
Per Antrąjį pasaulinį karą netoli
karčemos buvo vokiečių apkasai.
Juose žuvo vienas vokiečių karys. Jį palaidojo netoli Navinykų
plento.
Navinykų kaime yra nepaprastai įdomus paminklas – kryžius
Lietuvos savanoriams atminti. Jo statytojas buvo daugelio
nesuprastas, savotiškas kaimo

Projektas – Lietuviškos tapatybės išsaugojimas Lenkijos paribio kaimuose. Paramos teikėjas – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Paramos suma – 2 000 Eur.
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Lietuviškos tapatybės išsaugojimas
Lenkijos paribio kaimuose
savanorių lopšys
keistuolis Antanas Milončis. Verta apie jį parašyti daugiau.
Antanas Milončis gimė 1914
metais Navinykuose. Buvo savamokslis, domėjosi istorija, literatūra, kūrė eiles. Liko viengungis.
Gyveno kartu su seserimis dūminėje pirkioje. Mėgdavo bendrauti
su žmonėmis, nors daugelis jį laikė keistuoliu. Antanas kalbėdavo
kitaip nei visi, kitaip elgdavosi.
Visada vaikščiodavo pėsčias. Jis
sakydavo, kad ten, kur jo kojos,
ten jam yra žemė. Kaimiečiams jo
pasaulėžiūra atrodė nepriimtina, o
ne vienam ir absurdiška. Antanas
vaikystėje išgyveno didelę traumą. Kartą tėvai jį paliko vieną
namuose. Tuomet užsiliepsnojo ir
sudegė visi pastatai. Sugrįžęs tėvas vaiką taip primušė, kad šis vos
išliko gyvas. Šitas įvykis nulėmė
tolesnį Antano gyvenimą.
Antanas buvo smalsus, domėjosi praeities įvykiais, 1920 m.
lietuvių ir lenkų kovomis. Iš tėvų
žinojo, kad prie jo gimtųjų namų
Lietuvos savanoriai buvo įtvirtinę
artileriją. Tuomet lenkai pralaužė
frontą ties Smalėnais, o Didžiuliuose lietuvių kariuomenės dalinį
apsupo lenkų pulkai. Kautynėse
žuvo lietuvių karininkas.
1961 m. Antanas Milončis pradėjo statyti paminklą žuvusiems
savanoriams atminti. Kai žmonės
paklausdavo, ką jis čia daro, atsakydavo: „Ogi in bažnyčių nevaikščioju, tai kad Dzievulis in
dangų priimtų, pastacysiu kryžių,
tadu gal manį pasigailės“.
Antanu Milončiu susidomėjo
Kanadoje gyvenantis šio krašto
sūnus, šaulių organizacijos veikėjas Vytautas Pečiulis. Viešėdamas
savo gimtinėje, paliko jam prieškarinio žurnalo „Karys“ rinkinius.
Juos vartydamas, Antanas išsirinko paminklo modelį.
Netrukus dėl statomo paminklo
Antanas susilaukė lenkų valdžios
persekiojimų, kratų ir tardymų.
Tuomet jis nutarė jo viršūnėje uždėti kryžių, kad paminklas atrodytų kaip eilinis pakelės kryžius.
Paminklo centre užrašė: „Lietuva
tėvynė mūsų“.
Nebaigtą paminklą lenkų valdžia liepė nugriauti. Antanas
neklausė. Saugumas jį tardė,
baugino ir grasino kalėjimu. Galop areštavo. Pirmąjį įrašą turėjo
užtinkuoti, bet vėliau paminklo
kertėje įrašė: „Dieve, globok mus,
visus lietuvius, o ypač šaulius ir
karius, žuvusius kovose už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę
1918–1920“.
Tik po daugelio dešimtmečių
kryžius buvo pašventintas. Tai
įvyko 1994 m. Iškilmių metu kun.
Virginijus Veprauskas perskaitė
Milončio laišką. Prie paminklo
susirinko būrelis Navinykų mokyklos mokinių ir mokytojų bei apylinkės kaimų gyventojai. Moky-

kloje buvo laikomos Mišios. 2007
m., padedant Vytautui Pečiuliui,
paminklas buvo atnaujintas.
1998 m. Antanas Milončis mirė
(o gal buvo nužudytas) neaiškiomis aplinkybėmis. Jį priglaudė
lietuviškos Punsko kapinės. Antkapiu ir gerais žodžiais apie Antaną pasirūpino Vytautas Pečiulis.

***
Kaip jau minėjau, Navinykuose
1962 m. buvo atidaryta lietuviška mokykla, kuri veikė daugiau
kaip 50 metų. Švietimo tradicijos
čia buvo žymiai gilesnės. Pirmoji
ketverių klasių mokykla Navinykuose atidaryta 1915 m. rudenį,
Pirmojo pasaulinio karo metu.
Kaip rašė Juozas Vaina, mokytojas Martynas Milančius mokė
nesilaikydamas jokios programos.
„Vienam kambary tilpdavo, kaip
dabar sakytume, visos klasės.
Darbą paskirstydavo grupėmis.
Daugiausia mokė matematikos,
mažiau kalbų. Lietuviškai šiek
tiek paskaitydavo, o lenkiškai nė
kiek.“
Ši mokykla veikė iki 1920 m.,
kol ją uždarė lenkai. Toks pats
buvo ir kitų šio krašto lietuviškų
mokyklų likimas. Kai kuriuose
kaimuose savo vaikams tėvai
samdė mokytojus, taip į šį kraštą
grįžo užmiršti daraktorių laikai.
Ilgainiui tėvai buvo priversti leisti
savo vaikus į lenkiškas mokyklas,
kuriose, siekiant sumažinti lietuvių pasipriešinimą, trumpam buvo
įvestos lietuvių kalbos pamokos.
Kaimo šviesuoliai ragino tėvus
prašyti valdžios leidimo steigti
mokyklas. Žmonių prašymai likdavo be atsako. 1925 m. Navinykų gyventojai prašė mokyklos
dėl 42 lietuvių vaikų, įteikdami
20 deklaracijų. Atsakymo nesulaukta.
Antrojo pasaulinio karo pradžioje, rudenį, Navinykų mokykloje vėl buvo dėstoma lietuvių
kalba. Deja, neilgai. Atėję vokiečiai visas mokyklas uždarė.
Praūžus frontui, Punsko krašte
vėl pradėta organizuoti mokyklas.
Jos buvo lenkiškos. 1944 metų
rudenį mokyklos pradėjo veiklą
Punske, Pristavonyse, Vidugiriuose, Paliūnuose. Tais pačiais metais
Vaitakiemio, Navinykų ir Šlynakiemio mokyklose vaikams buvo
leista mokytis ir lietuvių kalbos.
1962 m. įsteigta Navinykų mokykla atliko svarbų vaidmenį šio
krašto visuomenės gyvenime. Tai
nebuvo eilinė kaimo mokykla, ji
buvo dvasinga, kūrybinga, tautiška, žvelgianti į ateitį, bet nepamirštanti ir protėvių tradicijų.
2013 m. gegužės 17 d. mokykla
buvo uždaryta. Sprendimas buvo
priimtas, nepaisant Lietuvos politikų, visuomeninių organizacijų ir
Lietuvos žiniasklaidos palaikymo
šiai mokyklai bei to, kad Lietuvos

Krivis – Zenono Knyzos skulptūra Baguckų sodyboje.

Per Navinykus tekanti Akuotė.

Paminklas Lietuvos savanoriams.

Navinykų mokytojai ir mokiniai mokyklos papėdeje.

Navinykų k. Valinčių šeimos
rūpintojėlis.

Poezijos pavasaris Navinykų mokykloje 2013 m. (prieš pat mokyklos uždarymą).
Vyriausybė pažadėjo prisidėti prie
mokyklos finansavimo.
Navinykų kaimas nuo seno garsėjo kultūrine veikla. 1931 metais
kaime buvo įkurtas Šv. Kazimiero
draugijos (LKD) skyrius, kuriame
veikė vaidintojų ir dainų būreliai.
Tų pačių metų gegužės 25 dieną
Navinykuose buvo surengtas vakaras, kuriame vaidinta komedija
„Liuciperis ir pragaro karalienė“.
Draugijos protokole rašoma:
„Publikos prisirinko vidutiniškai,
o vaidinta visai gerai. Tačiau šį
vakarą bandė sutrukdyti vienas
lietuvis – p. Jurgis S., pas kurį
veikė valdiška lenkiška mokykla.
Jis visus traukiančius į vaidinimą
kalbino ten neiti ir būtinai pasilikti pas jį šokiuose. Tačiau daugelis
susipratusio jaunimo nesusigundė šiuo pasiūlymu ir nepakliuvo į

šias regztas pinkles. Toks nedoras
elgesys netiko tikram lietuviui.“
Prie Šv. Kazimiero draugijos
skyriaus veikė Jaunųjų ūkininkų
ratelis, kuriame dalyvavo jaunos merginos ir vaikinai. 1934
metais Navinykuose įsteigtas
Lietuvių ūkio draugijos skyrius,
kuris rengė ūkininkams paskaitas.
Susitikimai vykdavo vakarais ir
tęsdavosi iki vėlyvos nakties.
Navinykų LKD skyrius veikė
maždaug 6 metus. Jis (kaip ir kitos šio krašto lietuviškos organizacijos) Suvalkų apskrities viršininko sprendimu buvo uždarytas
už „antivalstybinę veiklą“.
Po Antrojo pasaulinio karo pirmasis kultūrinis renginys kaime
vyko 1956 metais. Milončių kluone buvo suvaidintas V. Krėvės
veikalas „Žentas“, paįvairintas

lietuviškomis dainomis ir šokiais.
Žiemą kaimo jaunimas mokėsi
vaidybos, o pavasarį kluone pastatydavo kokį nors spektaklį.
Tie, kurie nevaidino, dainavo,
šoko arba skaitė eilėraščius.
Kultūrinė veikla pagyvėjo
įsteigus Navinykuose Lietuvių
visuomeninės kultūros draugijos (LVKD) ratelį. Buvo statomi
vaidinimai, vyko jaunimo susitikimai, paskaitos ir kt.
Iš Navinykų kaimo yra kilęs
draudžiamos spaudos platintojas
Juozas Bielys, vaistininkas, daraktorius, knygnešių šelpėjas, kovotojas už lietuvybę Jurgis Milančius,
vienas iš Punsko lietuvių licėjaus
įkūrėjų Antanas Judickas, statybininkas, meistrų meistras Justinas
Valinčius, mokytojas ir visuomenininkas Jonas Senda.
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„Tele2“ naujienos: puikūs
pasiūlymai televizoriams, internetui
ir naujiems telefonams

Ilgėjantys vakarai ir vėstantis
oras pramogas ir poilsį perkelia į namus. Pasitelkę tinkamus
išmaniuosius įrenginius ir sprendimus, ne tik paįvairinsite šias
veiklas, bet ir sutaupysite. „Tele2“
pasirūpino naujais pasiūlymais,
kuriais jau dabar galite pasinaudoti operatoriaus salonuose ir
internetinėje parduotuvėje www.
tele2.lt.

„Mūsų klientai vertina patogumą ir kokybę. Siekiame tai užtikrinti pristatydami naujus įrenginius, vertingus interneto
planus, patrauklias įsigijimo sąlygas ir
kainas“, – sakė Petras Masiulis, „Tele2“
generalinis direktorius.

Televizoriai vos nuo 1,99 Eur/mėn.
Tiems, kas dairosi naujo televizoriaus
namams, – geros naujienos. Šiuo metu
televizorius galima įsigyti vos nuo 1,99
Eur/mėn.
Pasiūlymas galioja įsigyjant neribotą
„Tele2 Laisvo interneto“ planą kartu su
vienu iš trijų televizijos „Go3“ paketų:
„TV“, „TV + Filmai“ arba „TV + Filmai
+ Sportas“ ir pasirašant 24 mėn. paslaugų teikimo sutartį. Bendra interneto ir
televizijos paketo kaina prasideda vos
nuo 21,64 Eur/mėn., o pradinė įmoka
– tik 1 Eur. Modemo kaina į pasiūlymą
neįskaičiuota ir prasideda nuo 2,5 Eur/
mėn. Taip pat taikoma 50 proc. nuolaida
TV priedėliui.
Pasinaudojus šiuo pasiūlymu, televizorius „Xiaomi Mi Led TV 4A 32EU“,
užsakant jį su 24 mėn. interneto planu
ir pasirašant 36 mėn. įrangos pirkimo
sutartį, kainuos tik 1,99 Eur/mėn. Šis televizoriaus modelis pasižymi ypač ryškiu
HD raiškos 32 colių įstrižainės ekranu,
kokybiška garso sistema, intuityviu valdymo pulteliu ir 8 GB vidine atmintimi
turiniui saugoti.
„Tele2 Laisvas internetas“ —
įjungiate ir naudojatės
Prisijungti prie interneto dar niekada nebuvo taip paprasta. Su „Tele2 Laisvu internetu“ tereikia įjungti interneto modemą
į elektros lizdą ir galite naudotis internetu
iškart – be jokių laidų.
Dabar plačiausiai Lietuvą padengusio
„Tele2 Laisvo interneto“ planai – vos
nuo 6,90 Eur/mėn. Taip pat šiuo metu

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

taikomas specialus pasiūlymas – įsigijus
bet kurį „Tele2 Laisvo interneto planą“,
pirmą mėnesį duomenys bus neriboti.
Su 12, 18 arba 24 mėn. sutartimi planas „50 GB“ kainuos vos 6,90 Eur/mėn.,
planas „100 GB“ – 8,90 Eur/mėn., planas
„200 GB“ – 15,90 Eur/mėn., o planas
„Neriboti GB“ – 17,90 Eur/mėn.
Dar geresnės kainos taikomos „Tele2“
klientams, turintiems bent vieną pokalbių planą „Tele2“ tinkle. Kuo daugiau
numerių turite – tuo daugiau sutaupote.
Turintys vieną pokalbių planą „Laisvą
internetą“ gali įsigyti nuo 5,99 Eur/mėn.
Turintiems du pokalbių planus kaina prasidės nuo 4,99 Eur/mėn. O turint tris ar
daugiau numerių „Tele2“ tinkle, interneto
planą galėsite įsigyti vos nuo 3,99 Eur/
mėn.

„Fonos O3“ — vienas pigiausių
telefonų Lietuvoje
Naujasis „Fonos O3“ telefonas – puikus
pasirinkimas visiems, ieškantiems kokybiško telefono už prieinamą kainą – vos
159 Eur. Greitas ir ekonomiškas telefono modelis pasižymi didžiule, net 4000
mAh talpos, baterija, trimis kameromis
ir 5,7 colių įstrižainės HD+ raiškos LCD
ekranu.
Telefone integruotas keturių branduolių
„Mediatek“ procesorius, o sklandų įrenginio veikimą užtikrina 3G RAM atmintis.
Šis išmanusis taip pat palaiko dvi SIM
korteles, turi klasikinę 3,5 mm ausinių
jungtį ir palaiko papildomą atminties
kortelę iki 256 GB. Be to, telefone jau
įdiegta lietuvių kalba ir populiariausios
programėlės, todėl telefonas bus iškart
paruoštas naudoti.
Šiuo metu „Fonos O3“ telefonui su 32
GB atmintimi taikomas itin patrauklus
pasiūlymas: sumokėjus 48 Eur pradinę
įmoką ir pasirašius 24 mėn. sutartį su
pasirinktu vienu iš šiuo metu mobiliojo operatoriaus tinklalapyje www.tele2.
lt pateikiamu planu, mėnesinis įrangos
mokestis siekia vos 4,62 Eur/mėn. Kaina
be sutarties ir mokant visą sumą iškart
– 159 Eur.
Daugiau informacijos apie pasiūlymus
ir akcijas sužinosite www.tele2.lt, „Tele2“ salonuose arba paskambinę telefonu
117.
Įrenginiams papildomai taikomas vienkartinis laikmenos mokestis. Pasiūlymų
laikas ir įrenginių skaičius ribotas.
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Antspaudų gamyba
pagal užsakymą

Eteris
Ketvirtadienis, spalio 29 d. Saulė teka 7.15, leidžiasi 17.50, dienos ilgumas
9.35. Priešpilnis. Vardadieniai: Ermelinda, Gelgaudas, Tolvydė, Violeta, Narcizas.
LRT TV
2020. 10
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,
Lietuva.
9.00 „Alpių detektyvai“.
9.45 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.35 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Gimę tą pačią
dieną.
13.00 Pasaulio puodai.
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 Eurolyga per LRT.
18.45 Eurolygos krepšinio
turnyras. Vilerbano
„ASVEL“–Kauno
„Žalgiris“.
21.00 Panorama.
21.22 Sportas. Orai.
21.30 Nematoma
Lietuvos istorija.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Degantis pasaulis“.
24.00 „Alpių
detektyvai“.
0.45 Dainuoju
Lietuvą.
1.00 LRT radijo
žinios.
1.05 Gyventi kaime
gera.
1.30 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Kultūringai su
Nomeda.
3.00 Panorama.
3.22 Sportas. Orai.
3.30 Piniginės
reikalai.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Vakaras su Edita.
5.00 LRT radijo
žinios.
5.05 „Tarnauti ir ginti“.
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.
19.20 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 2“.
0.45 „Iliuzija“.
1.45 „Leidimas žudyti“.
3.20 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.

4.50 Alchemija. Švie-

timo amžius.
5.20 RETROSPEKTYVA.
TV3
6.25 „Galingieji reindže-

riai. Žvėries galia“.
6.55 „Ančiukų istorijos“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.55 Gero vakaro šou.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Sužeisti paukščiai“.
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 Farai.
20.30 „Moterys meluoja
geriau“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Apiplėšimas
Beikerio gatvėje“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Apiplėšimas
Beikerio gatvėje“.
0.15 „Rezidentas“.
1.20 „CSI kriminalistai“.
2.20 „Havajai 5.0“.
3.20 „Paskutinis žmogus
Žemėje“.
4.10 „Kelnėse dar ne
senelis“.
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 „Tiesioginis
kontaktas“.
22.50 „Laiko įkaitai“.
1.05 „Karo vilkai.
Likvidatoriai VI“.
2.05 „CSI. Majamis“.
Dzukijos TV
5.29 Programa.
5.30 Nauja diena.
6.30 Alfa taškas.
7.00 Laikykitės ten.

Pokalbiai.
8.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.

televizija“.

9.00 „Brangioji, aš

19.35 Operos solistui

perskambinsiu“.
9.30 Kaimo akademija.
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.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Alfa taškas.
17.00 Oponentai.
18.00 „Dainuok Dzūkija“.
18.20 „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 Oponentai.
0.30 „Reali mistika“.
1.30 „Paslaptys“.
2.30 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
3.20 Laikykitės ten.

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

blikos himnas.
6.02 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 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 pėdsekys.
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“.
18.50 „Devintasis dešimtmetis. Užaugę su

Vaclovui Daunorui
atminti. Prisiminkime. Dainuoja
Vaclovas Daunoras.
19.50 Operos solistui
Vaclovui Daunorui
atminti. Vaclovas
Daunoras Lietuvoje.
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
6.55 „Tėvas Motiejus“.
8.10 „Dvi širdys“.
10.10 „Akloji“.
12.30 „Mentalistas“.
13.25 „Nusivylusios namų

šeimininkės“.
14.20 „Stažuotoja“.
15.25 „Naujokai“.
16.20 „Būk su manim“.
17.50 „Mano vienintelė“.
19.00 „Stažuotoja“.
20.05 „Naujokai“.
21.00 „Prancūziška

žmogžudystė.
Žmogžudystės La
Sjota miestelyje“.
23.05 „Paskolinta meilė“.
1.05 „Mano likimas“.
2.50 „Nusikaltimas
prie Baltijos jūros.
Niekada nesibaigs“.
4.20 „Tėvas Motiejus“.
TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Univeras. Naujas

bendrikas“.
9.00 Praeities žvalgas.
9.30 „Atsargiai! Mer-

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

vaikų“.
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 „Galaktikos sergė-

tojai“.
23.30 „APB“.
1.30 „Skubi pagalba“.
3.30 Įspūdingiausios

atostogų vietos.
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Eteris
Penktadienis
, spalio 30 d. Saulė teka 7.17, leidžiasi 16.48, dienos ilgumas
9.31. Priešpilnis. Vardadieniai: Liucilė, Volfgangas, Skirgaila, Skirvydė, Edmundas, Darata, Volfas.

LRT TV
2020. 10
6.00 Lietuvos Respu-

13.00 „Parduotas gyve6.00 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.
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 Premjera. „Migloje“.
0.25 „Tu išnyksti“.
2.20 Ekologiška.
2.45 Klausimėlis.
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
6.15 „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.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 Monique ir Justino
Jaručio muzikinė
dvikova „Red Bull
Soundclash“.
23.40 „Jonukas ir Grytutė.
Raganų medžiotojai“.
1.25 „Suvilioti nepažįstamąjį“.
3.20 „Nevykėliai po
priedanga 2“.
5.05 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
TV3
6.25 „Galingieji reindže-

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

Plačiakelnis“.
7.55 Farai.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Sužeisti paukščiai“.
12.00 „Vargšė Lialia“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Vargšė Lialia“.

nimas“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 TV Pagalba.
17.55 Namų idėja su
IKEA.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 „Monstrų universitetas“.
21.40 „Juodoji pantera“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Juodoji pantera“.
0.20 „Nuodėminga
aistra“.
2.30 „Nedidelė paslauga“.
4.45 „CSI kriminalistai“.
5.35 Juokingiausi
Amerikos namų
vaizdeliai.
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 „Amerikietiškos
imtynės“.
21.30 „Krydas 2. Kylanti
legenda“.
0.15 „Tiesioginis
kontaktas“.
2.05 „Karo vilkai.
Likvidatoriai VI“.
2.55 „CSI. Majamis“.
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“.
9.30 Vantos lapas.
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.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Mūsų gyvūnai.
17.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
17.40 Mokslo ritmu.
18.00 „Laisvės keliu“

šeštadienis
, spalio 31 d. Saulė teka 7.19, leidžiasi 16.45, dienos ilgumas 9.26.
Pilnatis. Vardadieniai: Benignas, Mąstvilas, Tanvilė, Liucilė.

„Monstrų universitetas“, 19.30, TV3
Meno laida.
18.30 „Skinsiu raudoną
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“.
21.30 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 „Bušido ringas“.
23.30 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
0.10 Mokslo ritmu.
0.30 „Reali mistika“.
1.30 „Paslaptys“.
3.20 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
3.50 Mokslo ritmu.
4.00 „Bušido ringas“.
4.25 Vantos lapas.
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.
7.00 Gustavo enciklopedija.
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.
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 Šoka Lietuva.
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“.
19.05 Stop juosta.
19.35 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.

21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Agnes paplūdi-

miai“.
23.20 Jurgos Šeduikytės

albumo „Jurga“ pristatymo koncertas.
0.40 DW naujienos rusų
kalba.
0.55 Dabar pasaulyje.
1.20 „Hitleris prieš
Picassą ir kitus“.
2.55 „Nesijaudink, jis toli
nenueis“.
4.50 Klausimėlis.
5.05 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per
Ukrainą“.
TV1
6.55 „Tėvas Motiejus“.
8.10 „Dvi širdys“.
10.10 „Akloji“.
12.30 „Mentalistas“.
13.25 „Nusivylusios namų

šeimininkės“.
14.20 „Stažuotoja“.
15.30 „Naujokai“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Mano vienintelė“.
19.00 „Stažuotoja“.
20.05 „Naujokai“.
21.00 PREMJERA.
„Detektyvė
Durant. Jaunos.
Šviesiaplaukės.
Nužudytos“.
23.05 „Kol mes gyvi“.
1.45 „Mano likimas“.
3.15 „Prancūziška
žmogžudystė.
Žmogžudystės La
Sjota miestelyje“.
4.50 „Tėvas Motiejus“.
TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Univeras. Naujas

bendrikas“.
9.00 Statybų gidas.
9.30 „Atsargiai! Mer-

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

vaikų“.
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

blikos himnas.
6.02 Pasaulio puodai.
6.55 Išpažinimai.
7.25 „Lasės ir Majos
seklių biuras. Chameleono kerštas“.
9.00 Labas rytas,
Lietuva.
11.50 Pasaulio dokumentika. Premjera.
„Paveldas“.
12.45 Pasaulio dokumentika. Premjera.
„Primatai. Šeimos
reikalai“.
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 „Prancūziška
siuita“.
0.55 Klausimėlis.
1.15 Pasaulio dokumentika. „Primatai.
Šeimos reikalai“.
2.05 „Geiblas ir Lombard“.
4.15 „Jaunasis Montalbanas“.
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 Sėkmės tandemas.
10.30 „Tomas ir Džeris.
Vilis Vonka ir
šokolado fabrikas“.
12.05 „Katės ir šunys“.
13.45 „Pokštas arba
saldainis“.
15.30 „Sklinda gandai“.
17.25 XXI amžiaus laida.
17.55 Gyvūnų pasaulis.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 „Monstrai prieš
ateivius“.
21.20 „Kvaišų atostogos“.
23.25 „Klastotė“.
1.10 „Jonukas ir Grytutė.
Raganų medžiotojai“.

vaikų“.
20.00 Farai.
21.00 Žinios.
21.55 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 „Šeima“.
0.15 „Karo dievas“.
2.50 „Grobis“.
4.20 „Skubi pagalba“.

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

būstas.
11.30 Būk profesionalas.
12.00 „24 valandos

Žemėje 2“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „24 valandos

Žemėje 2“.
13.00 „Monstrų šeimynėlė“.
14.55 „Tūkstantis žodžių“.
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 „Mančesteris prie
jūros“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Mančesteris prie
jūros“.
1.00 „Ryklys vaiduoklis“.
2.45 „Apiplėšimas
Beikerio gatvėje“.
5.00 „CSI kriminalistai“.

istorija“.
15.55 Dideli maži ekranai.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Lietuvos miestai.
17.30 Vantos lapas.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Pagaliau savait-

galis.
19.00 Šauliai. Tėvynės

labui.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Moteriškas

apiplėšimas“.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten.

Pokalbiai.
0.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
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 „Moteriškas
apiplėšimas“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

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

televitrina.
10.05 „Kvailiai šėlsta“.
10.35 „Afrika. Mirtinai

pavojingi“.
11.40 „Velniški Stivo Os-

tino išbandymai“.
12.40 „Gordono Ramzio
virtuvės košmarai“.
13.50 „Pragaro virtuvė“.
14.50 „Reali mistika“.
15.55 „Pavojingi kaimynai“.
17.00 Betsafe–LKL čempionatas. „NevėžisOptibet“–„Rytas“.
19.30 „Jūrų pėstininkai“.
20.30 „Juodasis sąrašas“.
21.30 „Ugnies siena“.
23.40 „Anakonda 2. Kruvinosios orchidėjos
beieškant“.
1.35 „Krydas 2. Kylanti
legenda“.
Dzūkijos TV
7.00 „Brangioji, aš

perskambinsiu“.
7.20 „TV Europa

pristato. Vyrų
šešėlyje. Emilija
Pliaterytė“.
8.00 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
9.00 „Bušido ringas“.
9.30 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Deutsche Welle
pristato.
11.00 Skonio reikalas.
12.00 „Netikėtas teisingumas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo

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

tinės fenomenas.
Kauno Petrašiūnų
Panteonas“.
8.00 Pradėk nuo savęs.
8.30 Smalsumo genas.
9.00 Į sveikatą!
9.30 Ekologiška.
10.00 Čia – kinas.
10.30 Tarp dalių (ne)
plojama.
11.00 Kas geresnio,
kaimyne?
11.30 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
12.00 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
12.30 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė.
13.00 Išpažinimai.
13.30 Mūšio laukas.
14.00 Euromaxx.
14.30 „Vakarėja“ su
Martynu Starkumi.
16.00 Gamina vaikai.
16.30 Tėčio reikalai.
17.00 Veranda.
17.30 Skambantys
pasauliai su
Nomeda Kazlaus.
Svečias pasaulinio
garso dirigentas
Thomas Sanderling
(Vokietija).
18.25 Klausimėlis.
18.45 „Ten, kur namai“.
20.30 Panorama.

20.52 Sportas. Orai.
21.00 „Geiblas ir Lom-

bard“..
23.10 Grupės „Freaks

on Floor“ „Roko
Mišios“ festivalyje
„Midsummer
Vilnius 2018“.
0.20 Dabar pasaulyje.
0.45 Mūsų miesteliai.
Trakai.
1.35 „Tu išnyksti“.
3.30 Šoka Lietuva.
3.45 Mūšio laukas.
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 „Nepamiršta“.
22.55 „Fortitudas“.
1.05 „Kol mes gyvi“.
3.15 „Detektyvė
Durant. Jaunos.
Šviesiaplaukės.
Nužudytos“.
TV6
6.00 „Kietuoliai“.
6.25 Žvejo nuotykiai.
7.30 Jukono vyrai.
8.30 Žvejybos nuotykių

ieškotojas.
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 „Nesunaikinami 2“.
0.00 „Galaktikos sergėtojai“.
2.30 „Šeima“.

„Monstrai prieš ateivius“, 19.30, LNK
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Eteris
Sekmadienis
, lapkričio 1 d. Saulė teka 7.21, leidžiasi 16.43, dienos ilgumas
9.22. Pilnatis. Vardadieniai: Žygaudas, Milvydė, Andrius.

pirmadienis
, lapkričio 2 d. Saulė teka 7.23, leidžiasi 16.41, dienos ilgumas 9.18.
Pilnatis. Vardadieniai: Gedartas, Gedilė, Valentas, Valys.
LRT TV

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. „Narsus
siuvėjas“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.30 Gamina vaikai.
12.00 LMŽ.
12.30 Pasaulio dokumentika. „Siautulingoji
Argentina“.
13.25 „Mis Marpl. Vienu
pirštu“.
15.00 Visų Šventųjų
diena.
16.15 Istorijos detektyvai.
17.00 Piniginės reikalai.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Duokim garo!
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Langas į valdžią.
21.30 Premjera. „Vytautas
Šerėnas. Tikrovė ir
sapnai“.
22.30 „Agnes paplūdimiai“.
0.20 „Migloje“.
1.45 Pasaulio dokumentika. „Paveldas.
Kenija“.
2.40 „Prancūziška
siuita“.
4.25 „Mis Marpl. Vienu
pirštu“.
LNK
6.20 „Stivenas Visata“.
7.05 „Nepaprastas

Gumuliuko gyvenimas“.
7.35 „Ogis ir tarakonai“.
7.55 „Padūkėlių lenktynės“.
8.25 „Tomo ir Džerio
šou“.
8.55 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
9.20 „Kelias į
Eldoradą“.
11.05 „Kung Fu Panda 2“.
12.50 „Didžiosios
motušės namai.
Obuolys nuo
obels“.
15.00 „Kvailių
auksas“.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 PREMJERA.
„Selma ir užburtas
miestas“.
21.15 PREMJERA.
„Našlės“.
23.45 „Ričardas atsisveikina“.
1.35 „Kvaišų atostogos“.

6.00 Lietuvos Respu-

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 „Šuo – vampyras“.
14.20 „Aukštyn“.
16.10 „Veidrodėli, veidrodėli“.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 „Veidrodėli, veidrodėli“.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 „Koko“.
21.45 „Tarp pilkų debesų“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Tarp pilkų debesų“.
23.50 „Juodoji pantera“.
2.35 „Nuodėminga
aistra“.
BTV
6.00 „Pričiupom!“.
6.30 Baltijos komandinis

galiūnų čempionatas.
7.30 „Juodasis sąrašas“.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Lietuvos galiūnų
čempionato I
etapas.
10.05 „Kvailiai šėlsta“.
10.35 „Afrika. Mirtinai
pavojingi“.
11.40 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.
12.40 „Gordono Ramzio
virtuvės košmarai“.
13.50 „Pragaro
virtuvė“šou
14.55 „Vanity Fair. Visiškai
slaptai“.
15.55 „Pavojingi kaimynai“.
17.00 Betsafe–LKL
čempionatas.
„Žalgiris“–
„Neptūnas“.
19.30 „Žmogus iš plieno“.
22.20 „Didžioji kova“.
0.35 „Šešios dienos“.
2.25 „Ugnies siena“.
4.05 „Anakonda 2. Kruvinosios orchidėjos
beieškant“.
Dzūkijos TV
6.59 Programa.
7.00 „Moteriškas

apiplėšimas“.
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.
12.00 „Netikėtas

veidrodėli“.
10.25 „Magijos akade-

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

„Džeimis gamina Italijoje“, 11.00, TV1
teisingumas“.
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 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
0.00 „Netikėtas teisingumas“.
2.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.35 Partizanų keliais.
3.55 Mūsų gyvūnai.
4.20 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
5.00 Kaimo akademija.
5.20 Mažos Mūsų
Pergalės.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

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

liudytojai. Lietuvos
kankinystės kelias.
8.00 Kelias.
8.30 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
9.00 Pasaulio Lietuva.
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 „Antis, mirtis ir
tulpė“. Vilniaus
teatro „Lėlė“ lėlių
spektaklis vaikams.
13.20 Premjera. „Pirmasis
Telšių vyskupijos
vyskupas J. Staugaitis“.
13.50 Šventadienio
mintys.
14.10 Klausimėlis.
14.25 „Lasės ir Majos
seklių biuras. Chameleono kerštas“.
16.00 Muzikos talentų
lyga 2020.
17.30 Kultūringai su
Nomeda.
18.30 Stambiu planu.
19.25 „Pasakojimai iš

Japonijos“.
19.30 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Mišios Karaliaus
Mindaugo garbei.
22.20 Euripidas. „Bakchantės“.
0.15 „Vytautas Šerėnas.
Tikrovė ir sapnai“.
1.10 „Pirmasis Telšių
vyskupijos
vyskupas J. Staugaitis“.
1.40 Savaitė.
2.30 Pradėk nuo savęs.
3.00 7 Kauno dienos.
3.30 Literatūros pėdsekys.
4.00 Kelias.
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 „Keista Bendžamino Batono
istorija“.
21.00 „Mokytojas“.
23.50 „Apgavikai“.
2.10 „Fortitudas“.
3.50 „Nepamiršta“.
TV6
6.00 Žvejybos nuotykių

ieškotojas.
7.00 Jukono vyrai.
8.00 Žvejybos nuotykių
ieškotojas.
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 Vienam gale
kablys.
10.00 Praeities žvalgas.
10.30 „Atgal į gamtą“.
11.30 Krovinių karai.
12.55 „Žygis per Amerikas“.
14.00 Išlikimas.
15.00 Pragaro kelias.
16.00 Jukono vyrai.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 „Vienas“.
19.00 Kaukės.
20.00 „Kobra 11“.
21.00 Žinios.
21.55 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 „Bermudų
trikampis 3“.
23.50 „Nesunaikinami 2“.
1.50 „Kobra 11“.
2.50 „APB“.

blikos himnas.
6.02 „Pirmasis Telšių
vyskupijos
vyskupas J. Staugaitis“.
6.30 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo
kodas. Šv. Jurgio
Kankinio (Pranciškonų) bažnyčia.
6.40 „Vytautas Šerėnas.
Tikrovė ir sapnai“.
7.35 „Pinokis ir Nakties
valdovas“.
9.00 Labas rytas,
Lietuva.
11.00 „Mėlynoji planeta
iš arti. Sugrįžimas.
Pasakojimas apie
ryklius“.
11.51 „Mėlynoji planeta
iš arti. Sugrįžimas.
Didysis barjerinis
rifas“.
12.45 „Albatrosas ir
uolinis kuoduotasis
pingvinas“.
13.35 „Megrė“.
16.35 Premjera. Gaono
stebuklas.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Premjera. „Amerikos pasirinkimas.
2020 m.“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 LRT forumas.
22.00 Dviračio žinios.
22.30 Klausimėlis.
23.00 „Babilonas Berlynas“.
23.55 Istorijos detektyvai.
0.40 Keliai. Mašinos.
Žmonės.
1.10 „Ateinu“. Dokumentinis filmas
apie aktorę Rūtą
Staliliūnaitę.
2.40 „Sodininkas“.
3.10 „Sujungęs amžius“.
4.05 LRT forumas.
5.05 „Ponių rojus“.
LNK
7.00 „Selma ir užburtas

miestas“.
8.40 „Sniego mūšis“.
10.20 „Debesuota,
numatoma mėsos
kukulių kruša“.
12.05 „Marlis ir aš“.
14.25 „Auksinis kompasas“.
16.40 „Šnipas ne savo
noru“.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 „Monstrų viešbutis
2“.
21.15 „Neliečiamieji“.
22.28 Telefoninė loterija
1634.
22.30 Tęsinys. „Neliečiamieji“.
23.30 „Stiklo pilis“.
2.00 „Našlės“.
TV3
6.15 „Koko“.
8.20 „Veidrodėli,

mija“.
12.15 „Netikra vienuolė

2“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Netikra vienuolė

2“.
14.40 „Kaimynas šnipas“.
16.35 „Bibliotekininkas
3. Judo taurės
prakeiksmas“.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 „Bibliotekininkas
3. Judo taurės
prakeiksmas“.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 „Panelės Peregrinės ypatingų
vaikų namai“.
22.05 „Robinas Hudas“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Robinas Hudas“.
0.25 „Rezidentas“.
1.25 „CSI kriminalistai“.
2.20 „Havajai 5.0“.
3.20 „Paskutinis žmogus
Žemėje“.
4.20 „Rezidentas“.
5.15 „CSI kriminalistai“.
6.00 „Paskutinis žmogus
Žemėje“.
BTV
7.00 „Gordono Ramzio

virtuvės košmarai“.
9.05 „Afrika. Mirtinai
pavojingi“.
11.05 40-asis Pasaulinis
rytojaus cirkas.
13.00 „Tėčio dienos
stovykla“.
14.45 „Ponas auklė“.
16.30 „Kiaušingalviai“.
18.15 „Miesto medžiotojas“.
20.20 „Gravitacija“.
22.10 „Holivudo žmogžudysčių skyrius“.
0.30 „Jūrų pėstininkai“.
1.20 „Žmogus iš plieno“.
3.35 „Didžioji kova“.
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 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mokslo ritmu.
12.30 Kaimo akademija.
13.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Vasara tiesiogiai su

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 Vasara tiesiogiai su

D. Žeimyte.
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 Vantos lapas.
4.25 Partizanų keliais.
4.45 „Reali mistika“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 „Kritimas kaip

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

liai burundukai“.
7.55 „Mija ir aš“.
8.20 Kauno bažnyčios:

miesto tapatumo
kodas. Švč.
Mergelės Marijos
Apsilankymo pas
Elžbietą (Pažaislio)
bažnyčia.
8.30 „Sodininkas“.
9.00 Labas rytas,
Lietuva.
11.00 „Zigmas Zinkevičius. Pamilęs
lietuvių kalbą“.
12.00 „Janina Miščiukaitė. Gyvenimas
dainoje“.
13.00 „Sujungęs amžius“.
14.00 Ėvė. Mažosios
Lietuvos rašytoja.
15.00 „Skirmantas
Valiulis. Laiko
labirintuose“.
15.50 „Sardinė
kosmose“.
16.00 „Alvinas ir patrakėliai burundukai“.
16.15 „Mija ir aš“.
16.40 „Žiniuonė“.
16.55 Premjera. „Stovinčioji ant tilto“.
18.05 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi 3“.
19.00 „Blogi orai“.
Barokinio teatro
triukšmų mašinų
performansas.
19.35 Premjera. Mūsų

miesteliai. Trakai.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Vytautas V. Lands-

bergis. „Bunkeris“.
22.30 „Ateinu“. Doku-

mentinis filmas
apie aktorę Rūtą
Staliliūnaitę.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Šok su žvaigžde.
2.40 Grupės „Freaks
on Floor“ „Roko
Mišios“ festivalyje
„Midsummer
Vilnius 2018“.
3.50 Tėčio reikalai.
4.15 Smalsumo genas.
4.40 Mokslo sriuba.
5.05 Pasaulio Lietuva.
TV1
6.55 „Tėvas Motiejus“.
8.10 „Dvi širdys“.
10.10 „Akloji“.
12.30 „Mentalistas“.
13.25 „Nusivylusios namų

šeimininkės“.
14.20 „Stažuotoja“.
15.30 „Naujokai“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Mano vienintelė“.
19.00 „Stažuotoja“.
20.05 „Naujokai“.
21.00 „Kaip atsikratyti

boso?“.
23.05 „Paskolinta meilė“.
1.05 „Mano likimas“.
2.50 „Mokytojas“.
5.00 „Tėvas Motiejus“.
TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 Autopilotas.
9.00 Būk profesionalas.
9.30 „Atsargiai! Mer-

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

vaikų“.
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 „Kūdikis už 30

milijonų“.
23.45 „Pjūklas“.
1.55 „Skubi pagalba“.
3.55 Nuogi ir įbauginti.

D. Žeimyte.
17.00 Laikykitės ten su

Andriumi Tapinu.
18.00 Paskutinė instan-

cija.
18.30 „Svečiuose pas

Marceliutė“.
19.00 Žinios.
19.15 Sportas.
19.18 Orai.
19.20 „Tai – sportas“.

„Gravitacija“, 20.20, BTV
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LRT TV
2020. 11.03
6.00 Lietuvos Respu-

LRT TV
2020. 1
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,

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

nalinė policija“.
10.35 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Vartotojų kontrolė.
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 (Ne)emigrantai.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Nacionalinė ekspe-

dicija. Gediminaičių
Europa.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Užverbuotas“.
23.45 „Alpių
detektyvai“.
0.30 Šventadienio
mintys.
1.00 LRT radijo
žinios.
1.05 Klauskite
daktaro.
2.05 (Ne)emigrantai.
3.00 Panorama.
3.30 Dienos tema.
3.50 Sportas. Orai.
4.00 LRT radijo
žinios.
4.10 Nacionalinė ekspedicija.
5.00 „Ponių rojus“.
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.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Bus visko.
21.00 „Rimti reikalai 3“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 „Rūkstantys
tūzai“.
0.50 „Iliuzija“.
1.50 „Stiklo pilis“.
3.50 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
TV3
6.25 „Galingieji reindže-

riai. Žvėries galia“.
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 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 „Maksimali
bausmė“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Maksimali
bausmė“.
0.05 „Rezidentas“.
1.05 „CSI kriminalistai“.
2.05 „Havajai 5.0“.
3.05 „Paskutinis žmogus
Žemėje“.
4.05 „Rezidentas“.
5.05 „CSI kriminalistai“.
5.50 „Paskutinis žmogus
Žemėje“.
BTV
6.00 „Strėlė“.
7.00 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.15 „Teisingumo
agentai“.
9.25 „Pėdsakas“.
10.25 „Rozenheimo
policija“.
11.25 „Vanity Fair. Visiškai
slaptai“.
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 „Kobra“.
22.50 „Holivudo žmogžudysčių skyrius“.
1.10 „Karo vilkai.
Likvidatoriai VI“.
2.10 „CSI. Majamis“.
Dzūkijos TV
5.29 Programa.
5.30 „24/7“.
6.30 Vasara tiesiogiai su

D. Žeimyte.
7.00 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.
8.00 „Netikėtas teisingumas“.
9.00 Lietuvos
miestai.
10.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
11.00 „Reali mistika“.

12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Alfa taškas.
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.

Pokalbia.
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+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 „Antis, mirtis ir

tulpė“.
6.50 Muzikinis

intarpas.
7.00 Gustavo enciklope-

dija.
7.30 „Sardinė kosmose“.
7.40 „Alvinas ir patrakėliai 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 pasaulinio
garso dirigentas
Thomas Sanderling
(Vokietija).
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 „Kostiumuotieji“.
19.25 Šoka Lietuva.

19.35 Premjera. „Vin-

dzorai. Karališkosios dinastijos
užkulisiai. Karalius
ne savo noru“.
20.20 „Žiniuonė“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Vokietija 86“.
23.05 Istorijos detektyvai.
23.50 Šoka Lietuva.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Vilnius Jazz 2019.
1.20 Klausimėlis.
1.40 Auksinis protas.
2.55 Kultūringai su
Nomeda.
3.45 Stop juosta.
4.15 Į sveikatą!
4.40 Veranda.
5.05 Stambiu planu.
TV1
6.55 „Tėvas Motiejus“.
8.10 „Dvi širdys“.
10.10 „Akloji“.
12.30 „Mentalistas“.
13.25 „Nusivylusios namų

šeimininkės“.
14.20 „Stažuotoja“.
15.30 „Naujokai“.
16.30 „Būk su
manim“.
18.00 „Mano vienintelė“.
19.00 „Stažuotoja“.
20.05 „Naujokai“.
21.00 „Nusikaltimas
prie Baltijos jūros.
Pasikėsinimas“.
22.55 „Paskolinta
meilė“.
0.55 „Mano
likimas“.
2.40 „Kaip atsikratyti
boso?“.
4.15 „Tėvas Motiejus“.
TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Univeras. Naujas

bendrikas“.
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Vedęs ir turi
vaikų“.
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! Merginos“.
19.00 „Vedęs ir turi
vaikų“.
20.00 Nuogi ir įbauginti.
21.00 Juokingiausi
Amerikos namų
vaizdeliai.
21.45 UEFA čempionų
lygos rungtynės.
„FC Salzburg“–„FC
Bayern München“.
23.55 „APB“.
0.55 „Bibliotekininkai“.
1.55 „Skubi pagalba“.
3.55 Nuogi ir įbauginti.
4.55 Įspūdingiausios
atostogų vietos.

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 Premjera. „Rožės
vardas“.
23.55 „Alpių detektyvai“.
0.40 Klausimėlis.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Klauskite daktaro.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Pasaulio puodai.
3.00 Panorama.
3.30 Dienos tema.
3.50 Sportas. Orai.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Gimę tą pačią
dieną.
5.00 LRT radijo žinios.
5.05 „Ponių rojus“.

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 „Mažoji Italija“.
22.25 „Vikinglotto“.
22.30 „Mažoji Italija“.
23.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
23.18 „Mažoji Italija“.
0.20 „Rezidentas“.
1.15 „CSI kriminalistai“.
2.15 „Havajai 5.0“.
3.15 „Paskutinis žmogus

Žemėje“.
4.10 „Rezidentas“.
5.10 „CSI kriminalistai“.
5.55 „Paskutinis žmogus

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

geriausia“.
8.20 „Teisingumo

agentai“.
9.25 „Pėdsakas“.
10.25 „Rozenheimo

policija“.
LNK
6.15 „Svaragini. Amžina

11.25 „Privatus detek-

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 VIDO VIDeO.
21.00 „Rimti reikalai 3“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 PREMJERA.
„Absoliutus blogis.
Pabaiga“.
0.40 „Iliuzija“.
1.40 „Rūkstantys tūzai“.
3.25 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
4.55 „Kalnietis“.

12.25 „CSI. Majamis“.
13.25 „Mano virtuvė

tyvas Magnumas“.
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 „Bet kokia kaina“.
23.10 „Kobra“.
1.05 „Karo vilkai.
Likvidatoriai VI“.
2.05 „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 Pagaliau savait-

galis.
TV3
6.25 „Galingieji reindže-

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

Plačiakelnis“.

9.30 Mūsų gyvūnai.
10.00 „Vieno nusikaltimo

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

12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Paslaptys“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Alfa taškas.
17.00 #NeSpaudai.
18.00 „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.
6.45 Šoka Lietuva.
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.
Kauno Petrašiūnų
Panteonas“.
14.55 „Vindzorai. Karališkosios dinastijos
užkulisiai. Karalius
ne savo noru“.
15.40 Šoka Lietuva.
15.50 „Sardinė kosmose“.
16.00 „Alvinas ir patrakėliai burundukai“.
16.15 „Mija ir aš“.
16.40 Gustavo enciklopedija.
17.10 „Dvynukės“.
18.05 „Kostiumuotieji“.
18.50 Klausimėlis.
19.05 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
19.35 Premjera. „Kylantis
potvynis“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.25 Krepšinis. Europos
taurė. Bolonijos
„Virtus Sagafredo“–

Panevėžio
„Lietkabelis“.
23.20 Europos rankinio
čempionato
atranka. Islandija–
Lietuva. 2 kėlinys.
0.10 DW naujienos rusų
kalba.
0.25 Dabar pasaulyje.
0.50 Vilnius Jazz 2019.
1.40 „Vakarėja“ su
Martynu Starkumi.
3.10 Stambiu planu.
4.05 Krikščionio žodis.
4.20 Prisikėlimo
liudytojai. Lietuvos
kankinystės kelias.
4.35 „Laikinosios sostinės fenomenas.
Kauno Petrašiūnų
Panteonas“.
5.05 Kultūringai su
Nomeda.
TV1
6.55 „Tėvas Motiejus“.
8.10 „Dvi širdys“.
10.10 „Akloji“.
12.30 „Mentalistas“.
13.25 „Nusivylusios namų

šeimininkės“.
14.20 „Stažuotoja“.
15.30 „Naujokai“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Mano vienintelė“.
19.00 „Stažuotoja“.
20.05 „Naujokai“.
21.00 „Nusikaltimas

prie Baltijos jūros.
Neapsaugota
liudytoja“.
22.55 „Paskolinta meilė“.
0.55 „Mano likimas“.
2.40 „Nusikaltimas
prie Baltijos jūros.
Pasikėsinimas“.
4.10 „Tėvas Motiejus“.
TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Univeras. Naujas

bendrikas“.
9.00 Vienam gale

kablys.
9.30 „Atsargiai! Mer-

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

vaikų“.
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.
„Ferencvárosi
TC“–„Juventus“.
23.55 „Bibliotekininkai“.
0.50 „Skubi
pagalba“.
2.50 Nuogi ir
įbauginti.
3.50 Įspūdingiausios
atostogų vietos.
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Savaitės horoskopas
(lapkričio 2—8 d.)

Avinas (03.21–04.20)
Šia savaitę jausitės atsipalaidavę,
romantiški ir kupini jaudulio. Ypač
palanku laiką praleisti kartu su savo
mylimu žmogumi ar potencialiu gyvenimo partneriu – gresia nepamirštama savaitgalio kelionė. Kita vertus,
nesutarimai ir nesusipratimai su tais,
kuriuos mylite, gali tapti tikru galvos
skausmu. Geriausias būdas su tuo susidoroti – laikinai atsitraukti: skirkite
valandėlę savo asmeniniams tikslams
arba jus labiau dominančiam nukrypimui nuo maršruto. Po to galėsite grįžti
atgal ir toliau harmoningai sutarti.
Jautis (04.21–05.21)
Savaitės pradžioje kaip niekada
godžiai sieksite fizinio ir emocinio
kontakto su jums svarbiu ir ypatingu
žmogumi. Nesvarbu, apie ką taip svajojote – dabar tai gali virsti realybe.
Užteks tik aiškiai išreikšti, ko norite.
Savaitgalį mėginsite atrasti laiko savo
meniniam pašaukimui. Ko gero, jums
jau stipriai įkyrėjo nesutarimai ir negatyvios nuotaikos darbe, tad imkitės
jums mielos užduoties vieni ir tapsite
nugalėtojais.
Dvyniai (05.22–06.21)
Savaitės pradžia – puikus metas su
draugais siekti ambicingų tikslų.
Nesvarbu, ar siekiate surinkti pinigų
labdarai, ar surengti puikų vakarą –
jums pavyks. Darbo savaitei einant į
pabaigą, tikriausiai norėsite pristatyti
savo sumanymą vyresnybei. Dabartinis laikotarpis ypač palankus įkvėpti
gyvenimui savo drąsiausias idėjas,
tačiau jums prireiks detalaus plano ir
ryžto nemesti savojo tikslo, susidūrus
su pirmosiomis kliūtimis.
Vėžys (06.22–07.22)
Nuo pat savaitės pradžios jausitės
esą ypač dosnūs ir geraširdžiai. Pasimėgaukite tuo, leiskite įvykiams
tekėti natūralia vaga, užuot kūrę laike
apribotus planus. Atverkite širdį mylimiesiems ir jų artimiesiems, pradžiuginkite juos dovanomis. Savaitei
įpusėjus, įgausite drąsos ir pasitikėjimo siekti naujų horizontų darbe.
Jei norite paaukštinimo, daugiau atsakomybės ar naujų komandiruočių
– nedvejodami to siekite.
Liūtas (07.23–08.23)
Savaitės pradžioje ir viduryje įgausite
tiek pasitikėjimo savimi, kad išdrįsite
papasakoti savo karščiausias svajones. Atskleiskite savo norus mylimam
žmogui arba potencialiam gyvenimo
partneriui – tai bus priimta entuziastingai ir jausmingai. Savaitės pabaigoje palanku susitikti kolegas ir
kartu generuoti naujas idėjas, verslo
planus, kurie galėtų jums visiems
atnešti pelno.
Mergelė (08.24–09.23)
Pirmadienį norėsis šiek tiek atsipūsti.
Elkitės pagal situaciją: šiuo atveju
gebėjimas prisitaikyti bus svarbesnis
už lojalumą. Antradienį ir trečiadienį nieko nepraleiskite pro pirštus.
Skirkite ypatingą dėmesį reikalams,
apie kuriuos mažai suprantate ar turite nepakankamai informacijos. Ketvirtadienį ir penktadienį jus pasieks
naujienų lavina. Akylai stebėkite
Visatos ženklus, mat šiomis dienomis planetos pateiks jums daugybę
rūpimų atsakymų. Dėl šios priežasties
greičiausiai visą savaitgalį praleisite
dirbdami.
Svarstyklės (09.24–10.23)
Savaitės pradžioje impulsyviai siek-

site drastiškai pakeisti savo darbus ir
pinigų srautus. Jums tiesiog atrodys,
kad jei nesiimsite veiksmų dabar,
turėsite bėdų artimiausioje ateityje.
Prieš viską keisdami, pasitikrinkite, ar
tikrai. Artėjant savaitgaliui, daugiau
laiko praleiskite su mylimiausiu žmogumi – būsite tikri žavesio meistrai.
Skorpionas (10.24–11.22)
Šią savaitę pasistenkite kiek galima
daugiau laiko praleisti namuose su
mylimais žmonėmis, o ypač – antrąja
puse. Jūsų laukia daug šiltų akimirkų kartu. Savaitei persiritus į antrą
pusę, bus nelengva surasti tam tikrą
informaciją, be kurios jūsų darbo arba
asmeninis sumanymas niekaip negalės pasistūmėti į priekį. Nors esate
užsidegę ir ryžtingi, tačiau net ir jus
tokia situacija gali pastūmėti į neviltį,
tad verčiau apsišarvuokite kantrybe
ir luktelėkite, kol gausite atsakymus
į jums rūpimus klausimus.
Šaulys (11.23–12.21)
Savaitės pradžioje susidursite su daugybe iššūkių, todėl imsite abejingai
žvelgti ir į ateities planus. Nurimkite ir įsiklausykite į aplinką – galbūt
Visata siunčia jums vertingų ženklų
ir nori į kažką atkreipti jūsų dėmesį? Apie trečiadienį ir ketvirtadienį
jums puikiai seksis reikšti mintis raštu. Taigi, jeigu turite padaryti idėjos
prezentaciją, pabandykite svarbiausią
informaciją surašyti į pateiktis. Savaitgalį imsite nerimauti dėl dalykų,
kurie visai neverti jūsų dėmesio. Nurimkite ir atsipalaiduokite!
Ožiaragis (12.22–01.20)
Keletas netikėtų įvykių pirmadienį
gali gerokai sujaukti nusistovėjusią
tvarką jūsų namuose, o tai neišvengiamai atsilieps ir jūsų profesiniam
gyvenimui. Natūralu, jog antradienį
norėsite šiek tiek atsikvėpti, tačiau net
ir tokiu atveju jūsų smegenys dirbs
pašėlusiu tempu, tad tikrai netinginiausite ant sofos. Negana to, jūsų
link pūs romantiški rudenio vėjai.
Trečiadienio–penktadienio nuotykius
būtų verta aprašyti ir ekranizuoti, o
savaitgalį aplinkybės klostysis jūsų
naudai, tad tai puikus metas imtis
naujų iššūkių.
Vandenis (01.21–02.19)
Savaitę pradėsite romantiškai skraidžiodami padebesiais ir susitikinėdami su bičiuliais, tačiau nuo antradienio viskas pasikeis iš esmės. Turėsite
tiek reikalų ir planų, kad vargu atrasite laisvą minutę atsigerti kavos.
Laimei, nuo ketvirtadienio sulauksite
patikimo žmogaus pagalbos ir jūsų
darbotvarkė šiek tiek atsilaisvins. Bus
kur kas paprasčiau planuoti laiką, tad
vėl galėsite skirti dėmesio mylimam
žmogui. Savaitgalis – romantikos
metas, tad pagalvokite apie trumpą
išvyką su gyvenimo partneriu, paįvairinkite kasdienybę netradicinėmis
pramogomis.
Žuvys (02.20–03.20)
Savaitės pradžioje stengsitės įrodyti
sau ir aplinkiniams, kad atlikti tuos
pačius darbus egzistuoja bent keli
skirtingi būdai. Kalbėdami apie savo
sumanymus, iš karto pasitelkite iliustratyvius pavyzdžius – taip išvengsite
nesusipratusių žvilgsnių ir greičiau
susirasite bendražygių. Antroji savaitės dalis primins sceną iš kovinio
filmo, tačiau nesijaudinkite, savaitgalį
jūsų laukia vien malonumai: iškylos
su artimaisiais, puiki muzika ir skanus
maistas.

Asmeniniai skelbimai nemokamai !!!

Tel.: (8 318) 53085, 8 670 38882
PA RD UODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

g. 41, Lazdi•juose,
•Namą(15 Vytauto
••Lengvojo automobilio
a namų valda) ir 15 a priekabą.
sklypą Sodų g.
Tel. 8 672 05028.

Tel. 8 698 78040.

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

Tel. 8 603 47493.

N. Kirsnos k.,
GYVULIAI
•Lazdijų
•Sodybą
r. (sodyba prižiūrėta,
Sodybą
Lazdijuose
arba
kei••
avis.
galima gyventi iš karto; namas čiu į 2 k. butą I arba II aukšte.
•Tel.•Ėringas
8 642 07624.
Tel. 8 670 61649.
mūrinis, 2 aukštų, 5 kambarių,
su baldais ir buitine techniGudelių k. (30 a
ka, apšildomas kietuoju kuru
AUGALAI
•namų
•Sodybą
valda, 2,25 ha žemės
(vietinis centrinis šildymas),
kvietrugius, žirnių
ūkio paskirties žemės).
komunalinis vandentiekis;
•ir avižų
•Kviečius,
mišinį. Galiu atvežti.
Tel. 8 615 96091.
sodyboje yra ūkiniai pastatai,
Tel. 8 645 49627.
garažas, šulinys, prižiūrėtas
sodas ir aplinka, 45 arai dirba- ••Žemės sklypą namo
mos žemės, šalia galima įsigyti statybai Lazdijų mieste (30 a,
••Pašarinius runkelius.
7 ha žemės).
Tel. 8 611 50514.

••

Gretimus 0,27 ha ir 0,46 ha
namų valdos sklypus Panarvės
k., kainos: 2 200 Eur, 3 000
Eur. Šalia – 1,23 ha ir 1,06 ha
žemės ūkio paskirties sklypus,
kaina po 4 200 Eur. Visi sklypai tinkami namų statybai. Arti
Lazdijų miestas bei miškas.
Tel. 8 679 08011.

••

Namą Vainiūnų k. (buvusi
valgykla, namų valda 34 a,
trifazis elektros įvadas, atlikti
geodeziniai matavimai), kaina
sutartinė.
Tel. 8 686 70841.

Gervėnų k., Lazdijų
•r. sav.
•Sodybą
(70 a, medinis namas,
••Žemės sklypą Nemajūnų k.
ūkinis pastatas, svirnas, du ga- (80 a, žemės ūkio paskirtis, su
ražai, galima papildomai pirkti
10 ha žemės).
Tel. 8 614 04094.

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

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

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

tarusiškais durpių briketais ir
akmens anglimis. UAB „MARTAS“, Gėlyno g. 17, Lazdijai.
Tel.: (8 318) 51721,
8 652 51721.

KITI

LG (kineskopi•nis,•Televizorių
51 cm įstrižainė), kaina 12

rekreacinės
pievos
•Kamorūnų
•0,72 ha k.,kultūrinės
•paskirties
•Nedidelįžemės
Leipalingio sen.
sklypą šalia

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

namo statybai Laz•dijų•Sklypą
mieste.

kambario duris, vir•tuvinį
•Naujas
vandens filtrą, elektrinį

Tel. 8 614 04094.

Tel. 8 686 70841.

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

••

Namą su 15 a sklypu Lazdijų 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.

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.

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

židinį, senovinę mėsmalę.
Tel. 8 615 58200.
radiatorius.
•Tel.•Ketinius
8 614 56206.
– kioską.
•Tel.•Pigiai
8 698 78040.

PE R K A

TRANSPORTO PRIEMONĖS

NEKILNOJAMASIS TURTAS

Passat“ (1994 m.,
•TA•„VW
•Tel.•Žemę.
iki 2022 m. birželio mėn.,
8 688 80688.
nedaužtas).
ūkio paskirties
Tel. 8 625 70777.
•žemę.
•Žemės
Tel.: 8 615 94920,
8 614 56206.
Golf 3“ (1997 m.) da•lis:•„VW
skardinių ratlankių gaubtus
(gali būti
(R14, 4 vnt., kaina po 2 Eur),
•bendraturčių,
•Brangiai mišką
neatidalytas, su
plastikines slenksčio juostas,
skolomis). Sutvarkau dokumentus. Tel. 8 644 55355.

kaina po 10 Eur.
Tel. 8 654 87148.

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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Tel.: (8 318) 53085, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
PER K A
NEKILNOJAMASIS TURTAS

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.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

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

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

arba
•mikroautobusą.
•Lengvąjį automobilį
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

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

••

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

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

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

superka karves,
ir montuojame
•bulius
•Įmonė
•kraigus,
•Gaminame
ir telyčias AB „Krevėjines, palanges, pakakenavos agrofirma“ supirkimo kainomis. Atsiskaito iš
karto.
Tel.: 8 685 86131,
8 698 28063.

KITI

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

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

pianiną.
stogus iš savo ir
•Tel.•Naudotą
•užsakovo
•Dengiame
8 659 60507.
medžiagų. Lankstinių
gamyba ir montavimas.
Metalo
laužo
supirkimas:
•juodojo
• metalo laužas – 160– Tel. 8 678 29667.
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.

••

Keič iu

2 k. butą Marijampolėje
(50 kv. m, renovuotas namas) į
panašaus ploto 2 k. butą Lazdijuose. Tel. 8 611 37861.

PASLAUGOS

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

••

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

dažau bei galiu
•dirbti
•Glaistau,
kitus statybinius
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 kapinėse.
Tel. 8 627 49416.
stogus, atlieka•me•Dengiame
šiltinimo, karkasų įrengimo,
dailylenčių montavimo ir kitus
statybos darbus.
Tel. 8 631 91211.

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

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

N UOMA
SIŪLO

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

•gamybines-sandėliavimo
•Išnuomoju arba parduodu
pa-

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

betono maišyklę.
•Tel.•Nuomoju
8 614 56206.
nestandar•tinio•Išnuomojamas
išplanavimo butas Lazdijų
miesto centre (autonominis
šildymas). Tel. 8 698 78040.

•administracines
•Išnuomoju komercines,
patalpas

Lazdijuose (15 kv. m, pirmas
aukštas). Tel. 8 698 78040.

IEŠKO

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

žemės ūkio
•paskirties
•Išsinuomočiau
žemės. Gali būti

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

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

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

ieško
•išsinuomoti
•Jaunas ūkininkas
žemės Kučiūnų,

Veisiejų, Lazdijų seniūnijose.
Tel. 8 692 96274.

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

Brangiai perkame
miškus visoje Lietuvoje!

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 5953/0002:108),
esančio Kapčiamiesčio sen., Sirguškės k., savininką K. K., kad
UAB „Tikslinta“ matininkas Tomas Klenauskas (kvalifikacijos
pažymėjimo Nr. 2M-M-1244) 2020-11-10 9.00 val. vykdys žemės
sklypo, Nr. 322, esančio Lazdijų r., Kapčiamiesčio sen., Sirguškės
k., ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos,
prašom kreiptis į UAB „Tikslinta“, adresu R. Kalantos g. 34 (208
kab.), Kaunas, el. paštu klenauskas@gmail.com arba telefonu
8 699 54565.

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
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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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