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Ar reikia maršrutinio autobuso į Seinus? O gal geriau taksi?

Lazdijų rajono savivaldybės taryba 2020-09-29 gavo Lazdijų miesto gyventojos Stasės Pečiukonienės prašymą „Dėl maršrutinio autobuso iš Lietuvos į Lenkiją, lietuviškąjį kraštą (Seinus,
Punską...)“, kuriame siūloma apsvarstyti galimybę įtraukti į sąrašus naują maršrutą į Lenkijos Respubliką.

N

ors dabar visa
Lietuva ir kaimyninės valstybės gyvena
izoliacijos sąlygomis, tačiau
išradingi pensininkai jau planuoja

keliones į kaimyninę Lenkiją. Ne
turistines, bet kultūrines – važiavimą iš Lazdijų į Seinus ar Punską maršrutiniu autobusu. Nemaža
dalis Lazdijų rajono savivaldybės
tarybos narių, autobusų parko vadovybė, lazdijiečiai skeptiškai
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vertina tokį pasiūlymą ir tokio
pasiūlymo rimtai nesvarsto.

Prašė maršrutinio
autobuso į Lenkiją
Lazdijų rajono savivaldybės taryba 2020-09-29 gavo Lazdijų

miesto gyventojos Stasės Pečiukonienės prašymą „Dėl maršrutinio autobuso iš Lietuvos į Lenkiją, lietuviškąjį kraštą (Seinus,
Punską...)“, kuriame siūloma
apsvarstyti galimybę įtraukti į
sąrašus naują maršrutą į Lenki-

jos Respubliką.
Laiško autorė teigė, jog rajone yra per 5 tūkst. pensininkų,
kurie pritaria tokio maršruto
atsiradimui. Jos nuomone, toks
autobusas iš Lazdijų į Lenkiją
Nukelta į 4 psl.

»

Teisės pergalė prieš politikavimą:
architektas tarnybinio nusižengimo nepadarė
Rajono valdžios pastangos
bet kokia kaina atsikratyti
jiems neįtinkančio ir įstatymus bei profesinę pareigą
ginančio vyriausiojo architekto patiria nesėkmes.
Gruodį Kauno teismas
nagrinės architekto skundą
dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos
direktorės jam pareikšto
griežto papeikimo. Teismą
pasiekė ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos
inspekcijos prie Aplinkos
ministerijos reikalavimas
panaikinti Buktos saulės
jėgainių leidimą, kurio išdavimui priešinosi vyriausiasis architektas, bet savivaldybė jį išdavė. Naujausias
savivaldybės administracijos pralaimėjimas kare
su architektu – komisijos
pateikta išvada, jog architektas nepadarė tarnybinio
nusižengimo ir jam nebus
galima įrašyti antro griežto
papeikimo.
Nukelta į 7 psl.

»

Vyriausiasis savivaldybės architektas Ričardas Vyšniauskas.

2

Dzūkų žinios Nr. 45 / 2020 11 05 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt

Savaitės komentaras

Minsko tironas šiurpina pasaulį beprotiškais pareiškimais

Algimantas Mikelionis
Kitą pirmadienį, lapkričio 9 dieną, jau bus lygiai trys mėnesiai,
kai įvyko suklastoti Baltarusijos
prezidento rinkimai, kuriuose
pergalė apgaulės būdu skirta šios
šalies diktatoriui A. Lukašenkai.
Nuo pat minėtos datos šioje šalyje kasdien nesiliauja masiniai
protestai, kuriuos A. Lukašenka
malšina jėga: žmonės mušami,
suiminėjami, griebiamasi kitų represijų. Protestuotojai reikalauja
A. Lukašenkos atsistatydinimo,
politinių kalinių paleidimo ir
naujų rinkimų. A. Lukašenkos
pergalės nepripažįsta Europos
Sąjungos valstybės, Didžioji
Britanija, JAV.
Nepaisant, kad protestus savo
šalyje Minsko šėtonas malšina pasikliaudamas pačius žiauriausius
būdus ir be gailesčio trypdamas demokratiją, A. Lukašenka nesiliauja
mokyti kitų pasaulio ir Europos
šalių, kurios, jo manymu, kišasi į Baltarusijos vidaus reikalus.
Klausydamas neįtikėtinų A. Lu-

kašenkos nusišnekėjimų ir liejamų
nesąmonių, nenustoji stebėtis ir
sukioti galvą, kaip toks beprotis
gali vadovauti nemažai Europos
valstybei, kurioje gyvena apie dešimt milijonų gyventojų? Jeigu jis
taip kalbėtų sąmoningai, tai dar
gal būtų galima pateisinti bet kokiu noru išlaikyti savo naguose
valdžią, bet žinant, kad tai, ką jis
kalba, daro šventai įsitikinęs savo
teisumu, šiurpina ne juokais.
A. Lukašenkos manymu, Lietuvos Seimo rinkimuose valdančiųjų valstiečių nesėkmę ir
dešiniųjų jėgų pergalę nulėmė
nuosekli Lietuvos pozicija nepripažinti rinkimų Baltarusijoje
rezultatų: „Opozicija laimėjo rinkimus. Štai, įsikišo į Baltarusiją
– prarado valdžią.“ Perskaičius
tokią Minsko bepročio nuomonę
apie neseniai mūsų šalyje vykusius Seimo rinkimus, net nežinai,
juoktis ar verkti. Pasirodo, A. Lukašenka galvoja, kad buvę valdžioje „žalieji valstiečiai“ su savo
sąjungininkais Seimo rinkimus
pralošė konservatoriams ir liberalams dėl to, kad pirmieji kritikavo
Aliaksandro represijas prieš taikiai protestuojančius baltarusius...
Tai bent minties gilumas! O konservatoriai ir liberalai, kurie aršiausiai iš visų Lietuvos politinių
jėgų kritikavo Minsko režimą ir

patį diktatorių, rinkimus laimėjo,
nes Minsko diktatūrą kritikavo
dar labiau! Kaip čia neprisiminsi
lietuvių literatūros klasiko: „Ten
susimąstęs gilus Nevėžis, jo gilią
mintį težino Dievas.“ Šiuo atveju
„gilios“ Aliaksandro minties nežino net pats Liuciferis.
Apie Lenkijoje vykstančius
moterų protestus prieš abortus
A. Lukašenka irgi turi itin originalią nuomonę: „Jie norėjo pas
mus surengti revoliuciją, net ne
revoliuciją, o maištą, o gavo patys. Ten situacija nelengva ir ji
taip lengvai neišlįs. Ten ne padugnės sukilo, o sukilo moterys,
ir aišku, dėl ko sukilo. Ten sukilo valstiečiai, ir jie žino, dėl ko
sukilo. Ten darbininkai sukilo,
žino už ką, valstybės tarnautojai“.
Baltarusijos diktatoriaus teigimu,
prezidentas Andžejus Duda laimėjo Lenkijoje „sufalsifikavęs
rinkimus“. Tai bent „nepakartojama ir bedugnė“ Minsko šėtono
„išmintis“. Pasirodo, visur kitur
protestuoja moterys, valstiečiai,
darbininkai, o tik Baltarusijoje
tą daro padugnės. Nors visi gerai
prisimename, kad būtent pačioje Baltarusijoje labai ilgą laiką
protestavo moterys, su kuriomis
buvo itin žiauriai susidorojama,
jas kišo į kalėjimus ir prievartavo
guminėmis lazdomis.

Adomo Žilinsko piešinys.
Po rugpjūčio 9-ąją vykusių
Baltarusijos prezidento rinkimų
šalyje A. Lukašenka ne kartą
kaltino užsienio valstybes, ypač
artimiausias kaimynes, esą šios
diriguoja opozicijos protestams
Baltarusijoje.
Šiuo atveju didžiausios pagar-

bos ir susižavėjimo yra verti paprasti Baltarusijos žmonės, kurie,
nepaisydami žiaurių represijų, susidorojimų ir pastovaus pavojaus
jų gyvybėms ir sveikatai, kasdien
išeina į Minsko ir kitų Baltarusijos miestų gatves kovoti už savo
laisvę ir šviesią ateitį.

•

Keičiate padangas? Negaiškite laiko
rūšiavimo centruose — palikite jas pardavėjams!
Keičiant automobilių padangas, kelią į rūšiavimo
centrus (atliekų surinkimo
aikšteles) reikėtų pamiršti.
Naudojimui nebetinkamas
senas padangas palikite
ten, kur įsigijote naujas
– parduotuvėse ar autoservisuose: visi privalo jas
priimti!

Tačiau, kaip ir kiekvieną rudenį, į rūšiavimo centrus daugybė
vairuotojų veža senas padangas.
Norint jas čia palikti, reikia užpildyti deklaraciją – tokia tvarka
Alytaus regione galioja nuo šių
metų pavasario.

Deklaracijoje vairuotojai turi
nurodyti, kuri parduotuvė ar autoservisas atsisakė priimti iš jų
naudotas padangas. Informacija
apie senų padangų nepriimančias
ir įstatymu numatytos prievolės
jas tvarkyti nevykdančias įmones
bus perduota aplinkosaugininkams, kurie turi aiškintis galimus
pažeidimus.
Rūšiavimo centre nemokamai
galima palikti tik vieną senų padangų komplektą – 4 vienetus.
Norint palikti daugiau, tenka
mokėti pagal patvirtintus įkainius.
O įsigydami naujas padangas,
mes iškart sumokame ir už tai,

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.

Jei šios padangos būtų paliktos parduotuvėje ar autoservise, jų tvarkymas nieko nekainuotų — už tai jau buvo
sumokėta jas perkant. (Erikos Avižienienės nuotr.)
kad, po kelerių metų tapusios
atliekomis, šios padangos bus
sutvarkytos. Tačiau, kai, užuot
palikę jas pardavėjams, atvežame
į rūšiavimo centrus, už jų sutvarkymą tenka sumokėti dar kartą
– tik jau iš visų kišenės.
Padangų atliekų tvarkymas nėra
įskaičiuotas į vietinę rinkliavą –
tai turi finansuoti gamintojai ir
importuotojai. Tačiau jiems vengiant tą daryti, mokestinė našta
nugula ant gyventojų pečių. To
nebūtų, jei gyventojai padangų
į rūšiavimo centrus nebevežtų, o
visas jas paliktų įmonėse.
Alytaus regione veikia 20 rū-

šiavimo centrų. Alytaus regiono
atliekų tvarkymo centras suskaičiavo, kad juose surenkama apie
90 procentų visų regione susidarančių padangų atliekų. Jų sutvarkymas per metus ARATC kainuoja apie 100 tūkstančių eurų.
Mūsų šalies teisės aktai numato, kad gamintojai ir importuotojai privalo surinkti padangas iš
didelių gabaritų atliekų aikštelių
ir iš dalies šias aikšteles finansuoti.
Tačiau jie šį reikalavimą ignoruoja, o aikštelių eksploatacijos ir
padangų tvarkymo išlaidas tenka
dengti rūšiavimo centrus prižiū-

rintiems regioniniams atliekų
tvarkymo centrams.
Daugelyje Europos Sąjungos
valstybių padangos rūšiavimo
centruose visai nėra surenkamos
– jos visos paliekamos autoservisuose.
Komunalinių atliekų tvarkytojai įsitikinę, kad tokia tvarka
turėtų būti ir Lietuvoje. Bet kol
ji nėra nustatyta oficialiai, savo
teisę nemokėti du kartus už tą patį
turime apginti mes patys, palikdami padangas tvarkyti tiems, kam
priklauso tai daryti.

•

ARATC inf.

3

Nr. 45 / 2020 11 05 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt Dzūkų žinios

Gėlininkas Gintas Vasiukonis: „Žmonės gėlėms skiria vis mažiau pinigų“
Pirmosiomis lapkričio
dienomis visi prisiminėme
Amžinybėn išėjusius mūsų
artimus žmones. Degėme
žvakutes, nešėme gėlių,
mintyse su jais kalbėjomės.
Tik ar pastebėjome, kad
per šias Vėlines ir Visų
šventųjų dieną ant kapų
buvo mažiau gėlių? Ar tai
ekonominio ir „kovidinio“
sunkmečio ženklas, ar naujų tradicijų pradžia?

Daugiau nei 15 metų gėles auginantis ir jomis prekiaujantis
lazdijietis Gintas Vasiukonis pripažino, jog prieš šias mirusiųjų
pagerbimo šventes žmonės pirko mažiau gėlių nei ankstesniais
metais.
„Šiemet pirkėjų buvo mažiau
ir gėlių pirko mažiau. Pasigedau vyresnio amžiaus žmonių,
kurie paprastai į kapus pirkdavo
didesnius gėlių kiekius. Ir kitų
žmonių buvo mažiau, ir gėlėms
skyrė mažiau pinigų“, – pasakojo
gėlių augintojas.
Jis pastebėjo, jog anksčiau
žmonės gėlėms skirdavo daugiau
pinigų – jei gėlės nušaldavo, tai
po penkis kartus jas atsodindavo,

o dabar, G. Vasiukonio teigimu,
retai kas taip elgiasi.

kokybiškesnių“, – sakė gėlių
augintojas.

Chrizantemos vis dar
madingos
Paklaustas, ar keičiasi į kapines
nešamų gėlių mados, G. Vasiukonis pastebėjo, jog jau daug metų
pagrindinėmis gėlėmis išlieka
chrizantemos, kurias paprastai
žmonės perka pasodintas vazonėliuose. Mažesnę paklausą turėjo skintos gėlės. Jis teigė, jog
daugiausia žmonės perka baltos
spalvos chrizantemas.
„Tiesa, vis populiarėja gėlių
puokštės, kurias kuria mano dukros. Tokias puokštes perka rimtesni pirkėjai. Taip pat pastebėjau,
kad jaunimas ieško kokybiškų
gėlių“, – sakė ponas Gintas.
Paklaustas, kas yra didžiausias
vietinių gėlių augintojų konkurentas, G. Vasiukonis pripažino,
jog daug ir labiai pigiai gėles pardavinėja didieji prekybos centrai,
o kai būdavo atviros sienos, daug
pigių gėlių atkeliaudavo iš Lenkijos.
„Konkurencija yra, bet mane
džiugina tai, jog vis daugiau
žmonių vertina kokybę, todėl
perka gal ir mažiau gėlių, bet

Kaune nori brangesnių gėlių
Kadangi G. Vasiukonis prieš
šventes savo išaugintomis gėlėmis prekiavo ne tik Lazdijuose,
bet ir kituose Lietuvos miestuose,
paprašėme palyginti gėlių pirkimo įpročius skirtingose šalies
vietovėse.
„Lazdijuose prie kapinių stovėjau tris dienas, tačiau aktyvaus
pirkimo, kaip anksčiau, tikrai
nebuvo. Vilkaviškyje nupirko
gal tik 20 proc. gėlių, lyginant
su kitais metais, mažiau pirko ir
Raseiniuose, ir Druskininkuose.
Kaune žmonės pirko daugiau, norėjo brangesnių gėlių“, – pasakojo
G. Vasiukonis.
Jis pripažino, jog kapuose atsiranda vis daugiau dirbtinių gėlių,
kurias žmonės renkasi dėl praktinių sumetimų.
„Yra daug žmonių, kurie gyvena užsienyje, tai kai atvažiuoja į
Lietuvą, nuperka dirbtinių gėlių
ir palieka bet kuriuo metų laiku
ant kapų, kad Vėlinių sulauktų“,
– kalbėjo gėlių augintojas.
Lapkritį baigiasi gėlių auginimo sezonas, iki sausio vidurio

Gėlininkystės ūkio įkūrėjas Gintas Vasiukonis.
nurimsta gyvenimas šiltnamiuose, kol į juos atkeliaus pirmieji
naujų gėlių daigai.
„Iš to, ką vasarą ir rudenį uždirbom, teks išgyventi iki kovo–
balandžio, kol užaugs naujojo
sezono gėlės. Šie metai buvo sun-

kūs, gėlėms žmonės gailėjo pinigų, gal ir pandemija įnešė savo
pataisas“, – sakė solidžiausias
Lazdijų krašto gėlių augintojas
G. Vasiukonis.

•

„Dzūkų žinių“ informacija

Konsultavimo paslaugos kaime — abipusė nauda
įregistravę žemės ūkio valdą
Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ir kaimo verslo registre,
o jų miško valda turi būti ne
mažesnė kaip 1 ha, vertinant
pagal Nekilnojamojo turto
kadastro duomenis.
Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės turi atitikti
smulkiojo ir vidutinio verslo
subjekto statusą, apibrėžtą
Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, ir veikti kaimo
vietovėse.

Siekiantiems tobulėti
ūkininkams – gera
žinia. Nuo lapkričio
20 d. iki gruodžio 21
d. jie gali pretenduoti
į paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros
2014–2020 m. programos (KPP) priemonės
„Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo
ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ veiklos
sritį „Parama pasinaudoti konsultavimo
paslaugomis“.
Profesionalūs mokymai
įvairiomis temomis
Pagal veiklos sritį ūkininkai, jaunieji ūkininkai ir kiti
žemės valdytojai, miško
valdytojai, kaimo vietovėse veikiančios labai mažos,
mažos ir vidutinės įmonės
gali pretenduoti į paramą
mokymams žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų
ir geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės standartų
laikymosi, ekonominės ir
aplinkosauginės veiklos
miško valdoje, įmonių ekonominės veiklos, integruotų
augalų apsaugos priemonių,
kurios mažintų pesticidų
naudojimą, taikymo ir panašiomis temomis.
Mokymus Žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka
teikia atrinktas konsultavimo paslaugas teikiantis ūkio
subjektas, kuris yra ir paramos gavėjas pagal Lietuvos
kaimo plėtros 2014–2020
metų programos priemonės

Tobulėti, mokytis ir konsultuotis su savo sričių profesionalais ūkininkai,
miškininkai bei kaimo vietovėse veikiančios įmonės gali pretenduodami
į „Paramą pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“. (Ričardo Pasiliausko
nuotr.)

„Konsultavimo paslaugos,
ūkio valdymo ir ūkininkų
pavadavimo paslaugos“ veiklos sritį „Parama pasinaudoti
konsultavimo paslaugomis“.
2020–2022 metais ūkininkai, jaunieji ūkininkai ir kiti
žemės valdytojai pagal veiklos sritį pasidalys 167 945
Eur, miško valdytojams šiam
laikotarpiui skirta 64 500 Eur
paramos. Kaimo vietovėse
veikiančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės ateinančius dvejus metus dalysis
46 500 Eur, miško valdytojai
– 64 500 Eur.
Reikalavimai — pagal
pareiškėjų veiklos kryptį
Gauti paramą visai nesudėtinga. Svarbiausia pareiškėjams neturėti įsiskolinimų
Lietuvos Respublikos vals-

tybės biudžetui ir Valstybinio socialinio draudimo
fondui bei neturėti finansinių sunkumų – nebūti
bankrutuojantiems arba likviduojamiems. Tiesa, ūkininkai, jaunieji ūkininkai ir
kiti žemės valdytojai, užsiimantys žemės ūkio veikla,
be to, dar turi būti valdos
valdytojai, įregistravę žemės ūkio valdą Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ir
kaimo verslo registre, taip
pat nurodoma, kad jų ūkio
ekonominis dydis, išreikštas
produkcijos standartine verte, paraiškos teikimo momentu turi būti ne mažesnis
kaip 4 000 Eur.
Į paramą konsultavimo paslaugoms pretenduojantys miško valdytojai asmeniškai taip
pat turi būti valdos valdytojai,

Paraiškos — tik
elektroninės
Paraiškos turi būti teikiamos
elektronine forma, užpildant
ŽŪMIS elektroninę dokumento formą, naudojantis
ŽŪMIS portalo internetine
prieiga adresu https://zumis.
lt. Pridedami dokumentai turi
būti elektroninės formos (popierinis dokumentas – nuskenuotas). Paraiška ŽŪMIS turi
būti pateikta ne vėliau kaip
iki kvietimo teikti paramos
paraiškas paskutinės dienos
24 val.
Silpnybes ragina paversti
stiprybėmis
Marijampolės ūkininkų sąjungos pirmininkas ir Žemės
ūkio rūmų atstovas Marijampolės regione Sigutis Jundu-

las sako, kad šiuolaikiniai
ūkininkai yra išsilavinę ir
labai intelektualūs. Tačiau
net ir daugiausia žinantiems
žemdirbiams dažnai iškyla
klausimų, į kuriuos atsakymų savarankiškai rasti nepavyksta.
– Ypač daug klausimų
kyla jauniesiems ūkininkams, kurie teorinių žinių
turi, tačiau praktinių patarimų stokoja. Daug klausimų
kyla ūkininkams, norintiems
ūkininkauti aplinkai palankesniu būdu: kaip gerinti
dirvą, kaip ir kokius naudoti
augalų apsaugos produktus.
Dažnai žemdirbiai pasimeta,
ar teisingai vykdo ekonominę ūkio veiklą. Puiki pagalba
tokiais atvejais yra įvairūs
mokymai bei konsultacijos.
Fantastika, kad konsultacinę
pagalbą žemdirbiai ir miškininkai gali gauti, naudodamiesi parama. Juk ne visi
gali sau leisti brangius kursus, mokymus ar seminarus,
todėl labai raginu žemdirbių
ir ūkininkų bendruomenę
išsiaiškinti savo silpnąsias
vietas bei jas stiprinti arba
paversti stipriosiomis konsultuojantis su savo sričių
profesionalais ir žinovais,
– kalbėjo S. Jundulas.
Užs. Nr. 22
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Ar reikia maršrutinio autobuso į Seinus? O gal geriau taksi?
»Atkelta iš 1 psl.

galėtų kursuoti bent vieną kartą
per savaitę.
„Lazdijiečiams ne vien
„Biedrionka“ įdomu. Mums įdomi istorinė šio krašto praeitis“,
– teigė laiško autorė.
Lazdijų rajono savivaldybės
administracija, siekdama visapusiškai išanalizuoti finansines
galimybes ir teisinius aspektus,
paprašė UAB „Lazdijų autobusų
parkas“, kaip pavėžėjimo paslaugas teikiančios bendrovės,
pateikti įžvalgas šiuo klausimu:
dėl ekonominio naudingumo,
teisinio tokių maršrutų reguliavimo.

Atsirastų daug papildomų
kaštų
Autobusų parko direktoriaus Ramūno Masiulionio teigimu, UAB
„Lazdijų autobusų parkas“ turi
tarptautinę licenciją ir gali vežti
keleivius į kaimynines šalis, taip
pat ir į Lenkiją.
„Tačiau, norint vežti keleivius
į kitas šalis, prisideda daugiau
papildomų kaštų – padidėja autobusų draudimas ir mokestis už
keleivių vežimą kitoje šalyje, visa
tai ženkliai padidina pervežimo
kaštus. Šiuo metu, kai sumažėję
keleivių srautai, šis maršrutas yra
ekonomiškai nenaudingas“, – teigė parko direktorius.

R. Masiulionio teigimu, pagerėjus ekonominei situacijai ir esant
realiam tokio maršruto poreikiui,
būtų galima svarstyti variantą, kai
Lazdijų autobusai keleivius pavežtų iki Lenkijos sienos, o ten
juos perimtų Lenkijos vežėjai ir
nuvežtų suderintomis kryptimis.
Pasidomėjome, ką apie lazdijietės S. Pečiukonienės pasiūlymą paleisti maršrutinį autobusą iš
Lazdijų į Lenkiją galvoja tarybos
narė Odeta Lenkauskienė.
„Mes su kolegomis taryboje
aptarinėjome šį pasiūlymą. Panašu, jog daugelis buvo tos pačios
nuomonės – toks maršrutas tikrai
neracionalus ir būtų nuostolingas,

nes keleivių būtų nedaug, o kaštai
dideli. Panašu, jog laiško autorė
tikisi, kad Lazdijų autobusų parko
išlaidas, susijusias su šiuo maršrutu, kompensuos savivaldybė.
Manau, jog tai nebūtų teisinga.
Kadangi tie lietuviški Lenkijos
kaimai ir miesteliai yra visai šalia,
ten nesunkiai galima nukeliauti privačiu transportu“, – sakė
O. Lenkauskienė.

Senjorė pasiūlė važiuoti
taksi
Žinoma Lazdijų visuomenės veikėja, senjorė Aldona Mikalonienė
sakė daug žinanti apie šį pasiūlymą, tačiau tokio maršruto atsira-

dimą vertinanti skeptiškai.
„Aš dažnai važinėju tarpmiestiniais autobusais, kurių maršrutų
tradicijos susiformavę per daugelį
metų, ir galiu pasakyti, jog dažnai
dideliuose autobusuose būna vos
keletas keleivių. O kas būtų su
naujai atidarytu maršrutu Lazdijai–Seinai? Važiuojančių tikrai
nebūtų daug, todėl, manau, jis
tikrai nereikalingas. Tai niekinis
sumanymas, neprotingos svajonės. Tie pensininkai, kuriems
labai reikia į Seinus ar Punską,
tegul samdosi taksi ir važiuoja“,
– sakė žinoma Lazdijų krašto
patriotė.
„Dzūkų žinių“ informacija

•

Kurti išmanų ūkį padeda bendradarbiavimas su mokslininkais
Nuo metų pradžios iki
pabaigos priimamos
paraiškos gauti paramai
pagal Lietuvos kaimo
plėtros 2014–2020 metų
programos (toliau –
KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama EIP
veiklos grupėms kurti ir
vystyti“. Europos inovacijų partnerystės (EIP)
instrumentas, kuriuo
siekiama našesnio ir
tvaresnio žemės ūkio,
nėra privalomas Europos Sąjungos šalims
narėms, tačiau Lietuva
numatė įgyvendinti EIP
iniciatyvą, siekdama
paskatinti glaudesnį
mokslo, ūkininkų ir
konsultavimo institucijų bendradarbiavimą
kuriant inovacijas ir
bendrus sprendimus,
padedančius spręsti
ūkininkavimo problemas žemės bei miškų
ūkio sektoriuose.
Tikslas — augalų kokybė
Lietuvos Respublikos žemės
ūkio rūmai (toliau – ŽŪR) sudarė EIP veiklos grupę kartu su
UAB „Art21“ bei ūkininkais ir
įgyvendino projektą „Integruotos kenksmingųjų organizmų
kontrolės sistemos sukūrimas
naudojantis aerodistanciniaisspektrometriniais metodais“,
kuris buvo finansuojamas
pagal KPP priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį
„Parama EIP veiklos grupėms
kurti bei jų veiklai vystyti“.
Kaip pasakojo ŽŪR Projektų valdymo poskyrio vedėja
Laima Buitkienė, projekto pagrindinis tikslas buvo skatinti
augalininkystės ūkius diegti
technologines naujoves, užtikrinančias kenksmingų organizmų kontrolę ir aplinkos tausojimą. Anot jos, buvo atlikta
mokslinių tyrimų ir sukurta
kompleksinė sistema, skirta
augalininkystės produkcijos
kokybei kontroliuoti. „Projekto rezultatų sklaidai buvo
įsipareigota pademonstruoti
efektyvią kompleksinę sistemą
dvidešimtyje augalininkystės

specialią platformą lkvs.
art21.lt, kur jie
„prasukami“
per specialius
algoritmus,
galiausiai žemėlapyje atvaizduojamas
visas skrydis,
kuriame pažymėtos pažeistos, galimai
pažeistos ir
sveikos pasėlio vietos. Pasak projektų
koordinatoriaus, vykdant
projektą, buvo
tiriami laukai
su keturiomis
kultūromis:
kviečiais, bulvėmis, serbentais ir obelimis.
Mokslo, konsultavimo įstaigos bei ūkininkai kartu
Visais atvejais,
pasak „Art21“
gali atrasti būdų, leidžiančių spręsti ūkininkavimo
atstovo, kenksproblemas. (Nuotr. www.kaimotinklas.lt)
mingųjų orgaūkių, suorganizuoti devynias nizmų kontrolės sistema parodė
lauko dienas technikos gali- pažeistas vietas.
mybėms parodyti, tai ir atlikoL. Didžiulevičiaus teigimu,
me, – sakė vedėja. – Taip pat tokia sistema leidžia ūkininkui
buvo sukurta speciali interneto efektyviau bei laiku reaguoti ir
svetainė (lkvs.art21.lt), kurioje taip išsaugoti auginamus pasėpateikiama projekto metu su- lius, nes sistemoje fiksuojami
kurta kenksmingų organizmų labiausiai kenkėjų pažeisti židikontrolės metodika, detaliai ap- niai. „Ūkininkas gali atitinkamai
rašomi neinvaziniai duomenų reaguoti ir efektyviai naudoti
rinkimo metodai, jų apdoroji- apsaugos priemones – herbicimo principai ir kita informacinė dus, fungicidus, insekticidus,
sistema.“
glifosatus ir pan., – aiškino pašnekovas. – Stipriai pažeistas
Optimalus ūkininkavimas
vietas – apdoroti intensyviau,
Projekto partnerių UAB „Art21“ mažiau pažeistas – mažiau, o
atstovas, projekto koordinato- nepažeistų visai nepurkšti ar
rius Linas Didžiulevičius aiški- kitaip neapdoroti. Taip taupono, jog šios kenksmingųjų orga- mos ne tik cheminės priemonės,
nizmų kontrolės sistemos esmė bet ir laikas bei darbo ištekliai,
yra spektrinės kameros, mon- technika, kuriuos tuo metu galituojamos prie drono, naudoji- ma nukreipti kitur. Prisidedama
mas. Anot pašnekovo, dronas su ir prie dirvožemio bei gamtos
spektrine kamera skraidinamas išsaugojimo, gerosios agrarivirš norimo pasėlio, po skrydžio nės būklės, tvaraus ūkininkagautos nuotraukos apdorojamos vimo.“
specialiomis programomis – sujungiamos į vieną didelę foto- Atskiros paraiškos EIP
grafiją, nes naudojant droną veiklos grupėms kurti ir
vienu metu yra daroma daug projektams įgyvendinti
skirtingo atspalvio nuotraukų. Paraiškos Europos inovacijų
Iš bendros nuotraukos penkių partnerystės (EIP) veiklos gruatspalvių dokumentai keliami į pių projektams vystyti teikiamos

iki 2020 m. gruodžio 30 d., jas
galima pristatyti į Nacionalinės
mokėjimo agentūros prie Žemės
ūkio ministerijos (NMA) Kaimo
plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritorinius
padalinius.
Šios veiklos srities prioritetai: skatinti žinių perteikimą ir
inovacijas žemės ūkyje, miškininkystėje ir kaimo vietovėse;
visuose regionuose didinti visų
žemės ūkio veiklų gyvybingumą
ir konkurencingumą, taip pat
skatinti inovacines ūkių technologijas ir tvarų miškų valdymą;
skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant
žemės ūkio produktų perdirbimą
ir rinkodarą, gyvūnų gerovę ir
rizikos valdymą žemės ūkyje;
skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie
klimato kaitai atsparios mažo
anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio,
maisto bei miškininkystės sektoriuose.
Pareiškėju gali būti EIP veiklos grupės, kurios projekto galimybių studija yra patvirtinta
Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministerijos (ŽŪM), narys, jungtinės veiklos sutartimi
dėl EIP veiklos grupės sudarymo paskirtas pareiškėju. Todėl
prieš teikiant paraišką EIP veiklos grupės projektui vykdyti, norintiems bendradarbiauti
pareiškėjams derėtų suskubti
ir pateikti paraišką EIP veiklos grupės kūrimui bei savo
projekto galimybių studijos
patvirtinimui. EIP veiklos grupių projektų galimybių studijos
ŽŪM dar priimamos iki š. m.
gruodžio 30 d.
Ne visos išlaidos —
tinkamos
Didžiausia paramos suma vienam EIP veiklos grupės projektui įgyvendinti – iki 200 tūkst.
eurų. Vertinant paraiškas, taikomas skirtingas paramos intensyvumas, atsižvelgiant į įsigyja-

mas investicijas. EIP veiklos
grupės bendradarbiavimo, projekto viešinimo, projekto įgyvendinimo ir rezultatų sklaidos
išlaidas numatyta finansuoti iki
100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.
Projekto įgyvendinimo išlaidų – žemės ūkio ir miškų ūkio
technikos (išskyrus priekabas
ir puspriekabes) ir įrangos, susijusios su žemės ūkio ir miškų ūkio veikla, technologinių
įrengimų, susijusių su žemės
ūkio ir miškų ūkio veikla, kompiuterinės ir programinės įrangos, programavimo paslaugų
– paramos intensyvumas skaičiuojamas atsižvelgiant į tai,
kokiuose sektoriuose projektas
įgyvendinimas: įgyvendinant
projektą gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės
ir uogininkystės sektoriuose,
bus taikomas 70 proc. paramos intensyvumas, projektą
įgyvendinant augalininkystės
sektoriuje, taikomas 60 proc.
paramos intensyvumas. Vykdant kitų – nepaminėtų – sektorių (pvz., miškininkystės)
projektus, paramos intensyvumas negali viršyti KPP priemonėse, skirtose projektams
tokiuose sektoriuose remti,
nustatyto didžiausio paramos
intensyvumo.
Tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos, būtinos
projektui vykdyti ir numatytos
paramos paraiškoje. Taip pat –
realiai suplanuotos, pagrįstos ir
neviršijančios vidutinių rinkos
kainų bei pagrįstos išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentais (netaikoma
išlaidoms, apmokamoms taikant fiksuotąją normą ir fiksuotąjį įkainį). Jei skiriama
parama projektui ir išlaidos
pripažįstamos tinkamomis finansuoti, jos turi būti patirtos
(apmokėtos) po paramos paraiškos pateikimo dienos.
Užs. Nr. 23
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Humoro vakaras „Dėl įsisiautimo net juokas ima“ mūsų Šeimų parke
Dainelė apie dienas rūsčias
Seirijuos dieną vieną
Buvau sutikęs Vargo
Vakarienę.
Sakiau – prie tų komunistukų
Nereikia kišt visų kaimukų.
Jai priminiau dienas rūsčias,
Kai leido muzikėlę per
šventas Mišias.
Už viską jai sakiau širdingai
ačiū,
Linkėjau jai išimt garbingai
kiaušinius iš po gyvačių.
Paskui žemai sau
palinksėjau.
Vakarė su „klėtkine“ skara,
pasukusi pas drg. Lėjų,
Tikrai tėvynės niekam
neparduos.
Ją rasite visuose knygos
atvaizduos.
Pagiriamasis žodis
kvailybei
Man vis iškyla klausimas: „Kaip
atsiranda Vargo Vakarienės?“ „Iš
skurdo, iš skurdo“, – girgždėjo
ratai arba žąsys. Tų girgždesių
neapsiklausai, nes jos į Rytus
pavargusios traukia. Jienė rašo
komentare, kad akmeninis (gal
prieš aštuonerius metus), statydamas partizanams „vardinius“
paminklus (juose nėra nė vieno
jo vardo), ieškojo sau garbės,
tuo suteršdamas savąjį kraštą
ir jo žmonių protus. Juk ji pati
su skara ant pečių su dideliais
gėlių žiedais vedė tų paminklų
atidengimų ceremonijas, be galo
graudindama kaimuko žmones.
Tiems žmonėms dar prieš paminklo atidengimą primindavau, kad
jie atsineštų stiklinius indelius
savo ašaroms surinkti. Taigi prie
Jienės žodžio galios paslapties
prisidėjau ir aš pats. Visų ceremonijų nuotraukos yra knygoje.
Tik vienos nėra, kur Juozapavičiuose.... Tenai ceremoniją vedė
Sibiro upė. Skaitė iš lapo, o kai
priėjo prie žodžio „Laisvė“, jai
ranka sudrebėjo, bet lapas neiškrito, tik viena karšta ašara jos
šaltu skruostu nuriedėjo. O Jienės
mąstysena ir jausena įsiminė tuo,
kad vaizdai knygoje yra tie, „kur
aš esu“, o „kur manęs nėra“, nereikia ir kitų ? Taigi Sibiro upės
ten nėra.
Kai savivaldybė, eidama slidžiu lieptu, susvyravo, akmeniniai suskubėjo su Laisvės kovų
įamžinimo grupe atsisveikinti,
nes atėjo į protą, kad dabar Laisvė bus nepastovus reliatyvus dydis. Tada siuvėjo metru apjuosę
„laisvę“, pažiūrėjo į skaičius ir
viską numetę paliko. Kai visi
pro ašaras atsisveikino, bet Jienė neatsisveikino, o dabar iš tos
grupės ji siunčia „bepiločius“
prieš akmeninius pačius: „Tuos
žodžius akmenyje reikia perrašyti
ir laikytis numatytos statymo vietos.“ Ji man prisvaičiojo įvairių
vaizdinių – perdėliojo šviesulius
danguje ir klaidino išskrendančius paukščius. Kai pasakiau, kad
jau bus taip, kaip yra, tada ji: „Paminklą statyti prie savo namų.“
Kitą kartą klaidintoja man skambina: „Kur tu dabar esi ?“ „Prie
gintaro jūros.“ „O aš maniau, kad
tu beprotnamyje? Tokį straipsnį
parašei. Aš dar parašysiu apie
tave...“ O aš tada buvau armo-

nikoje, tad visai neišsigandau.
„Partiją“ ištiko šokas, koks įžūlumas – skersai ištisinės juostos
pavarė? „Partija“, komunistinių
papročių ir tradicijų tesėja, – kreipėsi kažkoks balsas iš tylos, – ar
tau CK suteikė teisę cenzūruoti
svetimus tekstus ir nustatinėti
paminklams vietas?“
Ateis ta diena, kai akmeniniams
į Šeimos parką bus pasiųstas „aktyvo“ būrys. Anksčiau kaimuke
būrys pasirodydavęs iš valsčiaus
vežimais su penkiakampėmis
kepurėse. Šie buvo be kepurių.
Aš nežinau, kieno ir kaip buvo
organizuotas tas „protinimas“.
Manau, kad šitą nesąmonę, kuri
trunka trečias mėnuo, organizavo
Sibiro upė su Jiene, padedant Lėjui. „Och, tu lachudra, – girdėjau
Lazdijų turguje, – kieno šitas išverstas kailis po kojomis mėtosi,
tavo ar mano?“ Komentare po
V. J. straipsniu Jienė rašo: „Juk
dar yra praeitį menančių žmonių,
ir žinoma, kokia ta judviejų meilė
Tėvynei buvo anksčiau.“ Kada?
Kai kviesdavome tave prie paminklo kaimuko žmonėms ašarų
spausti? Tavo psichologinį tipą
težino vienas C. G. Jungas arba
Lėjus. Kam tavo meilė skirta?
Kokį melą čia skleidi žmonėms,
graudžioji raudotoja? Gal galėtumei plačiau paaiškinti kaimukui,
kur tie judai buvo anuomet, kai
visi keliavo per dykumą į komunistinį rojų?
Prisimink: prieš tą pirmą ginčą dėl paminklo partizanams
netikėtai paskambinai akmeniniui ir pasakei: „Tu eik, sūnau,
į vadinamąjį Šeimų parką, kur
žadėjote statyti paminklą Lietuvos partizanams ir tremtiniams,
tenai turės atvykti V. Kudirkos
„Viršininkai“, kurie nutars, kur
tą jūsų paminklą pagaliau padėti.“ Bet pati gudruolė nepasirodė.
Nuėjau. Žiūriu, atvažiuoja keletas mašinų, o iš vienos išvelka
nendrių kūlį, bet ne iš „Volgos“,
eina per parką kavalkada buvusių
kolchozo aktyvistų, bet be plakatų. Su jais dūlina rajono valdžia –
Lėjus ir jo mokiniai Judas Tadas
ir ne Tadas.
Tai buvo scenarijus, parašytas Sibiro upės su Jiene. Viskas
sutarta iš anksto visų su visais:
vožti akmeniniams kepure taip,
kad jie daugiau neatsipeikėtų ir
nepakiltų. Po ginčo dėl paminklo
vietos Jienė man telefonu papasakos, ką girdėjusi iš vieno Lėjaus
mokinio: „Kokie jie erodai, kaip
jie tyčiojosi iš tavęs tame „Šeimų
parke“. Ak, koks dvilypumas. O
ginčas prasidėjo Sąsiuvinaičio
žodžiais, kad mano „partizanai“
žmones po ledu pakišo. Bet Lėjus
minčių tėkmę apie „banditus“
sulaikė, savo delnu užtvanką
pastatęs. Tada aktyvas pradėjo
šaukti kitaip: „Ši vieta partizanams nepagarbi“. Ir viskas – du
liežuviai.
Jau per antrą ginčą erzeliuojančių būrys su Sibiro upe tekėjo, kaip ne visam „sviete“,
į „Rambyno“ kalną, kur anuo
metu, kai komunizmas keliavo
per mūsų žemę, kolchoznykai
„Ant to kalno, ant aukštojo...“
gėrė ir dainavo. Ten, jo viršūnėje,
turėjo būti Lėjaus „Laimės žibu-

rys“. „ Tas kalnelis gal ir gerai.
Tenai galės partizanų artimieji
statyti kryželius, kaip Kalniškės
kalnelyje, atidengime būsiu ir aš
su savo ansambliu...“– taip tęsė
telefonu Jienė. Gudrute, juk tavo
buvo šitas „nutarimas“: „Komunarams“ su Sibiro upe – tekėti
prieš kalną“. Kai perskaičiau po
V. J. straipsniu jos komentarus,
tada atsitokėjau, ir visos klastos
atsivėrė. Jienė rašo: „Už pasiūlytą
paminklui geresnę vietą vyrukai
apdergė visą „svietą“. Kas tas jos
visas „svietas“? Tai „komunarai“.
Visos nesąmonės, trukusios porą
mėnesių, sustyguotos, „intencijuotos“, kad kaimukas išlaikytų
sovietinį paprotį: „Ja načalnik,
ty durak.“ Bet akmeniniai neišsigando savo apkasuose ir nedrebėjo, o su kardinolo pagalba frontą
laimėjo. Paskambino man vienas
žurnalistas ir perpasakojo tai, ką
jam telefonu kalbėjo Lėjus. O jis
guodėsi žurnalistui, kad mes su
juo nesiskaitome. Kitą vakarą vėl
jam paskambins apgailestaudamas: „Tegul jie stato, kur tik nori.
Bet ar taip galima...? Tik atstumas
nuo kelio turi būti dvidešimt metrų ir kad nebūtų elektros laidų.“
Kas bus, kai kiekvienas statys,
kur norės, arba rašys, ką norės,
taip protauja Lėjus. Tegul Lėjus
pasižiūri iš Rytų ir iš Vakarų lango, kokiu atstumu nuo kelio stovi
paminklai Lazdijuose, Seirijuose,
Alytuje, Vilniuje ir visi kiti kryžiai kaimų pakelėse ir pamiškėse.
Paminklinius akmenis pastatėme
šalia kryžiaus. Kas toliau bus –
nežinia? Tegul komunistuojantys
geležiniais dantimis juos iš įšalo
išrauna. Nerimuokime „vietos“
su „svietu“, o padainuokime
„Lietuvos krašto, ne tiek iš rašto...“ Nereikia valdžios ir garbės
ir klaidinti kaimuką, nes pyktis
visada aptemdo protą. Statydami
partizanams paminklus, akmeniniai tikrai nesuteršė savo krašto
ir žmonių.

Apie akmens epą padainuos
Beržynėlis
Lazdijuos dieną antrą
Mačiau, kaip nešė
pergamentą.
Paskui apžergęs beržo
šluotos kotą,
Skraidino į Krikštonis protą.
Kai nusileido prie beržyno,
Tą pergamentą pakabino.
Gal raudonųjų pergamentą
Dar ne visi gerai supranta?
Lingua Latyna buvo
parašytas,
Tačiau nerasi Krikštonyse
„Kadoko“ netašyto.
„Baisu!– pareiškė skrybėlė. –
Atbuskite, kaimuko žmonės,
Nejau nematote darbų
šėtono?
Tų prakeiktųjų „nevidonų“
Apšiukšlinti visi Krikštonių
šonai,
Ir jūsų galvos, ir pagalvės.
Šaukiu kurtiesiems – Salvė!“
P. S.
Jeigu tau darosi baugu,
Tai nelabiesiems šliukštelėki
pamazgų.
Nutrūkusi žemės trauka
Atsiųstas į Krikštonis Actekas
Chitektas iš Italijos, atsistojęs

Krikštonių dviračio žinios. (Tasai supras, kursai save atras) Parašė akmeniniai.
ant akmens, žurnalistui kalbėjo,
kad akmeninių paminklas bus
panašus į daiktą, pamestą nesuprantamoje vietoje. Labai „blatnai“ pasakyta. Pats „blatniakas“
labiau panašus į paklydėlį, pabudusį rūkuose ant rudenio pilkų
laukų, kur Lėjus nesuranda savo
bėrų žirgų, arba sapnuose nebežinąs, koks velnias čia jį atnešė?
Į kurią pusę dabar reikės eiti?
Reikia atsistoti pavėjui, taip savo
mintis ir delnus sudėjęs, sušuko:
„Lėjau, ar ši žemė mūsų?“ „Ne,
ne jūsų“, – balsas iš dangaus.
„Blatniakas, pakėlęs akis į dangų, pamatė kryžių ir, nusiėmęs
kepurę, pagarbiai tarė: „Garbė
Jėzui Kristui“. Kryžius tylėjo,
lyg jis būtų pamestas daiktas nesuprantamoje vietoje? „Ne jūsų
ši žemė, ne jūsų,“ – šaukė moteriškė, vesdama vieškeliu karvę su

kanapiniu pančiu už ragų. „Čia,
kur dabar ant akmens stovi tu
be kepurės, – taip jau moteriškė, pririšusi karvę prie grūšios
ir priėjusi prie „blatniako“, dar
ir pirštu į žemę parodžiusi, tęsė,
– iš buvusio kalnelio smėlio kun.
Jonas Reitelaitis statė bažnyčią,
paskui bolševikai užėję žemę iš
bažnyčios atėmę, o jo darbščiuosius kasėjus į Sibirą ištrėmę. Tada
jų vaikai į miškus išėję.“ Atrodo,
kad „blatniako“ būta krikščionio.
Išklausęs moteriškę, pravirko ir,
švarko rankove nusišluostęs nuo
skruostų karštas ašaras, ramiai
nulipo nuo mėlyno akmens, suspaudęs rankose kepurę su snapeliu, pasileido kaip ant sparnų
kloniais ir kalnais Lazdijų link
per Gudonis. Lėjui žinutę nešė
apie „nevidonus“. Bebėgdamas
Nukelta į 8 psl.

»

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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Antroji pandemijos banga bloškia atgal į karantino glėbį
Panašu, jog beveik pusmetį
pasimėgavę laisvesniu gyvenimu, tautiečiai vėl bus priversti užsidaryti namuose.
Nuolat didėjant susirgimų
COVID-19 skaičiui, Vyriausybė nusprendė imtis radikalių priemonių ir vėl visą
Lietuvą uždaryti į karantiną.

Vakar vykusiame Vyriausybės posėdyje buvo nuspręsta visoje Lietuvoje skelbti karantiną bent trims
savaitėms. Karantinas pradžioje
nebus toks griežtas, koks buvo
praėjusį pavasarį, komendanto
valanda nebus įvesta, kaip kitose
šalyse, tačiau mūsų gyvenimas
tikrai bus labiau suvaržytas.
Pateikiame informaciją, kokie
bus karantino reikalavimai įvairiose gyvenimo srityse.
Socialinis bendravimas. Įpareigojimas susilaikyti nuo kontaktų su kitų šeimų / namų ūkių
nariais; privačiai susitikti gali ne
daugiau kaip dviejų šeimų / namų
ūkių nariai ir ne daugiau kaip 10

žmonių; susitikimo metu rekomenduojamos kaukės.
Kelionės šalies viduje. Jeigu
laikomasi socialinės distancijos
apribojimų, nėra ribojamos, bet
nerekomenduojamos.
Vestuvės, laidotuvės. Ne didesnės kaip 10 žmonių grupės,
kuriose dalyvauja tik artimi giminaičiai.
Bažnyčia. Draudimas vykdyti
pamaldas ir kitas apeigas fiziškai, rekomendacija vykdyti jas
internetu.
Viešojo maitinimo įstaigos.
Maistas tik išsinešti.
Parduotuvės ir vaistinės.
Maisto parduotuvės ir vaistinės
veikia įprastu režimu, kitų poreikių parduotuvės griežtai riboja pirkėjų srautus. Parduotuvės,
vaistinės gali tęsti darbą užtikrindamos 10 kv. metrų ploto vienam
pirkėjui.
Kirpyklos, grožio, tatuiruočių salonai gali tęsti darbą, jei
laikomasi higienos reikalavimų.
Privalomos kaukės, išankstinė

registracija. Masažo kabinetai
stabdo darbą, išskyrus medicinos
procedūras; privalomos kaukės.
Sporto, kūno kultūros klubai,
baseinai, SPA uždaromi. Šokių,
dainavimo, kiti kontaktiniai užsiėmimai draudžiami.
Sporto, kūno kultūros veikla. Tik individualios treniruotės
lauke; būtina išlaikyti bent 2 m
distanciją. Leidžiama sportuoti
individualiai, dviese arba su šeimos / namų ūkio nariais.
Viešbučiai. Leidžiama veikti
tik individualių svečių paslaugoms teikti, išlaikant 2 m atstumą bei dėvint kaukes; grupių
paslaugos draudžiamos; maistas
į kambarį ar išsinešti; privalomos kaukės. Darbo ar laisvalaikio
susirinkimai vidaus patalpose ar
išorėje draudžiami.
Transportas. Žmonės keliauja
tik sėdimose vietose. Privalomos
kaukės. Rekomenduojama keliauti tik tada, kai tai neišvengiama.
Mokyklos ir darželiai. Veikia
darželiai ir pradinės klasės; dėl

darželio lankymo sprendžia tėvai;
draudžiama reikalauti pateisinti
nelankytas darželio dienas. Jei
kyla rizika dėl galimo viruso
plitimo, darželių ir pradinių klasių veikimas gali būti nedelsiant
stabdomas. Vyresnių klasių kontaktinės pamokų valandos apribojamos ne mažiau kaip 50 proc.,
nuotolinis mokymas taikomas ne
mažiau kaip 50 proc. mokymo laiko. Gimnazijoms leidžiama 100%
taikyti nuotolinį mokymą.
Neįgaliųjų dienos centrai tęsia
veiklą, jeigu įmanoma visiems
proceso dalyviams užtikrinti kaukių dėvėjimą ir socialinę distanciją. Aukštosios mokyklos vykdo
tik nuotolinį mokymą.
Muziejai, teatrai, kino teatrai, kazino uždaromi, nevyksta
jokie vieši renginiai. Sporto renginiai vyksta be žiūrovų.
Užtikrinamas asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas viešajame bei privačiajame
sektoriuje, vadovaujantis šiais
principais: visiškai užtikrinama

skubi pagalba; visiškai užtikrinama COVID19 diagnostika,
gydymas, izoliacija; visiškai užtikrinama planinė neatidėliotina
pagalba, kurios nesuteikus gali
reikšmingai pablogėti paciento
būklė; proporcingai gali būti ribojama planinė pagalba, siekiant
užtikrinti paslaugų teikimą.
Planuojama, kad priemonių
paketas, kuriam trečiadienį pritarė Vyriausybė, įsigalios nuo
šeštadienio.
„Preliminariai toks režimas
tęsis bent 3 savaites. Jei tai duos
rezultatą, ribojimus bus galima
pradėti mažinti ir švelninti. Kad
tai realu – rodo tiek tarptautinė,
tiek mūsų pačių praktika. Panašias
priemones įvedė Izraelis, Airija,
kitos valstybės – ir joms pavyko
gerokai sumažinti užsikrėtusių
žmonių skaičių. Be to, tokių priemonių efektyvumas grindžiamas
ir naujausiais moksliniais tyrimais“, – teigė premjeras Saulius
Skvernelis.
„Dzūkų žinių“ informacija

•

Grėsmės galutinai neišvengta, tačiau ji prislopinta
Praėjusių metų pabaigoje pasirodžiusios
pirmosios žinios apie
Kinijoje pradėjusį
sklisti virusą pamažu
pasėjo nerimo daigą
kone kiekvieno pasaulio piliečio širdyje.
Vasario mėnesio pabaigoje koronavirusas
pasiekė ir Lietuvą ir iki
šiol joje siaučia.
Apie tai, kaip sekėsi
ir sekasi Lietuvai, lyginant su kitomis šalimis, ir kokie pagrindiniai veiksmai lėmė tai,
kad didžioji pasaulinės
pandemijos grėsmės
banga mus aplenkė,
pasakoja Pasaulio
sveikatos organizacijos
(PSO) atstovybės Lietuvoje vadovė Ingrida
Zurlytė.
Karantino privalumai,
kovojant su virusu
Kovo 16 dieną Lietuvoje
buvo paskelbtas karantinas,
sustabdytos pramogos, o darbas ir švietimas perorientuotas į veiklą nuotoliniu būdu.
„Karantino paskelbimas, be
abejo, gerokai prisidėjo prie
COVID-19 epidemijos suvaldymo Lietuvoje ir užkirto
kelią nevaldomam viruso plitimui visuomenėje, todėl Lietuvoje, palyginus su kitomis

šalimis, fiksuotas mažesnis sergamumas ir mažiau netekčių,
susijusių su COVID-19. Karantinas suteikė galimybę sutelkti
visus pajėgumus, priemones
ir persitvarkyti visuomenės ir
asmens sveikatos priežiūros
įstaigoms. Nepaprastai svarbus
buvo ir visuomenės susitelkimas, supratimas ir pagrindinių
apsisaugojimo priemonių ir keliamų reikalavimų laikymasis“,
– karantino privalumus vardija
PSO atstovybės Lietuvoje vadovė Ingrida Zurlytė.
Pavasarį, kai žiniasklaida
nesustabdomai pildėsi žiniomis apie koronavirusą, Lietuva
galėjo džiaugtis pakankamai
gera padėtimi šalyje. Pasak
Ingridos, tai lėmė veiksnių
visuma: Lietuvoje buvo gana
anksti sureaguota į pirmuosius
pranešimus apie COVID-19
infekcijos plitimą Kinijoje, o
vėliau ir už jos ribų; visuomenės sveikatos priežiūros
įstaigos buvo mobilizuotos
atvejams nustatyti, kontaktams
išaiškinti ir stebėti; visuomenė buvo nuosekliai ir aktyviai
informuojama; anksti pradėtos
patikros ir informacijos platinimas tarptautiniame Vilniaus
oro uoste; pasiaukojantis medikų darbas; aktyvus ne sveikatos priežiūros institucijų, tokių
kaip policija, pasienio tarnyba,
kariuomenė, visuomenė ir kt.,
įsitraukimas; tarpžinybinis pa-

laikymas Vyriausybės
lygmeniu ir kt.
Pandemijos
nuovargis —
papildomas iššūkis
Pandemijos nuovargis
– tai natūrali ir tikėtina
reakcija į užsitęsusį ir
neišspręstą neigiamą
reiškinį. 27-iose Europos šalyse atliktos
gyventojų apklausos
rodo, kad iki 60 proc.
gyventojų nesijaučia
motyvuoti laikytis priemonių, kurios apsaugotų juos pačius ir aplinkinius nuo viruso.
I. Zurlytė akcentuoja,
kad empatija ir bendruomenių įtraukimas yra
labai svarbūs dalykai.
„Rasti efektyvius būdus, Ingridos Zurlytės teigimu, svarbu įsitraukti
kaip įveikti šį nuovargį į dialogą su visuomene ir ieškoti sprendimų,
ir paskatinti visuomenės kurie skatintų žmones išlaikyti elgesį,
budrumą, yra vis didė- leidžiantį apsisaugoti ir apsaugoti kitus
jantis iššūkis, su kuriuo nuo koronaviruso plitimo. (Nuotrauka iš
susiduria valdžios insti- asmeninio archyvo)
tucijos ir sveikatos priežiūros įstaigos šios ilgalaikės leistų apsisaugoti ir apsaugoti
visuomenės sveikatos krizės kitus nuo COVID-19 viruso
akivaizdoje. Ypač svarbu ste- plitimo“, – kaip stengiamasi
bėti visuomenės nuomonę, susidoroti su pandemijos nuorinkti duomenis, atlikti tyrimus vargio reiškiniu, pasakoja PSO
ir, remiantis atliktų tyrimų re- atstovė.
zultatais, įsitraukti į dialogą su
visuomene ir tokiu būdu kartu Pandemija nepraeis
ieškoti sprendimų, kaip įgalinti savaime
žmones išlaikyti elgesį, kuris Skaičiuojama, jog iš viso pasaulyje yra užregistruota 40
milijonų užsikrėtimų SARS–
CoV–2 virusu, o Lietuvoje
– kiek daugiau nei 7 tūkstančiai.
Pastarųjų savaičių duomenimis, bendras atvejų skaičius
100 000 gyventojų Lietuvoje
yra 419,3, o mirčių milijonui
gyventojų – 52. Palyginimui:
Estijoje atvejų skaičius yra

336,51 / 100 000 gyventojų, Latvijoje – 260,36 / 100
000 gyventojų, Lenkijoje –
740,69 / 100 000 gyventojų,
o mirčių, atitinkamai 55, 34
ir 122 milijonui gyventojų
(spalio 28 d. duomenimis).
Mokslininkai prognozuoja,
kad jei nebus imamasi tam
tikrų ribojimų, 2021 metų
pradžioje dienos mirtingumas nuo COVID-19 gali būti
4–5 kartus didesnis nei balandžio mėnesį, virusui tik
įsibėgėjus.
„Šiandien jau daugiau žinome apie COVID-19 ir apie
tai, kaip suvaldyti infekcijos plitimą. Tai yra žingsnis
po žingsnio griežtinamos
proporcingos, tikslingos ir
apribotos erdvėje ir laike
priemonės. Gali prireikti ir
karantino, bet tai būtų paskutinė priemonė, jei kitos
nepakankamai suveiktų, ir
galimai šis karantinas būtų
kitoks nei pavasarį“, – teigia
I. Zurlytė.
Pandemija nepraeis savaime, bet mes galime pakeisti
jos eigą, todėl pašnekovė ragina laikytis atstumo, vengti
didelių susibūrimų, laikytis
rankų higienos, čiaudėjimo ir
kosėjimo etiketo, nuolat vėdinti patalpas ir dėvėti nosį
ir burną dengiančias veido
kaukes.
Užs. Nr. 19
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Teisės pergalė prieš politikavimą:
architektas tarnybinio nusižengimo nepadarė
»Atkelta iš 1 psl.

Rengė antrą
papeikimą?
Rugsėjo 4 dieną administracijos direktorė Ilona Šaparauskienė sudarė komisiją ištirti
R. Vyšniausko galimai padarytą tarnybinį nusižengimą. Ji
rėmėsi kauniečio G. Rožuko
skundu, kuris pasiskundė rajono valdžiai, kad R. Vyšniauskas nepritarė detaliojo plano
Meteliuose pakeitimams. Taip
pat buvo gautas ir „Mockavos
terminalo“ raštas, jog R. Vyšniauskas laiku nesuderino parengto projekto.
Kas galėtų paneigti, jog šios
komisijos sudarymas buvo svarbi
rajono valdžios plano dalis, atsikratant nenuolankaus architekto.
Juk gavus tinkamas komisijos išvadas, būtų galima architektui
įraityti antrą griežtą papeikimą ir
paprašyti uždaryti duris iš kitos
pusės. Visam laikui.

Komisijos išvados
nustebino
Tačiau komisijos, kuriai vadovavo savivaldybės administracijos
Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas Kęstutis Jasiulevičius, išvados rajono
valdžiai buvo netikėtos. Komisija
konstatavo, jog R. Vyšniauskas nepadarė tarnybinio nusižengimo.
„Šios išvados mane maloniai
nustebino ir nuteikė viltingai.
Pasirodo, net ir Lazdijų savivaldybėje egzistuoja teisė ir teisingumas, kurie šiuo atveju buvo
aukščiau už politines nuostatas“,
– teigė R. Vyšniauskas.
Skaitytojams derėtų priminti, jog pirmoji komisija, kuriai
vadovavo valdančiosios koalicijos partneris, administracijos
direktoriaus pavaduotojas Saulius Petrauskas, įžvelgė R. Vyšniausko tarnybinį nusižengimą,
ir šios komisijos išvadų pagrindu
administracijos direktorė skyrė

vyriausiajam architektui griežtą
papeikimą.
Šią nuobaudą R. Vyšniauskas
apskundė teismui. Skundo nagrinėjimas planuojamas Kauno
teisme po mėnesio. Savivaldybė
jai atstovauti šiame procese pasisamdė vieną iš brangiausių ir garsiausių Lietuvos ir Baltijos šalių
advokatų kontorą, nepagailėdama
tik už konsultavimą pakloti apie
10 tūkst. eurų iš mokesčių mokėtojų kišenės.

Nepakluso valdžiai
Lazdijų rajono savivaldybės
vyriausiasis architektas R. Vyšniauskas užsitraukė valdžios nemalonę tada, kai atsisakė savo
parašu patvirtinti šalia Lazdijų
planuojamo įrengti saulės jėgainių parko projektą. Verslininkai
su rajono valdžios palaiminimu
ketino visai šalia miesto užkloti
saulės baterijomis ne vieną dešimtį hektarų žemės. Tokiems

planams pasipriešino rajono vyriausiasis architektas.
Valdžia visokiais būdais bandė
jį priversti pasirašyti po įstatymus pažeidžiančiu projektu, bet
jis liko principingas.
Tada buvo pradėti rinkti įvairūs
skundai dėl architekto neva neatliktų darbų, netinkamo bendravimo su pavaldiniais. Surinktiems
skundams tirti administracijos
direktorė sudarė komisiją, kuri
nusprendė, jog R. Vyšniauskas
padarė tarnybinį nusižengimą,
jam buvo pareikštas griežtas papeikimas.

Inspekcijos smūgis rajono
valdžiai
Principingas architektas su rajono
valdžios galimais įstatymų pažeidimais, suteikiant leidimus saulės
jėgainių įrengimui, supažindino
Lietuvos architektų bendruomenę, valstybines institucijas,
prokuratūrą, Specialiųjų tyrimų

tarnybą.
Valstybinė teritorijų planavimo
ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos
(toliau –
Statybos inspekcija) 2020 metų
rugpjūčio mėnesį atliko statybos
leidžiančių dokumentų išdavimo
teisėtumo, prisijungimo sąlygų ir
specialiųjų reikalavimų išdavimo
terminų laikymosi patikrinimą
jau veikiančioje Buktos saulės
elektrinėje.
Patikrinimo akte nustatyti net
šeši pažeidimai, dėl kurių taikoma
administracinė atsakomybė.
Spalio 8 dieną Statybos inspekcija nusprendė kreiptis į teismą
dėl Buktos saulės elektrinės SLD
(statybą leidžiančio dokumento)
panaikinimo.
Panaikinus statybos leidimą,
saulės elektrinę tektų išmontuoti.
Situaciją Lazdijuose dėl leidimų išdavimo pradėjo tirti ir Specialiųjų tyrimų tarnyba.
„Dzūkų žinių“ informacija

•

„Džiugučiai“ — kur vaikams suteikiama džiaugsmo
Važiuojant gerai visiems
žinomo kurorto apylinkėmis ir grožintis didingais,
gydomųjų galių turinčiais
miškais, nejučiomis akį
patraukia graži, aukšta ir
tuo pačiu kukli bažnyčia.
Iš pažiūros atrodo paprasti, niekuo neišsiskiriantys
Dievo namai, tačiau retas
žino, koks gyvenimas joje
verda. Už Ratnyčios bažnyčios durų jau šešerius
metus gyvuoja vaikų dienos
centras „Džiugučiai“. Pavadinimas skambus, kupinas
linksmybių ir juoko, tačiau,
nepaisant to, jis slepia kiek
kitokią, širdį virpinančią
istoriją.

Prieš septynerius metus po sunkios
ir varginančios kovos su klastinga liga – vėžiu, užgeso paauglio
Džiugo gyvybė, o kartu su ja ir
džiaugsmo bei vilties ugnelės šio
vaikino artimųjų ir tėvų akyse.
Nepaisydama to, šeima, patyrusi
netektį ir užgožta slogios rutinos,
nepasidavė. Neužsidarė nevilties
ir gilaus liūdesio kupiname kambaryje, atrado jėgų suimti save į
rankas ir išdrįso judėti toliau. Tikėjimo, atjautos ir vilties vedina

šeima kartu su bičiule Šv. Apaštalo
Baltramiejaus parapijos namuose
2014 m. kovo 29 d. atidarė vaikų
dienos centrą „Džiugučiai“. Šiuo
metu, praėjus šešeriems metams po
„Džiugučių“ įkūrimo, centrą lanko
bemaž 50 vaikų iš įvairių šeimų ir
jų skaičius nuolat auga – atsiranda
vis daugiau vaikų, norinčių patekti
į šią gražią ir draugišką šeimą.
Nuo pat centro įkūrimo iki šios
dienos vaikais rūpinasi dvi moterys, kurios ne tik padeda jiems
paruošti namų darbus, bet ir ugdo
vaikų ir šeimų katalikišką sąmoningumą, bendravimo įgūdžius ir bendruomeninę savivoką, įtraukdamos
jaunuolius į veiklą savanorystės
pagrindu organizuojant bendruomeninius renginius parapijoje. Be
viso to, vaikams atsidavusios moterys moko juos atpažinti savo ir
draugų jausmus bei kaip tinkamai į
juos reaguoti. Organizuoja turiningą laisvalaikį savaitgalių ir atostogų metu – stovyklauja, važiuoja į
ekskursijas, rengia dviračių žygius
ir t. t. Taip pat svarbu paminėti, kad
šiame centre yra suburta savanorių grupelė, kurią centro įkūrėjos
ruošia savanorystei. Jie dalyvauja
tokiose socialinėse akcijose, kaip:
„Myliu tėvynę“, „Maisto bankas“,
„Darom“ ir panašiai. Vaikų dienos

centre vykdomų veiklų metu yra
stengiamasi atitraukti jaunuolius
nuo žalingo aplinkos poveikio bei
galimų priklausomybių.
„Džiugučių“ centro įkūrėjos
ugdo ir rūpinasi šia gausia šeima.
O vykdant tiek daug veiklų, reikia
tikrai nemažai. Kūrybinėms dirbtuvėms visada reikalingi įvairūs
karoliukai, vielutės, dažai ar klijai,
kurių neretai pristinga. Vadovės
rūpinasi ne tik vaikų ugdymu, bet
ir moko gaminti įvarius maisto
patiekalus. Viskuo aprūpinti tokį
būrį vaikų nėra lengva, tačiau moterys nesiskundžia. Paklausus, ko
joms labiausiai šiuo metu trūksta
ir kas labiausiai nudžiugintų jų
širdis, puse lūpų prasitaria, kad
buities darbus labai palengvintų
nauja elektrinė orkaitė su kaitlente,
dulkių siurblys, skalbimo mašina,
taip pat maža siuvimo mašina, o
vaikams labai praverstų lentynos
daiktams susidėti, sėdmaišiai, lavinimo priemonės, žaislai ir kt.
Artėja Kalėdos – stebuklų ir gerų
darbų metas. Mes visi galime užsikrėsti šių moterų gerumu ir tuo
tyru, magišku šventiniu laikotarpiu suteikti dar daugiau džiaugsmo
„Džiugučių“ dienos centro šeimai.
Juk tam, kad pradžiugintum žmogų, reikia tiek nedaug.

•

• Politinės aktualijos • Kultūrinių renginių anonsas
• Bendruomenių naujienos • Dzūkai kalba, kad...
Tai ne tik aktualios žinios, atkeliaujančios į Jūsų namus ir biurus,

bet ir originali bei praktiška dovana bet kokia proga.
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Humoro vakaras „Dėl įsisiautimo net juokas ima“ mūsų Šeimų parke
»Atkelta iš 5 psl.

pro ežerą Galakalį, prisiminė
ant palangės gulintį B. Paskalį:
kai nendrė siūbuoja nuo vėjo, tai
tau rodo, iš kur tu buvai atėjęs.
Vieną nendrę nusiskynė atminimui, ją įsikando ir nuplasnojo.
„Laimingos kelionės, laimingos“,
– nutolusiam mojavo kanapiniu
moteriškė, stovėdama baltame
vieškelyje. Įsivaizduoji, mielas
skaitytojau, kol moteriškė vedė
karvę baltu vieškeliu pančiu už
ragų į žalius laukus ir kol grįžo
su tuo pančiu be ragų iš žalių laukų į baltą vieškelį, Krikštonyse
prabėgo trys mėnesiai. Taigi tik
šioje nesuprantamoje vietoje nuo
tos karinės strategijos laikas buvo
taip suspaustas, kad visi daiktai,
pamesti Žemės traukos, nerado
sau vietos. Krikštonyse pasakojo
kaimuko žmonės, kad pas juos
sustoję sieniniai laikrodžiai ėmė
lipti sienomis. „Kažkieno klaida
buvo padaryta, – pasakojo moteriškė, – sužinota, kad kažkas rodykles pasuko tris dešimtis metų

atgal. Jūs, tik pagalvokite. Tas
„kažkas“ yra tarp mūsų?“
Intelektas moteriškės paklausė
apie tikėjimą: ar yra dar tokių
žmonių, kurie netiki veidrodžiais,
laikrodžiais, sapnais ir valdžios
pranašystėmis? „Vaikeli, – taigi
aš, jau gal nuo pernai, gerai nepamenu, na, kai mane apvogė, aš
niekuo nebetikiu, visada buvau
ir būsiu tik su savo liaudimi, paprastais žmonėmis iš mylimo kaimuko. Anuo metu buvau partinė,
žinojau, kaip įkalti vinį, girdėjau
operą „Nabukas“, bet – nė venos
dainos stribukų. Prisimenu, skaičiau „Lazdijų žvaigždyne“ kitos
moteriškės mintis, nors ir silpna
mano atmintis, bet man patiko,
kad šeimų parkas yra pramogų
parkas, kad jis bus mūsų vaikams
ir anūkams, ir čia ne jos vienos
nuomonė, kaip jie šaukia, o visos
bendruomenės. Iš tikrųjų, mano
kvaila galva, tarybinę Lietuvą tai
liaudis sukūrė, o ne ji viena, ji
tik valdo viena. O kas tie „jie“?
Tai tik tarp mūsų: visi puikiai

supranta, kas čia vyksta ir kas
sukioja laikrodžių rodykles ir
vis perkelia danguje į kitą vietą
Paukščių taką...“

Kaip akmenį iš įšalo rovė
Akmeniniai paminklinius akmenis drąsiai ir ryžtingai pastatė
2020-10-10 prie kardinolo kryžiaus, o pranešimą iš valdžios
apie „akmenį“ rado dėžutėje
susirietusį ir sušlapusį 202010-16. Valdžia tame pranešime
biurokratiniais žodeliais įsakmiai
akmeninius mokino sovietinių
papročių: „... ant paminklinio
akmens konkrečiai įvardinti paminklo pastatymo intenciją ir tai
iškalti centrinėje paminklo dalyje.“ Šitaip sovietų laikais akmeninius prievartavo: „Atsakykite,
ką rašytojas tuo norėjo pasakyti?“
Ar tai ne absurdo pavyzdys: kai
nėra moralės, mums rodo, koks
yra vargas dėl proto? Atmenu ir
prisimenu, kaip akmenyse, taip
gaila, Leninui intencijos būdavo
iškaltos. O akmeninių intencija

tokia: „Išdavike, nusikelk kepurę.“ Šio sakinio centrinėje paminklo dalyje akmeniniai iškalti
pabijojo, nes ne nuo akmens, o
nuo vieno žodžio akmenyje „partizanams“ „komunarai“ nesurado nei sau, nei paminklui vietos.
Manipuliuodami „vietomis“,
jie, kaip kokie fariziejai su savo
„sakrališku kalneliu“, baidosi
žodžio „partizanams“ ir, laikydami beržo šluotas sau už nugarų, eidami paskutinius pėdsakus
savo nušluoja. Mieli fariziejai,
drąsiai sakykite tiesą: „Nukišime
tuos jūsų „partizanus“ taip, kad
jų niekas daugiau nepasiektų.“

Laukiame Jūsų!

Būkite geri, fariziejai, paklausykite akmeninių: „Šiais žodžiais
Jūs tikrai ištarėte savo tiesą ir
teisingumą ir niekada daugiau
Jūsų mąstymas nebus atskirtas
nuo Jūsų kalbos. Amen.“
Mūsų „mokytojai“ savo „nutarimus“ baigia sakiniu: „Lazdijų
rajono vyr. architekto Ričardo
Vyšniausko nuomone, paminklinis akmuo su patikslintu užrašu
(kokiu, nežinia?) turėtų stovėti
kitoje vietoje.“ Tai kurgi yra ta
vieta – Lietuvoje ar Kolymoje?
„Nutarimai“ pasirašyti administracijos direktorės Ilonos Šaparauskienės.

•

Antspaudų gamyba
pagal užsakymą

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

Kai išgyveni tai pats, į ligą žiūri kitomis akimis
Nuo praėjusių metų
pabaigos pasaulis diena iš dienos grumiasi
su koronavirusu, o
grumtynių rezultatai
kasdien vis skirtingi. Vieną dieną laimi
pasaulis, išsaugodamas žmonių gyvybes,
o kitą – koronavirusas
jas nusineša su savimi.
Savo asmenine patirtimi sergant šia liga
dalijasi alternatyvios
popmuzikos atlikėja
Rūta Loop.
Atsakymas jau buvo
aiškus jo nesulaukus
Rūtą Žibaitytę galima vadinti
televizijos šou ir muzikos pasaulio senbuve. Ji – neseniai
solinę karjerą pradėjusi atlikėja, žymiausių Lietuvos atlikėjų
pritariančioji vokalistė, kurios
karjerą puošia patirtis daugybėje muzikinių projektų ir „Eurovizijos“ dainų konkursuose.
Praėjusiais metais šokių
muzikos radijuje „Power
Hit Radio“ laidų vedėja dirbanti mergina išleido pirmąjį solinį albumą pavadinimu

„Chapter“ ir šiemet, antrąkart
išbandžiusi jėgas nacionalinėje „Eurovizijos“ dainų konkurso atrankoje, pasiekė finalą.
Tačiau ryškiausiai atlikėjos
vardas nušvietė visos šalies
žiniasklaidą rugpjūčio mėnesį
socialiniuose tinkluose pasirodžius atlikėjos įrašui apie
teigiamą koronaviruso testą.
Rugpjūčio mėnesio pradžioje koronavirusas buvo
nustatytas vienam iš „Power
Hit Radio“ darbuotojų, todėl
visa radijo komanda nedelsiant
izoliavosi, tačiau Rūta išsitirti
nuėjo savo noru.
Radijo laidų vedėja antrąją
mėnesio savaitę pajuto pirmuosius dar iki tol tiksliai
nežinomos ligos simptomus:
pakilusi temperatūra, galvos
skausmas, svaigimas, gerklės
perštėjimas ir kosulys. Laukiant atlikto testo atsakymų,
merginai dingo skonis ir uoslė,
tad atsakymas buvo aiškus –
užsikrėsta koronavirusu.
„Visada galvojau, kad aš
tai jau tikrai nesirgsiu“
Rugpjūčio 11 dieną atlikėjai
buvo patvirtintas koronavirusas

ir tądien prasidėjo saviizoliacija. Rūta, prisimindama lemtingą rugpjūčio
11 dieną, atvirauja: „Sekiau naujienas ir situaciją
pasaulyje, tačiau neslėpsiu, visada galvojau, kad
aš tai jau tikrai nesirgsiu,
ir tik susirgusi visiškai
patikėjau virusu bei kad
jis gali bet kada pasiekti
kiekvieną iš mūsų.“
Bendradarbiaujant su
Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru,
buvo atrasti ir užfiksuoti
visi asmenys, su kuriais
mergina kontaktavo per
tam tikrą laikotarpį, su
visais jais buvo susisiekta, jie atsakingai
užsiregistravo, atliko
testus ir izoliavosi.
„Man tikrai pasisekė, Dalydamasi savo sirgimo koronavirusu
kad sirgau lengva forma patirtimi, atlikėja sako, kad jai pasisekė, bet
ir pasireiškę simptomai per daug džiūgauti nevertėtų — atsargumas
manęs stipriai nenualino ir apsauga šiuo metu yra būtina. (Nuotrauka
fiziškai. Turbūt labiau iš asmeninio archyvo)
išsekau psichologiškai,
kai reikėjo leisti dienas tarp draugus, kurie lankydavo, steketurių namų sienų“, – sė- bindavo dovanomis ir rūpinosi
kminga sirgimo koronavirusu manimi“, – prisiminimais dalipatirtimi džiaugiasi 27 metų jasi magistro laipsnį Lietuvos
muzikos ir teatro akademijoje
atlikėja.
apsigynusi mergina.
Kad ir kaip būtų, užplūdus
Saviizoliacija tarp keturių
niūroms dienoms, subjurus
sienų
Veiklos iš tiesų netrūko, izolia- nuotaikai, Rūtai paramą ir
cijos metu ji susitvarkė kiekvie- prieglobstį suteikdavo šeima,
ną namų kampelį, kūrė muziką, draugai ir mylimasis, kuriems
rašė, skaitė, gamino, sportavo ji jaučiasi labiausiai dėkinga:
bei šiomis ir kitomis įvairiomis „Pasidaro kur kas lengviau,
veiklomis R. Žibaitytė dalijosi kai jauti, kad kažkam rūpi ir
savo paskyroje socialiniame jautiesi mylima. Svarbu nebijoti prašyti pagalbos, paskamtinkle „Instagram“.
„Stengiausi save nuteikti binti ir tiesiog papasakoti, kaip
kuo pozityviau – svajojau, jautiesi.“
dainavau, šokau, bendravau
su kaimynais per balkoną ir Rūta sako: „Man pasisekė“
mėgavausi kiekviena gali- Kai viskas baigėsi, emocijos
mybe nors ir iš toli pamatyti nuslūgo, į tai, kas buvo, lengva

pažvelgti kitomis akimis.
„Reikia pripažinti, kad man
pasisekė: namuose turiu du
balkonus ir gyvenu jaukiame
rajone, todėl įgrisusius namų
kampus galėjau pakeisti gryno oro ir saulės voniomis
viename iš balkonų“, – prisiminusi saviizoliacijos laikotarpį, kuris leido artimiau
susipažinti su kaimynystėje
gyvenančiaisiais ir atrasti
namų privalumus, pasakoja
atlikėja.
Rugsėjo 16 dieną Rūta
Loop turbūt prisimins ilgai.
Tai diena, kai koronavirusas buvo įveiktas – atlikti
du testai parodė neigiamus
atsakymus.
Rūta, pasidalijusi savo istorija, ragina būti itin sąmoningais ir nepamiršti saugotis: „Atsargumas šiuo metu
yra būtinas dėl savęs paties,
dėl artimųjų ir kitų žmonių
aplink.“
Taip pat Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Infekcinių ligų centro
COVID-19 I skyriaus vyresnioji infekcinių ligų gydytoja
Birutė Zablockienė primena,
kad efektyviausia apsauga
nuo koronaviruso – apsauginės veido kaukės, rankų
plovimas muilu, dezinfekavimas, susibūrimų uždarose
patalpose vengimas ir fizinio
atstumo palaikymas.
Užs. Nr. 18
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Kęstutis Juška: „Šeimos gydytojui, kaip ir kunigui,
žmonės atveria slapčiausias savo gyvenimo kerteles“
– Ar Jums, kaip gydytojui,
nėra baimės užsikrėsti? Juk per
pandemiją labai daug Lietuvos
gydytojų užsikrėtė šiuo virusu.
– Yra visko buvę. Per didelį
darbo krūvį prarandi budrumą,
bėgi bėgi ir suvoki, kad atsipalaidavai. Tada staigiai susigriebi, ir
vėl viskas atsistoja į savo vietas.
Saugausi, nes bet kokia virusinė liga pirmiausia kelia pavojų
sveikatai.
– Jūs taip pat dirbate ir Lazdijuose. Kaip susiderinate darbo
laikus?
– Ir Druskininkų, ir Lazdijų
PSPC vadovai lanksčiai žiūri į
darbo grafiką, padeda, suteikia
laisvę rinktis. Mane džiugina
modernus vadovų mąstymas. Jie
turi daug planų ir idėjų. Vienas
dalykas yra jų turėti, o kitas – įgyvendinti. Matau, kad jie ir padaro
tai, apie ką kalba. Esu labai patenkintas Druskininkų poliklinikos
kolektyvu.

K. Juška: „Man darbas — ne kančia, bet malonumas ir prasmė“. (Roberto Kisieliaus nuotrauka)
Druskininkus savo profesinės karjeros startui
pasirenka vis daugiau
jaunų, gabių įvairių sričių
specialistų. Juos žavi puiki
gamta, gera miesto infrastruktūra, plačios veiklos
galimybės ir nuoširdūs
žmonės. Vienas iš tokių
jaunų specialistų – neseniai Druskininkų pirminės
sveikatos priežiūros centre
darbą pradėjęs Kęstutis
Juška. Iš Kauno kilęs, bet
Dzūkiją pamilęs jaunas
šeimos gydytojas dabar
konsultuoja ir gydo mūsų
kurorto žmones.

Su K. Juška kalbėjomės apie jo
pasirinktą kelią, šeimos gydytojo misiją, keliones į Sibirą ir
meškas.
– Esate kaunietis, mokslus baigėte laikinojoje sostinėje. Kas
Jus atvedė į Dzūkiją?
– Atlikau internatūrą Lazdijuose, po rezidentūros vėl sugrįžau.
Kelerius metus dirbau kaip medicinos gydytojas Priėmimo ir skubios pagalbos skyriuje, tą ir dabar
darau. Ir jau metus savarankiškai
dirbu šeimos gydytoju.
– Kur dabar gyvenate?
– Gyvenu sodyboje šalia Veisiejų. Tiesa, nakvoti tenka įvairiose vietose – sodyboje, Kaune arba
ligoninėje, kurioje budžiu.
– Kaip atsitiko, kad pasirinkote
gydytojo profesiją, o paskui tapote šeimos gydytoju?
– Man visada patiko gamtos

mokslai. Močiutė dirbo slaugytoja Kauno klinikose. Kai
ji mane prižiūrėdavo, kartais
nusivesdavo į darbą. Man medicina visada buvo įdomi. Dar
vaikystėje skaitydavau liaudies
medicinos knygas bei panašią
literatūrą, susijusią su medicina.
Šeimos gydytojo specializacija
buvo sąmoningas pasirinkimas,
jį vienintelį įrašiau į rezidentūros
studijas.
Šeimos gydytojas yra pirmas
asmuo, kuris pasitinka pacientą.
Ši specialybė įdomi, nes apima
daug medicinos sričių, o tai leidžia gydytojui nuolat tobulėti.
Pas mane ateina žmonės, ne tik
sunegalavę, bet ir su savo asmeninėmis problemomis. Išklausau jų
sveikatos problemas ir asmenines
bėdas.
Man kartais šeimos gydyto specialybė panaši į kunigo – gydai ne
tik kūną, bet ir sielą. Tu tampi lyg
šeimos nariu, nes nuolatos bendrauji, esi atsakingas už žmogaus
sveikatą. Ir kartais apmaudu, kai
dėl vienokių ar kitokių priežasčių
nėra galimybės padėti, pasiekti
norimo rezultato. Nesigailiu, kad
pasirinkau šeimos gydytojo specialybę – čia yra darbo tęstinumas,
turi sekti paciento sveikatą nuolat.
Man ši specialybė išsikristalizavo
per šešerius mokslų metus.
– Kokių patirčių būta per šiuos
savarankiško darbo metus? Ar
sutapo įsivaizdavimas apie darbą
ir realybė?
– Prieš stodamas į rezidentūrą,
tariausi su jau dirbančiais šeimos
gydytojais. Manau, kad čia yra
daug pliusų – nėra naktinių bu-

dėjimų, apibrėžtos darbo valandos. Kadangi per rezidentūrą jau
turėjau nemažai šeimos gydytojo darbo praktikos, tai, pradėjęs
dirbti savarankiškai, nieko naujo
nepamačiau. Gal tik susidūriau su
naujais klinikiniais atvejais, kurių
per rezidentūrą nepasitaikė.
– Kokios Jūsų darbų apimtys
Druskininkuose?
– Dirbu ne visu etatu, per dieną
priimu iki 20 ligonių. Tačiau pasitaiko dienų, kai jų būna 30, 40.
Tai jau pakankamai daug.
– Ar pavargstate?
– Visko būna. Daug pacientų,
daug rašymo. Dar konsultacijos
telefonu. Kiekvienas pacientas
nori dėmesio.
O aš ir pats nenoriu konvejerio, todėl kartais „nesutelpame į
grafiką“. Tačiau man svarbu daugiau laiko skirti pacientams, kad
konsultacija būtų kokybiška, o
pacientas liktų patenkintas.
– Ar COVID-19 įnešė kokių
nors korekcijų į Jūsų darbą?
– Ką gali diagnozuoti žmogui,
kuris skundžiasi kosuliu, pakilusia temperatūra, turi kitų nusiskundimų? Juk daugelio ligų
simptomai – tokie patys.
Pandemijos metu pradedi diferencijuoti, ar ligonis buvo susitikęs su giminaičiais, grįžusiais iš
užsienio, ar bendravo su užsikrėtusiais COVID ir panašiai. Nėra
specifinių simptomų būtent tai
ligai, pagal kuriuos pasakytum,
kad žmogus serga būtent koronavirusu. Tam reikalingas detalesnis
ištyrimas.

– Su kuria šeimos narių grupe – vaikais, suaugusiaisiais ar
senjorais – Jums bendrauti įdomiausia?
– Neskirstau pacientų pagal
amžiaus grupes. Įdomiausi gal tie,
apie kuriuos mažiausiai žinai, mažiausiai esi susidūręs. Tai padeda
mokytis. Vyresnio amžiaus pacientams reikia daugiau dėmesio,
daugiau psichoterapijos. Būna
tokių pacientų, kurie pamiršta,
ko atėję. Kai matai, kad žmogaus
organizmas pavargęs, negali jam
daug kuo padėti, kitaip jau nebus.
Tada galvoji, kaip palengvinti jo
gyvenimą.
– Kaip vertinate gydytojo konsultacijas telefonu?
– Kalbant telefonu, galima išspręsti nemažai problemų. Tačiau jis niekada neatstos gyvo
bendravimo. Vien tik žmogaus
pamatymas gali leisti suprasti,
su kokia problema atėjo, daug ką
gali įvertinti vien į jį pažiūrėjęs.
Anamnezės rinkimas prasideda
iškart, pacientui peržengus gydytojo kabineto slenkstį.
– Ar jaučiate interneto informacijos apie sveikatą poveikį, ar
tai netrukdo darbui?
– Tikrai, žmonės prisiskaito
visokių tekstų. Tada jiems turi
paaiškinti, kodėl yra taip, o ne
kitaip. O tada ir man pačiam tenka
perskaityti tuos tekstus, kad galėčiau suprasti, apie ką jie kalba. O
tai atima daug laiko. Informaciją
reikia tikrinti. Bet kokią informaciją reikia vertinti kritiškai ir ją
patikrinti.
– Ar būna, kad ateina pacientas ir sako: „daktaras Unikauskas sakė taip ir taip“?
– Pasitaiko tokių atvejų. Unikauskas yra profesorius, dėsto
studentams. Ir man dėstė. Puikus
gydytojas. Jeigu žmogui neramu
ir jam kyla klausimų dėl profesoriaus kompetencijos, jis visada gali kreiptis į kitą specialistą
tuo pačiu klausimu. Blogai, kai

žmonės prisiklauso nespecialistų
patarimų ir, atėję pas gydytoją,
nurodinėja, kaip jam reikia dirbti.
Geria visokius vitaminus, kurių
kilmė neaiški – iš kažkur gavo,
kažkas jiems taip patarė. Tada
sakau, kad galėjo man paskambinti, būtume pasitarę.
– Koks pacientas Jums atrodo
idealus?
– Sveikas (juokiasi). Gal tas,
kuris sąžiningai vykdo gydytojo
nurodymus, saugosi ir skiria daug
dėmesio ligų prevencijai.
– Kokį save matote po penkerių metų?
– Negaliu žinoti, kas bus po
penkerių metų. Norėčiau, kad per
tą laiką susikauptų geras praktikos bagažas. Norėčiau pats
echoskopijas daryti, įgyti kitokių
įgūdžių.
– Ar į Kauną sugrįžti netraukia?
– Traukia, nes ten mano namai.
Bet kadangi čia dirbu, o Dzūkijos
kraštas man mielas, tai neskubu
kur nors iš čia važiuoti. Sodyboje,
atsikėlus ryte, džiugina grynas
oras, o maudymasis ežere tonizuoja kaip stiprios kavos puodelis. Poilsiui po darbo čia – taip
pat ideali vieta.
– Ar lieka laiko asmeniniam
gyvenimui?
– Lieka. Prižiūriu bites, žvejoju, fotografuoju, rašau straipsnius
gamtos, kelionių temomis. Retai,
bet pavyksta ištrūkti paburiuoti.
Vasarą keliauju po Sibirą, kuriame
dar galima rasti žmogaus nepaliestos gamtos, pažvejoti, sutikti
Šiaurėje gyvenančių, klajojančių
mažų tautelių. Sibire yra visko, ko
reikia žmogui, norinčiam pailsėti
nuo protinio darbo. Keliauju į tą
pusę nuo studijų laikų, bet vis
į kitą regioną. Dažniausiai važiuojame dviese, nes kompaniją
sunku surasti – ten laukia šaltis,
vargas, badas. Ne kiekvieno atostogų svajonė. Rudosios meškos
Sibiro platybėse – dažnas mūsų
palydovas. Apie jas ir susitikimus
su jomis galėčiau pasakoti valandų valandas.
– Ar esate darboholikas?
– Manau, jog yra tam tikros
ribos, kiek galiu ir noriu dirbti.
Šiuo metu manau, kad per daug
laiko praleidžiu darbe, bet galbūt
dabar yra toks metas. Man patinka mano darbas ir kolektyvas,
su kuriuo dirbu. Nelaukiu kuo
greičiau ateinančio penktadienio, kad kuo greičiau išeičiau
iš darbo. Žinoma, būna visko.
Noriu pasakyti, kad man darbas
nėra kančia, bet malonumas ir
prasmė. Negalėčiau skirti viso
gyvenimo veiklai, kurios nemėgstu. Tai būtų saviapgaulė ir
beprasmybė. Juk beveik pusę
savo gyvenimo mes pramiegame, kitą pusę pradirbame. Tai
kas lieka?

•

Kalbėjosi Laimutis Genys,
savaitraštis „Mano Druskininkai“
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Aidas Kelionis
Dar kai apie koronavirusą nieko negirdėjome, susigriebiau kažkokią bjaurastį
ir savaitę praleidau lovoje. Kelias dienas kankino temperatūra ir dusinantis
nemalonus kosulys. Teko girdėti, kad
tuo metu bastėsi kažkoks virusas su
panašiais į manojo būdo bruožais. Nors
po savaitės niekas priėjęs prie mano lovos nesuriko: „Lozoriau, kelkis!“, savo
jėgomis pats išsiropščiau iš jos. Jėgų
trūksta, lengvai linksta kojos, spjaudau
visokius žalius ir geltonus, bet jau sėdžiu prie kompiuterio ir tarškinu šios
dienos skiltį. Sako, reikia įveikti save,
bet kas bus, jeigu tai pavyks? Juk tokių
daugiausia kapinėse.
Begulėdamas lovoje, parašiau sms'ą
vienai pažįstamai ir pasiskundžiau,
kad negaluoju. Vietoj to, kad mane
paguostų, ji parašė, kad reikia pasitelkti pasąmonę ir jos galia įveikti ligą.
Brūkštelėjau, kad kaip galima būtų
pasveikti, jeigu aš neturiu sąmonės, tad
ką bekalbėti apie pasąmonę, o mano
galvoje vien nesąmonės. Gyvenime
dar teko susidurti su tokia, kuri siūlė
kvėpuoti. Pala, pala, bet juk aš ir taip
kvėpuoju nuo pat gimimo be niekieno pagalbos, tad kam man mokytis
tai daryti iš naujo? Bet logikos šiame
pasiūlyme vis tik buvo nemažai. Juk
pažvelkime į mažuosius mūsų draugus
senelius. Kaip dažnai būna, kad jie
valgyti, vaikščioti, kalbėti mokosi iš
naujo. Gal nieko nuostabaus, nes per
aštuoniasdešimt savo gyvenimo metų
tai pamiršo... Bet gerai pagalvojus,

ar reikia mokytis kvėpuoti, jeigu tai
pavyksta savaime ir net mažo niekas
to nemoko?
Esu priklausomas nuo knygų. Nors
jau išmokau nepirkti visko iš eilės,
kas papuola po ranka, bet einant gatve
traukte traukia prie knygynų, o į juos
užėjus negaliu susilaikyti nenusipirkęs
vienos kitos knygos. Įsitikinęs, kad
tikras ir užkietėjęs knygų skaitytojas
ir mylėtojas turi turėti nuosavų knygų
biblioteką ir niekam jų neskolinti, nes
paprastai jos negrąžinamos prapuola
arba grąžinamos sutrintos. Labai retai
imu knygas iš bibliotekos, nes jos man
primena paleistuves, kurios jau perėjo ir
pereis per daugybę rankų. Ką aš žinau,
kokiomis rankomis ir kas jas skaitė, o
bibliotekų knygos dažniausiai gerokai
sutrintos ir praradusios savo normalią
ir šviežią išvaizdą.
Visai kas kita, kai, sukaupęs savo biblioteką, laikai joje švarias ir nesuteptas
gražuoles, lyg verges iš Rytų pasakų.
Atsistoji prie kelių eilių knygų lentynos ir pasimėgaudamas skaitai knygų
nugarėlėse parašytus knygų pavadinimus ir autorių pavardes. Neskubėdamas
atidarai kruopščiai nublizgintą lentynos
stiklą. Išsitrauki vieną knygą, kitą, o gal
dar kelias ir atsistojęs vartai jų puslapius
bei žiūri į skyrių pavadinimus ar numeraciją. Pagaliau ją padedi atgal į lentyną
besimėgaudamas kada nors įvyksiančiu
jos skaitymu.
Bet niekada neperku knygų, kuriose
rašoma apie pasąmonės galią, kaip būti
laimingam ir panašiomis temomis. Tokių
knygų pirkimas – tai pinigų išmetimas į
balą. Į šiuos klausimus civilizacija nesugebėjo atsakyti per tūkstantmečius,
tad nebus į juos atsakyta niekada. Paprasčiausiai yra tokios gyvenimo sritys,
kurios nereikalauja atsakymų tokiose
„protingose“ knygose, o žmogus atsakymų ieško visą gyvenimą. Tad vietoj
to, kad pirktumėte kaip tapti laimingam
stiliaus knygas, geriau rinkitės grožinę
literatūrą, kurioje daug prasmės ir žymiai daugiau atsakymų į būties klausimus.

•

Duok ranką, broli!
Dažnai prisimenu įvykius, kurie į mano
sielą įsirėžė per Antrąjį pasaulinį karą.
Tarnavau tarybinėje armijoje ir prašiau
Švenčiausiąją Mergelę Mariją apsaugoti, kad nereikėtų pralieti svetimų, man
nepažįstamų žmonių kraujo. Štai įvyko
didysis mano gyvenime stebuklas: paskyrė mane dirbti karo lauko ligoninėje. Ne
vieną skaudų atsitikimą teko išgyventi su
likimo draugais. Vieno negaliu pamiršti
iki šiolei.
Tai buvo 1945 metų balandis. Pavasaris žengė žemės laukais. Mes, vargšai
kareivėliai, dūsavom ilgesiu, skausmu
ir mirtimi. Per eilines žiaurias kautynes
labai daug žuvo ir dar daugiau buvo
sužeista. Gelbėjimo darbus dirbome visą
dieną ir naktį. Prisiartinu prie vieno beviltiškai sužaloto jaunesniojo leitenanto
(sužinojau štabe ir jo pavardę – Myšenkovas): krūtinės ląstoje matėsi dar gyvi
plaučiai. Dabar net po daugelio metų negaliu nusikratyti jo priešmirtinio žvilgsnio. Matau skausmo prigesintas akis,
kančios paženklintą veidą... Pažvelgęs
į mane, tyliu, draugišku balsu rusiškai
paklausė: „Tu krikštytas?“ „Taip“, –
atsakiau. Pagaliau nelaimingasis, sukaupęs visas jėgas, prabilo: „Daj mne
ruku...“ („Duok man ranką“). Pasimetęs

ištiesiau savo dulkėtą kruviną ranką.
Dieve mano, kiek teko išgyventi per
tas kelias minutes! Jausmas buvo toks,
lyg būčiau apkabinęs visų tautų, visų
rasių žmones ir kartu su visais atlikęs
sąžinės sąskaitą Viešpaties akivaizdoje. Šaltis sukaustė mano ranką, bet jos
nedrįsau ištraukti iš mirusiojo rankos.
Galvoje sukosi įvairios mintys. Norėjosi
šaukti: „Duokit man ranką, vokiečiai,
rusai, amerikiečiai... Nevaizduokime esą
priešai! Mums reikalinga artimo ranka:
vienas kitam duonai paduoti, žaizdoms
aprišti, ašarai nubraukti, nuodėmei atleisti... Mes vienas be kito negalime net
numirti...“
Tai buvo mano pašaukimo egzaminas.
Po karo įstojau į Kauno kunigų seminariją. Tapau kunigu. Visur ir visuomet ieškau
rankos ir noriu ją paduoti savo broliui.
Vykdydamas milijonų jaunų žmonių,
žuvusių karo metu, mirties testamentą,
tik vieno prašau: „Duok ranką, artojau,
daktare, sesele, komersante... Be tavo
rankos taip nelengva dabar Lietuvoje.
Be tavo rankos nelengva ir gyventi, ir
numirti...“

•

Monsinjoras
Vincentas Jalinskas
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LRT TV
2020. 1
6.00 Lietuvos Respu-

4.40 Alchemija. Švie-

timo amžius.
5.10 RETROSPEKTYVA.

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 Klauskite
daktaro.
19.30 Daiktų
istorijos.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Nematoma
Lietuvos istorija.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Premjera. „Degantis pasaulis“.
24.00 „Alpių
detektyvai“.
0.45 Klausimėlis.
1.05 Klauskite
daktaro.
2.00 LRT radijo
žinios.
2.05 Daiktų istorijos.
3.00 Panorama.
3.30 Dienos tema.
3.50 Sportas. Orai.
4.00 LRT radijo
žinios.
4.05 Vakaras su
Edita.
5.00 LRT radijo
žinios.
5.05 „Ponių rojus“.

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 paukš-

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

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

geriau“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Nesuvokiama

grėsmė“.
22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
22.18 „Nesuvokiama
grėsmė“.
23.55 „Rezidentas“.
0.55 „CSI kriminalistai“.
1.55 „Havajai 5.0“.
2.55 „Paskutinis žmogus
Žemėje“.
3.55 „Rezidentas“.
4.55 „CSI kriminalistai“.
5.40 „Paskutinis žmogus
Žemėje“.
BTV
6.00 „Strėlė“.
7.00 „Mano virtuvė

geriausia“.
LNK
6.15 „Svaragini. Amžina

8.20 „Teisingumo

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 „Tarp mūsų,
mergaičių“.
0.20 „Iliuzija“.
1.20 „Absoliutus blogis.
Pabaiga“.
3.10 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.

9.25 „Pėdsakas“.
10.25 „Rozenheimo

agentai“.
policija“.
11.25 „Privatus detek-

tyvas Magnumas“.
12.25 „CSI. Majamis“.
13.25 „Mano virtuvė

geriausia“.
14.50 „Teisingumo

agentai“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Rozenheimo

policija“.
18.30 „Strėlė“.
19.30 „Privatus detek-

tyvas Magnumas“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Kryžminė ugnis“.
23.05 „Bet kokia kaina“.
1.10 „Karo vilkai.

Likvidatoriai VI“.
2.10 „CSI. Majamis“.
Dzūkijos TV
5.29 Programa.
5.30 Nauja diena.
6.30 Alfa taškas.
7.00 #NeSpaudai.
8.00 „Netikėtas

teisingumas“.
9.00 Deutsche Welle

pristato. Keliautojo
dienoraštis.
9.30 Kaimo akademija.
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 Oponentai.
18.00 „Dainuok, Dzūkija“.
18.20 „Pozicija“.
19.00 Žinios.
19.15 Sportas.
19.18 Orai.
19.20 „Norim žinoti“.
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 Oponentai.
4.00 Alfa taškas.
4.25 Kaimo akademija.
4.45 „Reali mistika“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Vilnius Jazz 2019.
6.55 Kauno bažnyčios:

miesto tapatumo
kodas. Švč.
Mergelės Marijos
Apsilankymo pas
Elžbietą (Pažaislio)
bažnyčia.
7.00 Gustavo enciklopedija.
7.30 „Sardinė kosmose“.
7.40 „Alvinas ir patrakėliai burundukai“.
7.55 „Mija ir aš“.
8.20 Ekologiška.
8.45 Tėčio reikalai.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
11.45 Klausimėlis.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
12.40 Literatūros pėdsekys.
13.10 Kultūringai su
Nomeda.
14.00 Euromaxx.
14.30 Į sveikatą!
14.55 „Kylantis potvynis“.
15.50 „Sardinė kosmose“.
16.00 „Alvinas ir patrakėliai burundukai“.
16.15 „Mija ir aš“.
16.40 Gustavo enciklopedija.
17.10 „Dvynukės“.
18.00 Tarp dalių (ne)
plojama.

18.30 Auksiniai scenos

kryžiai. Iškilminga
ceremonija iš
LNOBT.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 3 minutės iki kino.
21.33 Premjera. „Kristin“.
23.30 Euromaxx.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Vilnius Jazz 2019.
1.40 Duokim garo!
3.05 Klausimėlis.
3.20 Literatūros pėdsekys.
3.45 Mokslo sriuba.
4.15 Tarp dalių (ne)
plojama.
4.40 Ekologiška.
5.05 Skambantys
pasauliai su
Nomeda Kazlaus.
Svečias pasaulinio
garso dirigentas
Thomas Sanderling
(Vokietija).
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“.
17.00 „Bjaurusis ančiukas

Niujorke“.
18.00 „Mano vienintelė“.
19.00 „Stažuotoja“.
20.05 „Naujokai“.
21.00 „Prancūziška

žmogžudystė.
Mirtys Je saloje“.
23.05 „Paskolinta meilė“.
1.05 „Mano likimas“.
2.50 „Nusikaltimas
prie Baltijos jūros.
Neapsaugota
liudytoja“.
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 „Aš esu Tonia“.
23.30 „Bibliotekininkai“.
1.30 „Skubi pagalba“.
3.25 Nuogi ir

įbauginti.
4.25 Įspūdingiausios

atostogų vietos.
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Eteris
Penktadienis
, lapkričio 6 d. Saulė teka 7.31, leidžiasi 16.33, dienos ilgumas
9.02. Pilnatis. Vardadieniai: Leonardas, Melanijus, Ašmantas, Vygaudė, Armantas.
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,
Lietuva.
9.00 „Alpių detektyvai“.
9.45 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.35 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Stilius.
13.00 Daiktų istorijos.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.25 Klausimėlis.
16.45 „Seselė Beti“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Vartotojų kontrolė.
19.30 Eurolyga per LRT.
19.45 Eurolygos krepšinio
turnyras. Kauno
„Žalgiris“–Madrido
„Real“.
21.50 Auksinis protas.
23.15 Premjera. „Laisvės
paslaptis“.
0.50 „Paskutinė Leanderio kelionė“.
2.35 Vartotojų kontrolė.
3.30 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Piniginės reikalai.
4.30 Gyventi kaime
gera.
5.00 LRT radijo žinios.
5.05 „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 penktadienis.
21.00 „Neįmanoma mi-

sija. Slaptoji tauta“.
23.45 „Pranaši pozicija“.
1.30 „Juodasis erelis“.
3.05 „Tarp mūsų,

mergaičių“.
4.35 „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“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.

LRT TV
2020. 11.07
6.00 Lietuvos Respu-

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 „Ralfas Griovėjas
2“.
21.45 „Daktaras Streindžas“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Daktaras Streindžas“.
0.05 „Namas gatvės
gale“.
2.00 „Nesuvokiama
grėsmė“.
3.50 „Mažoji Italija“.
5.50 „Paskutinis žmogus
Žemėje“.
BTV
6.00 „Strėlė“.
7.00 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.20 „Teisingumo

agentai“.
9.25 „Pėdsakas“.
10.25 „Rozenheimo

policija“.
11.25 „Privatus detek-

tyvas Magnumas“.
12.25 „CSI. Majamis“.
13.25 „Mano virtuvė

geriausia“.
14.50 „Teisingumo
agentai“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Rozenheimo
policija“.
18.30 „Strėlė“.
19.30 „Amerikietiškos
imtynės“.
21.30 „Piktas vairuotojas“.
23.40 „Kryžminė ugnis“.
1.45 „Karo vilkai.
Likvidatoriai VI“.
2.35 „CSI. Majamis“.
Dzūkijos TV
5.30 Nauja diena.
6.30 Alfa taškas.
7.00 Oponentai.
8.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
9.00 Deutsche Welle
pristato. Greitis.
9.30 Vantos lapas.
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 Mūsų gyvūnai.
17.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
17.40 Mokslo ritmu.
18.00 „Valkauskas“.
18.13 „Skinsiu raudoną
rožę“.
18.30 „Laisvės keliu“.
19.00 Žinios.
19.20 „Svečiuose pas

šeštadienis

, lapkričio 7 d. Saulė teka 7.33, leidžiasi 16.32, dienos ilgumas 8.59.
Pilnatis. Vardadieniai: Ernestas, Rufas, Sirtautas, Gotautė, Karina.

„Ralfas Griovėjas 2“, 19.30, TV3
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“.
2.30 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
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 Deutsche Welle
pristato. Keliautojo
dienoraštis.
6.30 Deutsche Welle
pristato. Greitis.
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 DW naujienos rusų
kalba.
12.00 Pasaulio dailiojo
čiuožimo taurės
varžybos. Kinijos
„Didysis prizas“.
Vyrai. Trumpoji
programa.
12.50 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė.
13.20 Pasaulio dailiojo
čiuožimo taurės
varžybos. Kinijos
„Didysis prizas“.
Poros. Trumpoji
programa.
14.00 Tarp dalių (ne)
plojama.
14.30 Smalsumo genas.
14.55 „Kritimas kaip
skrydžio dalis“.
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 Mes nugalėjom.
19.35 Kultūros diena.

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

kaimai“.
23.00 Grupė „Baltos
varnos“ ir styginių
kvartetas.
0.10 DW naujienos rusų
kalba.
0.25 Dabar pasaulyje.
0.50 Vilnius Jazz 2019.
Castor Stetson
(Lietuva).
1.35 „Stovinčioji ant
tilto“.
2.45 „Kristin“.
4.40 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
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 „Bjaurusis ančiukas
Niujorke“.
17.30 „Mano vienintelė“.
19.00 „Stažuotoja“.
20.05 „Naujokai“.
21.00 PREMJERA.
„Detektyvė Durant.
Šaltas kraujas“.
22.50 „Tabula Rasa“.
1.10 „Mano likimas“.
2.50 „Prancūziška
žmogžudystė.
Mirtys Je saloje“.
4.25 „Tėvas Motiejus“.
TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Univeras. Naujas

bendrikas“.
9.00 Statybų gidas.
9.30 „Atsargiai! Merginos“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Vedęs ir turi
vaikų“.
12.30 „Skorpionas“.
13.30 Topmodeliai.
14.30 „Meilė – tai...“.
14.55 „Kobra 11“.
17.00 „Univeras. Naujas
bendrikas“.
18.00 „Atsargiai! Merginos“.
19.00 „Vedęs ir turi
vaikų“.
20.00 Farai.
21.00 Žinios.
21.55 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 „Saulėlydis“.
0.25 „Kūdikis už 30
milijonų“.
3.05 „Pjūklas“.
5.00 „Skubi pagalba“.

blikos himnas.
6.02 Daiktų istorijos.
6.55 Išpažinimai.
7.20 Mokslo sriuba.
7.45 „Rabarbaras“.
9.00 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 Pasaulio dokumentika. Premjera. „Paveldas. Filipinai“.
12.55 Pasaulio dokumentika. Premjera.
„Primatai. Primatų
apsauga“.
13.45 Klausimėlis.
14.00 „Frenki Dreik
paslaptys“.
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 Premjera. „Vienos
agentės istorija“.
1.10 „Laisvės paslaptis“.
2.40 Ėvė. Mažosios
Lietuvos rašytoja.
3.40 „Frenki Dreik
paslaptys“.
5.05 „Ponių rojus“.
LNK
6.25 „Stivenas Visata“.
7.10 „Nepaprastas

Gumuliuko gyvenimas“.
7.40 „Ogis ir tarakonai“.
8.00 „Padūkėlių lenktynės“.
8.30 „Tomo ir Džerio
šou“.
9.00 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
9.30 „Saugokis meškinų“.
10.00 Sėkmės tandemas.
10.30 „Pirmyn į kosmosą“.
12.10 „Katės ir šunys.
Kačių kerštas“.
13.50 „Misija „Pelėdos“.
15.35 „Prekybos centro
kietuolis. Las
Vegas“.
17.25 XXI amžiaus laida.
17.55 Gyvūnų pasaulis.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 PREMJERA.
„Normas, lokys iš
Šiaurės“.
21.20 „Tikslas – vestuvės!“.
23.05 „Gidas vienišiams“.
1.10 „Neįmanoma misija. Slaptoji tauta“.
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 „Kalnai. Gyvenimas

virš debesų“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Kalnai. Gyvenimas

virš debesų“.
13.05 „Marlis ir aš.

šuniukų metai“.
14.55 „Undinėlė“.
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.
21.30 „Gaujų karai.

Smaugliai“.
22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
22.18 „Gaujų karai.

Smaugliai“.
22.40 „Panikos ataka“.
0.55 „Palikti vandenyne

3. Tarp ryklių“.
2.25 „Maksimali

bausmė“.
4.25 „Kaimynas šnipas“.
BTV
6.00 „Kvailiai šėlsta“.
7.00 „Pričiupom!“.
7.30 „Pragaro

virtuvė“šou
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 Ostino išbandymai“.
12.40 „Gordono Ramzio
virtuvės košmarai“.
13.50 „Pragaro
virtuvė“.
14.50 „Vanity Fair. Visiškai
slaptai“.
15.50 „Nusikaltimų
tyrėjai“.
17.00 Betsafe–LKL čempionatas. „Rytas“–
„Lietkabelis“.
19.30 „Jūrų pėstininkai“.
20.30 PREMJERA.
„Snaiperis“.
21.30 „Pabėgimas“.
23.15 „Nindzė žudikas“.
1.10 „Piktas vairuotojas“.
Dzūkijos TV
6.59 Programa.
7.00 Skonio reikalas.
7.20 „TV Europa

pristato. Vyrų
šešėlyje. Rašytoja
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė“.
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. Keliautojo
dienoraštis.

11.00 Skonio reikalas.
12.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo

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 teisingumas“.
2.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.35 Skonio reikalas.
4.20 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
5.00 Šauliai. Tėvynės
labui.
5.40 Vantos lapas.
6.00 „Moteriškas
apiplėšimas“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Auksinis protas.
7.15 Klausimėlis.
7.30 Premjera. „Vilnie-

čiai. Zigmantas
Kiaupa“.
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 Kelias į namus.
16.30 Tėčio reikalai.
17.00 Veranda.
17.30 Skambantys pasauliai su Nomeda
Kazlaus.
18.25 Klausimėlis.

18.45 „Ten, kur namai“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 „Broliai Bliuzai“.
23.10 Justino Jaručio

koncertas festivalyje „Midsummer
Vilnius 2020“.
0.20 Dabar pasaulyje.
0.45 Mūsų miesteliai.
Trakai.
1.35 „Paskutinė Leanderio kelionė“.
3.20 Pradėk nuo savęs.
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 „Tabula Rasa“.
3.05 „Detektyvė Durant.
Šaltas kraujas“.
TV6
6.00 „Kietuoliai“.
6.30 Žvejybos nuotykių

ieškotojas.
7.30 Jukono vyrai.
8.30 Žvejybos nuotykių

ieškotojas.
9.30 Statybų gidas.
10.00 Autopilotas.
10.30 „Atgal į gamtą“.
11.30 Krovinių karai.
12.55 „Žygis per Ame-

rikas“.
14.00 Išlikimas.
15.00 Pragaro kelias.
16.00 Jukono vyrai.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 „Vienas“.
19.00 Kaukės.
21.00 Žinios.
21.55 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 „Nesunaikinami 3“.
0.35 „Aš esu Tonia“.
3.00 „Saulėlydis“.

„Normas, lokys iš Šiaurės“, 19.30, LNK
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Eteris
Sekmadienis
, lapkričio 8 d. Saulė teka 7.35, leidžiasi 16.30, dienos ilgumas
8.55. Delčia. Vardadieniai: Severijonas, Viktorinas, Svirbutas, Domantė, Gotfridas, Severinas.

LRT TV

7.30 „Supermergaitės“.
8.00 „Kempiniukas
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. „Užkeiktas
princas“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.30 Gamina vaikai.
12.00 LMŽ.
12.30 „Maistas: tiesa ar
pramanas? Karo
skonis“.
12.55 Pasaulio dokumentika. Premjera.
„Siautulingoji
Argentina“.
13.50 „Mis Marpl. Nemezidė“.
15.30 Žinios. Orai.
15.45 Istorijos detektyvai.
16.30 „Bloga mergaitė“.
17.00 Piniginės reikalai.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Duokim garo!
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
21.30 Langas į valdžią.
22.00 Premjera. „Gimtinė“.
23.35 „Broliai Bliuzai“.
1.45 „Veidai kaimai“.
3.15 Klausimėlis.
3.30 „Mis Marpl. Nemezidė“.
5.05 „Ponių rojus“.
LNK
6.30 „Stivenas Visata“.
7.15 „Nepaprastas

Gumuliuko gyvenimas“.
7.45 „Ogis ir tarakonai“.
8.05 „Padūkėlių lenktynės“.
8.35 „Tomo ir Džerio
šou“.
9.05 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
9.35 „Dingęs Drakonas“.
11.30 „Kempiniukas
Plačiakelnis 2“.
13.15 PREMJERA. „Laiko
valdovas“.
15.25 „Kaukės sūnus“.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 Kaukės.
22.00 PREMJERA. „Pakeleiviai“.
0.20 „Baimės kaina“.
2.35 „Tikslas – vestuvės!“.
TV3
6.00 „Sveikatos medis“.
7.00 „Vėžliukai nindzės“.

6.00 Lietuvos Respu-

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

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,

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

moteris.
11.00 Svajonių sodai.
12.00 Žalioji byla.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 Žalioji byla.
12.30 „Aldabra“.
13.55 „Mažasis vam-

nalinė policija“.

„Šviežias maistas. Anos Olson receptai“,
12.00, TV1

pyras“.

teisingumas“.

15.40 „16 norų“.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 „16 norų“.
17.25 „Tai – mes“.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 X Faktorius.

14.00 „Vieno nusikaltimo

Žvaigždės.
22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
22.18 X Faktorius.

Žvaigždės.
22.30 „Paskutinė tvir-

tovė“.
0.40 „Daktaras Strein-

džas“.
2.50 „Panikos ataka“.
4.45 „Paskutinis žmogus

Žemėje“.
BTV
6.00 „Pričiupom!“.
6.30 Lietuvos galiūnų

čempionato I
etapas.
7.30 „Snaiperis“.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Lietuvos galiūnų
čempionato II
etapas.
10.05 „Kvailiai šėlsta“.
10.35 „Afrika. Mirtinai
pavojingi“.
11.40 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.
12.40 „Gordono Ramzio
virtuvės košmarai.
Revizija“.
13.50 „Pragaro virtuvė“.
14.50 „Vanity Fair. Visiškai
slaptai“.
15.50 „Nusikaltimų
tyrėjai“.
17.00 Betsafe–LKL
čempionatas.
„Šiauliai“–
„Neptūnas“.
19.30 „Jūrų pėstininkai“.
20.30 „Snaiperis“.
21.30 „Legendų biuras“.
22.40 „Sūnus paklydėlis“.
23.40 „Pabėgimas“.
1.20 „Nindzė žudikas“.
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

pirmadienis
, lapkričio 9 d. Saulė teka 7.37, leidžiasi 16.28, dienos ilgumas 8.51.
Delčia. Vardadieniai: Aurelijus, Paulina, Dargintas, Skirtautė, Teodoras, Estela.

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 Šv. Mišios iš Vilniaus arkikatedros
bazilikos.
13.45 Šventadienio
mintys.
14.15 Klausimėlis.
14.35 „Pasakojimai iš
Japonijos“.
14.40 „Rabarbaras“.
15.55 Europos rankinio
čempionato atranka. Lietuva–Portugalija.
17.30 Kultūringai su
Nomeda.
18.30 Stambiu planu.
19.30 Kultūros diena.

20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 II tarptautinio

Virgilijaus Noreikos
dainininkų konkurso finalas.
22.50 Vytautas V. Landsbergis. „Bunkeris“.
0.15 „Gimtinė“.
1.50 Savaitė.
2.45 Klausimėlis.
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 „Džeimio Oliverio
daržovių patiekalai“.
12.00 „Šviežias maistas.
Anos Olson
receptai“.
13.00 Sveikinimai.
15.45 „Širdele mano“.
17.45 „Velvet“ kolekcija“.
18.50 „Akloji“.
19.50 „Būrėja“.
21.00 PREMJERA.
„Kūdikis“.
23.15 „Kolibrio“ projektas“.
1.30 „Fortitudas“.
3.15 „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 „Karaliaus Saliamono kasyklos“.
23.55 „Nesunaikinami 3“.
2.15 „Kobra 11“.

10.35 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Savaitė.
13.00 Ryto suktinis su

Zita Kelmickaite.
13.30 Langas į valdžią.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
15.45 Įdomiosios
pamokos. Būkim
drauge.
16.40 „Seselė Beti“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Zachor. Atsimink.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 LRT forumas.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Babilonas Berlynas“.
23.50 „Alpių detektyvai“.
0.35 Keliai. Mašinos.
Žmonės.
1.05 Klauskite daktaro.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Zachor. Atsimink.
3.00 Panorama.
3.30 Dienos tema.
3.50 Sportas. Orai.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 LRT forumas.
5.00 „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 Nuo... Iki...
21.00 „Rimti reikalai 3“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.28 Telefoninė loterija

1634.
22.30 „Laiko ribos“.
0.20 „Iliuzija“.
1.20 „Pakeleiviai“.
3.15 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
4.45 „Kalnietis“.
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 Karštai su tv3.lt.
20.30 „Moterys meluoja
geriau“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Vaikštant tarp
antkapių“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Vaikštant tarp
antkapių“.
0.25 „Rezidentas“.
1.25 „CSI kriminalistai“.
2.25 „Havajai 5.0“.
3.25 „Paskutinis žmogus
Žemėje“.
3.55 „Rezidentas“.
4.55 „CSI kriminalistai“.
BTV
6.00 „Strėlė“.
7.00 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.20 „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 „Žmogus be
praeities“.
22.50 „Jūrų pėstininkai“.
0.50 „Legendų biuras“.
2.00 „Sūnus paklydėlis“.
2.45 „CSI. Majamis“.
Dzūkijos tv
5.29 Programa.
5.30 Krepšinio pasaulyje

su V. Mačiuliu.
6.00 Bušido ringas.
6.30 Vantos lapas.
7.00 Laikykitės ten su

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

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

17.10 „Dvynukės“.
18.05 „Kostiumuotieji“.
18.50 Klausimėlis.
19.05 Išpažinimai.
19.35 Mūsų miesteliai.

Andriumi Tapinu.
18.00 Reporteris.
18.00 Paskutinė instancija.
18.30 „Svečiuose pas
Marceliutę“.
19.00 Žinios.
19.15 Sportas.
19.18 Orai.
19.20 „Tai – sportas“.
19.45 „Pasakadienis“.
20.00 Žinos.
20.15 Sportas.
20.18 Orai.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.
0.30 „Reali mistika“.
1.30 „Paslaptys“.
2.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.20 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.
4.00 Alfa taškas.
4.25 Partizanų keliais.
4.45 „Reali mistika“.

20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Petras Vaičiūnas.

LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Skambantys
pasauliai su
Nomeda Kazlaus.
Svečias pasaulinio
garso dirigentas
Thomas Sanderling
(Vokietija).
7.00 Gustavo enciklopedija.
7.30 „Sardinė kosmose“.
7.40 „Alvinas ir patrakėliai burundukai“.
7.55 „Mija ir aš“.
8.20 Pradėk nuo savęs.
8.45 Tarp dalių (ne)
plojama.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
11.45 Klausimėlis.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kas geresnio,
kaimyne?
12.40 Krikščionio žodis.
12.55 Prisikėlimo
liudytojai. Lietuvos
kankinystės kelias.
13.10 Kultūros diena.
14.05 Muzikos talentų
lyga 2020.
15.35 Po pamokų.
15.50 „Sardinė kosmose“.
16.00 „Alvinas ir patrakėliai burundukai“.
16.15 „Mija ir aš“.
16.40 Gamina vaikai.

Trakai.

„Patriotai“.
0.30 DW naujienos rusų

kalba.
0.45 Šok su žvaigžde.
2.45 Justino Jaručio

koncertas festivalyje „Midsummer
Vilnius 2020“.
4.00 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo
kodas. Švč.
Mergelės Marijos
Ėmimo į dangų
(Vytauto Didžiojo)
bažnyčia.
4.10 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“.
15.20 „Naujokai“.
16.15 „Bjaurusis ančiukas

Niujorke“.
17.20 „Mano vienintelė“.
18.50 PREMJERA. „Tėvas

Motiejus“.
20.05 „Naujokai“.
21.00 „Kaip atsikratyti

boso 2“.
23.15 „Paskolinta meilė“.
1.15 „Mano likimas“.
2.55 „Kūdikis“.
4.40 „Tėvas Motiejus“.
TV6
6.20 „Kobra 11“.
8.30 Autopilotas.
9.00 Būk profesionalas.
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 „Paskutinė riba“.
23.00 „Pjūklas 2“.
0.55 „Skubi pagalba“.
2.55 Nuogi ir

įbauginti.

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

„Žmogus be praeities“, 21.00, BTV
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LRT TV
2020. 11.10
6.00 Lietuvos Respu-

LRT TV
2020. 11.11
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,

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

nalinė policija“.
10.35 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Vartotojų kontrolė.
13.00 Zachor. Atsimink.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
15.45 Įdomiosios
pamokos. Būkim
drauge.
16.40 „Seselė Beti“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 (Ne)emigrantai.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių
Europa.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Užverbuotas“.
23.45 „Alpių detektyvai“.
0.30 Šventadienio
mintys.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Klauskite daktaro.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 (Ne)emigrantai.
3.00 Panorama.
3.30 Dienos tema.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių
Europa.
5.00 LRT radijo žinios.
5.05 „Ponių rojus“.

7.55 Karštai su tv3.lt.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Sužeisti paukš12.00 „Vargšė Lialia“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Vargšė Lialia“.
13.00 „Parduotas gyve-

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.

nimas“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Prieš srovę.
20.30 „Moterys meluoja
geriau“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Belvilio policininkas“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Belvilio policininkas“
0.25 „Rezidentas“.
1.25 „CSI kriminalistai“.
2.25 „Havajai 5.0“.
3.25 „Paskutinis žmogus
Žemėje“.
3.55 „Rezidentas“.
4.55 „CSI kriminalistai“.

Pokalbiai.
18.00 „Tai – sportas“.
18.30 „Jaunimo banga“.
19.00 Žinios.
19.15 Sportas.
19.18 Orai.
19.20 „Dzūkiška pynė“.
19.45 „Pasakadienis“.
20.00 Žinos.
20.15 Sportas.
20.18 Orai.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
0.30 „Reali mistika“.
1.30 „Paslaptys“.
2.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.20 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
4.00 Alfa taškas.
4.25 Pagaliau savaitgalis.
4.45 „Reali mistika“.

BTV
6.00 „Strėlė“.
7.00 „Mano virtuvė

LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

čiai“.

geriausia“.
8.20 „Teisingumo

agentai“.
9.25 „Pėdsakas“.
10.25 „Rozenheimo

policija“.
11.25 „Privatus detek-

tyvas Magnumas“.
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.
19.30 TECH TOP apdovanojimai 2020:
Ateities įkrova.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 PREMJERA. „Zodiako sugrįžimas“.
0.40 „Iliuzija“.
1.40 „Laiko ribos“.
3.15 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
4.45 „Kalnietis“.

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 „Blyksnis“.
22.50 „Žmogus be
praeities“.
0.40 „Karo vilkai.
Likvidatoriai VI“.
1.40 „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 Lietuvos

miestai.
10.00 „Vieno nusikaltimo

TV3
6.25 „Galingieji reindže-

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

Plačiakelnis“.

istorija“.
11.00 „Reali

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

blikos himnas.
6.02 Vilnius Jazz 2019.
6.50 Šoka Lietuva.
7.00 Gamina vaikai.
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“.
18.50 Klausimėlis.
19.05 Atranka į UEFA
Europos futbolo
čempionatą.
19.35 Premjera. „Vindzorai. Karališkosios dinastijos
užkulisiai. Jaunoji
karalienė“.

20.20 „Pasakojimai iš

Japonijos“.
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 XXVI Klaipėdos
pilies džiazo
festivalis.
1.40 Auksinis protas.
2.50 Kultūringai su
Nomeda.
3.45 Kelias į namus.
4.10 Į sveikatą!
4.40 Stop juosta.
5.05 Stambiu planu.
TV1
7.00 „Tėvas Motiejus“.
8.10 „Dvi širdys“.
10.10 „Akloji“.
12.30 „Mentalistas“.
13.25 „Nusivylusios namų

šeimininkės“.
14.20 „Tėvas Motiejus“.
15.30 „Naujokai“.
16.30 „Bjaurusis ančiukas

Niujorke“.
17.30 „Mano vienintelė“.
18.30 „Tėvas Motiejus“.
20.00 „Naujokai“.
21.00 „Nusikaltimas

prie Baltijos jūros.
Atpildas“.
22.55 „Paskolinta meilė“.
0.55 „Mano likimas“.
2.35 „Kaip atsikratyti
boso 2“.
4.20 „Tėvas Motiejus“.
TV6
6.25 „CSI kriminalistai“.
7.25 „Kobra 11“.
8.30 „Univeras. Naujas

bendrikas“.
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 „Atsargiai! Merginos“.
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.
21.30 FIBA čempionų
lygos rungtynės.
Strasbūro „SIG“–
Vilniaus „Rytas“.
22.10 Krepšinis. Juodai
balti raudoni.
22.20 FIBA čempionų
lygos rungtynės.
Strasbūro „SIG“–
Vilniaus „Rytas“.
23.30 „Bibliotekininkai“.
1.30 „Skubi pagalba“.
3.30 Nuogi ir įbauginti.
4.30 „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 ekspedicija. Gediminaičių
Europa.
13.00 (Ne)emigrantai.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
15.45 Įdomiosios
pamokos. Būkim
drauge.
16.40 „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 „Rožės vardas“.
24.00 „Alpių
detektyvai“.
0.45 Klausimėlis.
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“.
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 VIDO VIDeO.
21.00 „Rimti reikalai 3“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 „Išlikimas“.
0.25 „Iliuzija“.
1.25 „Zodiako sugrįžimas“.
3.15 „Volkeris, Teksaso

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

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

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

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

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

geriau“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „7 dienos Ente-

bėje“.
22.25 „Vikinglotto“.
22.30 „7 dienos Ente-

bėje“.
23.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
23.18 „7 dienos Ente-

bėje“.
0.20 „Kaulai“.
1.15 „CSI kriminalistai“.
2.10 „Havajai 5.0“.
3.10 „Paskutinis žmogus

Žemėje“.
4.10 „Kaulai“.
5.10 „CSI kriminalistai“.
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 „Meksikietis“.
23.30 „Blyksnis“.
1.20 „Karo vilkai.
Likvidatoriai VI“.
2.15 „CSI. Majamis“.
Dzūkijos TV
5.29 Programa.
5.30 Nauja diena.
6.30 Alfa taškas.
7.00 Laikykitės ten.

Pokalbiai.

8.00 „Netikėtas teisin-

18.45 Tarptautinės

gumas“.
9.00 Pagaliau savaitgalis.
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“.

draugiškos futbolo
rungtynės. Lietuva–
Farerų salos.
21.00 7 Kauno dienos.
21.30 Premjera. „Van
Goghas. Iš kviečių
laukų ir debesuotų
padangių“.
23.00 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
23.30 Kelias į namus.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 XXVI Klaipėdos
pilies džiazo
festivalis.
1.40 „Vakarėja“ su
Martynu Starkumi.
3.10 Stambiu planu.
4.05 „Pasakojimai iš
Japonijos“.
4.10 Ekologiška.
4.35 „Vilniečiai.
Zigmantas Kiaupa“.
5.05 Kultūringai su
Nomeda.

LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

Baltijos jūros. Kelio
atgal nėra“.
22.55 „Paskolinta meilė“.
0.55 „Mano likimas“.
2.35 „Nusikaltimas
prie Baltijos jūros.
Atpildas“.
4.05 „Tėvas Motiejus“.

blikos himnas.
6.02 XXVI Klaipėdos

pilies džiazo
festivalis.
7.00 Gustavo enciklopedija.
7.30 „Sardinė kosmose“.
7.40 „Alvinas ir patrakėliai 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.
13.10 Pasaulio
Lietuva.
14.00 Čia – kinas.
14.30 „Vilniečiai.
Zigmantas Kiaupa“.
14.55 „Vindzorai. Karališkosios dinastijos
užkulisiai. Jaunoji
karalienė“.
15.40 „Pasakojimai iš
Japonijos“.
15.50 „Sardinė
kosmose“.
16.00 „Alvinas ir patrakėliai burundukai“.
16.15 „Mija ir aš“.
16.40 Gustavo enciklopedija.
17.10 „Dvynukės“.
18.05 „Kostiumuotieji“.

TV1
6.55 „Tėvas Motiejus“.
8.10 „Dvi širdys“.
10.10 „Akloji“.
12.30 „Mentalistas“.
13.25 „Nusivylusios namų

šeimininkės“.
14.20 „Tėvas Motiejus“.
15.30 „Naujokai“.
16.30 „Bjaurusis ančiukas

Niujorke“.
17.30 „Mano vienintelė“.
19.00 „Tėvas Motiejus“.
20.05 „Naujokai“.
21.00 „Nusikaltimas prie

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 „Nepageidaujami

genai“.
23.10 „Bibliotekininkai“.
1.10 Pragaro kelias.
3.10 Nuogi ir

įbauginti.
4.10 „Moterų lyga.

Vyrai, pinigai ir
meilė“.
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Savaitės horoskopas

Asmeniniai skelbimai nemokamai !!!

Avinas (03.21–04.20)

Tel.: (8 318) 53085, 8 670 38882

(lapkričio 9—15 d.)

Savaitės pradžioje trokšite išmokti ką
nors naujo ar patobulinti turimus įgūdžius, tad noriai dalyvausite nuotoliniuose seminaruose, paskaitose, jungsitės
į diskusijas su bendraminčiais. Šiuo
laikotarpiu tokia smegenų mankšta bus
tikra atgaiva! Savaitgalį jūsų dėmesio
pareikalaus asmeniniai santykiai. Tai
puikus metas įvertinti, ar su mylimu
žmogumi jaučiatės visiškai laimingi.
Jeigu ne, stebėkite Visatos ženklus. Jie
padės susivokti, ką toliau daryti.

į finansinius reikalus. Analizuosite
savo galimybes užsidirbti papildomai,
svarstysite, kur galėtumėte sutaupyti
ir kaip investuoti. Net jeigu kol kas
nežinote visų reikiamų atsakymų, nemindžikuokite vietoje ir drąsiai ženkite pirmąjį žingsnį. Nė nepajusite,
kaip visos detalės greitai stos į savas
vietas. Prasidėjus savaitgaliui imsite
stokoti vidinės motyvacijos, todėl
būtų neprošal pergalvoti dalykus, kurie jus įkvepia. Galbūt padėtų atviras
pašnekesys su geru bičiuliu?

Jautis (04.21–05.21)

Skorpionas (10.24–11.22)

Visata lems, kad šią savaitę išskirtinai
daug dėmesio skirsite santykiams su
artimais žmonėmis. Tai puikus metas
kalbėtis apie nepatogius dalykus, spręsti
įsisenėjusias problemas ir diskutuoti apie
bendras ateities perspektyvas. Nesijaudinkite, reikiamu metu planetos padės
tinkamai sudėlioti mintis, tad būkite tikri,
kad jūsų atvirumas atsipirks su kaupu!
Nuo penktadienio teks labiau pasirūpinti
sveikatos reikalais. Pagalvokite, ar darote
pakankamai, kad kasdien galėtumėte
pasidžiaugti savo puikia forma?

Keletą pirmųjų savaitės dienų skirkite
savo hobiams bei naujos informacijos
paieškoms. Dalyvaukite nuotoliniuose
mokymuose, daug skaitykite, naršykite internete jums rūpimomis temomis.
Labai tikėtina, kad įsitrauksite į keletą
komandinių projektų, kurie praturtis jūsų
kasdienybę naujomis idėjomis bei iššūkiais. Išnaudokite šį kūrybišką momentą
maksimaliai! Savaitgalį praleiskite su mylimais artimais žmonėmis. Jeigu kol kas
negalite jų apkabinti, paskambinkite.

Dvyniai (05.22–06.21)

Savaitės pradžioje planetos ragins labiau
susikoncentruoti į savo vidinį pasaulį.
Prisiminkite meditaciją, išeikite į ilgą
pasivaikščiojimą gryname ore. Tai puikus
metas atsipalaiduoti ir pasisemti įkvėpimo naujiems iššūkiams, tačiau tikrai
ne tingėti ant sofos. Nuo penktadienio
planetos ragins jus atidžiau pažvelgti į
santykius su pačiais artimiausiais žmonėmis. Atkreipkite dėmesį į detales – tai
padės praturtinti gyvenimą naujomis
spalvomis.

Savaitės pradžioje planetos ragins jus
suvienyti jėgas su patikimu bičiuliu ar
kolega, kad greičiau pasiektumėte numatytų tikslų. Drąsiai dalinkitės idėjomis,
pinigais ar kitomis priemonėmis. Dabar
lemta pasisekti bet kokiam jungtiniam
projektui! Savaitgalį jūsų link papūs romantikos vėjai. Pagalvokite, kaip galėtumėte paįvairinti savo ir mylimo žmogaus
gyvenimą. Juk net ir socialinių suvaržymų
sąlygomis galima sušildyti mylimojo širdį
malonia staigmena.

Vėžys (06.22–07.22)
Šią savaitę Visata ragins jus susitelkti
į vieną konkretų darbą. Galbūt būtent
to ir trūksta, kad subalansuotumėte šio
mėnesio biudžetą? Dabar turėsite puikią
galimybę iš naujo apsvarstyti savo profesinius pasiekimus, pagalvoti apie tolesnes
galimybes. Jeigu jaučiate, kad pastaruoju
metu einate ne savo keliu, būkite drąsūs
ir net ekonominio sunkmečio akivaizdoje
nebijokite ryžtingų sprendimų. Savaitgalį
prisiminkite seniai matytus draugus, paskambinkite giminaičiams.

Liūtas (07.23–08.23)
Šią savaitę planetos ragins jus susitelkti į
savo gyvenamąją aplinką bei artimiausius
žmones. Turėsite marias laiko apgalvoti,
kas suteikia jūsų gyvenimui saugumo ir
jaukumo. Prisiminkite seniai matytus giminaičius, paskambinkite jiems paplepėti
apie gyvenimiškas smulkmenas. Jeigu
turite galimybę, investuokite į savo gyvenamąją aplinką: susitvarkykite kiemą,
kosmetiškai paremontuokite namus. Planetų paskatinti šeštadienį ir sekmadienį
jausitės ypač energingi, tad tai puikus
metas apgalvoti artimiausius profesinius
ėjimus ir jiems gerai pasiruošti.

Mergelė (08.24–09.23)
Visata lems, kad keletą pirmųjų savaitės
dienų teks daug bendrauti profesiniais
reikalais, o tai taps tikra atgaiva jūsų
sielai. Su malonumu dalinsitės idėjomis, ieškosite naujų bendradarbiavimo
galimybių ir negailėsite laiko siekdami
bendrų tikslų. Puoselėkite santykius su
kolegomis ir tai neabejotinai atsipirks
puikiais darbo rezultatais. Prasidedant
savaitgaliui neprisižadėkite artimiesiems
daugiau nei pajėgsite ištesėti. Kad ir kokiu ritmu dabar gyvenate, privalote skirti
laiko vien tik savo poreikiams.

Svarstyklės (09.24–10.23)
Savaitės pradžioje būsite susitelkę

Šaulys (11.23–12.21)

Ožiaragis (12.22–01.20)
Keletą pirmųjų savaitės dienų svarstysite, kaip galėtumėte pristatyti savo
talentus platesnei klausytojų auditorijai.
Visata ragins nesėdėti vietoje ir plėsti
akiratį, todėl praleisite valandų valandas skaitydami, žiūrėdami įkvepiančius
filmus ar dalyvaudami nuotoliniuose mokymuose. Kuo labiau būsite pasirengę
peržengti savo komforto zonos ribas,
tuo daugiau galimybių atsivers prieš
jūsų akis. Savaitgalį atsipalaiduokite ir
paprasčiausiai mėgaukitės gyvenimu:
pasidžiaukite gurmanišku maistu, pasiklausykite mėgstamos muzikos, išeikite
pasivaikščioti.

Vandenis (01.21–02.19)
Visata lems, kad šią savaitę būsite nusiteikę ypač romantiškai, nestokosite
optimizmo bei kur kas atviriau kalbėsite
apie savo jausmus. Tai puikus metas puoselėti šeimos židinį, skirti daugiau laiko
mylimam žmogui ir vaikams, jeigu tokių
turite. Savaitgalį planetos paskatins jus
savikritiškai įvertinti kai kuriuos siekius.
Vardan ko visa tai darote? Asmeninio pasitenkinimo ar kitų žmonių pripažinimo?
Išsiaiškinkite savo tikruosius motyvus.
Tai padės tobulėti ir greičiau priartėti
prie savo svajonių!

Žuvys (02.20–03.20)
Planetų padėtis dangaus skliaute lems,
kad savaitės pradžia bus ypač palanki
aptarti karjeros perspektyvas su autoritetingais žmonėmis. Nepaisant Covid-19
apsunkintos kasdienybės, dabar nesunkiai įrodysite aplinkiniams savo profesinę
vertę, spinduliuosite pasitikėjimu bei
sukauptomis žiniomis. Jeigu svajojate apie didesnį atlyginimą ar daugiau
atsakomybės reikalaujančias pareigas
– drąsiai to siekite. Nuo penktadienio
planetos ragins labiau susikoncentruoti
į sveikatos reikalus. Neužmirškite išeiti
pasivaikščioti, sveikai maitintis ir gerai
iššimiegoti!

PA RD UODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

ūkinis pastatas, svirnas, du garažai, galima papildomai pirkti
10 ha žemės).
Tel. 8 614 04094.

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

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

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

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

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

GYVULIAI

avis.
•Tel.•Ėringas
8 642 07624.
•Tel.•Avį8 612skersti.
64506.
avis.
•Tel.•Ėringas
8 686 56949.

AUGALAI

,,Vineta“ veislės
paskirties
•žemės
•Rekreacinės
•bulves.
•Šviežias
sklypą šalia ežero (iki
Pristatome į namus.

••

vandens apie 50 m, sklypą iš
vienos pusės riboja kelias, iš
dviejų pusių juosia natūralus
griovys, įtekantis į ežerą, gražus vaizdas, patogus privažiavimas), kaina 12 000 Eur.
Tel. 8 686 70841.

••

sandėlį
•Nemajūnų
•Grūdų pikiavimo
k. (su grūdų pikiašieno rulonus.
•Tel.•Sausus
8 686 56949.
vimo malūnu arba atskirai),

••

Sklypą namo statybai Lazdijų mieste.
Tel. 8 686 70841.
Sodo namelį bendrijoje
„Baltasis“ (11 a žemės).
Tel. 8 656 12800.
Namą su 15 a sklypu 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.

kaina sutartinė.
Tel. 8 698 78040.

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

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

sklypą namo
•statybai
•ŽemėsLazdijų
mieste (30

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

MALKOS, MALKOS,
MALKOS,

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

Tel. 8 657 88458.

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

labradorito akmens
ha žemės ūkio pa•skirties
•3,73 sklypą
•plokštes
•Pigiai Lazdijuose.
Žeimių kaime,
Varėnos r. sav.
Tel. 8 682 26525.

Tel. 8 686 70841.

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

Tel. 8 614 56206.

Sodybą Lazdijų r. sav.
N. Kirsnos kaime. Sodyba
prižiūrėta, galima gyventi
iš karto. Namas mūrinis,
2 aukštų, 5 kambarių, su
baldais ir buitine technika,
šildomas kietu kuru (vietinis
centrinis šildymas), komunalinis vandentiekis. Sodyboje
yra ūkiniai pastatai, garažas,
šulinys, prižiūrėtas sodas ir
aplinka, 45 arai dirbamos
žemės. Šalia galima įsigyti 7
ha žemės.
Tel. 8 611 50514.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

••

Lengvojo automobilio
priekabą.
Tel. 8 698 78040.

– kioską.
•Tel.•Pigiai
8 698 78040.
televizorių LG,
•51•cmKineskopinį
įstrižainė, kaina 12 Eur,

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

PE R K A
NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

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

••
m. „WV Golf 3“ skar•dinių•1997ratlankių
••Žemę. Atsiskaitau iš karto.
R14 gaubtus, 4 Tel. 8 614 80988.
vnt. po 2 Eur,
Brangiai įvairaus amžiaus
•
•
miškus:
jaunuolynus, bręstanir
plastikines
slenksčio
••
„Opel Zafira“ dalimis.
Tel. 8 667 23693.

juostas po 10 Eur.
Tel. 8 654 87148.

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

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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Asmeniniai skelbimai nemokamai !!!

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

laužo supirkimas:
žemės ūkio
•juodojo
•Metalometalo
•paskirties
•Išsinuomočiau
laužas – 160–
žemės. Gali būti

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

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.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

NU O MA

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

SIŪLO

žemės ūkio
•techniką:
•Bet kokiątraktorių,
priekabą,

••

įvairių mar•kių•Superkame
automobilius: „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.

automobilių
•supirkimas.
•Visų markių
Gali būti nevažiuo-

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

JAWA, IZH arba
•DNEPR.
•Motociklą
Tel. 8 668 63253.

GYVULIAI

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

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

••

Išnuomoju arba parduodu
gamybines sandėliavimo patalpas Radvilų g., Veisiejuose.
Tel. 8 698 78040.

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

Tel. 8 688 80688.

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

PA SL AUGOS

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

visus vidaus ap•dailos
•Atliekame
darbus. Tel. 8 623 00597.
dažau bei galiu
•dirbti
•Glaistau,
kitus statybinius darbus.

se, 15 kv. m, I aukštas.
Tel. 8 698 78040.

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

„JUODELIAI“ SAMDO!!!

••

gamyba ir montavimas.
Tel. 8 678 29667.

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

įvairių specialybių /
pareigybių
darbuotojus / as

AUTOSERVISAS

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

Prekiaujame šviežiomis „Vineta“ veislės bulvėmis

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

8 695 94884

Turistų g. 27, Lazdijai

KITI
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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.

gamybos patirtis. Tel. 8 682 62195.

stogus iš savo ir
•užsakovo
•Dengiame
medžiagų. Lankstinių

pienines melžiamas karves arba
visą bandą. Tel. 8 625 93679.

Brangiai perkame
miškus visoje Lietuvoje!

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 5953/0002:41),
esančio Kapčiamiesčio sen. Macevičių k., savininko J. S. turto
paveldėtojus, kad UAB „Tikslinta“ matininkas Tomas Klenauskas
(kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1244) 2020-11-17 11 val.
vykdys žemės sklypo Nr. 315, esančio Lazdijų r. sav. Kapčiamiesčio sen. Macevičių k., ribų ženklinimo darbus. Prireikus
išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB „Tikslinta“
adresu: R. Kalantos g. 34, 208 kab., Kaunas, el. paštu klenauskas@gmail.com arba telefonu 8 699 54565.

tiek sunkiai prieinamose teritorijose ir kapuose. Tel. 8 627 49416.

IEŠKO

arba telyčią nuo 6
•mėn.•Veršelį
iki 3 metų auginti. Taip pat

pianiną.
•Tel.•Naudotą
8 659 60507.

Nuoširdžiai užjaučiame Vincą ir Nijolę Adomavičius dėl
mylimo sūnaus mirties.
UAB „Dzūkų žinių“ kolektyvas

komercines admi- ••Gaminame duris namams, ūki•nistracines
•Nuomojupatalpas
Lazdijuoniams pastatams, laiptus, 28 metai

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

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

išsinuomočiau
•žemės
•Brangiai
Krosnos, Šeštokų sen.

betono maišyklę.
•Tel.•Nuomoju
8 614 56206.
Tel. 8 622 60230.
nestandar•tinio•Išnuomojamas
••Greitai ir kokybiškai išpjaunaišplanavimo butas Lazdijų me medžius tiek gyvenamosiose,

– galvijus
•aukščiausiomis
•Įmonė tiesiogiai
ŽŪKB „Kreke-

superka karves, bu•lius•Įmonė
ir telyčias AB „Krekenavos

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą dėl mylimo
sūnaus mirties nuoširdžiai užjaučiame Vincą ir Nijolę
Adomavičius.
Artūras ir Lina Margeliai

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

ier
pop

Prenumerata priimama ir
internetu
Konferenciniais
www.prenumerata.lt
bloknotais

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

Leidėjas UAB „Dzūkų žinios“
Nepriklausomybės a. 4, Lazdijai
Tiražas 3000 vnt.
Redakcijos tel.: (8 318) 52260,
TELE2 8 670 38882
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El. p. dzukuzinios@gmail.com

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

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

