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Nepatiko seniūnaitis R. Vaškevičius, trys iš B raidės pasiskundė 
Direktorė patenkino Beniaus, Benono ir Bronislavos skundus. Vykdys naujus rinkimus? 
Vytautas Šeštokas 

K
učiūnų seniū-
nijoje toliau 
verda aistros 
dėl seniūnaičio 
rinkimų, vyku-
sių dar rugpjū-

čio 30 dieną. Priminsime, kad 
tą dieną gyventojų susirinkime 
Kučiūnų seniūnaitis buvo renka-
mas iš dviejų kandidatų – Rimo 
Vaškevičiaus, kuris iki šiol užėmė 
šias pareigas, ir Dariaus Dapkūno. 
Tuomet paprastu balsavimo būdu, 
rankų pakėlimu, už R. Vaškevi-
čių balsavo 26 žmonės, o už D. 
Dapkūną – 20, dar keli susilaikė. 
Tačiau po šio susirinkimo rajono 
savivaldybės administracija gavo 
keletą skundų dėl rinkimų tvarkos 
pažeidimų. Savivaldybėje sudary-
ta komisija, kuriai pirmininkavo 
savivaldybės administracijos di-
rektoriaus pavaduotojas Saulius 
Petrauskas, išnagrinėjusi šiuos 
skundus pripažino juos pagrįs-
tais ir pasiūlė rajono savivaldybės 
administracijos direktorei Ilonai 
Šaparauskienei nepatvirtinti šių 
rinkimų rezultatų. Direktorė rug-
pjūčio 13 dieną įsakymu pripaži-
no Lazdijų rajono savivaldybės 
Kučiūnų seniūnijos Kučiūnų se-
niūnaitijos seniūnaičio rinkimų 
rezultatus negaliojančiais. 

Įvyko atvejis, neturintis prece-
dento, – pirmą kartą rajono isto-
rijoje pripažinti negaliojančiais 
seniūnaičio rinkimų rezultatai. 

Būtent toks rajono savivaldy-
bės vadovų sprendimas ir papikti-
no dalį Kučiūnų gyventojų, kurie 
mano, kad užsitraukė nemalonę 
tik dėl to, kad išrinktas kandida-
tas nepatiko rajono savivaldybės 
vadovams. Balsus šiame seniū-
naičio rinkimų susirinkime skai-
čiavusi Vilma Dobilienė teigė, 
kad šiuo metu Kučiūnų gyven-
tojai nepatenkinti direktorės įsa-
kymu pripažinti negaliojančiais 
seniūnaičio rinkimų rezultatus, 
renka parašus ir kreipsis į rajono 
savivaldybės tarybą. „Mes nesie-
kiame jų surinkti kuo daugiau, 
tačiau norime, kad mus išgirstų 
ir neignoruotų mūsų nuomonės. 
Aš tikrai nei už vieną, nei už kitą 
kandidatą, nieko nepažeidžiau. O 
jeigu kažkas pažeidė tas rinkimų 
procedūras, tegul ir atsako. Mano 
giliu įsitikinimu, pati seniūnė turi 
eiti pas valdžią ir ginti žmonių 
interesą, kad rinkimai būtų tei-
sėti, ji turėjo detaliau išsiaiškinti 
rinkimų procedūras, juk seniūnė 
atsakinga už rinkimus. Nematau 
čia jokios kaltės seniūnijos dar-
buotojos Nijolės Vaškevičienės,  

Panaikinus Kučiūnų seniūnaičių balsavimo rezultatus R. Vaškevičius seniūnaičiu netapo.



2 Dzūkų žinios Nr. 38 / 2019 09 19 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt

SavaitėS komentaraS  
Naujas politinis sezonas prasidėjo vienos Seimo frakcijos žlugimu

Algimantas Mikelionis
Praėjusią savaitę prasidėjo Seimo 
rudens sesija, o kartu ir naujas 
politinis sezonas. Sakoma, kad 
gera pradžia pusė darbo. Remian-
tis šiuo posakiu turbūt galima 
teigti, kad bloga ar kokia nors 
skandalinga pradžia irgi nulemia 
tolimesnius darbus. Šį kartą vos 
Seimo nariams sugiedojus „Tau-
tišką giesmę“ ir prisėdus spaudyti 
mygtukų, driokstelėjo taip, kad 
maža tikrai nepasirodė. 

Toks triukšmas kilo ne šiaip 
dėl kokio nors nieko ar smulkme-
nos – subyrėjo viena valdančiųjų 
„Tvarkos ir teisingumo“ frakcija. 
Jai žlugus „tvarkiečių“ lyderis ir 
Seimo vicepirmininkas R. Že-
maitaitis liko visiškai vienas. Ži-
noma, toks įvykis dar nereiškia, 
kad jau nebegalioja valdančiosios 
koalicijos sutartis, kuri galioja ne 
tarp Seimo frakcijų, o partijų.

Jau praeitą ketvirtadienį buvo 

pranešta, kad įkurta nauja frak-
cija „Lietuvos gerovei“. Joje at-
sidūrė pabėgėliai „tvarkiečiai“ ir 
dar keli politiniai perėjūnai, bet 
šią frakciją tesudaro vos septyni 
Seimo nariai. Kodėl į ją nepa-
noro perbėgti kiti Seimo nariai? 
Priežastys įvairios: vieni gal ne-
buvo pakviesti, kiti pakviesti, bet 
nenusiėmus kepurės, treti norėjo 
iš anksto garantuoto posto ar tik 
šiaip kokios nors šiltos kėdės.

Prie suskilusios geldos liko 
buvęs „Tvarkos ir teisingumo“ 
frakcijos lyderis R. Žemaitaitis. 
Jis iš pradžių bandė juokauti, kad 
kiekvieną dieną turėdavo anksti 
keltis ir vykti į Seimą masažuoti 
savo frakcijos senukų ir tinkamai 
paruošti juos darbui. Vis dėlto 
reikia pripažinti, kad šis politikas 
tesirūpina savimi ir savo vaidme-
niu valdžioje ir buvo vienvaldis 
frakcijos lyderis.

Nors dabartinis frakcijos „Lie-
tuvos gerovei“ lyderis V. Kam-
blevičius susirūpinusiu veidu 
kalba, kad šis politinis derinys 
sukurtas tik dėl Lietuvos gerovės, 
jo žodžiais galima abejoti. Šis 
politikas net giedodamas „Tautiš-
ką giesmę“ žodžius: „tegul dirba 
tavo naudai ir žmonių gėrybei“ 
galėtų pakeisti į „tegul dirba mūsų 
naudai, frakcijos gėrybei“. Turbūt 

pastaruoju atveju jis būtų labiau 
teisus nei pirmuoju.

Iš kitos pusės galima kažkiek 
suprasti ir naujos frakcijos po-
litikus, pabėgusius iš „Tvarkos 
ir teisingumo“ frakcijos. Nors 
„tvarkiečių“ partija ir priklausė 
valdančiajai koalicijai, iš to šios 
frakcijos Seime nariams nebuvo 
jokios naudos. Nors R. Žemai-
taitis lipo ant scenos ir suplėšė 
ne vienerius marškinius ant savo 
krūtinės ir vis žadėjo išsiderėti 
partijai net kokio ministro postą, 
jam nepavyko nieko išpešti. Žino-
ma, pats jis neblogai gyvavo bū-
damas Seimo vicepirmininku.

Nors R. Karbauskis iš karto 
pareiškė, kad nauja Seimo frak-
cija negali tikėtis būti priimta į 
valdančiąją dauguma, bet be jos 
balsų vargu ar jis apsieis. Be to, 
pačiam R. Karbauskiui, ko gero, 
net būtų lengviau manipuliuo-
ti buvusių bendražygių balsais. 
Įdomus ir paties R. Žemaitaičio 
likimas. Logiškai mąstant dabar 
jis turėtų netekti šiltos Seimo vi-
cepirmininko kėdės, o ji turėtų 
būti atiduota naujos frakcijos 
lyderiui, bet to nebus, kol nauja 
frakcija nepriklausys valdančiajai 
daugumai.

Kaip ten bebūtų, visų laukia 
įdomus naujas politinis sezonas 

Adomo Žilinsko piešinys.

su įvairiais skandalais, perbėgi-
mais, demaskavimais ir kitomis 
peripetijomis. Kitaip ir būti nega-

li, nes kiek daugiau kaip po metų 
Lietuvą sudrebins nauji Seimo 
rinkimai.•

Mainų punktams pasiūlyta beveik šimtas vardų. Kuris geriausias? 
Kaip pavadinti atliekų 
surinkimo aikštelėse 
veikiančius daiktų mainų 
paviljonus? To paklausęs 
ir šių punktų pavadini-
mo parinkimo konkursą 
paskelbęs Alytaus regiono 
atliekų tvarkymo centras 
(ARATC) sulaukė beveik 
šimto pasiūlymų. 

„Labai džiugu, kad žmonės taip 
aktyviai dalyvavo konkurse ir 
teikė pasiūlymus. Tai rodo, kad 
jiems rūpi atliekų tvarkymo 
sistema ir vis daugiau žmonių 
suvokia, jog jie yra ne tik šios 
sistemos dalyviai, bet ir jos kū-
rėjai“, – sakė ARATC direktorius 
Algirdas Reipas. 

Daiktų mainų punktai, prieš 
metus įrengti visose Alytaus re-
giono atliekų tvarkymo centro 
eksploatuojamose didelių ga-
baritų ir kitų atliekų surinkimo 
aikštelėse, labai greitai išpopu-
liarėjo. Vieni žmonės čia atneša 
dar gerus, bet jiems nereikalingais 
tapusius daiktus, kiti ateina rei-
kiamų daiktų pasiieškoti, o radę 
juos pasiima. 

Tačiau į šiuos punktus patenka 
ir nemažai tokių daiktų, kuriuos 
reikia sutaisyti, sutvarkyti, kad jie 
būtų tinkami tolesniam naudoji-
mui. Tai bus daroma netrukus, 
jau šį rudenį duris atversiančiame 
daiktų paruošimo pakartotiniam 
naudojimui centre. 

Kaip šis centras ir savotiški jo 
padaliniai – daiktų mainų punktai 
– vadinsis? Konkursui savo pava-

Daiktų paruošimo pakartotiniam naudojimui centras – dar be pavadinimo. Išrinkime jam vardą! (ARATC nuotr.)

dinimų variantus teikę gyventojai 
stebino išradingumu, kūrybingu-
mu ir šmaikštumu. 

„Daiktynė“, „Keitukas“, 
„D‘Alytaus“, „D taškas“, „Antrasis 
šansas“, „Prisikėlimas“, „seNau-
ja“, „Mainytuvė“, „Rakandų skū-
nė“, „Sukasi ratu“, „Darbštukai“, 
„Sendaikčių prikėlimo centras“, 
„Mūsų turtai“, „Svajonių arka“, 
„Ragažė“, „Už ačiū“, „Kuparas“, 
„Taškas“, „Ačiū ir prašau“, „Nauja 

pradžia“, „VĖL“ ir daugybė ki-
tokių pavadinimų variantų buvo 
pasiūlyta konkurso metu.   

Visus pasiūlytus variantus 
apsvarsčiusi vardo parinkimo 
komisija išrinko 3 labiausiai rei-
kalavimus atitinkančius pavadi-
nimų variantus, o galutinį žodį 
kviečia tarti gyventojus balsuo-
jant už jiems labiausiai patinkantį 
pavadinimą. Balsavimui teikiami 
šie mainų punktų pavadinimai: 

„TikoTiks“, „PakartOK“, „Mai-
nukas“. 

„Mainų punktai – žmonėms 
skirti objektai. Jų pavadinimas 
turi būti priimtinas daugeliui, 
todėl kviečiame gyventojus būti 
aktyvius ir balsuoti už labiausiai 
patinkantį vieną iš trijų komisi-
jos atrinktų variantų“, – kviečia 
ARATC Pakartotinio naudojimo 
padalinio vadovė Agnė Jučie-
nė. 

Ji primena: vardo, kuris surinks 
daugiausiai balsų, autoriui bus 
įteikta speciali ARATC dovana 
– ekologinė edukacija. 

Balsuoti už labiausiai Jums pa-
tinkantį vieną iš trijų vardų gali-
ma internetu, atsidarius žemiau 
esančią nuorodą. Balsavimas 
vyksta iki rugsėjo 25 dienos. 

https://apklausa.lt/f/daiktu-
mainu-punktu-pavadinimo-rin-
kimai-9mp8f79.fullpage.•
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R. Miliūtė – Lietuvos radijo ir televizijos žurnalistė, redaktorė, laidų vedėja.

Socialiniuose tinkluose — žinomos žurnalistės kirtis Lazdijų merei
Viešojoje erdvėje vis dar 
nerimsta aistros dėl Laz-
dijų merės Ausmos Miš-
kinienės komandiruotės į 
Jungtines Amerikos Valsti-
jas. Prieš kelionę internau-
tai socialiniuose tinkluose 
diskutavo dėl kelionės 
tikslingumo ir jai skiriamų 
savivaldybės biudžeto pi-
nigų, o po kelionės sociali-
niuose tinkluose atsirado 
žinomos žurnalistės Ritos 
Miliūtės pastabos dėl neva 
merės pateiktos netikslios 
informacijos apie šios ke-
lionės įspūdžius. 

Ne pirmą kartą socialiniuose 
tinkluose apie Lazdijų merę 
pasisakanti Lietuvos televizijos 
ir „Laisvės TV“ žurnalistė Rita 
Miliūtė savo socialinio tinklo 
paskyroje prieš keletą dienų iš-
platino tekstą, kuriame suabejojo 
A. Miškinienės pateikta informa-
cija apie lietuvių kilmės politiką, 
su kuriuo merė buvo susitikusi 
kelionės JAV metu. 

Po kelionės merė, dalindamasi 
savo įspūdžiais, pasakojo apie tai, 
kad kartu į Ameriką vykęs Taura-
gės meras inicijavo susitikimą su 
JAV lietuviu Sauliumi Anužiu. Jis, 
anot merės, buvo išrinktas į Senatą, 
vadovavo partijai, buvo pirmas Se-
nato pirmininko pavaduotojas. 

Perskaičiusi šią A. Miškinie-
nės viešojoje erdvėje išplatintą 
informaciją, į tai sureagavo žur-
nalistė R. Miliūtė ir išplatino savo 
pastabas socialiniuose tinkluose. 
Savo FB paskyroje ji parašė (kal-
ba šiame ir kituose komentaruose 
netaisyta):

„Jauni LT politikos profesio-
nalai važiuoja tobulėti į svetimas 
šalis. Lazdijų merė su kolegomis 
iš 7 savivaldybių taip nuvažiavo 
į US. Grįždama papasakojo, ką 
veikė ir su kuo susitiko.

Tarp sutiktųjų ji mini Amerikos 
lietuvį Saulių Anužį. Tarp merės 
čia paminėtų faktų apie jį tei-

singas yra tiktai tas, kad Saulius 
daug metų dalyvauja politinėje 
veikloje. Neneigiant Lietuvos 
garbės konsulo Michigane akty-
vumo lietuviškuose reikaluose, p. 
Anužis niekada nebuvo išrinktas 
į US Senatą, tad negalėjo būti ir 
vicepirmininku. Niekada neva-
dovavo Respublikonų partijai to-
liau Michigano (bandė du kartus, 
paramą jam buvo pareiškęs Tea 
Party kūrėjas Judson Phillips po 
to, kai Sarah Palin nenorėjo, bet 
šito buvo per mažai).

Taip skleidžiami alternatyvūs 
faktai. Tarp priežasčių du vari-
antai – arba Lazdijų merę nuo 
LVŽS kažkas apgavo, arba pa-
siklydo vertime. 

Kadangi tikiu, kad melagių 
stažuotės programoje nebuvo, 
kelionės į Ameriką Lazdijams 
atnešta nauda įtikinėkit save 
patys.“

Į šį žurnalistės komentarą ne-
truko sureaguoti jos kolegos ir 
kiti internautai. Ypač aštrus, o 
jam tai būdinga, buvo žinomo 
apžvalgininko Rimvydo Valatkos 
komentaras: 

„Dievulėliau aukštielninkas, 
ar ne pigiau būtų tuos LVŽS 
Lazdijų „politikus“ apmokyti 
naudotis Google paieška, o ne 
paleisti į Ameriką durnių šitaip 
volioti?“

Kitas internautas, reaguodamas 
į R. Miliūtės „postą“, svarstė apie 
tai, kas atsitinka, kai norima būti 
svarbiu.

„Bendraujant su amerikie-
čiais, aš pastebėdavau tokį ben-
drą bruožą. Jie labai mėgsta 
pabrėžti, kad jie kažkokiuose 
tai klubuose ar sueigose būna 
kartu ar sutinka ten kokia nors 
įžymybę. Tai lik tai susitapatina 
su juo ir patys tampa svarbesni? 
Man atrodydavo tai juokingai? 
Čia panašiai kaip pas manę bū-
davo vaikystėje. Norint patekti į 
stadioną, mes vaikėzai prie vartų 
laukdavome ateinančių futbo-
lininkų, prašydavome leisti pa-

nešti jų lagaminėlius, nes tada 
mus su juo įleisdavo be bilieto 
ir mes labai tuo didžiuodavomės 
prieš tuos kuriems nepasisekė ir 
reikėjo lipti per tvorą!!!??“

Keista, tačiau iki vakar popietės 
prie šio R. Miliūtės įrašo vis dar 
nebuvo Lazdijų merės atsakymo, 
A. Miškinienė paprastai labai 
greitai ir emocingai reaguoja į 
viešojoje erdvėje jos atžvilgiu 
pareikštas pastabas. 

Prieš keletą mėnesių, kai R. Mi-
liūtė socialiniuose tinkluose ste-
bėjosi, kodėl Lazdijų vaikų gero-
vės centras „Židinys“, nusprendęs 
pirkti automobilį, viešųjų pirki-
mų sąlygose nurodė automobilių 

spalvas, kurių nepageidauja, į tai 
akimirksniu sureagavo A. Miš-
kinienė. 

Ji iškart tapo R. Miliūtės FB 
drauge ir pranešė, kad automo-
bilio viešųjų pirkimų sąlygos bus 
pakeistos. 

„Dzūkų žinios“ vakar merės 
paklausė, kokia jos nuomonė apie 
R. Miliūtės pastabas socialiniuose 
tinkluose dėl pateiktų neteisingų 
faktų apie S. Anužį. Taip pat me-
rės klausėme, iš kur ji gavo klai-
dingą informaciją apie šį lietuvių 
kilmės JAV politiką. 

Pateikiame merės atsakymą: 
„Manau, kad mano įraše 

socialiniame tinkle klaidą pa-

stebėjusi R. Miliūtė yra profe-
sionali žurnalistė. Pripažįstu, 
kad, skubėdama dalintis įspū-
džiais iš JAV prieš sugrįždama 
į Lietuvą, nepatikrinau faktų 
apie tekste minimus asmenis. 
Suklydau. Nors klaidą tekste 
ištaisiau, situacija nemaloni. 
Kaip kažkada po nederamo 
posto Facebook yra rašęs ži-
nomas žurnalistas, žmogaus 
didžiausias priešas yra jo lie-
žuvis. Įprastai kalbu ir rašau 
atsakingai ir apgalvotai, tačiau 
dabartinėje situacijoje šis po-
sakis man labai tinka. Ateityje 
būsiu atidesnė.“•
„Dzūkų žinių“ informacija

Nepatiko seniūnaitis R. Vaškevičius, trys iš B raidės pasiskundė 
Direktorė patenkino Beniaus, Benono ir Bronislavos skundus. Vykdys naujus rinkimus? 
kurios vyras kandidatavo šiuose 
rinkimuose. Ji, mano žiniomis, 
netgi susilaikė ir nebalsavo už 
savo vyro kandidatūrą, nors įs-
tatyminę teisę turėjo ir galėjo 
balsuoti. Tačiau galvoju, jeigu 
būtų išrinktas kitas kandidatas, 
gal tada nebūtų savivaldybė ga-
vusi skundų, nebūtų kilęs toks 
triukšmas. Dabar gi išlindo nepa-
tenkintų balsai“, – mąstė balsus 
skaičiavusi V. Dobilienė.

Tuo tarpu rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus pa-
vaduotojas S. Petrauskas, kuris 
vadovavo komisijai, svarsčiu-
siai gautus skundus dėl padarytų 
pažeidimų Kučiūnų seniūnijoje 
seniūnaičio rinkimų metu, sakė, 
jog visų pirma už seniūnaičių rin-
kimų vykdymą atsako  seniūnija. 
„Pirma, jeigu seniūnaičių rinkimai 

būtų vykdomi pagal rajono savi-
valdybės tarybos nustatytą tvarką, 
mes nebūtume gavę skundų ir ne-
būtų panaikinti rezultatai. Dabar 
gi įvyko šiokių tokių kuriozų, kai 
žmona dirba seniūnijoje, sekreto-
riauja susirinkimui, pasirašo ant 
susirinkimo protokolo, o vyras 
kandidatuoja užimti seniūnaičio 
pareigas. Komisija čia ir įžvelgė 
viešų ir privačių interesų derini-
mo įstatymo pažeidimus. Padaryta 
akivaizdi klaida ir dėl to, kad vyras 
yra vienas iš pretendentų, N. Vaš-
kevičienė negalėjo sekretoriauti 
šiam susirinkimui, o susirinkimas 
galėjo išrinkti kitą žmogų. Manau, 
tai nesunku buvo padaryti. Antra, 
seniūnaičio rinkimų procedūra 
buvo pažeista dar ir dėl to, kad 
šiame susirinkime išrinkta susi-
rinkimo pirmininke seniūnė Lina 
Marcinkevičienė, o sekretore jau 

minėta N. Vaškevičienė, kurios ir 
pasirašė balsų skaičiavimo proto-
kolą, o kas skaičiavo šiuos balsus, 
protokole nėra įrašyta ir tai neat-
sispindi. Taigi neaišku, ar buvo 
išrinkta ta balsų skaičiavimo ko-
misija, ar jeigu išrinkta, tai kodėl 
neužprotokoluota. Atskiro balsų 
skaičiavimo protokolo nėra, tuo-
met kyla klausimas, kas tuos bal-
sus skaičiavo ir kaip tai patikrinti. 
Komisija tokias išvadas pateikė 
direktorei, kuri remdamasi jomis ir 
paskelbė šiuos rinkimus negalio-
jančiais“, – sakė administracijos 
direktoriaus pavaduotojas.

Paklaustas, kada bus organi-
zuojami kiti seniūnaičio rinkimai 
Kūčiūnuose, S. Petrauskas sakė, 
kad tuomet, kai sugrįš iš atostogų 
seniūnė L. Marcinkevičienė. Sa-
vivaldybės direktoriaus pavaduo-
tojas teigė kol kas negirdėjęs apie 

tai, kad nepatenkinti seniūnaičio 
rinkimų rezultatų panaikinimu 
Kučiūnų gyventojai renka parašus 
ir kreipsis į rajono savivaldybės 
tarybą. „Jų teisė tai daryti ir gavę 
tokį skundą spręsime, svarstysi-
me, ką daryti. Galiu tik pasakyti, 
kad šis atvejis yra išskirtinis, iš 
kitų seniūnijų skundų dėl seniū-
naičių rinkimų nesame gavę“, – 
sakė S. Petrauskas.

Vakar telefonu užkalbinta Ku-
čiūnų seniūnė Lina Marcinkevi-
čienė teigė, kad šiuo metu atos-
togauja ir nežinanti, kas vyksta 
seniūnijoje. „Noriu pailsėti nuo 
darbo ir nudirbti visus rudeni-
nius namų ūkio darbus“, – sakė 
seniūnė.

Tuo tarpu Kučiūnų seniūnijoje 
šiuo metu laikinai einanti seniū-
nės pareigas specialistė V. Vaš-
kevičienė tvirtino, kad iš tiesų 

pasirašė ant susirinkimo, kuriame 
buvo renkamas seniūnaitis, proto-
kolo. „Tačiau aš nei agitavau už 
savo vyrą, nei ką. Taip, skelbimų 
lentoje informaciją, kad vyks se-
niūnaičių rinkimai Kučiūnuose, 
iškabinau aš, tačiau tame skelbi-
me nebuvo kandidatų pavardžių. 
Pagal seniūnijos specialistės pa-
reigybes aš turėjau atlikti tokį dar-
bą, kaip ir kitus. Kiek prisimenu, 
žmonės atvykę į susirinkimą rink-
ti seniūnaičio patys užsiregistravo 
ir pasirašė dalyvių lape. Taip pat 
susirinkime iš dalyvavusių buvo 
išrinktos dvi moterys, kurios skai-
čiavo balsus, tačiau aš nežinau, ar 
jos buvo įrašytos į protokolą, kad 
tai darė, ar ne. Aš nežinau, gal 
ir nebūtų kilęs šitas triukšmas, 
jeigu aš nebūčiau pasirašiusi to 
protokolo kaip sekretorė“, – sakė 
V. Vaškevičienė.•

»Atkelta iš 1 psl. 
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Į savivaldybės kabinetus beldžiasi kėdžių perstumdymo vajus
Jau praėjo penki mėne-
siai, kai Lazdijuose dirba 
naujoji rajono valdžia. 
Teisybės vardan reiktų 
pastebėti, kad didesnių 
permainų rajone neįvyko. 
Gal koks stebuklas įvyks, 
kai bus atlikta savivaldybės 
administracijos struktūros 
reforma? Gal senoji struk-
tūra trukdo permainoms 
ir proveržiui? Jau spalio 
1 dieną prasidės savival-
dybės administracijos 
skyrių pertvarka. Gal po 
pertvarkos įvyks stebuklas 
ir naujieji skyrių vadovai 
savivaldybės darbą pakels į 
kitą lygį? 

Skyrių buS mažiau
Šiuo metu Lazdijų rajono savi-
valdybės administracijoje yra 15 
skyrių. Jei palyginsime analogiš-
kas regiono savivaldybes, tai Va-
rėnos savivaldybė turi 15 skyrių, 
Alytaus rajonas – 13 skyrių, tiek 
pat ir Druskininkų savivaldybė. 
Naujojoje Lazdijų rajono savival-
dybės administracijos struktūroje 
liks 12 skyrių.

Pagal reorganizacijos projek-
tą, kuris buvo patvirtintas liepos 
pabaigoje vykusiame tarybos po-
sėdyje, Lazdijų rajono savival-
dybės administracijai pavaldžių 
skyrių skaičius turėtų sumažėti. 
Kai kurie skyriai bus sujungiami, 
kiti naikinami, tik dviejų skyrių 
– Informacinių technologijų ir 
Centralizuoto savivaldybės vi-
daus audito – darbuotojai gali būti 
ramūs, jie į pertvarkos mašiną 
nepateks. 

Planuojama, jog bus panaikin-
tas Civilinės metrikacijos skyrius. 
Jo funkcijas perims naujas Teisės, 
personalo ir civilinės metrikaci-
jos skyrius, sukurtas ant dabar 
veikiančio Juridinio skyriaus 
pamatų. 

Trys dabar veikiantys skyriai – 
Ekonomikos, Finansų ir Vietinio 
ūkio – turėtų būti sujungti į naują 
darinį – Biudžeto, finansų ir turto 

valdymo skyrių. 
Ūkio tarnyba, kuri iki šiol vis 

dar neturėjo vadovo, po reformos 
turėtų atsidurti po Vietinio ūkio 
skyriaus sparnu. 

Šiek tiek pasikeis Socialinės 
paramos skyriaus sudėtis, prie 
jo bus prijungti sveikatos speci-
alistais ir skyriaus pavadinime 
atsiras žodis „sveikata“. Po refor-
mos skyrius vadinsis Socialinės 
paramos ir sveikatos skyriumi. 

Keisis ir Dokumentų ir infor-
macijos skyriaus pavadinimas, 
prasiplės ir skyriaus veikla, nes 
į skyrių bus inkorporuotos vie-
šųjų ryšių specialistų pareigybės, 
kurios šiuo metu priskiriamos 
Švietimo, kultūros ir sporto sky-
riui. Naujasis darinys vadinsis 
Komunikacijos ir dokumentų 
skyriumi. 

Kai kurie skyriai po reformos 
pakeis savo pavadinimus – Žemės 
ūkio ir melioracijos skyrius bus 
perkrikštytas į Kaimo ir žemės 
ūkio plėtros, o Investicijų – į Stra-
teginio planavimo ir investicinių 
projektų valdymo skyrių. 

Kaip buvo konstatuota spren-
dimą dėl administracijos reorga-
nizacijos priėmusiame tarybos 
posėdyje, naujoji Lazdijų rajono 
savivaldybės administracijos 

struktūra buvo sudaroma atlikus 
parengiamąjį darbą – išanalizavus 
nemažos dalies Lietuvos savival-
dybių administracijų struktūras ir 
įvertinus tam tikras analogijas. 

ĮvarDijo reformoS tikSluS
„Dzūkų žinios“ paklausė, ką apie 
po dviejų savaičių prasidėsiančią 
administracijos reformą galvoja 
savivaldybės administracijos di-
rektorė Ilona Šaparauskienė.

– Pagal tarybos sprendimą, 
nuo spalio 1 dienos prasideda sa-
vivaldybės administracijos struk-
tūros reforma. Priminkite, kokie 
svarbiausi šios reformos tikslai 
ir kaip keisis  administracijos 
struktūra.

– Primenu, kad struktūrine savi-
valdybės administracijos pertvar-
ka siekiama didinti savivaldybės  
administracijos veiklos efektyvu-
mą ir skaidrumą, racionaliau nau-
doti materialiuosius, finansinius,  
informacinius ir žmogiškuosius 
išteklius bei mažinti įstaigos val-
dymo kaštus. Šiuo metu savival-
dybėje yra 15 skyrių, po struktū-
ros pakeitimo jų liks 12.

– Kiek žmonių šiuo metu dirba 
savivaldybės administracijoje ir 

kiek jų dirbs po reformos? Kokį 
planuojate reformos ekonominį 
efektą?

– Šiuo metu savivaldybėje re-
aliai dirba 176 darbuotojai. Įgy-
vendinus pertvarką žmogiškieji 
ištekliai bus optimizuojami. Eko-
nominį efektą galėsime komen-
tuoti įgyvendinę pertvarką.

– Kokiu principu bus atrenka-
mi naujų skyrių vedėjai?

– Nauji skyrių vedėjai bus ski-
riami ir informuojami teisės aktų 
nustatyta tvarka, įvertinus sky-
riaus veiklos nuostatus ir pareigy-
bei atitinkančius reikalavimus.

– Kada planuojate išdalinti 
perspėjimo apie atleidimus lape-
lius? Kiek žmonių juos gaus?

– Šiuo metu intensyviai deri-
nami skyrių veiklos nuostatai ir 
pareigybių aprašymai, tad kol kas 
tiksli informacija nėra žinoma.

reformoS eilėje – 
SavivalDybėS ĮStaigoS

– Ar planuojama savivaldybei 
pavaldžių įstaigų struktūros per-
tvarka? Kada ji numatyta?

– Manau, kad racionaliau nau-
doti materialiuosius, finansinius, 
informacinius ir žmogiškuosius 

išteklius bei mažinti valdymo 
kaštus būtina ne tik savivaldybėje, 
bet ir jai pavaldžiose įstaigose.

– Kaip Jums atrodo, ar Lazdi-
juose yra pakankamai kompeten-
tingų žmonių dirbti savivaldybės 
administracijoje?

– Net neabejoju, kad Lazdijų 
rajone gyvena pakankamai kom-
petentingų asmenų, kurie galėtų 
dirbti savivaldybėje.

– Kaip paaiškintumėte pasku-
tinio pusmečio tendenciją – gau-
saus būrio darbuotojų išėjimą iš 
darbo savivaldybėje ir jos kon-
troliuojamose įstaigose? 

– Darbuotojų išėjimo iš darbo 
priežastys įvairios. Vieni surado 
geriau apmokamus darbus ar dar-
bus arčiau gyvenamosios vietos, 
kiti stokojo kompetencijų vykdyti 
jiems pavestas funkcijas. Pasta-
rieji nenorėjo gilintis į jiems pa-
skirtas sritis ir stengtis. Jie rinkosi 
išeiti. Kaip jau yra sakiusi merė, 
buvo ir tokių, kurie gavo atlygini-
mus, bet akivaizdu, kad net patys 
nežinojo, už ką savivaldybėje yra 
atsakingi, ir vos tik pradėjus audi-
tuoti jų veiklą panoro būti atleisti 
kuo greičiau.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Lazdijų r. savivaldybės administracijos 
direktorė I. Šaparauskienė.

Šiuo metu Lazdijų rajono savivaldybės administracijoje yra 15 skyrių. Naujojoje administracijos struktūroje liks 
12 skyrių.

Bedarbių kreivė Lazdijuose vėl ėmė kilti  
Rugpjūčio pradžioje jau 
atrodė, kad ima spręstis 
viena iš didžiausių Lazdijų 
rajono problemų – nedar-
bas, nes liepos mėnesio 
nedarbo lygis Lazdijuose 
jau buvo pasiekęs mūsų 
rajonui neregėtas žemu-
mas ir siekė 11,9 proc., 
tačiau rugsėjį optimizmas 
ėmė blėsti, nes nedarbo 
rodikliai vėl pablogėjo. 
Naujausi statistikos duo-
menys teigia, kad bedarbių 
skaičius Lazdijuose vis dar 
išlieka didžiausias Alytaus 
apskrityje.  

Rugsėjo 1 d. bedarbiai Lazdijuo-
se sudarė 12,3 proc. visų darbin-
gų gyventojų. Tiesa, šis rodiklis, 
lyginant su tuo pačiu praėjusių 
metų laikotarpiu, šiek teik su-
mažėjo, pernai, rugsėjo 1-osios 
duomenimis, Lazdijuose darbo 

neturėjo net 14,1 proc. darbingų 
rajono gyventojų. 

Jei palyginsime Lietuvos ne-
darbo lygį, tai jis pernai ir šiemet 
rugsėjo 1 d. nepakito ir sudarė 
8,2 proc., o Alytaus apskrityje 
šie rodikliai atitinkamai buvo 
9,6 proc. (pernai) ir 9,0 proc. 
(šiemet). 

Stebint, kaip kito nedarbo lygis 
Lazdijų rajone nuo šių metų pra-
džios, verta pastebėti, jog sausio 
mėnesį jis buvo labai aukštas ir 
sudarė  15,5 proc., vasarį – net 
15,7 proc., kovą – 15,3 proc., 
balandį – 14,9 proc., gegužę – 
13,8 proc., o birželį – 13 proc., 
liepos 1 d. – 12,7 proc., rugpjūčio 
1 d. – 11,9 proc. Tokia nedarbo 
lygio dinamika pastebima jau ne 
vienerius metus – žiemą bedarbių 
daugiau, o pavasarį ir vasarą jų 
mažėja, nes tam tikra dalis be-
darbių susiranda įvairių darbų 
pas ūkininkus, laikinai įsidarbina 

pas verslininkus. 
Jei analizuosime Alytaus aps-

krities savivaldybių nedarbo lygį, 
tai šioje srityje geriausia situacija 
visus metus buvo Druskininkų 
savivaldybėje. Čia nedarbo lygis 
žemiausias apskrityje, šių metų 
rugsėjo 1 dieną siekė 7,8 proc., 
šis rodiklis geresnis nei šalies 
nedarbo lygio vidurkis. Tiesa, 
rugsėjo 1 d. netikėtą šuolį padarė 
Varėnos savivaldybė, sumažinusi 
nedarbą iki rekordinio skaičiaus 
– 7,2 proc. 

Neblogai su nedarbu sekasi 
kovoti Alytaus rajono savival-
dybei. Pernai rugsėjo 1 d. šiame 
rajone nedarbas siekė 10,1 proc., 
o šiemet nukrito iki 8,9 proc. 

Alytaus miesto savivaldybėje 
nedarbo lygis šių metų rugsėjo 
1 dieną buvo  9,1 proc., prieš 
metus jis buvo šiek tiek mažes-
nis – 9,0 proc.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Naujausi statistikos duomenys teigia, kad bedarbių skaičius Lazdijuose 
vis dar išlieka didžiausias Alytaus apskrityje. 
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kalba, kaD...
Dzūkai

g Iš darbo planuojama at-
leisti vieną savivaldybės vai-
ruotoją. Valdžiai bus sunku 
pasirinkti kurį. Ar tą, kuris gy-
vena merės kaimynystėje, ar 
kitą, kurio dukra kerpa merę? 
Skausmingas pasirinkimas.
g Visa Lietuva diskutuoja 

apie didesnius atlyginimus, 
bet, pasirodo, ne visiems ak-
tualūs didesni atlyginimai.  
Vienos Lazdijų įstaigos vado-
vė oficialiame susitikime su 
ministru L. Kukuraičiu rėžė iš 
peties: „Ministre, socialinių dar-
buotojų atlyginimai per dideli“. 
Ministras taip ir liko nesupra-
tęs, ar ši vadovė juokauja, ar 
kalba apie Švedijos socialinius 
darbuotojus. 
g Viename vaikų darželyje 

buvo uždraustos įvairiausios 
rinkliavos, bet 1 % proc. „ge-
rovės“ mokesčio iš kiekvieno 
darbuotojo atlyginimo direk-
torė nepanaikino. Įdomu, kaip 
panaudojami šie pinigai?
g Benius intensyviai lankosi 

savivaldybei pavaldžiose įstai-

gose ir moko įstaigų vadovus, 
kaip atlikti etatų mažinimo 
procedūrą rekomenduoda-
mas atsisakyti „neparankių“ 
darbuotojų. Beniau, Beniau, 
lazda turi mažiausiai du galus, 
o Lazdijai – mažas miestas. 
g Kastytis vežėsi savo  meilę 

Jūratę į Baltarusiją papramo-
gauti. Dabar aišku, dėl ko Jū-
ratė  nuolat darbo metu lekia 
į Alytų tvarkytis plaukų.
g Dar rinkimų iliuzijomis 

gyvenantis vienas tarybos 
narys aktyviai agitavo už savo 
kandidatą į Kapčiamiesčio se-
niūnaičius. Vėl nepraėjo. Turbūt 
„betvarkė“ jau pasiekė dugną. 
Nieko, galės ait kartu su savo 
Kapčiamiesčio blondine gry-
bauc, uogauc.•Šioje humoristinėje rubri-
koje minimų įvykių ir asme-
nų sutapimai su tikrove yra 
atsitiktiniai. 

Žinutes galite siųsti el. 
paštu dzukuzinios@gmail.
com, pranešti telefonais:  
(8 318) 52260, 8 670 38882.

Nors mes ir ne vaistininkai, bet galime Jums numalšinti galvos skausmą dėl prasidėjusių mokslo metų. Jei Jūsų 
namuose gyvena darželinukas, pirmokėlis ar šiek tiek paaugęs padauža, kuriam reikia į kuprinę sudėti dešimtis itin 
svarbių dalykų mokslo metams, mes Jums mielai padėsime. Turime visko, ko reikia mažiesiems moksliukams – nuo 
trintuko iki pieštukų ir rašiklių.
Kviečiame užsukti į Lazdijuose, Seinų g. 12, esantį knygyną, kuriame galėsite išsirinkti prekes, reikalingas mokyklai, 
užsisakyti pratybas, išsirinkti taip nenorimas skaityti knygas. Turime pasiūlyti kai ką daugiau ne tik moksleiviams: 
galime pagaminti spaudus, užpildyti spausdintuvo kasetes, atlikti kitus spausdinimo ar pjovimo darbus, galbūt ir 
sau išsirinksite ką paskaityti. Nežinote, ką dovanoti? Galėsite įsigyti dovanų kuponus Jūsų pasirinktai sumai.
O jei neturite laiko vaikščioti po parduotuves, parašykite mums elektroniniu paštu savo pageidavimus ir mes Jums 
viską pristatysime į namus. 

Už geresnį vandenį — mokesčio lengvata

Ne pačius geriausius laikus 
išgyvenančiai bendrovei 
„Lazdijų vanduo“ rajono 
valdžia vėl tiesia pagalbos 
ranką. Artimiausiame ra-
jono tarybos posėdyje poli-
tikams bus siūloma atleisti 
šią bendrovę nuo žemės 
mokesčio. Priėmus tokį 
sprendimą, savivaldybės 
biudžetas neteks apie 25 
tūkst. eurų pajamų, tačiau 
gal pagerės rajono gyven-
tojams tiekiamo vandens 
kokybė ir nuo pražūties 
bus išgelbėta strateginė 
Lazdijų bendrovė. Tokia 
praktika taikoma ne viene-
rius metus.

Šį sprendimo projektą paprašė-
me pakomentuoti merę Ausmą 
Miškinienę. 

– Tarybos sprendimo projekte 
numatyta atleisti UAB „Lazdijų 
vanduo“ nuo žemės mokesčio. 
Kokiu pagrindu siūloma priim-
ti tokį sprendimą? Kodėl vienai 
bendrovei suteikiamos išskirti-
nės sąlygos? Kodėl savivaldybė 
nusprendė prarasti beveik 25 
tūkst. eurų?

– Esame nusprendę šiuo metu 

didžiausią dėmesį ir finansinius 
išteklius skirti įsisenėjusių pro-
blemų sprendimui. Nuolat sulau-
kiame gyventojų nusiskundimų 
dėl geriamojo vandens kokybės. 
Tenka pripažinti, kad nusiskundi-
mai dažniausiai pagrįsti. Į vandens 
kokybės gerinimą jau kurį laiką 
nebuvo investuojamos tam būtinos 
lėšos, tad nemanome, kad sutei-
kiame įmonei išskirtines sąlygas. 
Suteikiame galimybę įmonės lėšas 
investuoti į vandens kokybės ge-
rinimą. Taip pat pabrėžiame, kad 
ankstesnė Lazdijų rajono savival-
dybės taryba 2018 m. balandį taip 
pat atleido UAB „Lazdijų vanduo“ 
nuo nekilnojamojo turto mokesčio 
už 2017 ir 2018 metus.

– Ar visos bendrovės gali tikė-
tis tokios lengvatos? Kodėl kitos 
bendrovės neatleidžiamos nuo  
mokesčio?

– Sprendimo projektas pa-
rengtas gavus UAB „Lazdijų 
vanduo“ prašymą dėl atleidimo 
nuo nekilnojamojo turto mo-
kesčio. Daugiau tokių prašymų 
nebuvo, jei būtų buvę, jie taip 
pat būtų kruopščiai išnagrinėti, 
o sprendimas priimtas atsižvel-
gus į įmonės veiklos sritį bei 
finansinę padėtį.

– Ar nemanote, jog tokį pro-
jektą turėtų išanalizuoti Anti-
korupcijos komisija? Ar toks 
pasiūlymas neiškreipia rinkos 
konkurencijai?

– Nemanome, kad taip iškrei-
piama konkurencija, nes tokių 
paslaugų Lazdijų rajone netei-
kia jokia kita įmonė. Atkreipiame 
dėmesį, kad, pagal galiojančius 
teisės aktus, savivaldybei šiuo 
atveju suteikta teisė priimti spren-
dimą dėl nekilnojamojo turto 
mokesčio sumažinimo ar atlei-
dimo nuo nekilnojamojo turto 
mokesčio. Savivaldybė šia teise 
ir naudojasi.

Buvęs Lazdijų rajono savival-
dybės meras Artūras Margelis 
patvirtino, jog tokia praktika – at-
leisti UAB „Lazdijų vanduo“ nuo 
žemės mokesčio – buvo taikoma 
ne vienerius metus. 

„Kai į šią bendrovę projektų for-
ma ateina didelės Europos Sąjun-
gos fondų lėšos, tai bendrovės tur-
to kaina išauga tokia suma, kokia 
yra parama. Dėl šios priežasties 
labai išauga turto mokesčio suma. 
„Lazdijų vanduo“ tikrai sunkiai 
gyvena, todėl tokia lengvata jiems 
būtina“, – sakė A. Margelis.•
„Dzūkų žinių“ informacija

UAB „Lazdijų vanduo“.

Prekiaujame

konferenciniais 
bloknotais

biuro PoPieriumi 

(a3,a4,a5)

sPalvotu 

PoPieriumi
diPlominiu PoPieriumi

krePiniu PoPieriumi

KNYGYNĖLIS, SeINų G. 12, LazdIjaI 
Tel.: 8 646 71 901, (8 318) 53 085, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt
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Motinos pienas — ne dovana, o būtinybė
Šiuolaikiniame pasaulyje 

įvairūs pasiekimai leidžia 
atrasti alternatyvų kone bet 
kam, tačiau mokslininkai 
vienu klausimu sutaria vie-
ningai – net ir pačiu sveikiau-
siu bei geriausiu laikomas 
kūdikio dirbtinis mišinėlis 
niekuomet neprilygs natū-
raliam motinos pienui. 

Kodėl šis unikalus maistas 
yra būtinas kūdikiui, kokia 
yra žindymo nauda pačiai 
mamai ir kada palankiau-
sias metas pradėti mokytis 
šios technikos, pasakoja 
„Vilniaus gimdymo namų“ 
akušerė, Lietuvos laktacijos 
ir žindymo konsultacijos aso-
ciacijos narė bei laktacijos 
konsultantė Ieva Girdvai-
nienė. 

vertingeSnio maiSto 
kūDikiui nėra ir niekuomet 
nebuS
Nesuskaičiuojamas kiekis me-
dicinos tyrimų įvairiose pasau-
lio šalyse įrodė, kad žindymas 
– vienintelis teisingas kūdikių 
maitinimo būdas, nuo kurio 
priklauso normalus jų augimas 
bei vystymasis. 

Motinos pienas ne tik pa-
tenkina visus kūdikio maisto 
medžiagų ir vandens poreikius 
pirmuosius pusę metų, bet ir 
skatina fizinį augimą bei pro-
tinę brandą, aprūpina organiz-
mą imuninėmis medžiagomis, 
mažina staigios mirties riziką, 
ypač aktualią pirmaisiais nau-
jagimio mėnesiais. 

Taip pat žindymas reguliuoja 
kūdikio virškinimo trakto bei 
žarnyno veiklą, daro didelę įta-
ką taisyklingam žandikaulio ir 
burnos raumenų vystymuisi, 
kūno masės indeksui. Įrodyta, 
kad vyresniame amžiuje daž-
niau nutukę būna tie vaikai, 
kurie anksčiau buvo maitina-
mi mišinėliais, o ne žindomi. 
Taip pat pastariesiems dažniau 
nustatomos alergijos ar tokios 
lėtinės ligos, kaip, pavyzdžiui, 
cukrinis diabetas ar kraujota-
kos sistemos sutrikimai.  

Žindymas yra itin reikš-
mingas sukuriant glaudesnius 
mamos ir kūdikio tarpusavio 
ryšius, jie greičiau ir sąmonin-
giau supranta vienas kitą. 

žinDymaS ypač 
SvarbuS ir 
pačiai mamai
Tiesa, tiek fizio-
loginę, tiek psi-
chologinę naudą 
gauna ne tik žin-
domas kūdikis, 
bet ir mama. 

Šis natūralus 
maitinimo būdas 
skatina geresnį ir 
greitesnį mamos 
pogimdyvinio 
periodo atsista-
tymą: greičiau 
susitraukia gim-
da ir yra mažes-
nė kraujavimo 
rizika, reguliuo-
ja kūno masę, 
mažina tikimy-
bę susirgti krū-
tų, kiaušidžių, 
gimdos ir sky-
dliaukės vėžiu, 
os teoporoze , 
reumatoidiniu 
artritu, geležies 
stokos anemija 
ir kitomis ligo-
mis. 

A t s i r a d u s 
naujai gyvybei 
moteris pati-
ria savotišką šoką ir emocijų 
nestabilumą, o žindymo metu 
išsiskiriantys hormonai išlaiko 
kūno bei dvasios balansą, tvir-
tesnį mamos ryšį su kūdikiu. 
Mokslininkai įrodė, kad žin-
dyvės jaučia didesnį pasiten-
kinimą ir pasitikėjimą savimi, 
o tai padeda lengviau bei grei-
čiau susidoroti su pogimdyvine 
depresija. 

ĮvalDžiuS techniką jokių 
problemų nelieka
Pasaulio sveikatos organizaci-
jos duomenimis, tik mažiau nei 
3 proc. moterų neturi galimybės 
žindyti dėl tam tikrų sveikatos 
sutrikimų, bet pasaulio praktika 
rodo, kad vis daugiau moterų 
kažkodėl atsisako žindymo ir 
natūralų pieną pakeičia dirbti-
niais mišinukais. 

Kaip bebūtų, akušerė bei 
laktacijos konsultantė I. Gir-
dvainienė apie situaciją Lie-
tuvoje pasakoja kiek kitaip. Ji 
džiaugiasi, kad mūsų šalyje 

labai daugėja moterų, kurios 
yra sąmoningai pasiruošusios 
ir nusiteikusios žindymui ir 
puikiai supranta motinos pie-
no svarbą, tačiau kita, nors ir 
mažesnė, bet labai svarbi dalis, 
į konsultacijas ar mokymus at-
eina kupinos neigiamų draugių 
patirčių arba prisiskaičiusios 
įvairiausių pasakojimų inter-
nete, visiškai neatitinkančių 
realybės. 

„Moteris daugiausia kamuo-
ja įvairios emocinės dvejonės, 
susijusios su žindymu, tačiau 
vertėtų nepamiršti, kad tai ne 
tik natūralus procesas, o ir ne-
nutraukiamas ir nuolat besikei-
čiantis moters darbas, kuriame 
svarbiausia yra technika, todėl 
visas įgytas žinias reikia su-
koncentruoti į ją“, – pasakoja 
ilgametę konsultacijos patirtį 
turinti I. Girdvainienė. 

Jeigu mama yra pasiruošusi 
ir naudoja teisingą žindymo 
techniką, moka prižiūrėti krūtų 
spenelius, geba žindyti skirtin-

gomis padėtimis ir užtikrinti 
gerą pridėjimą bei apžiojimą, 
tai negali kelti jokio skausmo. 
Žinoma, pirmosiomis žindymo 
dienomis gali jaustis nedidelis 
diskomfortas, bet konsultantė 
pabrėžia, kad viskam reikia 
patirties, o moters organizmui 
– laiko adaptacijai. 

rekomenDuojama praDėti 
mokytiS trečiame 
trimeStre
Neretai konsultuojant moteris 
yra sutinkamos ir jų močiutės, 
kurios pabrėžia, kad jų laikais 
dėl informacijos stokos žin-
dymas nebuvo toks malonus 
procesas. Netvarkingos taisy-
klės ir rekomendacijos nebuvo 
pagrįstos prigimtiniais dalykais 
ir nuo pat pirmų akimirkų buvo 
mokomasi ne taip. 

Kaip bebūtų keista, šiais lai-
kais iškyla priešinga problema 
– dėl didelio informacijos srau-
to moterys sutrinka, per anksti 
pradeda lankyti mokymus ir 
galų gale nebeatsimena to, ką 
juose girdėjo ir išmoko. 

„Visoms moterims rekomen-
duoju į žindymo kursus eiti tik 
nuo trečio trimestro – tuomet, 
kai jos jau išeina į dekretines 
atostogas ir turi daugiau laisvo 
laiko pasiruošimui. Labai svar-
bu tinkamai susidėlioti pirmąjį 
žindymo laikotarpį, nes metams 
to padaryti tiesiog neįmano-
ma – žindymas nuolat keičiasi, 
naujagimis tampa kūdikiu, atsi-
randa primaitinimo problema ir 
vis naujų iššūkių. Labai svarbu 
šalia turėti žindymo konsul-
tantą ar kitą profesionalą ir, 
aišku, vaikelio gydytoją, nes 
jie teisingai sudėlios moterų 
žinomą informaciją ir tikslingai 
patars iškilus problemai“, – tei-
gia I. Girdvainienė. 

SvarbiauSia 
paSirinkti  

                kvalifikuotą  
                pagalbą
Kai visko reikia čia ir dabar, 
galima lengvai pasitikėti ne-
kvalifikuota pagalba, o pata-
rėjai žindymo klausimu daž-
niausiai būna visi: mamos, 
močiutės, draugės ir kolegės. 
Itin svarbu pasitikėti tik IBLC 
tarptautinio žindymo konsul-
tanto statusą įgijusiais asme-
nimis arba kitais medikais 
– konsultuoti teisę turi aku-
šeris-ginekologas, akušerė ir 
šeimos ar vaikų gydytojas. Be 
to, yra stacionarų, teikiančių 
nemokamas žindymo konsul-
tacijas žindyvėms iki 3 mėn., 
o Vilniaus gimdymo namai 
– viena iš tokių vietų. 

Nepaisant to, ne visada 
moterims reikia konsultan-
to gydytojo, kartais užtenka 
tik pokalbio ir psichologinio 
palaikymo. Lietuvoje tokią 
pagalbą siūlo „Pradžių pra-
džia“ ar La Leche lyga – tai 
savanorių mamų, išlaikiusių 
atitinkamus kursus, savitarpio 
pagalbos grupė, suteikianti 
informaciją, įvairiapusę pa-
galbą ir paramą žindymo bei 
motinystės klausimais. 

„Pasirinkusi kompetentingų 
specialistų pagalbą moteris 
teisingai susidėlios pagrindi-
nius taškus ir jokios žindymo 
baimės neliks. Svarbiausia 
atminti, kad tai yra pati na-
tūraliausia, sveikiausia ir ge-
riausia dovana, kurią moteris 
gali pasiūlyti savo kūdikiui, 
o jos įvairiapusė nauda yra 
be galo svarbi bei reikšminga 
ir pačiai mamai“, – primena 
I. Girdvainienė.

Nuotrauka 
iš asmeninio archyvo.

Užs. Nr. 3

I. Girdvainienė primena, kad nėra nieko sveikesnio 
ir veiksmingesnio kūdikio organizmui už natūralų 
motinos pieną.
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Prie sienos su Lenkija VSat pareigūnams įkliuvo Vokietijoje ir 
Italijoje pavogti du automobiliai

Kalvarijos užkardos pasie-
niečiai sulaikė Vokietijos 
ir Italijos teisėsaugininkų 
ieškotus du naujus au-
tomobilius – „Mercedes 
Benz“ bei „Maserati“. Pas-
tarajame aptiktas nedidelis 
kiekis kvaišalų, pirminiais 
duomenimis, metamfeta-
mino.

Antradienį VSAT Varėnos rinkti-
nės Kalvarijos pasienio užkardos 
pareigūnai ties Lazdijų rajono 
Akmenių kaimu, kelyje Seinai–
Lazdijai, patikrinti sustabdė au-
tomobilį „Mercedes Benz C180“. 

Jis buvo pažymėtas vokiškais 
registracijos numeriais. Šiemet 
pagamintą transporto priemonę 
vairavo 36 metų Ukrainos pi-
lietis.

Informaciją apie šį automobilį 
duomenų bazėse tikrinę Kalvari-
jos užkardos pasieniečiai nusta-
tė, jog „Mercedes Benz C180“ 
paiešką tą pačią dieną, rugsėjo 
10-ąją, paskelbė Vokietijos po-
licija.

Apžiūros metu ukrainiečio ran-
kinėje VSAT pareigūnai taip pat 
aptiko Slovakijos pavyzdžio vai-
ruotojo pažymėjimą. Paaiškėjo, 
kad tai – visiška klastotė.

Varėnos pasienio rinktinės 
pareigūnai dėl dokumento su-
klastojimo ir dėl nusikalstamu 
būdu gauto turto įsigijimo ar 
realizavimo pradėjo ikiteisminį 
tyrimą. Ukrainietis po apklausos 
uždarytas į areštinę. „Mercedes 
Benz“ laikinai saugomas Kalva-
rijos užkardoje.

Tą pačią dieną Kalvarijos 
užkardos pasieniečiai ties mi-
nėtu Akmenių kaimu patikrinti 
sustabdė ir į Lietuvą iš Lenki-
jos įvažiavusį 2018 metais pa-
gamintą automobilį „Maserati 
Levante“.

Prie vairo sėdėjęs 46 metų 

Ukrainos pilietis VSAT pareigū-
nams pateikė tvarkingus asmens 
dokumentus. Italijoje registruoto 
automobilio dokumentai taip pat 
buvo nepriekaištingi.

Patikros metu po vairuotojo 
sėdyne pasieniečiai aptiko plas-
tikinį maišelį, kuriame buvo apie 
2 gramai baltos spalvos milte-
lių ir kelios tabletės. Pirminiais 
duomenimis, rastieji milteliai yra 
metamfetaminas, o tablečių kilmę 
dar nustatys ekspertai.

Varėnos pasienio rinktinės pa-
reigūnai pradėjo ikiteisminį tyri-
mą dėl kontrabandos. Ukrainietis 
po apklausos buvo uždarytas į 

areštinę, o „Maserati Levante“ 
laikinai saugomas Kalvarijos 
užkardoje.

Trečiadienį apie šį automobilį 
pasieniečiai gavo ir papildomos 
informacijos. Darsyk duomenų 
bazes tikrinę VSAT pareigūnai 
juose aptiko naują įrašą apie 
paskelbtą „Maserati Levante“ 
paiešką. Šios transporto priemo-
nės kaip pavogtos ar neteisėtai 
nusavintos prieš dieną pasigedo 
Italijos policija.

Varėnos rinktinės pasieniečiai 
toliau aiškinasi abiejų įvykių 
aplinkybes.•
VSAT informacija

 Pasieniečiai sulaikė Vokietijos ir Italijos teisėsaugininkų ieškotus du naujus automobilius — „Mercedes Benz“ bei „Maserati“.

Žiūrovai leipo juokais, kai Liudo Mikalausko dukra atskleidė, ką 
mėgsta veikti jos tėtis
TV3 „Gero vakaro šou“ 
laidoje viešėjo nuosta-
baus balso savininkas, 
publikos numylėtinis – 
operos solistas Liudas 
Mikalauskas.

Liudas atvirai papasakojo apie 
karjeros pradžią, gyvenimą kai-
me, santykius su vaikais ir pažė-
rė ne vieną sąmojį, o patyrusius 
humoristus laidos vedėjus Justiną 
Jankevičių ir Mindaugą Stasiulį 
taip traukė per dantį, kad šie sun-
kiai galėjo atsikirsti.

Besirutuliojant pokalbiui apie 
Liudo profesiją, vyras nustebino 
pasakęs, kad jaunystėje giedojo lai-
dotuvėse, tai turbūt ir galima laikyti 
jo kaip solisto karjeros pradžia.

„Jaunystėje nuo 16 iki 18 metų 
giedodavau laidotuvėse. Labai 
neblogas verslas, ohoho, kokie 
pinigai. Nė vienas šešiolikmetis 
tiek neturėjo kiek aš“, – atviravo 
Liudas.

Dabar Liudas su šeima gyvena 
užmiestyje. Justinas Jankevičius ste-
bėjosi: „Ką galima veikti kaime?“.

„Oi, kaime labai daug ką ga-
lima veikti. Pavyzdžiui, galima 

pusvalandį žiūrėti į vandenį“, – 
pokštavo L. Mikalauskas.

Daug dėmesio laidos vedėjai 
skyrė pokalbiui apie vaikus. Ope-
ros solistas turi dvimetį sūnų ir 
vyresnę dukrą. Mindaugui pa-
klausus svečio, kaip išrinko vardą 
sūnui, solistas šmaikščiai atsakė: 
„Su žmona labai stengėmės, kad 
vaikas gimtų per Jonines, bet 
gimė per Mindaugines, bet man 
Mindaugas toks bjaurus vardas, 
kad negaliu. Justinas irgi nieko 
gero... tai pavadinom Jonu“, – 
juokavo Liudas.

Ar gerai Liudas pažįsta dukry-
tę Gintarę, Justinas Jankevičius 
ir Mindaugas Stasiulis patikri-
no surengę klausimų-atsakymų 
išbandymą jam. Laidos svečio 
veidas nušvito plačia šypsena, kai 
dukra patvirtino, kad jos mėgsta-
miausias patiekalas – tėčio kepti 
blynai.

Visa „Gero vakaro šou“ studija 
leipo juokais, kai visai netikėtai 
dukra išdavė slaptą Liudo po-
mėgį. Į klausimą „Kas labiau-
siai patinka tėčiui?“ mergaitė 
atsakė: „Labiausiai jam patinka 
grimuotis“.

O ar gali linksmas ir šmaikštus 
Liudas pykti? Pasirodo, gali. Iš 
pateiktų atsakymų variantų apie 
tai, kas jį pykdo, pats Liudas pasi-
rinko šį: „Kai mama ilgai puošia-

si. Neturiu kantrybės visai! Ilgai 
puošiasi, tai kai jau 15 minučių 
vėluojam, o ji dar duše“, – pikti-
nosi operos solistas.

Na, o laidos pabaigą vainikavo 

ypač nuotaikingas Liudo Mika-
lausko, Justino Jankevičiaus ir 
Mindaugo Stasiulio muzikinis 
pasirodymas.•
lrytas.lt

Operos solistas Liudas Mikalauskas. 
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ketvirtaDienio aiDaS

Aidas Kelionis
Jeigu kas nors paklaustų, kiek 
kartų esu važiavęs į Vilnių ir at-
gal, negalėčiau atsakyti, bet tai 
esu daręs daugybę kartų. Šios 
kelionės prasidėjo ankstyvoje 
vaikystėje, tęsėsi mokyklos lai-
kais, o daugiausiai kartų į sos-
tinę esu važiavęs ir iš jos grįžęs 
studijų laikais.

Nors greičiausiai ir pato-
giausiai Vilnių galima pasiekti 
automobiliu, bet tikrasis tokių 
kelionių žavesys atsiskleidžia 
vykstant autobusu. Pastarasis 
važiuoja ne taip greitai, tad turi 
pakankamai laiko pasidairyti į 
pro langą slenkančius vaizdus, 
matyti besikeičiančius keleivius 
ir juos stebėti ar tiesiog svajoti 
apie viską ir apie nieką.

Studijų laikais dažniausiai au-
tobusu į Vilnių vykdavau pir-
madienio rytais. Kaip paprastai 
prieš kelionę kiek sunkiau pa-
vykdavo užmigti, o norint spėti 
į stotį pusę septynių, kada iš-
važiuoja autobusas, reikėdavo 
keltis vėliausiai šeštą valandą. 
Spėji pavalgyti ir apsirengti ir 
mauni į autobusų stotį. Kadangi 
universitetą baigiau prieš ketvirtį 
amžiaus, tais laikais studentai 
dar nevažinėdavo automobiliais, 
o keliaudavo viešuoju transportu. 
Jeigu pirmadienį ryte autobuse 
visuomet rasdavai vietą atsisės-
ti, tai penktadienį važiuojant iš 
Vilniaus atgal toli gražu taip ne-
pasisekdavo. Tekdavo stovėti ir 
gana ilgai – net šimtą ar daugiau 
kilometrų. Todėl neretai tekdavo 
eiti į Vilniaus autobusų stoties 
bilietų kasas pirkti išankstinio 
bilieto namo.

Prieš pat pusę septynių atlėkęs 
į stotį randi būrelį pakeleivių, o 
netrukus pasirodo ir autobusas. 
Nusiperki bilietą ir įsitaisai savo 
pasirinktoje vietoje. Jeigu pa-
sitaiko pažįstamas, žinai, kad 
kelionė prabėgs plepant apie 
šį bei tą. Vis dėlto smagiausia 
kelionė, kada laiką leidi vienas 
paskendęs savo apmąstymuose. 

Autobusui riedant per gimtojo 
miestelio tiltą dar spėji dirstelt 
į ant kalvos stūksantį dviaukštį 
namą, kuriame gyveni, ir min-
timis su juo atsisveikini. Pava-
žiavus kiek daugiau kaip dešimt 
kilometrų pasirodo Leipalingis, 
kurio parapijai priklausė visa 
tėvo giminė. Stotelėje įlipa 
koks studenčiokas, ir nenuo-
bodžiu, kalvotu, miškais ap-
augusiu keliuku važiuoji tolyn. 
Privažiavus Merkinės tiltą dai-
raisi per langus į kairę ar dešinę 
žvelgdamas į plačius Nemuno 
vandenis. Kažkada sovietmečiu 
ant šio tilto stovėjo būdelė su 
budėtoju, nes šį tiltą sovietinė 
kariuomenė laikė strateginės 
reikšmės objektu. Autobusas 
suka į kairę, o dešinėje matosi 
Merkinės piliakalnis. Auto-
busas sunkiai užkopia stačiu 
šlaitu ir kairėje palikęs Merki-
nės vidurinę mokyklą atsiduria 
stotelėje. Privažiavus Merkinės 
kryžkelę, kaip toje pasakoje, 
laukia trys pasirinkimai: va-
žiuosi į kairę – pasieksi Alytų, 
į dešinę – Druskininkus, tiesiai 
– Vilnių. Kadangi ant autobuso 
užrašyta galutinė stotis Vilnius, 
vairuotojas staigmenos nepa-
teikia.

Vėl važiuoji pušynais apau-
gusiu keliu, į kuriuos dairytis 
niekuomet nepabosta. Privažia-
vus Perloją visuomet prisimenu 
kadaise čia gyvavusią Perlojos 
respubliką bei pirmą savo išvyką 
su tėčiu į šį miestelį. Aplankėme 
Vytauto Didžiojo paminklą, ant 
kurio parašyta, kad jis gyvas bus 
tol, kol gyvas bus nors vienas 
lietuvis. Perlojos bažnyčioje 
pirmą kartą pamačiau ant sienų 
užrašytus „Tautiškos giesmės“ 
žodžius. Vėl panirus į savo min-
tis ir šalikelės vaizdus pasimato 
Glėbo ežeras – vienas sekliausių 
Lietuvoje – jo vidutinis gylis tik 
trys metrai. Žiemą jis visuomet 
užšaldavo pirmasis iš visų mano 
matytų ežerų. Kažkada vaikys-
tėje teko jame maudytis kartu 
su tėčiu – prisimenu, kad teko 
bristi ilgai ir nuobodžiai.

Ne visai toli ir Senoji Varėna. 
Man šis miestas visuomet buvo 
įdomus tuo, kad kita jo dalis yra 
gerokai nutolusi nuo senosios 
jos dalies. Kiek toliau laukia 
Valkininkų geležinkelio stotis, 
kurią privažiavęs autobusas 
visuomet stabteli prie geležin-
kelio pervažos ar net praleidžia 
traukinį. Netrukus privažiuoji 
ir Pirčiupius su savo „Motina“. 
Dar Paluknys, ir ne tiek jau daug 
telieka iki Vilniaus, kuriame iš-
nyksi žmonių minioje ir tapsi 
vienu iš kelių šimtų tūkstančių 
skruzdėlyno gyventojų.•

Didelis biuro 
popieriaus 

pasirinkimas.

KNYGYNĖLIS,  Seinų g. 12, Lazdijai. 

Gėrė alų ir vairavo traktorių
Vaidotas Morkūnas
Alytaus apylinkės teismo 
Lazdijų rūmų teisėjai išna-
grinėjo baudžiamąją bylą, 
kurioje G. K. buvo kaltina-
mas kelių transporto eismo 
saugumo ir transporto 
priemonių eksploatavimo 
taisyklių pažeidimu. 

Vyriškis policijos pareigūnams 
įkliuvo šių metų liepos 24 dieną 
neblaivus vairuodamas traktorių 
„John Deere“. Pareigūnai per 
pusvalandį du kartus alkoholio 
matuokliu patikrino jo blaivumą ir 
matuoklis parodė, kad vairuotojas 
kuo toliau vis labiau girtėja. Pirmą 
kartą matuoklis užfiksavo 2,89 
prom., o po keliolikos minučių – 
3,80 promilės neblaivumą.

Kaltinamasis G. K., pareiškus 
jam įtarimus ir apklausus kaip 
įtariamąjį, savo kaltę pripažino. 
Jis paaiškino, kad ūkininkas Č. R. 
paprašė padėti atlikti ūkio darbus. 
Vieną rytą G. K. nuėjo pas ūkinin-
ką į namus. Alkoholinius gėrimus 
buvo vartojęs iš vakaro. Č. R. 
namuose nebuvo, todėl jis pats 
nuėjo prie jo traktoriaus „John 
Deere“, kurio užvedimo rakteliai 
buvo spynelėje, ir sėdęs prie vairo 

nuvažiavo į laukus, esančius už 
miestelio, dirbti ūkio darbų. Va-
žiuodamas nusipirko 2 butelius 
po 1 litrą 7,5 laipsnio stiprumo 
alaus. Dirbdamas gėrė alų, išgėręs 
tuos du butelius apsvaigo, kadan-
gi ir iš vakaro buvo vartojęs al-
koholinių gėrimų. Nudirbęs ūkio 
darbus, važiavo atgal į ūkininko 
kaimą, kur turėjo palikti trakto-
rių ir grįžti į namus. Išvažiavęs į 
pagrindinį kelią Lazdijai–Alytus 
apie 15 valandą pamatė, kad jam 
iš paskos važiuoja automobilis, 
paspaudė greičio pedalą ir vai-
ruotoją pradėjo „mėtyti“ po visą 
kelią. Kuomet pamatė, kad au-
tomobilis seka, iš karto sustojo 
ir išlipo iš traktoriaus. Po kurio 
laiko, kuomet atvyko policijos 
pareigūnai, su jais prie priėjo ir 
tas vyras, kuris važiavo iš paskos. 
Atvykus policijos pareigūnams, 
minėtas vyriškis jokių traktoriaus 
dokumentų nepateikė, kadangi jų 
neturėjo. Jis pareigūnams prisipa-
žino, kad yra vartojęs alkoholinių 
gėrimų, pareigūnai alkoholio kie-
kio matuokliu jam nustatė 2,89 
promilės girtumą, o antro pūtimo 
metu nustatė 3,80 promilės girtu-
mą. Anksčiau jis nebuvo vairavęs 
Č. R. priklausančio traktoriaus, 

kadangi neturi tam teisės.
Ikiteisminio tyrimo metu poli-

cijos pareigūnai papasakojo apie 
tai, kaip jie gavo pranešimą ir 
kaip atvykę į įvykio vietą tikrino 
vairavusio traktorių G. K. blai-
vumą. 

Ūkininkas Č. R. parodė, kad 
jis yra traktoriaus „John Deere“ 
savininkas. Šį traktorių turi 8 me-
tus, šiuo metu jį įvertina 15 000 
eurų. G. K. yra jo žmonos se-
sers vyras, todėl jie bendrauja. 
Kartais G. K. padeda jam atlikti 
ūkio darbus. Kada G. K. atėjo 
pas jį į namus ir išvažiavo su jam 
priklausančiu traktoriumi, jis ne-
žino, nes nematė. Po pietų jam 
paskambino policijos pareigūnai 
ir pranešė, kad G. K. vairavo jam 
priklausantį traktorių būdamas 
neblaivus.

Teismas išnagrinėjęs bylą G. K. 
pripažino kaltu ir paskyrė 2 400 
eurų baudą, uždraudė naudotis 
teise vairuoti kelių transporto 
priemones dvejus metus ir šešis 
mėnesius ir nusprendė išieškoti 
iš G. K. konfiskuotino turto – 
traktoriaus „John Deere“ vertės 
dalį atitinkančią pinigų sumą 
– du tūkstančius penkis šimtus 
eurų.•



938 / 2019 09 19 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt Dzūkų žinios

Įveikiama kiekvienam: žaidėjų su žodžiais lūkesčiai išpildyti
Dineta Babarskienė
Atvėso... Vasara virto 
rudeniu... Nenuostabu, jog 
norisi kažko tokio – ne-
įprasto, įdomaus... O čia 
kaipsyk Lazdijų rajono 
savivaldybės viešoji bibli-
oteka plačiai atvėrė duris į  
kūrybinio rašymo dirbtu-
ves su rašytoja ir tinklaraš-
tininke Sandra Bernotaite. 
Biblioteka laukė visų, ku-
rie nori rašyti, dalytis savo 
kūryba ir patirti naujų im-
pulsų. Dvi dienos, skirtingi 
žmonės, įvairaus amžiaus, 
įvairios patirties, įvairių 
lūkesčių... ir dar neišleis-
to Sandros Bernotaitės 
romano ištraukos Lazdijų 
miesto parko estradoje.

rašymaS – rimtaS žaiDimaS 
ir ne viSai
Sandra yra išleidusi novelių rin-
kinį „Gaisras“, romanus „Katė, 
kurios reikėjo“, „Dioniso barz-
da“, studiją „Laisvojo rašymo 
elementai“, rašo publicistiką 
aktualiomis ir jai rūpimomis te-
momis, veda rašymo seminarus. 
„Geros literatūros nesukursi, jei 
bijosi nerti į savo sielos gelmes, 
kuriose yra ir nuostabių, ir baisių 
dalykų“, – patikino ji. O tądien 
viskas kitaip – juk kūrybinėse 
dirbtuvėse nevertinama, tiesiog 
žaidžiama žodžiais. 

Žaidėjai su žodžiais biblioteko-
je palinko prie baltų popieriaus 
lapų, kol kas tuščių, bet tik kol 
kas... Juk rašyti bent jau daugeliui 
iš mūsų daugiau ar mažiau reikia. 
„Rašykite, kas šauna į galvą. Man 
svarbu, kad jūsų ranka judėtų“, 
– taip pasikalbėti su savimi 5 mi-
nutes ragino Sandra. Bibliotekoje 
įsivyravo tyla, girdėjosi tik mies-
to triukšmas už lango, rašiklių 
braškėjimas, popieriaus lapuose 
vingiavosi žodžiai, mintys. „Pa-
mirškite vidinę cenzūrą. Neieško-
kite baigtinių istorijų“, – susirin-
kusius vis drąsino S. Bernotaitė. 
Jos įsitikinimu, tokios kūrybinės 
dirbtuvės padeda suprasti, kad 
rašymas gali būti džiaugsmingas 
procesas be saviplakos, cenzūros, 
kritikos, ir tokiose pratybose netgi 
nereikia ieškoti meninės vertės 
– visi kviečiami atsipalaiduoti ir 

iškloti tai, kas gimsta galvoje.
Susidomėjimas rašymu vis 

labiau auga. Tai užsiėmimas, 
kuris šiuolaikiniam žmogui yra 
prieinamas ir malonus dalykas. 
„Prieš dešimt metų, kai pradėjau 
rašyti tinklaraštį „Grafomanija“, 
buvau kone vienintelis žmogus 
Lietuvoje, kuris viešai kalbėjo 
apie kūrybinį rašymą. Tuomet 
šią temą gaubė tyla, buvo ir pa-
sipriešinimo. Manęs klausdavo: 
„Kaip gali mokyti dalyko, kurio 
neįmanoma išmokyti?“ – prisi-
mena S. Bernotaitė. Dabar vis-
kas kitaip, tačiau dar ir šiandien 
rašytoja teigia siekianti griauti 
pasenusį, tačiau vis dar tebeeg-
zistuojantį stereotipą, kad rašyti 
gali tik labai intelektualūs, netgi 
taurūs ir dvasingi žmonės. Pa-
sak jos, rašymu gali užsiimti visi 
be išimties. Anot jos, kūrybos 
taip pat galima išmokti, o tokios 
kūrybinio rašymo dirbtuvės yra 
bandymas pasakyti žmonėms, 
kad kiekvienas yra kviečiamas 
rašyti. „Rašymas apima daug 
įvairiausių žanrų. Tai nebūtinai 
romanas. Atėjusiems į dirbtuves 
visada sakau: pradėkite kad ir 
nuo laiško sau pačiam, romaną 
parašysite vėliau. Juk galima 
parašyti daug gerų dalykų – nuo 
dienoraščio iki publicistinių esė 
arba, pavyzdžiui, palikti vai-
kaičiams užrašytą savo šeimos 
istoriją“, –  ir drąsino, ir tikino 
S. Bernotaitė. Ji pateikė netikė-
tų užduočių, kvietė rašyti, kad 
ir nesąmones, ragino „išjungti“ 
cenzoriaus liežuvį ir tiesiog ra-
šyti, paskui jau sudėti ketureilį: 
iš visų prirašytų lapų po eilutę 
„ištraukti“. Taip paprastai: imti 
ir išrinkti savas mintis, jas sudėti 
į ketureilį. „Ne eilėraščio prašau. 
Net žodžio „poezija“ nesakau“, 
– tokią užduotį davė ji susirin-
kusiems. Taip skirtingą rašymo 
patirtį turintys dirbtuvių dalyviai 
mokėsi įsijausti į save, išmokti 
įsiklausyti, fiksavo aplinkos de-
tales, lavino gebėjimą pastebėti 
net smulkmenas, žaidė žodžiais ir 
sakiniais, dėliojo mintis. Juk pati 
svarbiausia kūrybinių dirbtuvių 
dalis – dalyvių kūryba. Rašytojos 
teigimu, kūrybinis rašymas – tai 
nuolatinis rašymo įgūdžių tobuli-
nimas, o laisvojo rašymo tekstai, 

sugulę ant lapo, lavina ne rašymą, 
o protą. Anot rašytojos, tokios 
kūrybinės dirbtuvės jau ne vieną 
dalyvį padrąsino imtis rašymo. Ir 
tądien kai kurie dirbtuvių daly-
viai tvirtino, jog jiems tai buvo 
įdomi patirtis, įkvepianti drąsos 
nebijoti suklysti. Kiti gi sakėsi 
patyrę džiaugsmą, savyje atradę 
gyvenantį kūrėją, treti – neįpras-
tai praleidę laiką bibliotekoje. Juk 
rašymas gali būti ir savistabos 
instrumentas, ir terapija, savotiš-
ka erdvė saviugdai ir saviraiškai, 
poilsis ir pramoga. Laikas tądien 
kūrybinėse dirbtuvėse pralėkė 
nepastebėtai. O charizmatiškos 
rašytojos klausyti buvo gera ir 
jaunesniems, ir senjorams. Juk 
savo misiją pasaulyje rašytoja 
mato taip: „Mes esame šamanai, 
esantys toje pačioje kategorijoje 
kaip dvasininkai, psichologai, bet 
kurios srities menininkai, vidi-
niam vyksmui suteikiantys for-
mą. Žmogui, visur ieškančiam 
prasmės, istorijos leidžia prie tos 
prasmės prisiliesti. Kiekvienas 
norime palikti kažką po savęs. 
Rašymas suteikia tokią galimy-
bę.“

neĮpraStaS 
paSivaikščiojimaS po 
lazDijuS...
Ir, ko gero, nieks nepaneigs, kad 
tai buvo puiki terapija, o užrašy-
tos mintys, faktai tapo dar viena 
dienos kelione, kad ir trumpa. 
„Kviečiame iš tikrųjų pasivaikš-
čioti su rašytoja Sandra Berno-
taite po Lazdijus. Miesto parko 
estradoje pasikalbėti apie jos kū-
rybą“, – kvietė renginio vedėja 
Rūta Lazauskienė. O ir oras tam 
buvo palankus: pasivaikščiojimui 
ir pašnekesiui.

„Turėjau prašmatnias sąlygas 
nesirūpinti pragyvenimu, mane 
išlaikė vyras, tokia buvo mudvie-
jų sutartis. Rašytojai labai nedaug 
reikia – maisto, stogo, kambarė-
lio, kompiuterio ir knygų. Dirbau 
kaip visi normalūs žmonės – pir-
madienį visi į darbą, aš – į savo 
kabinetą“, – pasakojo Sandra apie 
savo gyvenimą Australijoje. Da-
bar ji įsikūrusi Kaune. „Miestas 
šaunus ir jame matau savo ateitį 
– jaučiuosi čia reikalinga“, – ti-
kino ji. Taip paprastai ir nuošir-

džiai rašytoja Sandra Bernotaitė 
pasakojo apie savo gyvenimą 
ir kūrybą Lazdijų miesto parko 
estradoje. Parke skambėjo šiuo 
metu kuriamo romano ištraukos 
iš jos pačios lūpų – rytdienos ro-
mano, kurį, anot pačios autorės, 

dar reikia „šlifuoti“.
„Ačiū, jaučiuosi gerai“, – ko 

gero, ne vienas, dalyvavęs dviejų 
dienų renginiuose Lazdijų vie-
šojoje bibliotekoje,  pritars šio 
ketureilio autorei, šįkart neįvar-
dintai.•

S. Bernotaitė: „Kiekvienas norime palikti kažką po savęs. Rašymas suteikia 
tokią galimybę.“

KNYGYNĖLIS, SeINų G. 12, LazdIjaI. 
Tel. (8 318) 53 085, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt

GauSuS KaNceLIarINIų preKIų paSIrINKImaS. 
VISKaS VIeNoje VIetoje. LauKIame jūSų!
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eteriS

lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.20 „Senis“.
 10.25 „Štutgarto krimina-

linė policija 1“. 
 11.10 „Komisaras 

Reksas“.
 12.00 (Ne)emigrantai. 
 13.00 Klauskite daktaro. 
 13.58 Loterija „Keno 

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.40 „Ponių rojus“. 
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Kas ir kodėl? 
 18.30 Klauskite daktaro. 
 19.30 Daiktų istorijos. 
 20.25 Loterija „Keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.29 Loterija „Jėga“.
 21.30 Gyvenk be skolų.
 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 „Bankas“. 
 24.00 Mūsų gyvūnai. 
 0.30 „Bloga mergaitė“.
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Gyvenimo spalvos. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Klauskite daktaro. 
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 Kas ir kodėl? 
 3.30 Dviračio žinios. 
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 „Bankas“. 
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.10 „Ponių rojus“. 

lnk
 6.05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.30 „Tomas ir Džeris“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 9.55 „Mirtinas ginklas“.
 10.55 „Supermamos“.
 11.30 „Rimti reikalai 2“.
 12.00 „Bjaurusis ančiukas 

Niujorke“.
 13.00 „Paskolinta meilė“.
 14.00 „Našlaitės“.
 15.00 „Svajoklė“.
 16.00 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.30 „Baudžiauninkė“.
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2. 
 20.00 Valanda su Rūta.
 21.00 „Rimti reikalai 2“.
 21.30 Žinios.
 22.20 Sportas.
 22.27 Orai.
 22.30 „Amerikos gangs-

teris“.
 1.30 „Antrininkas“.
 2.25 „Ateities pasaulis“.
 3.50 Alchemija. VDU 

karta. 
 4.20 RETROSPEKTYVA. 

Ciklas „Menininkų 
portretai“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.55 „Čipas ir Deilas 
skuba į pagalbą“.

 7.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

 7.55 Gero vakaro šou. 
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Meilės simfonija“.
 12.00 „Svotai“. 
 13.00 „Pažadėtoji“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios. 
 16.25 TV3 orai. 
 16.30 TV Pagalba. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 Farai. 
 20.30 „Moterys meluoja 

geriau“. 
 21.00 TV3 vakaro žinios. 
 21.52 TV3 sportas. 
 21.57 TV3 orai. 
 22.00 „Horizontas“.
 23.50 „Rezidentas“.
 0.50 „X mutantai“.
 1.40 „Rouzvudas“.
 2.30 „Imperija“.
 3.20 „Rezidentas“.
 4.10 „Naujakuriai“.
 5.00 „Svotai“.

btv
 6.15 „Mentalistas“.
 7.10 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.25 „Kijevo operatyvinė 

grupė“.
 9.30 „Teisingumo 

agentai“.
 10.30 „Kobra 11“.
 11.30 „Mirtinas ginklas“.
 12.30 „Visa menanti“.
 13.30 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.50 „Kijevo operatyvinė 

grupė“.
 15.55 „Teisingumo 

agentai“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Kobra 11“.
 18.30 „Mentalistas“.
 19.30 „Mirtinas ginklas“.
 20.30 „Kvailiai šėlsta“.
 21.00 „Įsakymo vyk-

dymas“.
 22.55 „Beverli Hilso 

policininkas 2“.
 0.50 „Pavojingi kai-

mynai“.

Dzūkijos tv
 6.13 Programa.
 6.14 TV parduotuvė.
 6.30 Vantos lapas. 
 7.00 „Mentalistas“.
 8.00 Reporteris. 
 8.50 Sportas.
 8.58 Orai.
 9.00 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 10.00 „Rojus“.
 11.05 „Šeimininkė“.
 12.10 „Bruto ir Neto“.
 12.40 „Pamiršk mane“.
 13.40 TV parduotuvė.
 13.55 „Mentų karai. 

Odesa“.
 15.00 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 16.00 Reporteris.
 16.23 Sportas.
 16.30 Lietuva tiesiogiai. 
 16.58 Orai.
 17.00 „Beveik negyvas“.

 18.00 „Dzūkijos istorijos 
slenksčiai“. 

 18.30 „Laisvės keliu“.
 19.00 Žinios.
 19.20 Orai. 
 19.25 „Pozicija“. 
 20.00 Žinios.
 20.25 Orai. 
 20.30 Lietuva tiesiogiai. 
 20.58 Orai.
 21.00 „Bruto ir Neto“.
 21.30 „Pamiršk mane“.
 22.30 Reporteris. 
 23.20 Sportas.
 23.28 Orai.
 23.30 Delfi dėmesio 

centre.
 0.00 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 1.00 „Beveik negyvas“.
 2.05 „Šviesoforas“.
 2.35 „Bruto ir Neto“.
 3.00 „Pamiršk mane“.
 3.40 Reporteris. 
 4.20 Sportas.
 4.28 Orai.
 4.30 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 5.20 „Rojus“.

lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Nacionalinis bardų 

festivalis „Purpu-
rinis vakaras“.

 7.00 Lietuva mūsų 
lūpose. 

 7.30 „Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2“. 

 7.40 „Kaimynai piratai“. 
 7.55 „Šecherazada. 

Nepapasakotos 
istorijos“. 

 8.20 Į sveikatą! 
 8.45 „Nežinoma Čekijos 

Lietuva. Žurnalistas 
ir vertėjas Pranas 
Dovalga“.

 9.15 Labas rytas, 
Lietuva.

 12.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 12.15 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 

 13.10 Stambiu planu. 
 13.55 „Pranciškonų 

metai. Malonė“.
 14.45 „Po milijono metų 

1“.  
 15.40 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas 2“. 
 15.50 „Kaimynai piratai“. 
 16.05 „Šecherazada. 

Nepapasakotos 
istorijos“. 

 16.30 Laba diena, 
Lietuva.

 18.00 Mokslo ekspresas. 
 18.15 „Giminės. Gyve-

nimas tęsiasi 4“. 
 19.00 Klausimėlis.lt.
 19.15 „Rokis IV. Ameri-

kietiškas smūgis“. 
 20.10 Kultūros diena.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Premjera. „Trys 

Claros Schumann 
gyvenimai“. 

 22.30 „Vandenyno 
planeta“. 

 24.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 Dabar pasaulyje. 

 0.45 Nacionalinis bardų 
festivalis „Pur-
purinis vakaras“. 
2015“. 

 1.25 „Užšalusių fontanų 
vasara“.

 3.05 Šv. Kristoforo 
kamerinio orkestro 
25-asis gimta-
dienis!

 4.40 Mokslo ekspresas. 
 4.55 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus albumas. 
 5.10 „Giminės. Gyve-

nimas tęsiasi 4“. 

tv1
 6.00 „Pasisvėrę ir 

laimingi“.
 6.55 „Tėvas Motiejus“.
 8.05 „Neklausk meilės 

vardo“.
 9.05 „Meilės sparnai“.
 10.05 „Akloji“.
 11.10 „Būrėja“.
 12.20 „Mokytojas“.
 13.20 „Drakonų kova. 

Super“.
 13.50 „Saugokis meš-

kinų“.
 14.20 „Kas naujo, Skūbi 

Dū?“.
 14.45 „Zigis ir Ryklys“.
 14.55 „Privatūs detek-

tyvai“.
 16.00 „Svaragini. Amžina 

draugystė“.
 17.00 „Būk su manim“.
 18.00 „Iš širdies į širdį“.
 19.00 „Mokytojas“.
 20.00 „Privatūs detek-

tyvai“.
 21.00 PREMJERA. 

„Nusikaltimo 
vieta – Berlynas. 
Tiesiausias kelias“.

 22.55 „Imperatorė Ki“.
 1.15 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
 3.00 „Midsomerio 

žmogžudystės VIII. 
Šeimos pagardai“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Skorpionas“.
 8.30 „Rezidentai“.
 9.00 Vienam gale 

kablys. 
 9.30 „Topmodeliai“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 12.30 „Moderni  

šeima“.
 13.30 „Gelbėtojai“.
 14.30 Televitrina.
 15.00 „Skorpionas“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“. 
 18.00 „Moderni šeima“.
 19.00 „Gelbėtojai“.
 20.00 „Rezidentai“.
 20.30 Žinios. 
 20.58 Orai. 
 21.00 „Ričardas Liūta-

širdis. Maištas“.
 23.05 „Tironas“.
 0.00 „Pėdsakai“.
 0.55 „Svieto  

lygintojai“.
 1.45 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“.

ketvirtaDieniS, rugsėjo 19 d. Saulė teka 6.56, leidžiasi 19.29, dienos 
ilgumas 12.33. Pilnatis. Vardadieniai: Arnulfas, Januarijus, Girvinas, Vytė, Vilhelmina, Vilė.

avinas (03.21—04.20)
Savaitės pradžioje impulsyviai sieksite 
drastiškai pakeisti savo darbus ir pini-
gų srautus. Jums tiesiog atrodys, kad 
jei nesiimsite veiksmų dabar, turėsite 
bėdų artimiausioje ateityje. Prieš vis-
ką keisdami, pasitikrinkite, ar tikrai. 
Artėjant savaitgaliui, daugiau laiko 
praleiskite su mylimiausiu žmogumi 
– būsite tikri žavesio meistrai.

jautis (04.21—05.21)
Savaitės pradžioje ir viduryje įgausite 
tiek pasitikėjimo savimi, kad išdrįsite 
papasakoti savo karščiausias svajo-
nes. Atskleiskite savo norus mylimam 
žmogui arba potencialiam gyvenimo 
partneriui – tai bus priimta entuzias-
tingai ir jausmingai. Savatės pabaigoje 
palanku susitikti kolegas ir kartu gene-
ruoti naujas idėjas, verslo planus, kurie 
galėtų jums visiems atnešti pelno.

Dvyniai (05.22—06.21)
Būsite žaismingi, atviraširdžiai, tad 
galite drąsiai flirtuoti su savo simpatijų 
objektu aba laikinai atidėti darbus, 
kad galėtumėte pasimėgauti puikių 
draugų kompanija. Savaitei baigiantis, 
optimistiškai žvelgsite į naujausią pro-
jektą darbe, bet jums trūks kai kurios 
informacijos. Teisingai pasielgsite ne-
siimdami aktyvių veiksmų, kol neišsi-
aiškinsite jums rūpinčių klausimų.  

vėžys (06.22 —07.22)
Pamąstykite apie tai, kas jus varžo 
tarpusavio santykiuose su žmonė-
mis. Savo įžvalgas galėsite pritaikyti 
kasdieniame gyvenime, mėgindami 
pasistūmėti pirmyn su projektu, kurį 
vykdote su savo simpatijų objektu ar 
verslo kolega. Savaitei įpusėjus, jau-
sitės galintys įveikti bet kokį iššūkį, 
ypač dirbdami kartu su patikimu po-
rininku.

liūtas (07.23—08.23)
Nuo pat savaitės pradžios jausitės esą 
ypač dosnūs ir geraširdžiai. Pasimė-
gaukite tuo, leiskite įvykiams tekėti 
natūralia vaga, užuot kūrę laike apri-
botus planus. Atverkite širdį mylimie-
siems ir jų artimiesiems, pradžiuginki-
te juos dovanomis. Savaitei įpusėjus, 
įgausite drąsos ir pasitikėjimo siekti 
naujų horizontų darbe. Jei norite pa-
aukštinimo, daugiau atsakomybės ar 
naujų komandiruočių, nedvejodami 
to siekite.

mergelė (08.24—09.23)
Savaitės pradžioje kaip niekada go-
džiai sieksite fizinio ir emocinio 
kontakto su jums svarbiu ir ypatin-
gu žmogumi. Nesvarbu, apie ką taip 
svajojote, dabar tai gali virsti realybe. 
Užteks tik aiškiai išreikšti, ko norite. 
Savaitgalį mėginsite atrasti laiko savo 
meniniam pašaukimui. Ko gero, jums 
jau stipriai įkyrėjo nesutarimai ir ne-
gatyvios nuotaikos darbe, tad imkitės 
jums mielos užduoties vieni ir tapsite 
nugalėtojais. 

Svarstyklės (09.24—10.23)
Šią savaitę jausitės atsipalaidavę, 
romantiški ir kupini jaudulio. Ypač 
palanku laiką praleisti kartu su savo 
mylimu žmogumi ar potencialiu gy-

venimo partneriu – gresia nepamirš-
tama savaitgalio kelionė. Kita vertus, 
nesutarimai ir nesusipratimai su tais, 
kuriuos mylite, gali tapti tikru gal-
vos skausmu. Geriausias būdas su 
tuo susidoroti – laikinai atsitraukti: 
skirkite valandėlę savo asmeniniams 
tikslams arba jus labiau dominančiam 
nukrypimui nuo maršruto. Po to galė-
site grįžti atgal ir toliau harmoningai 
sutarti.

Skorpionas (10.24 —11.22)
Savaitės pradžia – puikus metas su 
draugais siekti ambicingų tikslų. Ne-
svarbu, ar siekiate surinkti pinigų 
labdarai, ar surengti puikų vakarą, 
jums pavyks. Darbo savaitei einant į 
pabaigą, tikriausiai norėsite pristatyti 
savo sumanymą vyresnybei. Dabartinis 
laikotarpis ypač palankus įkvėpti gy-
venimui savo drąsiausias idėjas, tačiau 
jums prireiks detalaus plano ir ryžto 
nemesti savojo tikslo, susidūrus su 
pirmosiomis kliūtimis.

šaulys (11.23—12.21)
Prisiminsite visas finansų pamokas, 
kurias jums teko išmokti per pastarąjį 
pusmetį. Dabar jau žymiai geriau suvo-
kiate savo prioritetus, todėl pats laikas 
imtis svarbiausiųjų. Tačiau kyla pavo-
jus, kad mėginsite apimti daugiau, nei 
sugebėsite susidoroti arba pražiopsoti 
tam tikras svarbias smulkmenas, dėl 
kurių galutinis rezultatas gali žlugti, 
todėl prieš nerdami į veiklą, gerai vis-
ką išsiaiškinkite. 

ožiaragis (12.22—01.20)
Jau kurį laiką mąstote apie tai, kiek 
pasistūmėjote vykdydami asmeninius 
tikslus. Šios mintys privers jus stipriau 
pasitempti ir padaryti šiek tiek daugiau, 
tačiau saugokitės, kad neapžiotumėte 
daugiau, nei galite praryti. Savaitgalį 
geriausia paskirti kelionei, apie ku-
rią jau senokai svajojote. Drąsiai į ją 
leiskitės – tai netiesiogiai prisidės prie 
jūsų karjeros. 

vandenis (01.21—02.19)
Artimiausiu metu sieksite gilaus fi-
zinio ir emocinio kontakto su my-
limu žmogumi. Pasidalindami savo 
poreikiais, sukursite jaukų ir glaudų 
tarpusavio ryšį. Savaitei baigiantis, 
norėsite išbandyti darbą, kurio dar 
niekada nesate darę – tai bus puikus 
iššūkis jūsų intelektui. Taip nušausite 
du zuikius vienu šūviu: patenkinsite 
savo poreikį pabūti vieniems ir išveng-
site aplinkinių „pagalbos“, kuri gali 
jus išblaškyti. 

žuvys (02.20—03.20)
Šią savaitę pasistenkite, kiek galima, 
daugiau laiko praleisti namuose su 
mylimais žmonėmis, o ypač – antrąja 
puse. Jūsų laukia daug šiltų akimir-
kų kartu. Savaitei persiritus į antrą 
pusę, bus nelengva surasti tam tikrą 
informaciją, be kurios jūsų darbo arba 
asmeninis sumanymas niekaip nega-
lės pasistūmėti į priekį. Nors esate 
užsidegę ir ryžtingi, tačiau net ir jus 
tokia situacija gali pastūmėti į neviltį, 
tad verčiau apsišarvuokite kantrybe ir 
luktelėkite, kol gausite atsakymus į 
jums rūpimus klausimus.

SavaitėS horoSkopaS

DoMo EMIGRANtES (ItALIJA) 
Rugsėjo 28 d. 18 val. Alytaus kultūros ir komunikacijos centre
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lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Daiktų istorijos. 
 7.00 Klausimėlis.lt.
 7.10 „Bebė ir Tina. 

Mergaitės prieš 
berniukus“. 

 9.00 Labas rytas, 
Lietuva.

 12.00 Pasaulio dokumen-
tika. Premjera. „Ja-
guarai. Ypatingos 
katės“.

 12.55 Pasaulio dokumen-
tika. „Neatrasti Ko-
lumbijos kampeliai. 
Čiribiketė. Kelionė į 
Amazonės širdį“.

 13.50 „Džesika Flečer 9“. 
 15.28 Loterija „Keno 

Loto“.
 15.30 Žinios. Orai.
 15.45 Sveikinimų kon-

certas. 
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Muzikinis pokalbių 

šou „Vakarėja“ su 
Martynu Starkumi.

 19.30 Stilius. 
 20.25 Loterijos „Keno 

Loto“ ir „Jėga“.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Gražiausios poetų 

dainos. 
 22.40 „Supertėtis“.
 0.05 „Juros periodo 

parkas 3“. 
 1.35 Pasaulio doku-

mentika. „Jaguarai. 
Ypatingos katės“.  

 2.20 Pasaulio dokumen-
tika. „Neatrasti Ko-
lumbijos kampeliai. 
Čiribiketė. Kelionė į 
Amazonės širdį“.  

 3.10 Stilius. 
 4.05 Klausimėlis.lt.
 4.25 „Džesika Flečer 9“. 

lnk
 6.40 „Tomas ir Džeris“.
 7.10 „Broliai meškinai. 

Nuotykių ieško-
tojai“.

 7.45 „„Nickelodeon“ 
valanda. Monstrai 
prieš ateivius“.

 8.15 „Riterių princesė 
Nela“.

 8.40 „Avelės ir vilkai“.
 10.15 „Tomas ir Džeris“.
 12.00 PREMJERA. „Klo-

nuotas Adamas“.
 14.00 „Eisas Ventura. 

Naminių gyvūnėlių 
detektyvas“.

 15.45 „Laukiniai laukiniai 
vakarai“.

 17.55 Gyvūnų pasaulis. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 „Šrekas 2“.
 21.20 „Namai – pragarai“.
 23.15 PREMJERA. „Tempk 

jį čia!“.
 1.20 „San Andreas“.

tv3
 6.15 Televitrina.
 6.30 „Elena iš Avaloro“.
 7.00 „Bakuganas. Kovos 

planeta“.

 7.30 „Aladinas“.
 8.00 „Elena iš Avaloro“.
 8.30 Virtuvės istorijos. 
 9.00 Gardu Gardu. 
 10.00 Būk sveikas!
 10.30 Penkių žvaigždučių 

būstas. 
 11.00 Misija: dirbame 

sau. 
 11.30 Svajonių ūkis. 
 12.00 „Daktaras Dolitlis“.
 13.40 „Užkerėtoji“.
 15.45 Ekstrasensai. 

Stipriausių mūšis. 
 17.25 Aplink Lietuvą. 

Žmonės. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.17 TV3 sportas.
 19.22 TV3 orai. 
 19.25 „Eurojackpot“. 
 19.30 „Turtuolis vargšas“. 
 21.00 PREMJERA. 

„Mokinys“.
 23.25 „Universalioji 

korta“.
 1.15 „Kaip susigrąžinti 

ją per 7 dienas“.
 2.45 „Vyras už pinigus“.
 4.15 „Rouzvudas“.

btv
 6.05 „Kvailiai šėlsta“.
 7.30 „Muchtaro 

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 8.30 „Kvailiai šėlsta“.
 9.00 Sveikatos kodas. 
 9.30 Sveikatos kodas 

televitrina.
 10.00 „Apvalioji planeta“.
 10.35 „Bero Grilso ke-

lionės po Britaniją“.
 11.40 „Ekstremalūs 

išbandymai“.
 12.10 „Būk ekstremalas“.
 12.40 „Džeimis gamina 

Italijoje“.
 13.50 „Ekstrasensų 

mūšis“.
 16.30 Raudona linija. 
 17.00 Betsafe–LKL 

čempionatas. 
„Neptūnas“–
„Juventus“.

 19.30 Muzikinė kaukė. 
 22.05 „Taikdarys“.
 0.35 „Laukinės aistros“.

Dzūkijos tv
 7.03 Programa.
 7.04 TV parduotuvė.
 7.20 „TV Europa 

pristato. Baltijos 
slapukė“. 

 7.55 „Pasaulio turgūs. 
Nica“.

 8.30 „Pasaulio turgūs. 
Jeruzalė“.

 9.00 „Nuostabūs 
pojūčiai“.

 9.30 Vantos lapas. 
 10.00 Grilio skanėstai. 
 10.30 „Kitoks pokalbis su 

D. Žeimyte“. 
 11.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. J. Janke-
vičius. 

 12.00 „Inspektorius 
Luisas“.

 14.00 „Ragana“.
 16.00 Žinios.
 16.28 Orai.
 16.30 Lietuva tiesiogiai. 
 17.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. A. Vil-
činskas. 

 18.00 Žinios.
 18.28 Orai.
 18.30 „Vasara tiesiogiai 

su D. Žeimyte“. 
 19.00 Dekonstrukcijos su 

Edmundu Jakilaičiu. 
 20.00 Žinios.
 20.28 Orai.
 20.30 „Šviesoforas“.
 21.30 „Pamiršk mane“.
 22.30 Žinios.
 22.58 Orai.
 23.00 Laikykitės ten. Po-

kalbiai. L. Kunigėlis. 
 0.05 „Karo merginos“.
 1.10 Grilio skanėstai. 
 1.45 „Kitoks pokalbis su 

D. Žeimyte“. 
 2.15 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 3.45 Dekonstrukcijos su 

Edmundu Jakilaičiu. 
 4.30 „Žmogus be 

praeities“.
 6.20 „Pasaulis iš 

viršaus“.
 6.40 „Kitoks pokalbis su 

D. Žeimyte“. 

lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Duokim garo! 
 7.30 Kelias. 
 7.45 Krikščionio žodis. 
 8.00 ARTS21. 
 8.30 Mažesnieji broliai. 
 9.00 Mano mama 

gamina geriau! 
 10.00 Į sveikatą! 
 10.30 „Gamtosaugos 

idėjos“. 
 11.00 Pradėk nuo savęs. 
 11.30 Naktinis ekspresas. 

Leonidas Donskis. 
 12.00 Juozo Tumo-Vaiž-

ganto 150-osioms 
gimimo metinėms. 
Juozas Tumas-Vaiž-
gantas. „Dėdės ir 
dėdienės“. 

 13.30 Juozo Tumo-Vaiž-
ganto 150-osioms 
gimimo metinėms. 
„Vaižgantas“.

 14.20 VIII tarptautinis 
folkloro festivalis 
„Saulės žiedas“.

 15.20 Kultūrų kryžkelė. 
Rusų gatvė. 

 15.50 Euromaxx. 
 16.20 Klauskite daktaro. 
 17.10 Stilius. 
 18.05 Istorijos detektyvai. 
 18.55 „Dauntono abatija 

5“. 
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 „Aštuonkojė“. 

 23.10 „Joseph Calleja“.
 0.30 Dabar pasaulyje. 
 1.00 Tarptautinis spor-

tinių šokių festivalis 
„Lithuanian open 
2017“. 

 2.30 Istorijos detektyvai. 
 3.15 „Gamtosaugos 

idėjos“. 
 3.45 ARTS21. 
 4.15 Klauskite daktaro. 
 5.05 Stilius. 

tv1
 6.45 „Akloji“.
 7.15 „Pragaro katytė“.
 8.15 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.15 „Tėvas Motiejus“.
 10.40 „Būrėja“.
 11.50 „Klasikiniai kepiniai. 

Anos Olson 
receptai“.

 12.20 „Akloji“.
 13.20 „Mylėk savo sodą“.
 14.30 Sveikatos namai.
 15.30 Sveikatos namai 

teleparduotuvė. 
 15.45 „Širdele mano“.
 17.45 „Akloji“.
 18.50 „Būrėja“.
 20.00 „Sunkių nusikaltimų 

skyrius“.
 21.00 „Byla“.
 23.10 „Stela Bloumkvist“.
 1.00 „Seks video“.
 2.35 „Nepamiršta“.

tv6
 6.00 Televitrina.
 6.15 Jokių kliūčių! 
 7.30 Iš peties.
 8.30 „Simpsonai“.
 9.00 Vienam gale 

kablys. 
 9.30 Statybų gidas. 
 10.00 Autopilotas. 
 10.30 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 11.00 „Didžioji migracija“.
 12.00 Jokių kliūčių! 
 13.00 „Didžioji migracija“.
 14.00 „Išlikimas“.
 15.00 „Aliaskos geležin-

keliai“.
 16.00 Iš peties.
 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 Krovinių karai.
 19.00 Amerikos  

talentai.
 21.00 Žinios. 
 21.45 Sportas.
 21.50 Orai. 
 22.00 „Karo žirgas“.
 1.00 „Karibų piratai. 

„Juodojo perlo“ 
užkeikimas“.

„Šrekas 2“,  19.30, LNK

penktaDieniS, rugsėjo 20 d. Saulė teka 6.58, leidžiasi 19.27, dienos 
ilgumas 12.29. Pilnatis. Vardadieniai: Fausta, Kolumba, Vainoras, Tautgirdė, Eustachijus, Vainora.

lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.20 „Senis“.
 10.25 „Štutgarto krimina-

linė policija 1“. 
 11.10 „Komisaras 

Reksas“.
 12.00 Gyvenimo spalvos. 
 13.00 Ypatingas būrys. 
 13.58 Loterija „Keno 

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.40 „Ponių rojus“. 
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Kas ir kodėl? 
 18.30 Visi kalba. 
 19.30 Beatos virtuvė. 
 20.25 Loterija „Keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.29 Loterija „Jėga“.
 21.30 Auksinis protas.
 22.55 „Juros periodo 

parkas 3“. 
 0.30 Euromaxx. 
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Nacionalinė ekspe-

dicija. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Visi kalba. 
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 Kas ir kodėl? 
 3.30 Šventadienio 

mintys. 
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 Beatos virtuvė. 
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.10 „Ponių rojus“. 

lnk
 6.05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.30 „Tomas ir Džeris“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 9.55 „Rozenheimo 

policija“.
 10.55 „Supermamos“.
 11.30 „Rimti reikalai 2“.
 12.00 „Bjaurusis ančiukas 

Niujorke“.
 13.00 „Paskolinta meilė“.
 14.00 „Našlaitės“.
 15.00 „Svajoklė“.
 16.00 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.30 „Baudžiauninkė“.
 18.30 Žinios.
 19.30 KK2 penktadienis. 
 21.00 „San Andreas“.
 23.15 PREMJERA. 

„Išvarymas 2“.
 1.40 „Blogas senelis“.
 3.10 „Amerikos gangs-

teris“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.55 „Čipas ir Deilas 
skuba į pagalbą“.

 7.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

 7.55 Farai. 
 8.55 Legendinės 

legendos. 
 10.00 „Meilės  

simfonija“. 
 12.00 „Svotai“. 
 13.00 „Pažadėtoji“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.30 TV Pagalba. 
 17.55 Namų idėja su 

IKEA. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.30 „Madagaskaro 

pingvinai“.
 21.15 „Kaip susigrąžinti 

ją per 7 dienas“. 
 23.00 „Vyras už pinigus“.
 0.50 „Kryžminė ugnis“.
 2.25 „Ekstraordinarių 

džentelmenų lyga“.
 4.20 „Naujakuriai“.
 4.45 „Svotai“. 

btv
 6.15 „Mentalistas“.
 7.10 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.25 „Kijevo operatyvinė 

grupė“.
 9.30 „Teisingumo 

agentai“.
 10.30 „Kobra 11“.
 11.30 „Mirtinas ginklas“.
 12.30 „Visa menanti“.
 13.30 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.50 „Kijevo operatyvinė 

grupė“.
 15.55 „Teisingumo 

agentai“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Kobra 11“.
 18.30 „Mentalistas“.
 19.30 „Amerikietiškos 

imtynės“.
 21.30 „Smagus pasivaži-

nėjimas“.
 23.30 „Įsakymo vyk-

dymas“.
 1.20 „Detektyvų 

istorijos“.

Dzūkijos tv
 6.13 Programa.
 6.14 TV parduotuvė.
 6.30 Baltijos kelias. 
 7.00 „Mentalistas“.
 8.00 Reporteris. 
 8.50 Sportas.
 8.58 Orai.
 9.00 Šauliai. Tėvynės 

labui.
 10.00 „Rojus“.
 11.05 „Šeimininkė“.
 12.10 „Bruto ir Neto“.
 12.40 „Pamiršk mane“.
 13.40 TV parduotuvė.
 13.55 „Mentų karai. 

Odesa“.
 15.00 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 16.00 Reporteris. 
 16.23 Sportas.
 16.30 „Kitoks pokalbis su 

D. Žeimyte“. 
 17.00 „Beveik negyvas“.
 18.00 „Žemės ir laiko 

prakalbinimas“.
 18.35 „Jūsų sveikatai“.
 19.00 Žinios.
 19.25 „Svečiuose pas 

Marceliutę“.
 20.00 Žinios.
 20.30 „Kitoks pokalbis su 

D. Žeimyte“. 
 21.00 „Bruto ir Neto“.
 21.30 „Pamiršk mane“.
 22.30 Reporteris. 

 23.30 Delfi dėmesio 
centre. 

 0.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. 

 1.00 „Beveik negyvas“.
 1.35 „Šeimininkė“.
 2.35 „Bruto ir Neto“.
 3.00 „Pamiršk mane“.
 3.40 Reporteris. 
 4.30 Šauliai. Tėvynės 

labui.
 5.20 „Rojus“.
 6.10 „Pasaulis iš 

viršaus“.
 6.35 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu.

lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Nacionalinis bardų 

festivalis „Pur-
purinis vakaras“. 
2015“. 

 6.45 Linija, spalva, 
forma. 

 7.05 Stop juosta.
 7.30 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas 2“. 
 7.40 „Kaimynai piratai“. 
 7.55 „Šecherazada. 

Nepapasakotos 
istorijos“. 

 8.15 Euromaxx. 
 8.45 „Nežinoma Čekijos 

Lietuva. Spaudos 
draudimas“.

 9.15 Labas rytas, 
Lietuva.

 12.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 12.15 „Istorijos perime-
trai. Jūros vartai“.

 13.10 Daiktų istorijos. 
 13.55 „Pažinimo 

džiaugsmas. 
Zoologijos sodas 
– laukinės gamtos 
vizija“. 

 14.25 „Rokis IV. Ameri-
kietiškas smūgis“. 

 15.20 ...formatas. Poetas 
Ernestas Noreika. 

 15.40 „Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2“. 

 15.50 „Kaimynai piratai“. 
 16.05 „Šecherazada. 

Nepapasakotos 
istorijos“. 

 16.30 Laba diena, 
Lietuva.

 18.00 Susitikimas su 
Antanu Mockumi. 
Moderuoja Rytis 
Zemkauskas. 

 19.00 Juozo Tumo-Vaiž-
ganto 150-osioms 
gimimo metinėms. 
Mano tėviškė. 
Juozas Tumas-Vaiž-
gantas.

 19.15 Juozo Tumo-Vaiž-
ganto 150-osioms 
gimimo metinėms. 
„Žmonės, kurie 
sukūrė Lietuvą. 
Juozas Tumas-Vaiž-
gantas“.

 20.10 Kultūros diena.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Juozo Tumo-Vaiž-

ganto 150-osioms 
gimimo metinėms. 
„Tumo kodeksas“.

 23.00 Mano tėviškė. 
Juozas Tumas-Vaiž-
gantas.

 23.15 Kauno „Hanza 
dienos 2019“. 

 24.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.45 Nacionalinis bardų 

festivalis „Pur-
purinis vakaras“. 
2015“. 

 1.40 „Trys Claros Schu-
mann gyvenimai“. 

 2.40 „Eurovizija 2019“. 
 5.15 Juozo Tumo-Vaiž-

ganto 150-osioms 
gimimo metinėms. 
„Žmonės, kurie 
sukūrė Lietuvą. 
Juozas Tumas-Vaiž-
gantas“.

tv1
 6.00 „Pasisvėrę ir 

laimingi“.
 6.50 „Tėvas Motiejus“.
 8.05 „Neklausk meilės 

vardo“.
 9.05 „Meilės sparnai“.
 10.05 „Akloji“.
 11.10 „Būrėja“.
 12.20 „Mokytojas“.
 13.20 „Drakonų kova. 

Super“.
 13.50 „Saugokis meš-

kinų“.
 14.20 „Kas naujo, 

Skūbi-Dū?“.
 14.45 „Zigis ir Ryklys“.
 14.55 „Privatūs detek-

tyvai“.
 16.00 „Svaragini. Amžina 

draugystė“.
 17.00 „Būk su manim“.
 18.00 „Iš širdies į širdį“.
 19.00 „Mokytojas“.
 20.00 „Privatūs detek-

tyvai“.
 21.00 „Nepamiršta“.
 22.55 „Paprasti įtaria-

mieji“.
 1.00 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
 2.50 „Nusikaltimo 

vieta – Berlynas. 
Tiesiausias kelias“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Skorpionas“.
 8.30 „Rezidentai“. 
 9.00 Gyvūnų manija.
 9.30 „Topmodeliai“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 12.30 „Moderni šeima“.
 13.30 „Gelbėtojai“.
 14.30 Televitrina.
 15.00 „Skorpionas“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 18.00 „Moderni šeima“.
 19.00 „Gelbėtojai“.
 20.00 „Rezidentai“.
 21.00 Žinios. 
 21.45 Sportas. 
 21.50 Orai. 
 22.00 „Karibų piratai. 

„Juodojo perlo“ 
užkeikimas“.

 0.55 „Ričardas Liūta-
širdis. Maištas“.
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lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.20 „Senis“.
 10.25 „Štutgarto krimina-

linė policija 1“.
 11.10 „Komisaras 

Reksas“.
 12.00 Beatos virtuvė. 
 13.00 Klauskite daktaro. 
 13.58 Loterija „Keno 

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.40 „Ponių rojus“.
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Kas ir kodėl? 
 18.30 Klauskite daktaro. 
 19.30 Vartotojų kontrolė.
 20.25 Loterija „Keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.29 Loterija „Jėga“.
 21.30 LRT forumas. 
 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 „Vokietija 86“.
 23.45 „Komisaras 

Reksas“.
 0.30 Klausimėlis. 
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Savaitė. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Klauskite daktaro. 
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 Kas ir kodėl? 
 3.30 Dviračio žinios. 
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.10 „Vokietija 86“.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.10 „Ponių rojus“.

lnk
 6.05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.30 „Tomas ir Džeris“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 9.55 „Rozenheimo 

policija“.
 10.55 „Supermamos“.
 11.30 „Rimti reikalai 2“.
 12.00 „Bjaurusis ančiukas 

Niujorke“.
 13.00 „Paskolinta meilė“.
 14.00 „Našlaitės“.
 15.00 „Svajoklė“.
 16.00 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.30 „Baudžiauninkė“.
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2. 
 20.00 Nuo... Iki...
 21.00 „Rimti reikalai 2“.
 21.30 Žinios.
 22.20 Sportas.
 22.27 Orai.
 22.28 Telefoninė loterija 

1634. 
 22.30 „Vienuolis nusilei-

džia nuo kalno“.
 0.50 „Okupuoti“.
 1.45 „Hju Glaso 

legenda“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.55 „Čipas ir Deilas 
skuba į pagalbą“.

 7.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

 7.55 Svajonių sodai. 
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Meilės simfonija“.
 12.00 „Svotai“. 
 13.00 „Pažadėtoji“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios. 
 16.25 TV3 orai. 
 16.30 TV Pagalba. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 Namas. 
 20.30 „Moterys meluoja 

geriau“. 
 21.00 TV3 vakaro žinios. 
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai. 
 22.00 „Kobra 11“.
 23.00 „Tobulas ginklas“.
 0.50 „X mutantai“.
 1.40 „Rouzvudas“.
 2.30 „Imperija“.
 3.20 „Kobra 11“.
 4.10 „Naujakuriai“.
 5.00 „Svotai“. 

btv
 6.10 „Mentalistas“.
 7.05 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.20 „Kijevo operatyvinė 

grupė“.
 9.25 „Teisingumo 

agentai“.
 10.25 „Kobra 11“.
 11.25 „Rivjera“.
 12.30 „Visa menanti“.
 13.30 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.50 „Kijevo operatyvinė 

grupė“.
 15.55 „Teisingumo 

agentai“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Kobra 11“.
 18.30 „Mentalistas“.
 19.30 „Mirtinas ginklas“.
 20.30 „Kvailiai šėlsta“.
 21.00 „Didysis meistras“.
 23.25 „Taikdarys“.
 1.40 „Juodasis  

sąrašas“.
 2.20 „Sostų karai“.

Dzūkijos tv
 6.13 Programa.
 6.14 TV parduotuvė.
 6.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 7.00 Šiandien  

kimba. 
 8.00 „Ant bangos“. 
 9.00 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 10.00 „Rojus“.
 11.05 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. A. Vil-
činskas. 

 12.10 „Bruto ir Neto“.
 12.40 „Šviesoforas“.
 13.40 TV parduotuvė.
 13.55 „Mentų karai. 

Odesa“.
 15.00 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 16.00 Reporteris.
 16.48 Sportas.
 16.58 Orai.
 17.00 2019 m. „For-

mulė-1“ čempio-
nato Singapūro GP 
apžvalga.

 18.00 „Geroji naujiena“.  
 18.35 „Svečiuose pas 

Marceliutę“.
 19.00 Žinios.
 19.25 Orai.
 19.25 „Tai – sportas“.
 19.35 „Laisvės keliu“.
 20.00 Žinios.
 20.30 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 21.00 „Bruto ir Neto“. 
 21.30 „Pamiršk mane“. 
 22.30 Reporteris. 
 23.20 Sportas.
 23.25 Orai.
 23.27 Rubrika „Verslo 

genas“.
 23.30 Delfi dėmesio 

centre. 
 0.00 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 1.00 2019 m. „For-

mulė-1“ čempio-
nato Singapūro GP 
apžvalga.

 2.00 „Šviesoforas“. 
 2.20 „Bruto ir Neto“. 
 2.40 „Pamiršk mane“. 
 3.20 Reporteris. 
 4.00 Sportas.
 4.08 Orai.
 4.10 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 4.50 „Rojus“. 
 5.35 „Šviesoforas“. 

lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Nacionalinis bardų 

festivalis „Purpu-
rinis vakaras 2015“. 

 6.55 Lietuva mūsų 
lūpose. 

 7.30 „Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2“.

 7.40 „Kaimynai piratai“.
 7.55 „Šecherazada. 

Nepapasakotos 
istorijos“.

 8.20 „Pažinimo 
džiaugsmas. Retieji 
žemės metalai – 
aukštųjų technolo-
gijų ateitis“.

 8.45 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje.

 9.15 Labas rytas, 
Lietuva.

 12.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 12.15 Savaitė. 
 13.10 Istorijos detektyvai. 
 14.00 „Dauntono abatija 

5“.
 15.40 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas 2“.
 15.50 „Kaimynai piratai“.
 16.05 „Šecherazada. 

Nepapasakotos 
istorijos“.

 16.30 Laba diena, 
Lietuva.

 18.00 Mokslo ekspresas. 
 18.15 „Giminės. Gyve-

nimas tęsiasi 4“.
 19.00 Klausimėlis.lt.
 19.15 Premjera. „Gerasis 

nacis“.
 20.10 Kultūros diena.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.

 21.30 „Popierinė 
brigada“.

 22.30 „Pranciškonų 
metai. Pakūta 
mano meilė“.

 23.20 FIFA futbolo apdo-
vanojimai 2019. 

 0.50 DW naujienos rusų 
kalba.

 1.05 Dabar pasaulyje. 
 1.35 Gyvos dainos 

festivalis „Aš toks 
vienas“. 

 2.30 „Pasimatysime 
sapne“.

 4.05 Kauno „Hanza 
dienos 2019“. 

 4.50 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus sąsiuvinis. 

 5.10 „Giminės. Gyve-
nimas tęsiasi 4“. 

tv1
 6.00 „Pasisvėrę ir 

laimingi“.
 6.50 „Tėvas Motiejus“.
 8.05 „Neklausk meilės 

vardo“.
 9.05 „Meilės sparnai“.
 10.05 „Mylėk savo sodą“.
 11.10 „Akloji“.
 11.45 „Būrėja“.
 12.20 „Mokytojas“.
 13.20 „Drakonų kova. 

Super“.
 13.50 „Saugokis meš-

kinų“.
 14.20 „Kas naujo, 

Skūbi-Dū?“.
 14.45 „Zigis ir Ryklys“.
 14.55 „Privatūs detek-

tyvai“.
 16.00 „Svaragini. Amžina 

draugystė“.
 17.00 „Būk su manim“.
 18.00 „Iš širdies į širdį“.
 19.00 „Mokytojas“.
 20.00 „Privatūs detek-

tyvai“.
 21.00 „Meilužis iš Pietų“.
 23.20 „Imperatorė Ki“.
 1.40 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
 3.30 „Aš gyvas“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Skorpionas“.
 8.30 „Rezidentai“.
 9.00 Autopilotas. 
 9.30 „Topmodeliai“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Univeras. Naujas 

bendrikas“. 
 12.30 „Moderni šeima“.
 13.30 „Gelbėtojai“.
 14.30 Televitrina.
 15.00 „Skorpionas“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 18.00 „Moderni šeima“.
 19.00 „Gelbėtojai“.
 20.00 „Rezidentai“.
 20.30 Žinios. 
 20.58 Orai. 
 21.00 Farai. 
 22.00 „Naša Raša“.
 23.00 „Kruvinoji Valen-

tino naktis“.
 1.05 „Pėdsakai“.
 1.50 „Svieto lygintojai“.
 2.40 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“. 

lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Nacionalinė ekspe-

dicija. 
 7.00 Šventadienio 

mintys. 
 7.30 Klausimėlis. 
 8.00 Tėčio reikalai. 
 8.30 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite. 
 9.00 „Brolių Grimų pa-

sakos. Laimingasis 
Hansas“. 

 10.00 Gustavo enciklope-
dija. 

 10.30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 

 11.30 Mūsų gyvūnai. 
 12.00 Pasaulio doku-

mentika. Premjera. 
„Žemė žvelgiant iš 
kosmoso“.

 12.55 Pasaulio dokumen-
tika. Premjera. „Gy-
vūnų dinastijos“.

 13.50 „Mis Marple 6“.
 15.28 Loterija „Keno 

Loto“.
 15.30 Žinios. Orai.
 15.45 Istorijos detektyvai. 
 16.30 Gyvenk be skolų. 
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Duokim garo! 
 19.30 Savaitė. 
 20.25 Loterijos „Keno 

Loto“ ir „Jėga“.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Savaitė su „Dvi-

račio žiniomis“. 
 21.30 „Bloga mergaitė“. 
 22.30 „Pasimatysime 

sapne“. 
 0.05 „Vasarvidžio 

nakties sekso 
komedija“.

 1.30 Pasaulio dokumen-
tika. „Žemė žvel-
giant iš kosmoso“.  

 2.25 Pasaulio doku-
mentika. „Gyvūnų 
dinastijos“.  

 3.15 Klausimėlis.lt.
 3.30 Šventadienio 

mintys. 
 4.00 Tėčio reikalai. 
 4.25 „Mis Marple 6“.

lnk
 6.30 „Tomas ir Džeris“.
 7.00 „Broliai meškinai. 

Nuotykių ieško-
tojai“.

 7.30 „„Nickelodeon“ 
valanda. Monstrai 
prieš ateivius“.

 8.00 „Riterių princesė 
Nela“.

 8.25 PREMJERA. „Riteris 
Rastis 2. Metalo 
laužo sukilimas“.

 10.10 „Šnipų vaikučiai 2. 
Prarastų svajonių 
sala“.

 12.15 „Žiedų valdovas. 
Karaliaus sugrį-
žimas“.

 16.20 Sveikatos  
namai. 

 17.20 Teleloto. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 Šokio revoliucija. 

 21.40 „Hju Glaso 
legenda“.

 0.45 „Šioje šalyje nėra 
vietos senukams“.

 2.50 „Tempk jį čia!“.

tv3
 5.45 Televitrina.
 6.00 Sveikatos medis.
 7.00 „Bakuganas. Kovos 

planeta“.
 7.30 „Aladinas“.
 8.00 „Elena iš  

Avaloro“.
 8.30 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 9.00 La Maistas. 
 10.00 Pasaulis pagal 

moteris. 
 11.00 Svajonių sodai. 
 12.00 „Didysis šunų 

pabėgimas“.
 13.50 „Druska brangesnė 

už auksą“.
 15.40 „Didžiosios 

vestuvės“.
 17.25 Visi mes žmonės. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 X Faktorius. 
 22.00 PREMJERA. „Pa-

skutinis krikštatėvis 
Džonas Gotis“.

 0.10 PREMJERA. 
„Mergvakaris“.

 1.55 „Universalioji 
korta“.

 3.35 „Didžiosios 
vestuvės“.

btv
 6.30 Galiūnai. 
 7.30 „Bero Grilso ke-

lionės po Britaniją“.
 8.30 Tauro ragas.
 9.00 Galiūnai. Mačas 

Lietuva–Latvija. 
 10.00 „Apvalioji planeta“.
 10.35 „Bero Grilso ke-

lionės po Britaniją“.
 11.40 „Ekstremalūs 

išbandymai“.
 12.10 „Būk ekstremalas“.
 12.40 „Džeimis gamina 

Italijoje“.
 13.50 „Anthonis Bour-

dainas. Nepažįs-
tami kraštai“.

 14.50 „Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 15.55 „Nusikaltimų 
miestas“.

 16.30 Raudona linija. 
 17.00 Betsafe–LKL 

čempionatas. 
„Šiauliai“–
„Žalgiris“.

 19.30 „Rivjera“.
 21.35 „Juodasis sąrašas“.
 22.35 „Sostų karai“.
 0.10 „Smagus pasivaži-

nėjimas“.

Dzūkijos tv
 7.03 Programa.
 7.04 TV parduotuvė.
 7.20 „Gluchariovas“.
 8.30 Kaimo akademija. 
 9.00 2019 m. „Formu-

lės-1“ čempionato 
Italijos GP 
apžvalga.

 10.00 Šiandien kimba. 
 11.00 Atliekų kultūra. 

 11.30 „Nuostabūs 
pojūčiai“.

 12.00 „Pagrindinis 
įtariamasis“.

 14.00 „Ragana“.
 16.00 Žinios.
 16.28 Orai.
 16.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 17.00 Laikykitės ten. Po-

kalbiai. R. Rudokas. 
 18.00 Žinios.
 18.28 Orai.
 18.30 „Vasara tiesiogiai 

su D. Žeimyte“. 
 19.00 Šauliai. Tėvynės 

labui.
 20.00 Žinios.
 20.28 Orai.
 20.30 „Šviesoforas“.
 21.30 „24/7“. 
 22.30 Žinios.
 22.58 Orai.
 23.00 Laikykitės ten. Po-

kalbiai. V. Mačiulis. 
 0.05 „Inspektorius 

Luisas“.
 2.15 „Rojus“.
 3.40 „Pagrindinis 

įtariamasis“.
 5.10 „24/7“. 
 5.50 „Pasaulio turgūs“.

lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Kauno „Hanza 

dienos 2019“. 
 6.50 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. 
 7.30 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus sąsiuvinis. 
 7.45 Kultūrų kryžkelė. 

Menora.
 8.00 Kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 8.15 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus albumas. 
 8.30 Mažesnieji broliai. 

Pranciškonų kelias 
Lietuvoje. 

 9.00 Gimtoji žemė.
 9.30 Euromaxx. 
 10.00 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. 
 10.30 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija.
 11.00 7 Kauno dienos.
 11.30 Linija, spalva, 

forma. 
 12.00 Lietuva mūsų 

lūpose. 
 12.30 „Pažinimo 

džiaugsmas. Retieji 
žemės metalai – 
aukštųjų technolo-
gijų ateitis“. 

 13.00 Stop juosta.
 13.30 „Eurovizija 2019“. 
 15.55 Šventadienio 

mintys. 
 16.20 „Saros muzika. 

Šiuolaikinė klasika“. 
 16.35 ARTS21. 
 17.05 Vartotojų  

kontrolė. 

 

18.00 
„Lietuvos Prezi-
dentas Aleksandras 
Stulginskis“.

 18.30 „Istorijos perime-
trai“.

 19.20 „Dauntono abatija 
6“. 

 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Legendos. 
 22.00 „Prime Orchestra“ 

simfoninis šou 
„Pasauliniai hitai“.

 23.50 „Aštuonkojė“. 
 1.55 „Supertėtis“.  
 3.20 Susitikimas su 

Antanu Mockumi. 
 4.20 Mokslo ekspresas. 
 4.35 Lietuva mūsų 

lūpose. 
 5.05 Vartotojų kontrolė. 

tv1
 7.05 „Akloji“.
 7.35 „Pragaro katytė“.
 8.35 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.35 „Tėvas Motiejus“.
 10.55 Už vaikystę. 
 11.25 „Būrėja“.
 12.00 „Klasikiniai kepiniai. 

Anos Olson 
receptai“.

 12.30 „Džino viešnagė 
Italijoje“.

 13.00 „Laukiam svečių su 
Reičele Alen“.

 13.30 Sveikinimai.
 15.45 „Širdele mano“.
 17.45 „Akloji“.
 18.50 „Būrėja“.
 20.00 „Iliuzija“.
 21.00 „Aš gyvas“.
 22.50 „Netark nė žodžio“.
 1.00 „Seks video“.
 2.35 „Byla“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 Jokių kliūčių!
 7.30 Iš peties.
 8.30 Sandėlių karai.
 9.00 Gyvūnų manija. 
 9.30 Vienam gale 

kablys. 
 10.00 Praeities žvalgas. 
 10.30 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 11.00 „Didžioji migracija“.
 12.00 Jokių kliūčių!
 13.00 „Didžioji migracija“.
 14.00 „Išlikimas“
 15.00 „Aliaskos geležin-

keliai“.
 16.00 Iš peties.
 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 Krovinių karai.
 19.00 Amerikos talentai.
 21.00 Žinios.
 21.45 Sportas.
 21.50 Orai. 
 22.00 Aukščiausia pavara.
 23.10 „Karo žirgas“.

SekmaDieniS, rugsėjo 22 d. Saulė teka 7.02, leidžiasi 19.21, dienos ilgumas 
12.19. Delčia. Vardadieniai: Mauricijus, Tomas, Tarvinas, Virmantė.

„Paskutinis krikštatėvis Džonas Gotis“,  
22.00, TV3
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lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.20 „Senis“.
 10.25 „Štutgarto krimina-

linė policija 1“.
 11.10 „Komisaras 

Reksas“.
 12.00 Stilius. 
 13.00 Klauskite daktaro. 
 13.58 Loterija „Keno 

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.40 „Ponių rojus“.
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Kas ir kodėl? 
 18.30 Klauskite  

daktaro. 
 19.30 (Ne)emigrantai. 
 20.25 Loterija „Keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.29 Loterija „Jėga“.
 21.30 Nacionalinė 

ekspedicija. 
 22.30 Dviračio žinios.
 23.00 „Užverbuotas“.
 23.45 „Komisaras 

Reksas“.
 0.30 Tėčio reikalai. 
 1.00 LRT radijo  

žinios.
 1.05 Istorijos  

detektyvai. 
 2.00 LRT radijo  

žinios.
 2.05 Klauskite daktaro.
 3.00 LRT radijo  

žinios.
 3.05 Kas ir kodėl? 
 3.30 Dviračio  

žinios. 
 4.00 LRT radijo  

žinios.
 4.10 „Užverbuotas“.
 5.00 LRT radijo  

žinios.
 5.10 „Ponių rojus“.

lnk
 6.05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.30 „Tomas ir Džeris“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 9.55 „Rozenheimo 

policija“.
 10.55 „Supermamos“.
 11.30 „Rimti reikalai 2“.
 12.00 „Bjaurusis ančiukas 

Niujorke“.
 13.00 „Paskolinta  

meilė“.
 14.00 „Našlaitės“.
 15.00 „Svajoklė“.
 16.00 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.30 „Baudžiauninkė“.
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2. 
 20.00 „Galiu rytoj“.
 21.00 „Rimti reikalai  

2“.
 21.30 Žinios.
 22.20 Sportas.

 22.27 Orai.
 22.30 „Šarvuotis“.
 0.20 „Okupuoti“.
 1.15 „Vienuolis nusilei-

džia nuo kalno“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.55 „Čipas ir Deilas 
skuba į pagalbą“.

 7.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

 7.55 Namas.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Meilės simfonija“.
 12.00 „Svotai“. 
 13.00 „Pažadėtoji“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios. 
 16.25 TV3 orai. 
 16.30 TV Pagalba. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 Prieš srovę. 
 20.30 „Moterys meluoja 

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

iškilimas“.
 23.45 „Rezidentas“.
 0.40 „X mutantai“.
 1.35 „Rouzvudas“.
 2.25 „Imperija“.
 3.15 „Rezidentas“.
 4.05 „Naujakuriai“.
 5.00 „Svotai“. 

btv
 6.05 „Mentalistas“.
 7.00 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.15 „Kijevo operatyvinė 

grupė“.
 9.20 „Teisingumo 

agentai“.
 10.20 „Kobra 11“.
 11.20 „Rivjera“.
 12.25 „Visa menanti“.
 13.25 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.50 „Kijevo operatyvinė 

grupė“.
 15.55 „Teisingumo 

agentai“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Kobra 11“.
 18.30 „Mentalistas“.
 19.30 „Mirtinas ginklas“.
 20.30 „Kvailiai šėlsta“.
 21.00 „Los Andželas. 

Ugnikalnio išsiver-
žimas“.

 22.50 „Didysis meistras“.
 1.10 „Visa menanti“.

Dzūkijos tv
 6.13 Programa.
 6.14 TV parduotuvė.
 6.30 Kaimo akademija. 
 7.00 „Mentalistas“. 
 8.00 Reporteris. 
 8.50 Sportas.
 8.58 Orai.
 9.00 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 10.00 „Rojus“. 
 11.05 Laikykitės ten. Po-

kalbiai. R. Rudokas. 
 12.10 „Bruto ir Neto“. 

 12.40 „Šviesoforas“. 
 13.40 TV parduotuvė.
 13.55 „Mentų karai. 

Odesa“. 
 15.00 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 16.00 Reporteris. 
 16.23 Sportas.
 16.30 Lietuva tiesiogiai. 
 16.58 Orai.
 17.00 „Beveik negyvas“. 
 18.00 „Geroji naujiena“. 
 18.35 „Tai – sportas“.
 19.00 Žinios.
 19.25 Orai.
 19.30 „Laisvės keliu“. 
 20.00 Žinios.
 20.25 Orai.
 20.30 Lietuva tiesiogiai. 
 20.58 Orai.
 21.00 „Bruto ir Neto“. 
 21.30 „Pamiršk mane“. 
 22.30 Reporteris. 
 23.20 Sportas.
 23.28 Orai.
 23.30 Delfi dėmesio 

centre. 
 0.00 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 1.00 „Beveik negyvas“. 
 2.00 „Šviesoforas“. 
 2.20 „Bruto ir Neto“. 
 2.40 „Pamiršk mane“.
 3.20 Reporteris. 
 4.00 Sportas.
 4.08 Orai.
 4.10 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 4.50 „Rojus“. 
 5.35 „Šviesoforas“. 

lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Gyvos dainos 

festivalis „Aš toks 
vienas“. 

 7.00 Euromaxx. 
 7.30 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas 2“.
 7.40 „Kaimynai piratai“.
 7.55 „Šecherazada. 

Nepapasakotos 
istorijos“.

 8.20 Atspindžiai. 
Paveldo kolekcija.

 8.45 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje.

 9.15 Labas rytas, 
Lietuva.

 12.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 12.15 Legendos. 
 13.10 „Eurovizija 2019“. 
 15.40 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas 2“.
 15.50 „Kaimynai piratai“.
 16.05 „Šecherazada. 

Nepapasakotos 
istorijos“.

 16.30 Laba diena, 
Lietuva.

 18.00 Mokslo ekspresas. 
 18.15 „Giminės. Gyve-

nimas tęsiasi 4“. 
 19.00 Klausimėlis.lt.
 19.15 „Septintasis 

dešimtmetis“.
 19.55 „Saros muzika. 

Šiuolaikinė klasika“.
 20.10 Kultūros diena.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Šventinis renginys 

„Aš esu ta – Že-
maitija“. Žemaitijos 
vardo paminėjimo 
rašytiniuose 
šaltiniuose 800-
osioms metinėms. 

 23.15 „Turkiškai“.
 0.45 DW naujienos rusų 

kalba.
 1.00 Dabar pasaulyje. 
 1.30 Nacionalinis bardų 

festivalis „Purpu-
rinis vakaras“. 

 2.45 „Lietuvos Prezi-
dentas Aleksandras 
Stulginskis“.

 3.10 „Prime Orchestra“ 
simfoninis šou 
„Pasauliniai hitai“.

 5.00 Kultūrų kryžkelė. 
Menora.

 5.15 „Giminės. Gyve-
nimas tęsiasi 4“.

tv1
 6.00 „Pasisvėrę ir 

laimingi“.
 6.50 „Tėvas Motiejus“.
 8.05 „Neklausk meilės 

vardo“.
 9.05 „Meilės sparnai“.
 10.05 „Akloji“.
 11.10 „Būrėja“.
 12.20 „Mokytojas“.
 13.20 „Drakonų kova. 

Super“.
 13.50 „Saugokis meš-

kinų“.
 14.20 „Kas naujo, 

Skūbi-Dū?“.
 14.45 „Zigis ir Ryklys“.
 14.55 „Privatūs detek-

tyvai“.
 16.00 „Svaragini. Amžina 

draugystė“.
 17.00 „Būk su manim“.
 18.00 „Iš širdies į širdį“.
 19.00 „Mokytojas“.
 20.00 „Privatūs detek-

tyvai“.
 21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės 
VIII. Midsomerio 
rapsodija“.

 23.00 „Imperatorė Ki“.
 1.25 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
 3.15 „Meilužis iš Pietų“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Skorpionas“.
 8.30 „Rezidentai“.
 9.00 Praeities žvalgas. 
 9.30 „Topmodeliai“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Univeras. Naujas 

bendrikas“. 
 12.30 „Moderni šeima“.
 13.30 „Gelbėtojai“.
 14.30 Televitrina.
 15.00 „Skorpionas“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 17.30 „Univeras“. 
 18.00 „Moderni šeima“.
 19.00 „Gelbėtojai“.
 20.00 „Rezidentai“.
 20.30 Žinios. 
 20.58 Orai. 
 21.00 „Blicas“.
 23.00 „Tironas“.
 0.00 „Pėdsakai“.

antraDieniS, rugsėjo 24 d. Saulė teka 7.05, leidžiasi 19.16, dienos ilgumas 
12.11. Delčia. Vardadieniai: Gerardas, Gedvinas, Gedvinė.

trečiaDieniS, rugsėjo 25 d. Saulė teka 7.07, leidžiasi 19.14, dienos ilgumas 
12.07. Delčia. Vardadieniai: Kleopas, Vladislovas, Vaigintas, Ramvydė, Aurelija.

lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.20 „Senis“.
 10.25 „Štutgarto krimina-

linė policija 1“.
 11.10 „Komisaras 

Reksas“.
 12.00 Vartotojų kontrolė. 
 13.00 Klauskite daktaro. 
 13.58 Loterija „Keno 

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.40 „Ponių rojus“.
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Kas ir kodėl? 
 18.30 Klauskite daktaro. 
 19.30 Gyvenimo spalvos.
 20.25 Loterija „Keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.29 Loterija „Jėga“.
 21.30 Ypatingas būrys. 
 22.30 Dviračio žinios.
 23.00 „Dingę be žinios  

1“.
 23.45 „Komisaras 

Reksas“.
 0.30 „Bloga mergaitė“. 
 1.00 LRT radijo  

žinios.
 1.05 Stilius. 
 2.00 LRT radijo  

žinios.
 2.05 Klauskite  

daktaro. 
 3.00 LRT radijo  

žinios.
 3.05 Kas ir kodėl? 
 3.30 Dviračio žinios. 
 4.00 LRT radijo  

žinios.
 4.10 „Dingę be žinios 1“.
 5.00 LRT radijo  

žinios.
 5.10 „Ponių rojus“.

lnk
 6.05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.30 „Tomas ir Džeris“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 9.55 „Rozenheimo 

policija“.
 10.55 „Supermamos“.
 11.30 „Rimti reikalai 2“.
 12.00 „Bjaurusis ančiukas 

Niujorke“.
 13.00 „Paskolinta meilė“.
 14.00 „Našlaitės“.
 15.00 „Svajoklė“.
 16.00 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.30 „Baudžiauninkė“.
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2. 
 20.00 Šiandien. Po metų. 
 21.00 „Rimti reikalai 2“.
 21.30 Žinios.
 22.20 Sportas.
 22.27 Orai.
 22.30 PREMJERA. 

„Nuodinga rožė“.
 0.25 „Okupuoti“.
 1.20 „Šarvuotis“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.55 „Čipas ir Deilas 
skuba į pagalbą“.

 7.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

 7.55 Prieš srovę. 
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Meilės simfonija“.
 12.00 „Svotai“. 
 13.00 „Pažadėtoji“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios. 
 16.25 TV3 orai. 
 16.30 TV Pagalba. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 Gero vakaro šou. 
 20.30 „Moterys meluoja 

geriau“. 
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 21.52 TV3 sportas. 
 21.57 TV3 orai. 
 22.00 „Romo dieno-

raštis“.
 22.25 „Vikinglotto“.
 0.30 „Rezidentas“.
 1.25 „X mutantai“.
 2.15 „Rouzvudas“.
 3.05 „Imperija“.
 3.55 „Rezidentas“.
 4.50 „Svotai“. 

btv
 6.00 „Mentalistas“.
 6.55 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.15 „Kijevo operatyvinė 

grupė“.
 9.20 „Teisingumo 

agentai“.
 10.20 „Kobra 11“.
 11.20 „Mirtinas ginklas“.
 12.20 „Visa menanti“.
 13.20 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.50 „Kijevo operatyvinė 

grupė“.
 15.55 „Teisingumo 

agentai“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Kobra 11“.
 18.30 Betsafe–LKL 

čempionatas. 
„Žalgiris“–„Pieno 
žvaigždės“.

 21.00 „Beverli Hilso 
policininkas 3“.

 23.00 „Los Andželas. 
Ugnikalnio išsiver-
žimas“.

 0.50 „Visa menanti“.

Dzūkijos tv
 6.13 Programa.
 6.14 TV parduotuvė.
 6.30 Grilio skanėstai. 
 7.00 „Mentalistas“. 
 8.00 Reporteris. 
 8.50 Sportas.
 8.58 Orai.
 9.00 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 10.00 „Rojus“. 
 11.05 „Šeimininkė“. 
 12.10 „Bruto ir Neto“. 
 12.40 „Pamiršk mane“.
 13.40 TV parduotuvė.
 13.55 „Mentų karai. 

Odesa“. 
 15.00 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 

 16.00 Reporteris. 
 16.23 Sportas.
 16.30 Lietuva tiesiogiai. 
 16.58 Orai.
 17.00 „Beveik negyvas“. 
 18.00 „Geroji naujiena“. 
 18.35 „Svečiuose pas 

Marceliutę“.
 19.00 Žinios.
 19.15 Orai.
 19.20 „Pozicija“.
 20.00 Žinios.
 20.25 Orai.
 20.30 Lietuva tiesiogiai. 
 20.58 Orai.
 21.00 „Bruto ir Neto“. 
 21.30 „Pamiršk mane“. 
 22.30 Reporteris. 
 23.20 Sportas.
 23.28 Orai.
 23.30 Delfi dėmesio 

centre.
 0.00 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 1.00 „Beveik negyvas“. 
 2.00 „Šviesoforas“. 
 2.20 „Bruto ir Neto“. 
 2.40 „Pamiršk mane“. 
 3.20 Reporteris. 
 4.00 Sportas.
 4.08 Orai.
 4.10 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 4.50 „Rojus“. 
 5.35 „Pamiršk mane“. 

lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Nacionalinis bardų 

festivalis „Purpu-
rinis vakaras“.

 7.25 „Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2“.

 7.35 „Kaimynai piratai“.
 7.50 „Šecherazada. 

Nepapasakotos 
istorijos“.

 8.15 Pradėk nuo savęs. 
 8.45 Vienuolynų kelias 

Lietuvoje.
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 Aš – laidos vedėjas. 
 13.15 Kultūringai su 

Nomeda. 
 14.00 Pradėk nuo savęs. 
 14.30 Stop juosta.
 14.55 „Septintasis dešim-

tmetis. Pasaulis ant 
bedugnės krašto“.

 15.40 „Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2“.

 15.50 „Kaimynai piratai“.
 16.05 „Šecherazada. 

Nepapasakotos 
istorijos“.

 16.30 Laba diena, 
Lietuva.

 18.00 Klausimėlis.lt.
 18.20 „Giminės. Gyve-

nimas tęsiasi 4“. 
 19.15 Premjera. „Po 

milijono metų 1“.
 20.10 Kultūros diena.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Tūkstantį kartų 

labanakt“.
 23.30 Premjera. „Tobu-

lumo paieškos“.
 1.00 DW naujienos  rusų 

kalba.

 1.15 Dabar pasaulyje. 
 1.45 Nacionalinis bardų 

festivalis „Purpu-
rinis vakaras“. 

 2.50 Naktinis ekspresas. 
Leonidas Donskis. 

 3.15 Šventinis renginys 
„Aš esu ta – Že-
maitija“. Žemaitijos 
vardo paminėjimo 
rašytiniuose šalti-
niuose 800-osioms 
metinėms. 

 4.55 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita. 

 5.10 „Giminės. Gyve-
nimas tęsiasi 4“. 

tv1
 6.00 „Pasisvėrę ir 

laimingi“.
 6.50 „Tėvas Motiejus“.
 8.05 „Neklausk meilės 

vardo“.
 9.05 „Meilės sparnai“.
 10.05 „Akloji“.
 11.10 „Būrėja“.
 12.20 „Mokytojas“.
 13.20 „Drakonų kova. 

Super“.
 13.50 „Saugokis meš-

kinų“.
 14.20 „Kas naujo, 

Skūbi-Dū?“.
 14.45 „Zigis ir Ryklys“.
 14.55 „Privatūs detek-

tyvai“.
 16.00 „Svaragini. Amžina 

draugystė“.
 17.00 „Būk su manim“.
 18.00 „Iš širdies į širdį“.
 19.00 „Mokytojas“.
 20.00 „Privatūs detek-

tyvai“.
 21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės XVI. 
Žmogžudystės 
pagal freską“.

 22.55 „Imperatorė Ki“.
 1.20 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
 3.10 „Midsomerio 

žmogžudystės 
VIII. Midsomerio 
rapsodija“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Skorpionas“.
 8.30 „Rezidentai“.
 9.00 Statybų gidas. 
 9.30 „Topmodeliai“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 12.00 „Univeras“. 
 12.30 „Moderni šeima“.
 13.30 „Gelbėtojai“.
 14.30 Televitrina.
 15.00 „Skorpionas“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Univeras“. 
 18.00 „Moderni šeima“.
 19.00 „Gelbėtojai“.
 20.00 „Rezidentai“.
 20.30 Žinios. 
 20.58 Orai. 
 21.00 „Artimi priešai“.
 22.40 „Tironas“.
 23.50 „Pėdsakai“.
 0.45 „Svieto 

lygintojai“.
 1.30 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“. 
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Gyvenamąjį namą Mikniš- •kių k., Šeštokų sen. (87 kv. m, 

63 a sklypas, gera būklė, pa-
keisti langai, tinkamas gyventi 
iš karto, ūkiniai pastatai), kaina 
sutartinė. Tel. 8 698 78040.

Medinį gyvenamąjį namą  •su mediniu priestatu Kalnų g., 
Lazdijai (4,65 a žemės sklypas, 
elektra, vanduo).  
Tel. 8 690 29090. 

2 k. butą Vartuose, Krosnos  •sen., kaina sutartinė.  
Tel. 8 603 20920. 

ŽEMĖS ŪKIO tECHNIKa

Traktorių T-25.   •Tel. 8 645 93659.

Lenkišką bulvių kasamąją.   •Tel. 8 686 70818.

tRaNSPORtO PRIEMONĖS

„Renault Megane Scenic“  •(2003 m., 1.8 l, benzinas, labai 
geros būklės), kaina sutartinė. 
Dvivietį namelį ant ratų (iš An-
glijos, labai geros būklės, 1990 
m.), kaina sutartinė.  
Tel. 8 623 23430.

„Opel Zafira“ (važiuojan- •tis).  
Tel. 8 606 57346. 

GYVULIaI

5 mėn. kaimiškus gaidžiu- •kus.  
Tel. 8 613 39906.

Veršingą telyčią (veršiuosis  •balandžio mėnesį), kaina 500 
Eur.  
Tel. 8 621 43449.

2 X mėsines karves su  •prieaugliu.  
Tel. 8 687 86601.

Antis.   •Tel. 8 602 13722.

Ėringas avis.   •Tel. 8 642 07624. 

aUGaLaI

Pašarines bulves. Žieminius  •kvietrugius.  
Tel. 8 688 95751.

Maistines bulves.   •Tel. 8 615 40455.

G. Vasiukonio gėlininkystės  •ūkis prekiauja našlaitėmis.  
Tel. 8 626 02129, Staidarų g. 8, 
Staidarų k., Lazdijų r.

KItI

Su didele nuolaida naujus  •batus (dydis 46–46.5).  
Tel. 8 610 13577.

Televizorių „Samsung“  •(kineskopinis, 51 cm įstrižainė, 
plokščias ekranas, pultelis), 
kaina 15 Eur. LG ir „Panasonic“ 
pultelius, kaina nuo 2 Eur.  
Tel. 8 686 43600.

Elektrinę pirties krosnelę  •„Harvia Vega BC60“ (suomiš-
ka, 6 kW), kaina 155 Eur. Įvairių 
išmatavimų faneruotus naudo-
tus skydus, DVP plokštes, durų 
varčias.  
Tel. 8 686 43600.

Akselinę.   •Tel. 8 602 13722.

Ketinius radiatorius.   •Tel. 8 614 56206.

Prekiaujame įvairiais gėlių  •sodinukais, skaldele kapams, 
fasuota akmens anglimi ir 
baltarusiškų durpių briketais. 
Atvežame. UAB „Martas“, 
Gėlyno g. 17, Lazdijai.  
Tel.: 8 652 51721,  
(8 318) 51721.

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

Naudotą žoliapjovę.   •Tel. 8 688 11982.

PARDUODU malkas.   •Tel. 8 680 83000. 

Pigiai labradorito akmens  •plokštes iš Ukrainos Lazdijuo-
se.  
Tel. (8 318) 52156  
(po darbo valandų ir savaitga-
liais). 

PERKA
NEKILNOJaMaSIS tURtaS

Žemę.   •Tel.: 8 688 80688. 

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

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

Perkame mišką. Teikiame  •miškų priežiūros paslaugą 
(miško šviesinimas, ugdymas, 
tepimas repelentais).  
Tel. 8 603 30577. 

ŽEMĖS ŪKIO tECHNIKa

Bet kokią žemės ūkio tech- •niką. Perku traktorių, priekabą, 
sunkvežimį ir jų padargus. Gali 
būti neveikianti, su defektais.  
Tel. 8 680 77728. 

Padangą 12-16/163 (tinka  •nuo kombaino „Niva“ arba 
rusiško 7 t kratytuvo).  
Tel. 8 688 80688. 

tRaNSPORtO PRIEMONĖS

Lengvąjį automobilį arba  •mikroautobusą, pagamintą 
nuo 1985 m. Gali būti tech-
niškai netvarkingas, daužtas, 
nevažiuojantis. Siūlyti įvairius 
variantus.  
Tel. 8 687 89742. 

PARDUODA
beržines ir juodalksnio 

malkas.
Atvežame.

Užsakymai priimami

8 688 80175.

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

Žemės sklypą Lazdijų r.,  •šalia ežero. 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.

1 k. butą Simne (2 aukštas,  •34,14 kv. m, su daline buitine 
technika, nauji langai, šarvuo-
tosios durys, nauja santechni-
ka) kartu su kolektyviniu sodu 
(6 a). Tel. 8 601 93000.

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

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

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

3 k. butą Veisiejuose (3  •aukštas, netoli pušynas, eže-
ras), kaina 14 600 Eur.  
Tel. 8 686 65095. 

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

Žemės sklypą namo  •statybai Lazdijų mieste (30 a, 
gražioje vietoje, prie miško ir 
vandens telkinio, atlikti geode-
ziniai matavimai, visos miesto 
komunikacijos), kaina 20 000 

Eur.  
Tel. 8 686 70841. 

Namą Vainiūnų k. (bu- •vusi valgykla, namų valda, 
30 a), kaina 16 000 Eur.  
Tel. 8 686 70841.

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

Nedidelį rekreacinės  •paskirties žemės sklypą 
prie ežero (iki vandens 
apie 50 m, sklypą iš vienos 
pusės riboja keliukas, iš 
dviejų pusių juosia natū-
ralus griovys, einantis iki 
ežero, idealus variantas 
sklype turėti tvenkinį, 
patogus privažiavimas), 
kaina 12 000 Eur.  
Tel. 8 686 70841. 

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. 

„Sūduvos galvijai“

BALDų PAPiLDymAs! 
Virtuvės komplektai, sofos, 
lovos, kampai, spintelės, 
lentynos, komodos, kėdės, 
prieškambario baldai, šal-
dytuvai, šaldikliai, žoliapjo-
vės, trimeriai. Nemokamas 
atvežimas.

Ulonų g. 16, Alytus 
(„Dainava“)

Tel. 8 683 76442

Rulonavimas. Šienainio 
gamyba.

Tel. 8 688 80688.

PARDUODA
NEKILNOJaMaSIS tURtaS

3 k. butą Lazdijų centre  •(tvarkingas, 5 a., su baldais ir 
buitine technika), kaina 21 000 
Eur. 
Tel. 8 679 08011.

1 k. butą Veisiejuose (su  •patogumais, 2 a., 39,45 kv. 
m, renovuotas namas), kaina 
10 000 Eur.  
Tel. 8 689 05831.

Puikų didelį sklypą statybai  •Lazdijuose.  
Tel. 8 686 70841.

Žemės sklypą Jūratės g. 10,  •Alytus (12 a, namų valda, puiki 
vieta, geri kaimynai, ~1 km iki 
PC „Senukai“, arti mokyklos 
bei darželiai, sklypo dokumen-
tai tvarkingi, neįkeistas, miesto 
komunikacijos (išskyrus 
dujas), gatvė įtraukta į miesto 
plėtros projektą), kaina 1 000 
Eur/a, galima derėtis.  
Tel. 8 677 78572. 

VANTOS.

Įvairioms pirtims. 
Įvairiems vanojimams. 

Didesnį kiekį galiu atvežti. 
Kviečiu susipažinti su 

lietuviškos pirties 
tradicijomis ir ritualais.

Tel. 8 633 59539. 

Miško 
paslaugos..

• Miško pirkimas
• Miško pjovimas su harvesteriu
• Retinimai, sanitariniai kirtimai
• Savaiminių miško žėlinių kirtimas
• Prekyba mediena, rąstais
• Stataus miško su žeme ir be jos pirkimas
• Miško atkūrimas
• Medienos ištraukimas
• Konsultavimas

Alėjos g. 29, Leipalingis.
Tel.: 8 618 42266, 8 686 67560

leipalingio.giria@gmail.com
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PERKA

tRaNSPORtO PRIEMONĖS

Superkame visų markių  •automobilius, kemperius. Gali 
būti nevažiuojantys ar po auto-
įvykio bei parvežti iš Anglijos. 
Pasiimame patys, sutvarkome 
reikalingus dokumentus, atsi-
skaitome iš karto.  
Tel. 8 636 60454. 

Visų markių automobilių  •supirkimas. Gali būti nevažiuo-
jantys, be techninės apžiūros, 
po autoįvykio. Atsiskaitome 
vietoje, sutvarkome dokumen-
tus.  
Tel. 8 686 94982. 

GYVULIaI

Brangiai – pienu girdo- •mus buliukus ir telyčaites 
(2–8 sav., nuo 50 iki 90 kg). 
moka 6 ir 21 proc. sveria 
elektroninėmis svarstyklė-
mis.  
Tel. 8 646 81037.

Įmonė tiesiogiai – galvijus  •aukščiausiomis ŽŪKB „Kreke-
navos mėsa“ kainomis. moka 
iš karto.  
Tel. 8 613 79515.

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

KItI

Naudotą pianiną.   •Tel. 8 659 60507.

Metalo laužo supirkimas:  •juodojo metalo laužas – 130–
150 Eur/t, skarda – 100–120 
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.  
Tel. 8 698 30902. 

DARBAS
SIŪLO

Ieškau darbininko ūkyje.  •Suteikiamas apgyvendinimas ir 
maitinimas.  
Tel. 8 687 37716.

Reikalingas tolimųjų  •reisų vairuotojas (turintis CE 
kategoriją, pervežimai marš-
rutu Lietuva–Lenkija–Lietuva, 
savaitgaliai namuose). Auto-
šaltkalvis sunkiasvoriams 
automobiliams remontuoti.  
Tel.: 8 685 35335,  
8 656 29324.

Garantuotas darbas namų  •tvarkytojoms (-ams) Anglijoje. 
Anglų kalba nebūtina. Uždar-
bis 1500–2000 Eur/mėn. Be 
žalingų įpročių.  
Tel. 8 672 41083,  
www.superdarbas.com.   

Informuojame, kad 2019-09-30 d. 10.00 val. 
bus atliekami V. M. ir G. M. priklausančio 
žemės sklypo (kad. skl. Nr. 5915/0003:297), 
esančio Krasenkos k., Krosnos sen., kadastri-
niai matavimai. Kviečiame atvykti gretimo 
sklypo (kad. skl. Nr. 5915/0003:296) savininką 

V. P. arba jo įgaliotus asmenis.
2019-09-30 d. 14.00 val. bus atliekami A. P. priklausančių žemės 

sklypų (kad. skl. Nr.: 5905/0003:309; Nr. 5905/0003:310), esančių 
Salų k., Lazdijų sen., kadastriniai matavimai. Kviečiame atvykti 
gretimų sklypų (kad. skl. Nr.: 5905/0003:330; Nr. 5905/0003:331) 
mirusios savininkė I. M. turto paveldėtojus.

2019-09-30 d. 15.30 val. bus atliekami R. Š. priklausančio žemės 
sklypo (kad. skl. Nr. 5918/0001:86), esančio Akmenių k., Kučiūnų 
sen., kadastriniai matavimai. Kviečiame atvykti gretimų sklypų 
(kad. skl. Nr.: 5918/0001:77; Nr. 5918/0001:78) mirusio savininko 
J. A. turto paveldėtojus.

Matavimus atliks UAB „Geodala“ 
matininkė Erika Petruškevičiūtė. 

Tel. 8 685 08308. Vasario 16-osios g. 6-4, 44250 Kaunas. 
El. p. info@geodala.lt.

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

Atliekame visus vidaus  •apdailos darbus.  
Tel. 8 623 00597.

UAB „Staigūs sprendimai“  •autoservisas. Važiuoklės 
remontas, virinimo darbai, 
padangų montavimas ir balan-
savimas, žemės ūkio mašinų, 
sunkvežimių padangų mon-
tavimas ir remontas, tepalų 
prekyba, keitimas, įvairios 
žemės ūkio paslaugos, prekyba 
naudota žemės ūkio technika. 
Alytaus g., Krosna.  
Tel.: 8 620 68034, 8 614 15051. 

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

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

Trinkelių dėjimas kapinėse.  •Kapaviečių užpylimas skaldele 
(AKMENUKAIS). Tel. 8 682 31375.

Rulonavimas. Šienainio  •gamyba. Tel. 8 688 80688. 

Gaminame duris namams,  •ūkiniams pastatams, laiptus ir 
kitus gaminius. 27 metai gamy-
bos patirtis. Tel. 8 686 71689. 

SULČIŲ SPAUDIMAS IR  •PASTERIZAVIMAS. Kalnų g. 
4, Lazdijai. Dirbame kasdien 
9.00–19.00 val.  
Tel. 8 614 02546. 

Greitai ir kokybiškai išpjau- •name medžius tiek gyvenamo-
siose, tiek sunkiai prieinamose 
teritorijose ir kapinėse.  
Tel. 8 627 49416. 

Tvarkome (nuo 1 ha) laukus,  •paežeres, griovius, savaiminiais 
želdiniais, medžiais ir krūmais 
apaugusius žemės ūkio paskir-
ties sklypus. Už didelį ir tankiai 
apaugusį sklypą sumokėsime. 
Tel. 8 603 30577.

NUOMA
SIŪLO

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

Išnuomoju gamybines-san- •dėliavimo patalpas Radvilų g., 
Veisiejuose.  
Tel. 8 698 78040. 

Išnuomojamas nestandar- •tinio išmatavimo butas Lazdijų 
miesto centre.  
Tel. 8 698 78040. 

Nuomoju betono maišyklę.   •Tel. 8 614 56206.

IEŠKO

Išsinuomočiau žemės ūkio  •paskirties žemės. Gali būti 
apleista. Apleistą žemę sutvar-
kyčiau. Tel. 8 680 77728. 

Jauna šeima išsinuomotų  •būstą Lazdijuose.  
Tel. 8 673 24549.

išsinuomočiau būstą.  •Pageidautina Veisiejų seniū-
nijoje.  
Tel. 8 620 46498.

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

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

Išsinuomočiau butą Laz- •dijuose. Mokėsiu iki 100 Eur/
mėn. už nuomą.  
Tel. 8 603 30577. 

PASLAUGOS
Karštuoju būdu restauruo- •jame vonias. Dengiame impor-

tinėmis medžiagomis. Spalvų 
įvairovė, garantija. Darbo patir-
tis 27 metai.  
Tel.: 8 617 78494,  
8 636 79331.

2019-10-03 12.00–13.00val. UAB „RAMLINA“ atliks kadas-
trinius matavimus sklypo, esančio Lazdijų r. sav., Lazdijų sen., 
Kamenkos k., proj. Nr. 273-1, kad. Nr. 5948/0008:129. Reikalingi 
suderinimai su gretimo sklypo (kad. Nr. 5948/0008:119) savininke 
R. G. (mirusi).

Savininkus ar įgaliotus asmenis prašome pretenzijas bei pastabas 
pareikšti per 30 dienų po matavimų dienos tel. 8 677 40362 arba 
Europos pr. 91, Kaunas, el. p. ramlina@inbox.lt. Apie matavimus 
paskelbta ir seniūnijos lentoje.

PLANUoJAMoS ŪKINĖS VEIKLoS 
„PIENININKYStĖS KoMPLEKSo PLĖtRA,

ŽVEJŲ  G. 17, AŠtRIoSIoS KIRSNoS K., 
BŪDVIEČIo SEN., LAZDIJŲ R.“

poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

Ūkinės veiklos  organizatorius: ūkininkas Naglis Narauskas, 
Žvejų g. 17, Aštriosios Kirsnos k., Būdviečio sen., LT-67391, 
Lazdijų r. sav. Ataskaitos rengėjas: UAB ,,R.A.C.H.E.L. Con-
sulting”, S. Žukausko g. 33-53, Vilnius, tel.: 8 608 86500,  el. 
p. sandra@rachel.lt, kontaktinis asmuo – projekto vadovė –  S. 
Vadakojytė-Kareivienė. Ūkinės veiklos pavadinimas, vieta 
(adresas): Pienininkystės komplekso plėtra, Žvejų g. 17, Aštriosios 
Kirsnos k., Būdviečio sen., LT-67391, Lazdijų r. sav. trumpas 
planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: planuojama pieninių 
galvijų bandos struktūrą didinti iki 1390 SG, t. y., 963 vnt. mel-
žiamų karvių, 97 vnt. užtrūkusių karvių, 420 vnt. prieauglio iki 12 
mėn., 321 vnt. prieauglio 12–24 mėn. bei komplekso teritorijoje 
esančiose arklidėse laikyti 13 arklių. Komplekso teritorijoje pla-
nuojama statyti 463 vietų karvidę, 5 siloso tranšėjas. Žemės ūkio 
paskirties sklypuose Pagrūdų ir Jukneliškės kaimuose 2 skysto 
mėšlo lagūnas. Bus pradėtas mėšlo priedų „Plocher“ naudojimas, 
kuris leis kvapo emisijas iš tvartų sumažinti 3 kartus. Ataskaita 
viešai eksponuojama: nuo 2019 m. rugsėjo 19 d. iki 2019 m. 
spalio 2 d. Būdviečio seniūnijos patalpose, adresu: Dzūkų g. 2, 
Dzūkų k. ir  ataskaitos rengėjo UAB „R.A.C.H.E.L. Consulting“ 
patalpose, adresu: S. Žukausko g. 33-53, Vilnius. Darbo dienomis 
nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Ataskaitos el. versiją atsisiųsti galima 
internetinėje svetainėje – www.rachel.lt. Viešas visuomenės su-
pažindinimas su ataskaita vyks: 2019 m. spalio 3 d. 17.00 val. 
Būdviečio seniūnijos patalpose, adresu: Dzūkų g. 2, Dzūkų k., 
Būdviečio sen., Lazdijų r. sav., LT-67391. Iki viešo visuomenės su-
pažindinimo su ataskaita susirinkimo pasiūlymus teikti raštu: 
ataskaitos rengėjui UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko 
g. 33-53, LT-09129, Vilnius, el. p. info@rachel.lt. Sprendimą dėl 
planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija: 
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsau-
gos ministerijos Alytaus departamentas, adresas: Savanorių g. 4, 
Alytus.  Tel. (8 315) 51 182, El. p. alytus@nvsc.lt.
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Firma brangiai perka 
veršelius ir didelius 
mėsinius galvijus. 
Moka 6 ir 21 proc..

Tel. 8 634 23551. 

A. KAšAlyno PĮ teiKiA

gyvulių 
sėKlinimo 

PAslAugAs...

tel.: 8 698 50235, 
(8 318) 45988.

SUPERKA visų modelių 
AUtoMoBILIUS, MIKRoAUtoBUSUS, 
SUNKVEŽIMIUS, tinkamus eksploatuoti ir 
su defektais, jų kėbulus. Išrašome sunaikinimo 

(utilizacijos) dokumentus.

 tel.: 8 684 26629, 
         8 640 23333.

PERKA žemę. 
Tel. 8 688 80688.

Tel. 8 684 95050.  

Veršelių 
supirkimas. 

VERŠELIŲ 
SUPIRKIMAS.

Tel. 8 684 95050.

GALVIJŲ 
SUPIRKIMAS.
Tel.: 8 682 49384, 

8 686 98223.

PeRKA miŠKą 
sU Žeme iR iŠKiRsTi .
Darome miškotvarkos 

projektus 
Teikiame miškovežio  

paslaugas..
UAB „VyTKeRTA“, 

Varpilės g. 4, 
senoji Varėna

Tel.: 8 610 31732, 8 623 16745, 
el. p. vytkerta@gmail.com

PERKAME
MIŠKĄ

Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.

Tel. 8 625 93 679

BRANGIAI PERKAME ĮVAIRIUS
ARKLIUS, JAUČIUS, 
TELYČIAS, KARVES.

perka pienu girdomus 
veršelius. 

Moka 6 ir 21 proc. 

UAB „Galvijų eksportas“

Tel. 8 612 34503. 

• 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

naujose patalpose

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

Kviečiame registruotis į 
vairavimo kursus

Kalvarijoje organizuojami
mokymai: 

Tel.: (8 343) 21847, 
8 699 88498.

traktorininkų TR1, TR2, SZ kategorijų 
mokymo kursai; 
vairuotojų A, B, BE, C, CE kategorijų mokymo kursai.
Keičiami seno pavyzdžio 
traktorininkų pažymėjimai į naujus.

Dėmesio!

Ilgastrėliu ekskavatoriu-
mi pigiai, greitai ir kokybiškai 

kasame, valome ir giliname 
tvenkinius. Formuojame šlaitą, 

išlyginame žemes. Patariame dėl 
kasimo darbų.

Tel. 8 652 50282.

PERKAME
MIŠKĄ

Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.

Tel. 8 625 93 679

BRANGIAI PERKAME ĮVAIRIUS
ARKLIUS, JAUČIUS, 
TELYČIAS, KARVES.

PERKAME 
MIŠKĄ.

su žeme 
ir iškirsti. 

Tel. 8 682 61641
www.SuperkaMišką.lt

PeRKAme miŠKą 
didžiausiomis kainomis  

Lietuvoje. 
Mokame avansus. 

Atsiskaitome iškarto. 

TeL. 8 605 44445

UAB „Rividė“
parduoda ir pristato:

• Plautas aukščiausios rū-
šies akmens anglis (palaidos 
arba fasuota po 25 kg).

• Granulines akmens anglis 
(po 1 t, po 25 kg).

• Medžio briketus.
• Durpių briketus didmai-

šiuose po 500 kg.
• Medžio granules (serti-

fikuotos).

Tel. 8 652 71212.

• Statybos darbai.
• Betonavimo darbai.
• Stogų, fasadų šiltinimas.
• Mansardų įrengimas.
• Gipso plokščių montavimas.
• Glaistymas, dažymas, 
plytelių klojimas.
• Medžiagų pristatymas. 

Tel. 8 650 54363.

• Stacionarių ir nešiojamųjų kompiuterių 
remontas

• Kompiuterių programinės įrangos 
tvarkymas

• Navigacijų naujinimas

• Kompiuterinių tinklų projektavimas ir 
tvarkymas

• Vaizdo stebėjimo sistemų diegimas

• Įmonių ir organizacijų kompiuterinės 
technikos priežiūra

• Kompiuterių ir projektorių nuoma

El. p. vitoldas@varle.lt 
Tel. +370 698 75597

MALKOS, MALKOS, 
MALKOS,

pagal pageidavimus:  
skaldytos, pjautos, rąstais, 

beržinės, alksninės, 
pušinės, drebulinės, 

ąžuolinės, 
eglinės, atraižos. 

Vežame mažais kiekiais.
TEL. 8 657 88458.

Norgaudas Pilvinis atlieka 
geodezinius (kadastrinius) 

matavimus
Tel. 8 680 83000.

ĮMONĖ SUPERKA 
KARVES, BULIUS ir TELYČIAS

AB „Krekenavos agrofirma“
supirkimo kainomis.

Sveria vietoje. Moka 6 ir 21 proc. PVM. 

Pasiima savo transportu. Atsiskaito iš karto.

Tel.: 8 685 86131, 8 698 28063.

Parduoda 13 a namų 
valdos sklypą margirio g. 3, 

miklusėnų k., Alytaus r.

(gyvatvorė, veja, visos 
komunikacijos šalia,  
kaina 1 500 eur/a).

Tel. 8 682 60899.


