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Ką buvusi valdžia sukūrė, naujoji valdžia griauna
Ar neatsitiks taip, kad Lazdijų hipodromas vėl bus tik žolių laukas?

Žirgų varžybos Lazdijų hipodrome gali sugrįžti rekonstravus bėgimo taką.
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NeliNksmos NaujieNos

savaitės komeNtaras  
Mokyklai tenka milžiniškas vaidmuo ugdant jaunąją kartą

Algimantas Mikelionis
Ko gero, ne vienam žmogui, ne-
svarbu, prieš kiek metų jis baigė 
mokyklą, išgirdus žodžius „rug-
sėjo pirmoji“ galvoje iškyla kokie 
nors prisiminimai ir ilgesniam ar 
trumpesniam laikui apima nostal-
gija. Dažnai pagalvoju, kaip pasi-
sekė dabartiniams mokiniams: jie 
gyvena laisvoje, nepriklausomoje 
ir demokratinėje Lietuvoje, gali 
mokytis ar studijuoti praktiškai 
bet kurioje normalioje pasaulio 
valstybėje, o mokykloje nevaržo-
mai gali reikšti savo patriotizmą, 
mokosi tikros, o ne suklastotos 
istorijos. Apie tai, kaip mokiniai 
apsirengę, kokiose išpuoselėtose 
mokyklose mokosi, kokie puikūs 
vadovėliai ir tinkamai pasiruošę 
mokytojai, net ir kalbėti neverta. 

Bene  svarbiausias dalykas, 
liečiantis mokyklą, yra pagarbos 
vyresniems ir kuklumo ugdymas. 
Ne paslaptis ir tai reikia pasakyti 
tiesiai šviesiai – nemažai dabar-
tinių mokinių, netinkamai elgda-
miesi mokykloje, sau leidžia ge-
rokai per daug. Susidaro įspūdis, 
kad mokiniai turi tik teises, o ne 
pareigas. Tiksliau sakant, pareigas 
turi tik mokytojai, kurie vos nepri-
valo galais pirštų vaikščioti aplink 

mokinius, kad tik, gink, Dieve, 
jų pirštu nepaliestų ar neįžeistų. 
Laikas pasakyti, jog egzistuoja 
toks dalykas, kaip mokinių pa-
tyčios iš mokytojų, nes jaunimas 
jaučiasi nebaudžiamas ir turintis 
neribotą laisvę. Dažnai gerais mo-
kytojais ar direktoriais laikomi 
tie, kurie nuolaidžiauja mokinių 
įgeidžiams ir šoka pagal jų dūdelę. 
Šiuo atveju itin svarbus vaidmuo 
tenka mokinių tėvams, kurie ne-
retai aklai ir be jokių priežasčių 
gina savo atžalas ir be reikalo už-
sipuola mokytojus ar mokyklos 
vadovybę. Yra mėgstama sakyti, 
kad dabar kiti laikai ir ankstesnis 
griežtesnis elgesys su mokiniais 
nepriimtinas. Visiška nesąmonė 
ir elementarus atsikalbinėjimas. 
Vaikai būtinai turi būti mokomi 
kuklumo, nuolankumo ir pagarbos 
ne tik mokytojams, bet apskritai 
vyresniems žmonėms.

Dabartiniais materialinių ver-
tybių vyravimo laikais, kai pre-
kybos centrai tampa daug kartų 
svarbesni už muziejus, galerijas 
ar knygynus, o vietoj kelionės į 
Gedimino pilį mokiniai vežami 
į „Akropolį“, itin svarbu steng-
tis sėdintiems mokyklų suoluose 
įteigti, kad materialinės vertybės 
tėra laikinas dalykas. Pasitenki-
nimo gyvenimu ar gilesnės pras-
mės jos tikrai neteikia. Tikros ir 
amžinos gyvenimo vertybės yra 
literatūra, kinematografija, muzi-
ka, dailė ir kitos meno rūšys.

Suteikti mokiniams žinių yra 
be galo svarbu, bet išlavinti juose 
pažinimo džiaugsmą ir pažadinti 
žingeidumą – ne mažiau svar-

Adomo Žilinsko piešinys.

bu. Žinoma, pirmiausia reikia 
išmokyti mokinius taisyklingai 
skaityti ir rašyti, supažindinti su 
literatūra ir pasirūpinti, kad jie 
pajustų malonumą skaitydami iš 
pradžių mokytojų rekomenduo-
jamą literatūrą. Vėliau mokiniai, 
išmokyti jau minėtų dalykų, patys 
sugebės pasirinkti knygas ir for-
muos savo literatūrinį skonį. Deja, 
tenka konstatuoti, kad daugeliui 
mokinių knygų skaitymas tapo 
rimtu ar net neįveikiamu iššūkiu. 

Kaipgi kitaip, jeigu jie iš rankų 
nepaleidžia išmaniųjų telefonų 
ir tiesioginį bendravimą keičia 
į lindėjimą „Feisbuke“. Pastara-
jame rašomos banalybės atima 
brangų laiką, kuris galėtų būti ski-
tas knygų skaitymui ir tikrajam 
savęs tobulinimui. Ką bekalbėti 
apie mokinius, jeigu net nekvai-
liems suaugusiesiems bent kiek 
ilgesnio teksto skaitymas tampa 
sunkoka užduotimi jau nekalbant 
apie knygos perskaitymą. 

Mokyklai ir mokytojams tenka 
toks svarbus vaidmuo auklėjant 
jaunąją kartą ir suteikiant jai žinių 
bagažą, kad daug kas jo tinkamai 
net neįvertina ar net nuvertina. 
Tad mokytojo profesija yra ne tik 
be galo atsakinga ir svarbi, bet ji 
turi turėti mūsų visuomenėje  itin 
aukštą prestižą ir būti  gerai apmo-
kama, o mokytojais turėtų dirbti 
patys geriausi specialistai. Kai 
taip bus,  mūsų valstybė pakils į 
naują kokybės lygmenį.•

Popiežius paskyrė arkivyskupą 
Sigitą Tamkevičių kardinolu
Sekmadienį popiežius 
Pranciškus įvardijo dešimt 
naujų kardinolų. Kaip 
praneša „Catholic Herald“, 
tarp jų yra ir Kauno arki-
vyskupas Sigitas Tamkevi-
čius.

Skelbiama, kad tik vienas kardi-
nolas yra iš Italijos, nei vieno iš 
JAV. Oficialiai kardinolais jie taps 
spalio 5 dieną.

Septyni iš naujai paskirtų kardi-
nolų galės dalyvauti konklavoje, 
renkant popiežių. Iš viso kardino-
lų skaičius konklavoje padidės 
iki 125.

S.Tamkevičius gimė 1938 m. 
lapkričio 7 d. Lazdijų rajono Gu-
donių kaime ūkininkų šeimoje. 
1955 m. baigė Seirijų vidurinę 
mokyklą ir įstojo į Kauno tarpdie-
cezinę kunigų seminariją. Dėl tar-
nybos sovietinėje armijoje buvo 
priverstas nutraukti studijas.

Teologijos studijas baigė 1962 
m. Tų pačių metų balandžio 18 
d. buvo įšventintas kunigu. 1968 
m. įstojo į Jėzaus draugiją. 1969 
m. už akciją dėl Kauno kunigų 
seminarijos sovietinei valdžiai 

uždraudus eiti kunigo pareigas, 
metus dirbo gamykloje ir meli-
oracijoje.

Vikaraudamas Simne, 1972 m. 

kovo 19 d. pradėjo leisti „Lietu-
vos Katalikų Bažnyčios Kroniką“, 
kurią redagavo 11 metų.•
DELFI.lt

Po sugyventinių konflikto 
santykių aiškinimasis policijoje  
Vaidotas Morkūnas
Būna ir taip – tarp sugy-
ventinių kyla konfliktai, 
abu susimuša, o po to 
vienas kitą kaltindami, 
bet save teisindami parašo 
pareiškimus policijai. Po-
licijos pareigūnams tenka 
aiškintis sugyventinių 
santykius, tokių konfliktų 
aplinkybes, kas gi kaltas 
dėl smurto artimoje aplin-
koje, kas mažiau, o kas 
daugiau nukentėjo.  

Po tokių konfliktų senos žaizdos 
negreitai užgyja. Štai 26 metų 
alytiškis kreipėsi į policiją pra-
nešdamas, kad dar liepos 26 dieną 
apie 21 valandą sodyboje Lazdijų 
rajone tarp jo ir sugyventinės kilo 
žodinis konfliktas, kurio metu ji 
paėmusi medinį suoliuką metė 
į jį, pataikė į dešinį antakį, dėl 
to pradėjo bėgti kraujas. Be to, 
tęsdama savo nusikalstamą veiką 
paėmusi plytos gabalą jį paleido į 

vyrą, pataikė į galvą, o nuo smū-
gio atsirado galvoje gumbas. Dėl 
šių moters veiksmų vyras jautė 
fizinį skausmą.

Kalbinti policijos pareigūnai 
teigė, kad pirma sugyventinė 
buvo parašiusi pareiškimą, jog 
nukentėjo nuo savo sugyventi-
nio. O pastarasis teisindamasis 
dėl savo veiksmų ir užimdamas 
gynybinę poziciją apskundė po-
licijai savo sugyventinę, kad ši 
irgi nebuvo pėsčia ir jį sužalo-
jo. Rajono policijos komisariate 
dėl fizinio skausmo sukėlimo ir 
nežymaus sveikatos sutrikdymo 
pradėtas ikiteisminis tyrimas. 
Pasak policijos pareigūnų, tokių 
atvejų nemažai, kai sutuoktiniai 
arba sugyventiniai verčia kaltę 
vienas kitam ir savo santykius 
aiškinasi policijoje. Kalbinti pa-
reigūnai teigė, kad būna ir taip, 
jog sutuoktinė kreipiasi į policiją 
dėl iš vyro patirto smurto vakare, 
o ryte jau sutuoktinis praneša, 
kad jis nukentėjo nuo jos.•
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Ką buvusi valdžia sukūrė, naujoji valdžia griauna
Ar neatsitiks taip, kad Lazdijų hipodromas vėl bus tik žolių laukas?
Nesutariant valdžiai ir 
nuomininkams, Lazdijų 
hipodromo likimas pakibo 
ant plauko. Lazdijų rajono 
valdžia siekia nutraukti 
hipodromo nuomos sutartį 
su šį objektą  šiuo metu 
administruojančia viešąja 
įstaiga, o šios įstaigos stei-
gėjai net negalvoja apie su-
tarties nutraukimą ir ieško 
lėšų hipodromui atgaivinti 
bei jau mato jame tarptau-
tinius renginius.   

PaDarė gausybę klaiDų
Prieš kelerius metus įrengtą, bet 
neilgai veikusį Lazdijų hipodromą 
rajono valdžia 2017 metų birželio 
mėnesį išnuomojo VšĮ Lazdijų 
hipodromas. Ši įstaiga, kurią 
įkūrė su žirgininkyste siejamos 
organizacijos, užsimojo sutvarkyti 
hipodromą, kad jame galėtų vykti 
aukščiausio lygio varžybos. 

Viešosios įstaigos Lazdijų hi-
podromo direktorius Vaclovas 
Macijauskas sakė, jog tuomet, 
kai buvo įrengiamas hipodromas, 
jo projektuotojai ir statybininkai 
padarė gausybę klaidų.

„Didžiausias dėmesys buvo 
skiriamas tribūnoms ir patal-
poms po tribūnomis, o į svar-
biausią klausimą – hipodromo 
taką – buvo pažiūrėta pro pirštus. 
Kaip paaiškėjo vėliau, šis takas 
nepritaikytas varžyboms“, – sakė 
V. Macijauskas. 

Kai VšĮ Lazdijų hipodromas 
nuomos pagrindu prieš dvejus 
metus perėmė iš savivaldybės 
hipodromą, su tuometine rajono 
valdžia buvo sutarta – hipodro-
mo nuomininkai ieško projek-
tinės paramos hipodromo tako 
rekonstrukcijai, o rajono valdžia 
savivaldybės lėšomis prisideda 
prie  laimėto projekto.  

„Mes dalyvavome įvairiuose 
projektuose, kol pagaliau pavyko 
laimėti Dzūkijos VVG projektą ir 
pasirašėme 64 tūkst. eurų sutartį 
hipodromo tako rekonstrukcijai. 
Kaip buvo sutarta su ankstesniąja 
valdžia, laimėjus projektines lė-
šas, Lazdijų rajono savivaldybė 
padengs likusią reikalingą sumą. 
Tačiau naujoji valdžia apie tai 
nenori girdėti ir net siūlo nutrauk-
ti nuomos sutartį“, – pasakojo 
V. Macijauskas. 

Norėtų PasiNauDoti 
laimėtais PiNigais? 
Lazdijų rajono savivaldybė 2019 
m. liepos 9 dieną kreipėsi į VšĮ 
Lazdijų hipodromą dėl tinkamo 
išnuomoto turto priežiūros. Rašte 

buvo nurodyta iki 2019 m. lie-
pos 12 dienos (per tris dienas) 
sutvarkyti hipodromo teritoriją ir 
inventorių bei apie atliktus darbus 
informuoti Lazdijų rajono savi-
valdybės administraciją. 

Liepos 16 dieną rajono savi-
valdybė raštu kreipėsi į Lietuvos 
verslo paramos agentūrą. Rašte 
buvo pranešta apie ketinimus 
nutraukti nuomos sutartį su VšĮ 
Lazdijų hipodromu ir laikinai per-
duoti hipodromo administravimą 
Lazdijų sporto centrui. 

Apie siūlymus nutraukti hipo-
dromo nuomos sutartį VšĮ Lazdijų 
hipodromui savivaldybė pranešė 
tik 2019 m. rugpjūčio 14 dieną, iš-
kart po to, kai gavo Lietuvos vers-
lo paramos agentūros atsakymą, 
kad ši neprieštarauja savivaldybės 
ir  VšĮ Lazdijų hipodromo sutar-
ties nutraukimui. Tame atsakyme 
buvo nurodyta, jog Lazdijų rajono 
savivaldybė turi iki 2019 m. rug-
sėjo 30 d. paskelbti hipodromo  
investuotojo, operatoriaus, tiekėjo, 
nuomininko atranką, o atrankos 
sąlygas suderinti su agentūra. 

Iš susirašinėjimų aiškiai maty-
ti, jog savivaldybė nori nutraukti 
nuomos sutartį su VšĮ Lazdijų 
hipodromu.  

Nesutiks Nutraukti sutartį
V. Macijauskas teigė, jog jie nesu-
tiks su sutarties nutraukimu. „Jei 
savivaldybė neprisidės savo lėšo-
mis, kaip buvo ankstesnės valdžios 
pažadėta, mes ieškosime rėmėjų ir 
taką sutvarkysime be savivaldybės 
pagalbos“, – sakė VšĮ Lazdijų hi-
podromo direktorius. 

V. Macijauskas atmeta visus 
savivaldybės kaltinimus dėl 
sutarties įsipareigojimų nevyk-
dymo. Jo teigimu, po sutarties 
pasirašymo viešoji įstaiga pagal 
galimybes vykdė renginius ir be 
hipodromo tako. Kol savivaldybė 
finansavo, vyko ugdymo veikla, 
taip pat savarankiškai ir su partne-
rių pagalba buvo organizuojami 
renginiai ir varžybos. 

V. Macijauskas teigė, jog 
VšĮ Lazdijų hipodromo at-
stovai dalyvavo ir savival-
dybėje vykusiuose pasitari-
muose dėl hipodromo reikalų.  
„Iš vienasmeniškų vicemero 
Audriaus Klėjaus pasisakymų 
supratome, jog, jo nuomone, 
mūsų organizacija nori apgauti 
savivaldybę ir mes čia darome 
asmeninį verslą. Mums tai labai 
nemalonu girdėti, juolab žinant, 
jog visos klaidos įrengiant hipo-
dromą buvo padarytos, kai tas 
pats A. Klėjus buvo savivaldybės 

administracijos direktorius ir ne-
maža dalimi buvo atsakingas už 
kokybišką hipodromo įrengimą“, 
– sakė VšĮ Lazdijų hipodromo 
direktorius.  

V. Macijauskas priminė, jog 
VšĮ Lazdijų hipodromo steigėjai 
yra dviejų su žirgais susijusių or-
ganizacijų atstovai, kurie puikiai 
išmano, kaip reikia sutvarkyti hi-
podromą, kad jame galėtų vykti 
varžybos. 

„Esame tikri, jog Lazdijų hi-
podrome, tinkamai sutvarkius 
taką, optimizavus šildymo ir 
kitus kaštus, galima būti rengti 
tarptautinio lygio varžybas, ku-
rios ne tik garsintų Lazdijų kraštą, 
bet ir pritrauktų pinigų į mūsų 
rajoną. Mes esame savo srities 
žinovai, todėl žinome, kaip reikia 
sutvarkyti hipodromą“, – sakė 
V. Macijauskas. 

Pasidomėjome, kaip susida-
riusią situaciją vertina Lazdijų 
rajono savivaldybės vicemeras 
Audrius klėjus: 

„Kai buvau paskirtas Lazdijų 
rajono savivaldybės administra-
cijos direktoriumi, Lazdijų hi-
podromas jau buvo pastatytas ir 
įrengtas. Statant ir įrengiat Laz-
dijų hipodromą, mano nuomone, 
buvo netikslingai paskirstytos in-
vesticijos: didžioji dalis jų buvo 
skirta pastato įrengimui, o ne 
infrastruktūros įkūrimui. Būtent 
tai šiuo metu riboja hipodromo 
įveiklinimo galimybes.

VšĮ Lazdijų hipodromas jau 

labai gaila hiPoDromo
artūras margelis, tarybos narys, buvęs meras:
„Labai gerai prisimenu hipodromo atsiradimo istoriją ir tas pastangas, 
kurių reikėjo, jog jis atsirastų. Dalyvavome konkurse dėl hipodromo 
projekto, su mumis konkuravo Varėnos savivaldybė, kuri irgi norėjo 
hipodromo. Konkursą mes laimėjome, gavome šiam objektui 5 mln. 
litų. Suradome papildomų pinigų ir pastatėme hipodromą.
Pagal galiojančią tvarką, savivaldybė pati negalėjo valdyti hipo-
dromo, bet turėjo surasti koncesininką arba nuomininką iš verslo 
aplinkos. Mes daugiau nei dvejus metus ieškojome nuomininko, 
niekas nenorėjo imtis šio nepelningo verslo. Pagaliau pavyko surasti 
žirgų augintojų organizacijas, kurių nariai ir įsteigė viešąją įstaigą 
Lazdijų hipodromą, jie ir tapo hipodromo nuomininkais.
Savivaldybė buvo pažadėjusi prisidėti prie hipodromo tako rekons-
trukcijos, tačiau atėjus naujai valdžiai, šis pažadas nebuvo ištesėtas. 
Kaip dabar aiškėja, naujoji valdžia nori išstumti VšĮ Lazdijų hipo-
dromą iš nuomininkų pozicijos ir neįgyvendinti jų laimėtų projektų. 
Tokiu būdu ilgai laukta hipodromo tako rekonstrukcija neįvyks. 

Manau, jog tokie veiksmai stumia hipodromą į pražūtį. Naują nuomi-
ninką bus sunku surasti, o jei jis nebus surastas, pinigus teks sugrąžinti agentūrai. O tada hipodromas 
apžels aukšta žole ir tarptautinės varžybos jame taps tik rožiniu sapnu. 
Neatmesčiau galimybės, jog naujoji rajono valdžia, siekdama nutraukti nuomos sutartį su  VšĮ Lazdijų 
hipodromu, nori šio objekto valdymą perduoti vienam žinomam lazdijiečiui, kartais uždarbiaujan-
čiam vienoje iš Šiaurės salų. Kas galėtų paneigti, jog bus sukurta nauja viešoji įstaiga, o valdžios 
proteguojamas žmogus taps jos direktoriumi ir tai įstaigai bus perduotas hipodromo valdymas. Tik 
koks bus viso to rezultatas? Neturiu optimizmo.“

seniai nevykdo sutartinių įsi-
pareigojimų, kurie numato ne 
tik organizuoti renginius, bet ir 
prižiūrėti hipodromui priklau-
santį turtą, kuris šiuo metu yra 
apleistas. Sutartį su VšĮ Lazdijų 
hipodromu siūloma nutraukti dėl 
jų nevykdomų sutartinių įsipa-
reigojimų.

Kad hipodromas normaliai 
funkcionuotų, turi būti tinkamai 
sutvarkyta jo infrastruktūra, tada 
ieškoma nuomininko, kuris orga-
nizuotų veiklas, užsidirbtų lėšų 
hipodromo priežiūrai bei inves-
tuotų į jo plėtrą.

Savivaldybė ieško galimybės 
per įvairias investicines progra-
mas gauti finansavimą europinius 
standartus atitinkančiam takui hi-
podrome įrengti. Tai būtų vienas 
iš pagrindinių veiksnių, lemiančių 
hipodromo įveiklinimą ne tik per 
žirginio sporto, bet ir įvairias re-
kreacines veiklas.“

Į klausimus ta pačia tema pa-
prašėme atsakyti savivaldybės 
administracijos direktorę iloną 
šaparauskienę: 

– Gerbiamoji direktore, kodėl 
viešajai įstaigai Lazdijų hipodro-
mui pateikėte siūlymą nutraukti 
materialiojo turto nuomos su-
tartį?

– Materialiojo turto nuomos su-
tartis su VšĮ Lazdijų hipodromu 
buvo pasirašyta daugiau kaip prieš 
dvejus metus – 2017 m. liepos 6 
d.  Įvertinę dabartinę hipodromo 
būklę matome,  kad per šį laiko-

tarpį nebuvo vykdomi sutartyje 
numatyti įsipareigojimai, apleisti 
pastatai ir aplinka, prikaupta ir 
neišvežta žirgų mėšlo. Todėl, ma-
tydami savivaldybei priklausančio 
turto nunykimo grėsmes, patei-
kėme siūlymą šalių susitarimu 
nutraukti nuomos sutartį.

– Ar savivaldybė pasirengusi 
prisidėti pinigais prie Dzūkijos 
VVG hipodromui skirtų lėšų 
įrengiant naują taką?

– Naujo hipodromo tako, kuris 
atitiktų europinius standartus ir 
kuriame galėtų vykti europinio 
lygio varžybos, rekonstrukcijai 
Dzūkijos VVG projekto skirtų 
lėšų 64 tūkst. eurų nepakaks.  
Naujam takui įrengti reikės apie 
180 tūkst. eurų.

– Jei bus sutarta dėl sutarties 
nutraukimo, kokie savivaldybės 
planai hipodromo atžvilgiu? 

– Savivaldybė šiuo metu ieško 
papildomų finansavimo šaltinių 
ir įvairių investicinių programų,  
kurias įgyvendinant hipodrome 
būtų galima įrengti naują, euro-
pinius standartus atitinkantį taką. 
Jau vyko susitikimai su žirginin-
kais, žirginio sporto entuziastais, 
aptartos hipodromo įveiklinimo 
galimybės. Šiuo metu čia nėra 
pakankamų sąlygų žirgų treni-
ravimui, mankštinimui, netin-
kamos sąlygos rengti žirgų var-
žybas.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Prenumerata priimama visuose pašto skyriuose, internete www.prenumerata.lt ir 
redakcijoje adresu: Nepriklausomybės a. 4, Lazdijai. 
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Rajono mokyklose nuaidėjo naujų 
mokslo metų šventė

Pirmadienį Lazdijų rajono sa-
vivaldybės ugdymo įstaigose 
nuaidėjo pirmasis skambutis, 
sukvietęs mokytojus, mokinius 
bei juos atlydėjusius artimuosius 
į Mokslo ir žinių dienos šventę. 
Pasveikinti mokyklų ir gimnazi-
jų bendruomenių naujų mokslo 
metų proga nuvyko savivaldybės 

vadovai, tarybos nariai, Švietimo, 
kultūros ir sporto skyriaus speci-
alistai bei verslo atstovai.

Savivaldybės merė Ausma 
Miškinienė šią dieną dalyvavo 
šv. Mišiose Lazdijų Šv. Onos baž-
nyčioje, lankėsi savo gimtojoje 
Aštriosios Kirsnos mokykloje, 
mokykloje-darželyje „Kregždu-

tė“ bei Lazdijų meno mokyklos 
šventiniame koncerte. Sveikin-
dama visus susirinkusius į naujų 
mokslo metų pradžios šventę 
merė linkėjo: „Būkite bendruo-
meniški, kūrybingi, kasdien to-
bulėkite, dalinkitės išmintimi 
ir drąsiai įveikite naujų mokslo 
metų iššūkius!“•

Perdavė moterį medikams 
Vaidotas Morkūnas
Antradienį apie 16 valandą 
rajono priešgaisrinė gelbė-
jimo tarnyba gavo prane-
šimą, kad Veisiejų miesto 
gyventojai galimai sutriko 
sveikata ir reikia pagalbos. 
Atvykę ugniagesiai laužtuvu 
atidarė duris ir viduje radę 
gulinčią lovoje sąmoningą 
moterį perdavė medikams.

Rajono priešgaisrinės gel-
bėjimo tarnybos pareigūnas 
Deivydas Neverdauskas sakė, 
kad pastaruoju metu yra buvę 
nemažai atvejų, kai artimieji 
ar medikai įtaria, kad viduje 
yra užsidaręs pagyvenęs pa-
siligojęs žmogus, negalintis 
pakilti iš lovos ir atsidaryti 
durų. „Dažniausiai ugniagesių 
pagalbos reikia vienišiems se-

noliams, kuriuos kankina ligos 
arba staiga įvyksta kokios nors 
traumos, dėl kurių jie nepajėgia 
judėti. Tuomet mūsų tarnybos 
pareigūnams skubiai panaudo-
jus specialias priemones reikia 
įeiti į patalpą ir senolį ar senolę 
arba net ir jaunesnį žmogų, ku-
ris serga arba susižalojęs, arba 
sužalotas, perduoti medikams“, 
– sakė pareigūnas.•

Mokslo metų pradžia 
pasėjo ir džiugesio, ir 
daug nerimo mokyklose  
Rajono gimnazijose, mo-
kyklose prasidėjo nauji 
mokslo metai. Kokias per-
mainas šis rugsėjis atnešė 
į mokyklas, paklausėme 
keleto mokyklų vadovų.

Krosnos mokyklos direktoriaus 
pavaduotoja, laikinai einanti di-
rektoriaus pareigas, Jūratė Sut-
kuvienė džiaugėsi, kad rugsėjis 
prasidėjo viltingai. „Visų pirma 
dėl to, kad neišsipildė blogiausias 
scenarijus dėl mokinių drastiško 
sumažėjimo. Visos klasės, visi 
komplektai išliko. Dabartiniais 
duomenimis, mokinių skaičius 
nesumažėjo, o dar šiek tiek padi-
dėjo. Naujovė ta, kad mūsų mo-
kykloje pradėjo veikti pailginta 
grupė, kurią gali lankyti ir joje 
praleisti laiką pirmų–penktų kla-
sių mokiniai, kol jų tėvai dirba. 

Taip pat pirmą kartą mokinių 
maitinimas organizuojamas šve-
diško stalo principu. Mokinys 
pats pasirenka, ką nori valgyti. 
Tikimės, kad tokiu būdu maisto 
bus daugiau suvalgoma, o ne iš-
metama. Kaip ir praeitais metais, 
maistą mums teikia UAB „Pando-
ra“. Pedagogų kolektyvas išliko 
tas pats. Tiesa, praeitų mokslo 
metų pabaigoje atsisveikino su 
mūsų mokykla šiai mokyklai 30 
metų vadovavęs Regimantas Ja-
sevičius. Jo dėstomo dalyko dalį 
valandų perėmė kitas mokytojas“, 
– kalbėjo J. Sutkuvienė. 

Seirijų Antano Žmuidzinavi-
čiaus gimnazijos direktorė Zita 
Ščerbetkienė irgi pasidžiaugė, kad 
mokinių padaugėjo palyginus su 
praeitais mokslo  metais. „Praei-
tais mokslo metais turėjome 211, 
o šiemet 220 mokinių. Yra šeimų, 
kurios sugrįžta iš užsienio ir ap-
sigyvena Seirijuose arba šios se-
niūnijos teritorijoje. Viena šeima 
grįžo iš Anglijos ir mergaitė atėjo 
mokytis į mūsų gimnaziją. Turime 
naujų mokinių, kurie atėjo moky-
tis į mūsų gimnaziją iš Alytaus ir 
Druskininkų savivaldybės. Labai 
džiaugiamės, kad didėja mokinių 

tėvų, senelių bendruomenišku-
mas, jie lankosi mūsų gimnazi-
joje, svarsto su pedagogais iški-
lusias problemas, domisi, padeda 
rengti įvairias šventes. Mokslo 
metų pradžios šventė pas mus 
buvo įspūdinga. Gerai žinomas 
mūsų bendruomenės narys Juozas 
Talandis Rugsėjo 1-osios šven-
tės metu praskrido lėktuvu pro 
mūsų mokyklą ir sveikindamas 
mokytojus bei mokinius barstė 
gėles ir saldainius. Tokiu ženklu 
ir tokia parodyta pagarba mūsų 
gimnazijai esame sužavėti. La-
bai džiugu, kad šios šventės metu 
sulaukėme savo buvusių mokinių 
sveikinimų. Jie aplankė mokyklą. 
Buvo atėjęs mūsų pasveikinti bu-
vęs mokinys, regbininkas, šiuo 
metu Kauno  technologijos uni-
versiteto studentas Jurgis Urbonas 
bei pedagogė Rasa Tarvydienė 
ir kiti. Džiugesys apima, kai bu-
vusį mokinį sutinki gimnazijos 
mokytojų kabinete, kur jis lau-
kia pasveikinti savo auklėtojos. 
Džiaugėmės dar ir tuo, kad visi 
mūsų abiturientai tęsia mokslus 
Lietuvoje. iš 22 baigusių 4 moko-
si universitetuose, kiti pasirinko 
studijuoti kolegijas bei profesijos 
rengimo mokyklas. Bet turime ir 
šiokių tokių problemų. Visų pirma 
sunku suderinti vaikų atvežimą iš 
įvairių rajono vietovių geltonuoju 
autobusiuku iki gimnazijos. Ma-
nau, kad šį klausimą išspręsime. 
Pedagogų kolektyvas liko tas pats 
ir darnus“, – sakė gimnazijos di-
rektorė. 

Tačiau mokslo metų pradžia 
kitose mažesnėse rajono moky-
klose pasėjo ir nerimo būtent 
dėl mokinių sumažėjimo. Dėl 
to Šventežerio mokykloje neli-
ko Lazdijų Motiejaus Gustaičio 
gimnazijos skyriaus. Pedagogai 
su nekantrumu laukia rajono 
savivaldybės tarybos posėdžio, 
kuriame rugsėjo 20 dieną bus 
sprendžiami klausimai dėl klasių 
komplektų skaičiaus rajono mo-
kyklose bei kiti švietimo sistemos 
reikalai.•

„Knygos nuskaidrina sielą, 
kelia ir stiprina žmogų, žadina 
jį tauriausiems siekiams, aštrina 
protą ir švelnina širdį“. 

W. Thackeray

Kviečiame užsukti į Knygynėlį 
(Seinų g. 12, lazdijai) ir išsirinkti sau patinkančią 

knygą iš gausybės įvairaus žanro knygų!
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kalba, kaD...
Dzūkai

g Į Ameriką išvykusi merė 
turi slaptą planą susitikti su 
Trumpo administracijos atsto-
vais. Kadangi JAV nepavyko 
nupirkti Grenlandijos, tai merė 
ketina prezidento atstovams 
pasiūlyti su nuolaida nusipirkti 
puikiai sutvarkytą Lazdijų rajo-
ną ir tiesų kelią į Lenkiją.
g Viena gražiai nuaugusi ir 

žavi rajono tarybos narė, žings-
niuodama savivaldybės kori-
doriais, užkalbino vienos įstai-
gos direktorių, kuris tuo metu 
bendravo su merės padėjėja. 
Direktorius labai sutriko, nes 
nenorėjo, kad kas nors paste-
bėtų jo prielankumą šiai mo-
teriai, todėl vietoj „Laba diena“ 
sugebėjo išlementi sparnuotą 
frazę lyg iš plakato: „Laisvi, lai-
mingi Lazdijai“.
g Naujoji rajono valdžia 

nuolat verkšlena, jog biu-
džete niekaip neužsitraukia 
baisi skylė ir nieko negalima 

padaryti. Ankstesnių kaden-
cijų politikams skylės biudžete 
nesukeldavo didelių problemų 
– darbai vyko, visi įsipareigo-
jimai būdavo įvykdyti. Įdomu, 
ko naujoji valdžia turi daugiau 
– verksmingumo ar kompe-
tencijos? 
g Vicemeras labai susirūpi-

no žirgų gyvenimu Lazdijuose. 
Užvakar vicemeras užsimiršo, 
kad savivaldybė neturi teisės 
įsakyti privačiam verslui, kaip 
jam elgtis su savo turtu. O gal 
vicemeras jau įsivaizduoja, kad 
sutartis su operatoriumi jau 
nutraukta? Ir arkliui aišku, kad 
savivaliauti nedera.•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 
artėjančių 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. 

Ar stažuotė Amerikoje padės merei 
išspręsti įsisenėjusias Lazdijų problemas?
Lazdijų merė paliko Lie-
tuvą. Dvylikai dienų. Ji 
išskrido į Jungtines Ameri-
kos Valstijas ieškoti recep-
to, kaip išspręsti įsisenė-
jusias Lazdijų problemas. 
Ta proga buvo atšauktas 
suplanuotas Lazdijų rajo-
no savivaldybės tarybos 
posėdis, o merė tikisi po 
stažuotės Amerikoje per 
metus padovanoti savo 
krašto žmonėms taip lau-
kiamas permainas. 

Apie merės išvykos į JAV aplin-
kybes ir tikslus, apie tai, kiek ši 
kelionė kainuos Lazdijų mokesčių 
mokėtojams, kalbamės su Ausma 
miškiniene. 

– Šią savaitę išvykstate į JAV. 
Kada sužinojote apie šią koman-
diruotę? 

– Kvietimą vykti į stažuotę, ne 
komandiruotę, JAV gavau birže-
lio mėnesį.

– Koks yra stažuotės tikslas? 
Kokios naudos Lazdijams iš jos 
tikitės?

– Stažuotė, į kurią esu kvie-
čiama vykti, yra sudėtinė JAV 
vyriausybės ir JAV ambasados 
įgyvendinamos tarptautinės ly-
derystės programos „Viešasis 
administravimas ir ekonomikos 
vystymas savivaldybių lygiu“ 
dalis. Stažuotės metu bus prista-
tomos sėkmingos, ir ne tik, JAV 
mažųjų savivaldybių patirtys, 
atitinkamų savivaldybių vadovai 
dalinsis patirtimi ir pasiekimais 
viešojo administravimo ir eko-
nomikos vystymo srityse. Lazdijų 
rajone gausu problemų, dauguma 
jų įsisenėjusios. Vis dėlto mūsų 
krašto problemos nėra unikalios, 
dauguma jų JAV jau seniai ir sė-
kmingai išspręstos. Neabejoju, 
kad praktinės ir teorinės žinios, 
kurias įgysiu stažuotės metu, bus 
naudingos telkiant administraciją 
ir kitus suinteresuotus asmenis 
bendram darbui Lazdijų krašto 
labui. Tikiu, kad sugebėsime iš-
spręsti įsisenėjusias problemas. 
Maža to, tikiu, kad realios per-
mainos bus juntamos jau po metų. 
Žinau, kad tai didžiulis iššūkis, 
tačiau man jį įveikti padės ne tik 
šiuo metu atsakingai šiame krašte 
dirbantys žmonės, bet ir tie, kurie 
sugrįš, kad dirbtų ir kurtų ne kur 
kitur, o savo gimtinėje.  

– Kas dar iš Lietuvos savival-
dybių į ją važiuos? 

– JAV vyriausybė po pokalbio 
JAV ambasadoje atvykti pakvietė 
dešimties Lietuvos savivaldybių 
atstovus, tarp jų yra net 8 regi-
oninių Lietuvos savivaldybių 
merai.  

– Kas inicijavo šią stažuotę? 
Ar tai susiję su Lietuvos savi-
valdybių asociacija? 

– Stažuotę inicijavo ir koor-
dinuoja JAV vyriausybė ir JAV 
ambasada. Su Lietuvos savival-
dybių asociacija ir jos veikla tai 
nesusiję.

– Kokia bendra komandiruotės 

sąmata? Kiek ji kainuos Lazdijų 
savivaldybei?

– Visas stažuotės – komandi-
ruotės išlaidas apmoka JAV vy-
riausybė. Dėl to sąmata man nėra 
žinoma. 

– Kodėl atšaukėte Lazdijų ra-
jono savivaldybės tarybos posėdį, 
kuris turėjo vykti rugsėjo 6 die-
ną, Jūsų komandiruotės metu? 
Ar nebuvo galima posėdį tiesiog 
suplanuoti kitu metu? 

– Pažymiu, kad balandžio 15 
d., po pirmojo naujai išrinktos 
Lazdijų rajono savivaldybės tary-
bos posėdžio, visi tarybos nariai 
vieningai nutarė į tarybos posė-
džius rinktis kiekvieno mėnesio 
trečiąjį penktadienį 13 val. Išim-
tis nutarta daryti tik esant labai 
svarbioms priežastims. Išimtine 
aplinkybe buvo laikoma būtinybė 
kuo skubiau patvirtinti faktinius 
klasių/grupių komplektus ir jų 
dydžius. Dėl to neeilinis posėdis 
buvo planuotas rugsėjo 6 d. Visgi 
rugpjūčio 28 d. LR švietimo ir 
mokslo ministerijai informavus, 
kad tikslinama klasių finansa-
vimo tvarka, ir patvirtinus, kad 
galutiniai klasių dydžiai gali būti 
patvirtinti iki rugsėjo pabaigos, 
nutarta neeilinio posėdžio ne-
kviesti ir jį organizuoti tarybos 
nariams įprastu laiku, trečiąjį 
mėnesio penktadienį 13 val., t. 
y. 2019 m. rugsėjo 20 d. 

– Kodėl neleidote tarybos 
posėdį vesti savo pavaduotojui 
A. Klėjui, kuriam tai priklauso 
pagal pareigas? Ar tai reiškia, 
kad juo nepasitikite? 

– Savo pavaduotoju A. Klėjumi 
pasitikiu, vertinu jo žinias, patirtį 
ir atsakingą požiūrį į darbą. Ne-

abejoju, kad man negalint daly-
vauti tarybos posėdyje jis taip pat 
sėkmingai jam pirmininkautų.  

aPie DieNPiNigius Nutylėjo
Panašu, kad merė, sakydama, 
jog visas jos komandiruotės iš-
laidas apmokės JAV vyriausybė, 
šiek tiek apsimelavo. Jos pačios 
pasirašytame potvarkyje dėl jos 
komandiruotės į JAV aiškiai nuro-
dyta Buhalterinės apskaitos sky-
riui jai išmokėti dienpinigius. O 
dienpinigių už 12 dienų susidaro 
ne tiek jau ir mažai – 636 eurai. 
Nes, pagal Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės patvirtintą tvarką, 
komandiruotės viena diena Jung-
tinėse Amerikos Valstijose įver-
tinta 53 eurais. Kai kurie savival-
dybės darbuotojai net per mėnesį 
negauna tokios algos.•
„Dzūkų žinių“ informacija

LAZDiJŲ RAJONO SAViVALDYBĖS mERAS

POTVARkiS
DĖL AUSmOS miškiNiENĖS kOmANDiRUOTĖS

2019 m. rugpjūčio 1 d. Nr. 9K-
Lazdijai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 
20 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 
m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų ko-
mandiruočių išlaidų apmokėjimo“ ir Lazdijų rajono savivaldybės 
tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Lazdijų rajono savivaldybės 
tarybos 2017 m. rugsėjo 22 d. sprendimu Nr. 5TS-1026 „Dėl Laz-
dijų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“, 
169 punktu:

1. I š v y k s t u 2019 m. rugsėjo 4–15 d. į Jungtines Amerikos 
Valstijas susipažinti su vietos valdžios asociacijomis, viešojo 
administravimo ir socialinėmis programomis mažose Jungtinių 
Amerikos Valstijų savivaldybėse.

2. N u r o d a u, kad komandiruotės išlaidos (lėktuvo bilietai 
ir apgyvendinimas) dengiamos iš projekto „Administravimas ir 
ekonominė plėtra savivaldybių lygiu“ lėšų. 

3. Į p a r e i g o j u Buhalterinės apskaitos skyrių išmokėti teisės 
aktais nustatyto dydžio užsienio valstybėje dienpinigius.

4. N u s t a t a u, kad šis potvarkis gali būti skundžiamas Lietu-
vos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta 
tvarka ir terminais.

Savivaldybės merė         Ausma Miškinienė

Lazdijų rajono savivaldybės merė 
A. Miškinienė.
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Veisiejų miesto parke finišavo istorinių

Šeštadienio vakarą mažąja 
Lietuvos kultūros sostine 
tituluojamų Veisiejų miesto 
parke vykusias šiltojo sezo-
no palydėtuves netikėtomis 
varsomis praturtino čia fi-
nišavęs istorinių automobi-
lių ir motociklų ralis, kurį 
jau devintą kartą surengė 
VšĮ „Saugus ratas“.

PaPuošė veisiejų miesto 
šveNtę
Aidint vario dūdoms ir susirin-
kusiųjų plojimams į miesto par-
ką atriedėjo įspūdinga keturių 
dešimčių antikvarinės technikos 
kolona, nejučia virtusi visuotinės 
traukos objektu.

Ralio dalyviai nesistebėjo su-
sirinkusiais į šventę, kurie pano-
ro nusifotografuoti šalia parke 
išrikiuotų eksponatų, vertų ir 
rimčiausių muziejų salių, bei iš 
pirmų lūpų išgirsti, kaip reikia 

mylėti ir puoselėti šią techniką, 
kad 40–50 metų senoliai atrodytų 
lyg vakar nuriedėję nuo surinki-
mo konvejerių.

Miestelio seniūnas Zenonas 
Sabaliauskas, pasveikinęs visus 
renginio dalyvius, palinkėjo jiems 
tokios pat neblėstančios meilės 
istorinei technikai ir ryžto rodyti 
ją žmonėms, dar daug tokių žygių 
ir, žinoma, sugrįžti į tradicinę Vei-
siejų žmonių susitikimų vietą.      

Tokį nuoširdų bendravimą šio 
ralio dalyviai patyrė ne tik čia. 
Pakili nuotaika lydėjo renginio 
atidaryme Vilkaviškyje, pertrau-
kėlių ir pažinčių su vietinėmis 
įžymybėmis metu Kybartuose, 
Lenkijos gyvenvietėse, Merkinėje 
ir Klaipėdoje, Punske ir Suval-
kuose, Lazdijuose ir kitur.

lazDijų merės taurė – 
į vilNių...
Lazdijų centre vykusios slalomo 

varžybos merės Ausmos Miški-
nienės taurei laimėti buvo pasku-
tinės iš 199 kilometrų distancijos, 
buvusios ralio programoje ir pri-
valomos dalyviams.

Tačiau jos buvo atkaklios ir 
azartiškos, o svarbiausia – kaip 
ant delno matomos varžybas ste-
bėjusiems ir, regis, labai suinte-
resuotiems žiūrovams.

Lenktynes, pasveikinusi mies-
telėnus ir čia susirinkusius miesto 
svečius bei visus ralio dalyvius 
su besibaigiančia itin šilta vasa-
ra, stebėjo ir pati merė su šeima. 
Beje, A. Miškinienė prasitarė ir 
pati svajojanti įsigyti istorinį au-
tomobilį.

Lazdijų merės A. Miškinienės 
taurė šįkart iškeliavo į šalies sos-
tinę, o ją pati merė įteikė grei-
čiausiai distanciją įveikusiems 
vilniečiams Edgarui Latiškevičiui 
ir Pauliui Balčyčiui, kurie vairavo 
1986 m. pagamintą „Ford Sierra“ 

automobilį.

...o PagriNDiNis Prizas –  
į kauNą
Pagrindinį rėmėjų įsteigtą prizą 
– naujutėlaičių „Goodyear“ pa-
dangų komplektą – išsivežė ben-
drosios ralio įskaitos nugalėtojai, 
kauniečiai Darius ir Vilius Gai-
dukevičiai, vairavę 1973 m. ga-
mybos „Mercedes Benz 280CE“ 
automobilį ir pranokę visus kon-
kurentus „Oldtimer“ (iki 1980 
m. gamybos) ir „Youngtimer“ 
(iki 1990 m. pagaminta originali 
technika) klasėse.

„Yongtimer“ įskaitos nugalėto-
ju jau antrus metus paeiliui tapo 
Vidmantas Kažukauskas, kuriam 
šiemet talkino žmona Janina. Vil-
niečiai vairavo 1984 m. „Merce-
des Benz 240D“.

Antrąją vietą iškovojo irgi šei-
myninis duetas – Romas ir Jolanta 
Jakubauskai iš Alytaus, vairavę 

metais senesnį nei varžovai „Ford 
Capri“, o trečiąją – jungtinis vil-
niečio ir alytiškio Mariaus Rėklai-
čio ir Lino Žvinakevičiaus ekipa-
žas su „Porsche 944 Turbo“.

Dar atkaklesnė kova virė se-
nesnių, „Oldtimer“, automobilių 
klasėje, kurioje „Saugaus rato“ 
rengiamų ralių istorijoje antrąją 
pergalę iškovojo kauniečiai Er-
dvilas ir Rima Ališauskai, vaira-
vę šiemet 40-metį „atšventusį“ 
„Porsche 911“.       

Pirmą kartą Erdvilas tokią per-
galę kartu su Gintautu Mauricu 
šventė prieš dvejus metus Jo-
navos rajono keliais vykusiame 
„Jonų ralyje“.

Antrąją vietą kiek netikėtai lai-
mėjo 1977 m. gamybos „Volks-
wagen Transporter“ vairavę 
kauniečiai Andrius ir Monika 
Vaitiekūnai, o trečiąją – vilniečiai 
Julius ir Beata Ūžos su „Porsche 
924 Turbo“. 
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automobilių ir motociklų ralis

Klasių nugalėtojai ir prizinin-
kai džiaugėsi ne tik specialiomis, 
istoriniams automobiliams pritai-
kytomis Liqui Molly alyvomis, 
„Intercars“ ir kitais prizais, bet 
ir puikia renginio atmosfera ir 
naujais atradimais ir pažintimis.

Pergalės suDeDamosios 
Dalys
Taškus būsimai pergalei ralio da-
lyviai kaupė ne tik tikslaus va-
žiavimo, orientavimosi, figūrinio 
vairavimo ir kitose rungtyse, bet 
ir demonstruodami guvią orien-
taciją bei žinias apie pravažiuo-
jamų vietovių istoriją, automo-
bilių detales ar atskirus mazgus. 
Jei techniką, kaip parodė atskira 
rungtis, istorinių automobilių ra-
lio dalyviai išmano ne prastai, 
tai sprendžiant ne visas užduotis 
buvo lengva.  

Iš tiesų, ar daugelis esame 
girdėję apie vienintelę išlikusią 

Europoje, nuo 1424 metų iki šiol 
nepakitusią valstybės sienos dalį, 
menančią Livonijos ir vokiečių 
ordino laikus, Prūsijos kunigaikš-
tystę ir dar neseniai skyrusią Lie-
tuvą nuo Lenkijos ir tebeskirian-
čią nuo Rusijos?

O ar daug žinovų gali pasigir-
ti žiniomis, kokiu automobiliu 
į Paežerių dvarą keliaudavo jo  
paskutinis valdytojas, Vasario 
16-osios Nepriklausomybės Akto 
signataras, bankininkas Jonas 
Vailokaitis?

Tokių ir panašių klausimų, į 
kuriuos turėjo atsakyti ralio daly-
viai, buvo ne vienas ir ne du.

Patyrę veteraNai ir aršūs 
DebiutaNtai
„Ko gero, didžiausias mūsų, or-
ganizatorių, o kartu ir visų ralio 
dalyvių laimėjimas, kad visa ke-
turių dešimčių istorinės technikos 
kolona, startavusi Vilkaviškyje, 

nepaisant garbaus jos atstovų am-
žiaus, pasiekė finišą Veisiejuo-
se, – renginio uždaryme kalbėjo 
jo organizatorius Valdas Juozas 
Vilūnas. – Tai rodo rimtą ir la-
bai atsakingą istorinės technikos 
puoselėtojų požiūrį į pagrindinį 
savo laisvalaikio užsiėmimą ir 
pasididžiavimą.“

V. J. Vilūnas pasidžiaugė, kad 
apie 70 proc. dalyvių sudarė tokių 
ralių debiutantai, kas leidžia pra-
našauti renginio gyvybingumą. 
Dar didesnis naujokų privalumas 
– siekis nenusileisti renginio vete-
ranams, ką jiems labai sėkmingai 
pavyko įrodyti.

Džiugina ir besiplečianti da-
lyvių geografija. Ką tik pasibai-
gusiame ralyje daugiausia – 12 
ekipažų – buvo iš Kauno, 11 – iš 
Vilniaus, 4 – iš Vilkaviškio ir jį 
garsinančio, sumanaus organiza-
toriaus Petro Žilionio vadovauja-
mo „Senų vežimų klubo“, 3 – iš 

Alytaus, po vieną iš Marijampo-
lės, Trakų, Kelmės, Šiaulių, Ute-
nos, Elektrėnų, Kėdainių, Prienų 
ir Žiežmarių.   

Pirmą kartą ralio trasos nebeiš-
siteko Lietuvoje, o driekėsi ir per 
Lenkiją, kurios keliais iš 199 km 
bendro trasos ilgio ralio dalyviai 
sukorė 113 km, o Lietuvos – 86 
km.

Ralio trasomis riedėjo skirtingų 
markių ar bent skirtingų modelių 
istorinė techniką, tad ir žiūrovai, 
ir varžovai turėjo į ką paganyti 
akis.

Seniausią, 1956 m. gamybos, 
išskirtinį gražuolį „Desoto Fire-
dome“ vairavo Juozas ir Laima 
Skauronai, o Jonas Grinevičius 
ir Tadas Dulskis (abu ekipažai iš 
„Senų vežimų klubo“) visus ste-
bino „Lincoln Continental“ limu-
zinu, kurio ratus suko didžiausio 
ralyje, net 8,2 litro, darbo tūrio 
benzininis variklis.

O argi mažesnio dėmesio vertas 
Romas Juška su Karoliu Klapa-
tausku, atvykusiu iš Anglijos, kur 
gyvena kartu su tėvais, sava eiga 
iš Kelmės atvairavę 1959 m. ga-
mybos retą GAZ 93 sunkvežimį, 
su kuriuo be menkiausių trukdžių 
jie įveikė visą distanciją ir kurio 
variklis, specialistų nuomone, 
veikia geriau nei ką tik surinktas 
gamykloje?

Arba kauniečiai Saulius Kirstu-
kas su Danguole Simanauskiene, 
vieninteliai trasą įveikę su „Jawa 
350“ motociklu?

Visi renginio dalyviai pagerb-
ti diplomais, nuoširdūs aplodis-
mentai aidėjo šeimoms, kurių vis 
daugėja ralyje, o šeštadienį gim-
tadienį šventusiai vilnietei Sve-
tlanai Gerasimovič nuskambėjo 
ir visų dalyvių choro traukiama 
„Ilgiausių metų!“•
sportas.lt
Irmanto gelūno nuotr.
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ketvirtaDieNio aiDas

Aidas Kelionis
1977 metais man tebuvo šešeri, 
bet atmintyje gerai išlikusi diena, 
kai į mūsų miestelio parduotuvę 
pirmą kartą atvežė kramtomo-
sios gumos. Žinoma, ne skanio-
sios ir išsvajotos užsienietiškos 
iš išsivysčiusių Vakarų šalių, o 
lietuviškos gamybos ir dviejų 
rūšių – apelsininės ir mėtinės. 
Nuėję su draugu į taip vadinamą 
„gastronomą“ nusipirkome kelis 
gabalėlius, kurie buvo maždaug 
tuometinių irisų dydžio. Vienas 
gumos gabalėlis kainavo penkio-
lika kapeikų. Mums lietuviška 
guma gal būtų visai skani, bet 
jau buvome ragavę užsienie-
tiškos, tad mūsiškės gamybos 
„kramtoškė“ pasirodė ne itin 
kokio skonio.

Kai kas iš kiemo draugų jau 
buvo ragavęs visai neprastos ko-
kybės lenkiškos kramtomosios 
gumos, o laimingiausi buvo tie, 
kuriems teko paragauti itin geros 
kokybės „kramtoškės“ iš tuomet 
taip vadinamų kapitalistinių ša-
lių. Man šiuo atžvilgiu itin pa-
sisekė, nes šviesaus atminimo  
dėdė Juozas, kurį vadindavome 
Ziutu, buvo jūreivis. Tad turbūt 
nereikia nei sakyti, kad iš kie-
kvieno pusmetį trukusio plau-
kiojimo parveždavo nuostabaus 
skonio kramtomosios gumos. 
Prieš išvažiuodamas į Klaipėdą, 
kur jo laukė laivas, jis manęs vis 
klausdavo, ko parvežti. Aš net 
negalvodamas prašydavau kram-
tomosios gumos. Koks džiaugs-
mas būdavo Ziutui sugrįžus iš 
jūros! Rodos, dar dabar matau 
tuos spalvingus gumos paketė-
lius po penkias taip vadinamas 
„plastinkes“, užuodžiu jų kvapą 

ir jaučiu skonį. Tuomet prieš 
bendraamžius tikrai galėdavau 
pasipuikuoti. Kai kurie draugai 
tos gumos paragauti prašydavo 
jau kramtytos daugelį valandų, 
tiesiai iš mano burnos.

Spalvingus užsienietiškos 
kramtomosios gumos popie-
rėlius pasilikdavau atminčiai 
ir, kai visa kramtomoji guma 
jau būdavo sunaudota, paėmęs 
juos ir prikišęs prie nosies vis 
uostydavau, nes aromatas ilgai 
ir gana gerai išsilaikydavo. 

Kiek vėliau iš Lenkijos pa-
vykdavo gauti olandiškos kram-
tomosios gumos, taip vadina-
mo „Donaldo“. Ši guma buvo 
nuostabaus skonio ir iš jos buvo 
galima išpūsti didelius burbu-
lus. Bet tai būdavo toli gražu 
ne paskutinis malonumas. Prie 
kiekvieno „Donaldo“ gumos 
gabalėlio būdavo galima rasti 
nedidelį lapelį, kuriame buvo 
vaizduojami įvairūs ančiuko 
Donaldo nuotykiai. Tai buvo 
pirmieji nedideli komiksai, 
matyti mano gyvenime.

Kai neturėdavome puikios 
užsienietiškos kramtomosios 
gumos, turėdavome tenkin-
tis lietuviška prastos kokybės 
„kramtoške“. Rinkdavomės 
apelsininę, o iš rimtos bėdos 
tikdavo ir mėtinė. Kartais nu-
tardavome ją nusidažyti. Į kiek 
pakramtytą gumą pridroždavo-
me spalvotų pieštukų šerdelių ir 
po trumpo laiko ji nusidažydavo 
norima spalva.

Tapus kiek vyresniam ir su-
augus man labiausiai patikdavo 
„Wrigley“ firmos kramtomoji 
guma pailgomis plokštelėmis. 
Ji būdavo trijų rūšių: „Wrigleys 
spearmint“ (pipirmėtės skonio), 
„Wrigleys doublemint“ (mėtos 
skonio) ir „Wrigleys fruits“ 
(vaisių skonio). Jeigu pirmoji   
baltame įpakavime man buvo 
per aštri, tai  žaliame įpakavime 
– mėtos skonio – ir  geltona-
me įpakavime – vaisų skonio 
–  buvo mano mėgstamiausios. 
Kai turėdavau „Wrigleys dou-
blemint“ ir „Wrigleys fruits“ 
kramtomosios gumos, vieną 
dieną kramtydavau mėtos sko-
nio gumą, kitą – vaisių skonio. 
Gaila, bet dabar jos negalima įsi-
gyti maisto prekių parduotuvėse, 
kur karaliauja mažų gabalėlių 
formos kramtomoji guma.•

Katarakta — liga, kuria susirgti gali kiekvienas

rūką ar nešvarų stiklą. Drumstė-
damas lęšiukas iškraipo spalvas, 
dingsta kontrastinis matymas. 
Kad ir kokius akinius žmogus 
užsidėtų, matymas nepagerėja. 
Sergant katarkta darosi sunku 
skaityti, sudėtinga vairuoti au-
tomobilį, atsiranda trukdžiai 
dirbant kasdieninius darbus. Kai 
lęšiuko drumstis pradeda kliudyti 
pilnaverčiam gyvenimui, darbinei 
veiklai, reiktų nedelsiant kreiptis 
į specialistą.

gyDymo metoDai
Operacija, kurios metu drumstas 
akies lęšiukas pakeičiamas dirb-
tiniu, yra vienintelis efektyvus 
kataraktos gydymas. Medikamen-
tinio ligos gydymo nėra. Opera-
cijos metu naudojant modernias 
technologijas, fakoemulsifikato-
rių, sudrumstėjęs akies lęšiuko 
branduolys susmulkinamas ultra-
garso bangomis. Pjūvis būna vos 
2–3 mm, todėl jo nereikia siūti. 
Operacija neskausminga, papras-
tai užtrunka apie 30 min. Regėji-
mas grįžta iškart po operacijos ar 
praėjus trumpam pooperaciniam 
periodui. Po operacijos nereika-
lingas stacionarus gydymas, pa-
cientas gali vykti namo.

svarbu NeDelsti
Pastebėjus pirmuosius ligos po-
žymius reikėtų ilgai nedelsti ir 
pasikonsultuoti su gydytoju. Daž-
nai žmonės, sužinoję apie ligą, 
mano, kad operaciją galima atidė-
ti vėlesniam laikui, tačiau tai yra 
klaidingas mąstymas. Kataraktos 
operacija ir gydymas yra daug 
sėkmingesnis ligos pradinėje 
stadijoje, kol nėra labai ryškių 
pakitimų. Per ilgai laukiant liga 
progresuoja ir išsivysto vadina-
moji perbrendusi katarakta, kuri 
gali nulemti antrinės glaukomos 
ar akies skausmų pasireiškimą. 
Tokiais atvejais kataraktos ope-
racija būna techniškai sudėtinga, 
padidėja pooperacinių kompli-
kacijų rizika, regėjimas atsistato 
per ilgesnį laikotarpį. Jeigu dėl 
antrinės glaukomos žūsta nervas, 
regėjimo susigrąžinti nebeįma-
noma.

oPeruoja gyDytojai 
ProfesioNalai
„Akių chirurgijos centre“ ope-
racijos atliekamos pasitelkiant 
naujausias technologijas ir ko-
kybiškiausias priemones. Kata-
raktos operacijoms naudojama 
fakoemulsifikacija, tai labiausiai 

paplitęs kataraktos pašalinimo 
metodas Europoje, JAV ir Japo-
nijoje. „Akių chirurgijos cen-
tre“ dirba profesionali patyrusių 
specialistų komanda, operuoja 
gydytojai Saulius Ačas, Algirdas 
Šidlauskas ir Vytautas Jašinskas. 
Tai puikūs savo srities specialis-
tai, atlikę ne vieną sudėtingą akių 
operaciją, kas leido įgyti neįkai-
nojamos patirties. Jei katarakta 
vargina jus ar jūsų artimuosius, 
nedelskite – patikėkite savo regos 
problemas šios srities profesio-
nalams. 

Visus, ku-
riems gy-
d y t o j a i 
diagno -

zavo kata-
raktą ir reikia atlikti operaciją, 
kviečiame į „Akių chirurgijos 
centrą“, esantį Savanorių pr. 
66, kaune. 

šiuolaikinė mikrochirurginė 
įranga, kokybiškos priemonės, 
profesionali patyrusių specia-
listų komanda padės pasiekti 
puikių rezultatų.

Registruokitės telefonu (8 37) 
750 805. www.akiuchirurgija.
lt.•

Dažno iš mūsų šeimoje, 
giminėje ar draugų rate yra 
asmenų, sergančių kata-
rakta. Susidūrus su šia liga 
iškyla nemažai klausimų: 
kokia tai liga, kokios susir-
gimo priežastys, kaip elgtis 
susirgus, koks efektyviau-
sias šios ligos gydymas ir 
kt. Todėl šiame straipsnyje 
apžvelgsime svarbiausius 
pacientams rūpimus klau-
simus, susijusius su viena 
dažniausių akių liga – ka-
tarakta.

katarakta – akies lęšiuko drums-

tumas, galintis sukelti regėjimo 
problemų. Didžiąją katarakta ser-
gančių žmonių dalį sudaro vyresni 
žmonės, kadangi lęšiuko drums-
tėjimas dažniausiai išsivysto kaip 
organizmo senėjimo procesas. 
Sulėtėjus medžiagų apykaitai pa-
laipsniui formuojasi drumstys ir 
lęšiukas netenka skaidrumo. Ligai 
progresuojant regėjimas blogėja, 
atskiriama tik šviesa nuo tamsos 
ir visiškai apankama.

kataraktos Požymiai
Sergant katarkata silpnėja ma-
tymo ryškumas, vaizdai tampa 
išplaukę, matomi tarsi žiūrint per 
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Sugedo telefonas? „Tele2“ salonuose ieškokite „Smart Master“
Kiekviename „Tele2“ sa-
lone galima ne tik įsigyti 
naują įrenginį ar paslau-
gą, bet ir palikti suge-
dusį telefoną remontui 
„Smart Master“ serviso 
punkte. Taisymas trun-
ka vos kelias dienas, jo 
metu klientai gali naudo-
tis pakaitiniu telefonu, o 
atliktiems darbams yra 
suteikiama 3 mėnesių 
garantija.

„Smart Master“ – tai naujasis „Te-
le2“ telefonų priežiūros centro, 
daugelį metų teikusio autorizuo-
tas išmaniųjų įrenginių remonto 
paslaugas, pavadinimas.

„Džiaugiamės galėdami prista-
tyti naują savo vardą – kurdami jį, 
norėjome pabrėžti tai, kas mums 
svarbiausia: draugiškumas ir ypa-
tingas dėmesys kliento patirčiai, 
mūsų meistrų ekspertiškumas bei 
paslaugų kokybė“, – sakė Evaldas 
Viselga, „Smart Master“ vado-
vas.

Nuo kitų servisų „Smart Mas-
ter“ skiriasi savo tinklo dydžiu – 
visoje šalyje yra net 70 įrenginių 
priėmimo punktų. Beje, nors jie 
įkurti tik „Tele2“ salonuose, šio 
serviso paslaugomis naudotis gali 
visų operatorių klientai.

kaiP NePrarasti įreNgiNio 
garaNtijos?
Serviso „Smart Master“ darbuo-

tojai primena, kad šiuolaikiniai 
įrenginiai reikalauja ir inova-
tyvios profesionalų priežiūros: 
originalių detalių, pačių naujausių 
technologijų ir savo sritį išma-
nančių ekspertų. Viso to tikėtis 
galima tik iš telefonų gamintojų 
sertifikuotų servisų.

„Svarbu atminti, kad po re-
monto neautorizuotoje taisyklo-
je, telefonui yra panaikinama ga-
rantija. Be to, niekas neprisiims 
atsakomybės, jei įrenginys kitą 
dieną ir vėl pradės neveikti. Net 
jei atrodo, kad telefonas sugedo 
nepataisomai, užsukite į jums ar-
timiausiame „Tele2“ salone esantį 
„Smart Master“ priėmimo punktą 
– darbuotojai patars ir pasiūlys 
pačią geriausią išeitį“, – sakė 
E. Viselga.

Anot vadovo, jei prieš gedimą 
įrenginiui galiojo garantija, ji iš-
liks ir po šiame servise atlikto 
remonto. Jei tokios nebuvo, vi-
siems čia atliktiems darbams bus 
suteikta 90 dienų garantija.

„Savo darbams garantiją sutei-
kiame atsakingai. Nepaisant gedi-
mo, dėl kurio įrenginys patenka 
į mūsų meistrų rankas, jie visuo-
met papildomai patikrina ryšį, 
kitus telefono jutiklius, ekrano 
jautrumą lietimui, kamerą. Visa 
tai yra daroma dėl klientų – kad 
jie atgautų tobulai veikiantį tele-
foną“, – pasakojo „Smart Master“ 
vadovas.

Pasak jo, dėl papildomų pati-

krinimų remontas netrunka ilgiau. 
Standartiniu atveju įrenginys sa-
vininkui yra grąžinamas per 2–5 
darbo dienas nuo atidavimo taisy-
mui, nesvarbu, kokioje vietovėje 
jis begyventų.

svarbiausia – PaDėti 
klieNtui
Telefonų ar kitų išmaniųjų įren-
ginių gedimas jų savininkams 
visuomet yra nemalonus įvykis, 
todėl „Smart Master“ serviso 
darbuotojai stengiasi, kad bent 

remonto procesas jiems nesukeltų 
papildomų rūpesčių.

„Taisomų įrenginių savinin-
kams visuomet pasiūlome pakai-
tinį telefoną, kad remonto metu 
jie neliktų be ryšio. O jei taisymo 
išlaidų nepadengia garantija ar 
draudimas, mūsų servise „Tele2“ 
klientams yra suteikiama galimy-
bė atsiskaityti dalimis“, – pasa-
kojo E. Viselga.

Klientams sukurta ir itin patogi 
internetinė svetainė www.smar-
tmaster.lt. Sugedus įrenginiui, 

joje galima patikrinti preliminarią 
remonto kainą, sužinoti artimiau-
sio priėmimo punkto adresą, o 
vėliau ir sekti atliekamų darbų 
statusą. Be to, svetainėje galima 
rasti ir naudingos informacijos, 
kaip prižiūrėti bei apsaugoti savo 
įrenginius.

„Smart Master“ servise galima 
taisyti visus „Samsung“, „Hua-
wei“ „LG“, „Getnord“, „Cool-
pad“, „Meizu“, „Sony“ ir „Xia-
omi“ įrenginius bei mygtukinius 
„Nokia“ telefonus.•

Vaikai vasarą išlydėjo spalvotai ir linksmai
Dineta Babarskienė
Vasarėlė prabėgo taip 
greitai, jog nespėta nė 
apsidairyti. „Greit prabėgo 
vasara. Ogi, žiū, jau reikia  
vaikučius mokyklon išly-
dėti“, – sakė Verstaminų 
bibliotekos bibliotekininkė 
Zita Marčinskienė. Tad ji 
su kolege, Seirijų bibliote-
kos bibliotekininke Migle 
Butkevičiene, pakvietė 
seirijiškius ir verstaminie-
čius smagiai praleisti dieną 
Verstaminuose, palydėti 
vasarą ir pasitikti rugsė-
jį. Ši neįprasta, šventiška 
diena gerokai nusitęsė, mat 
vaikams buvo ir smagu, ir 
įdomu. Juolab, kad vasaros 
palydėtuvės „Sudie, mano 
išdykusi vasara“ sureng-
tos lauke, kiemelyje. Tad 
vaikams buvo ką veikti. Jų 
laukė judrūs žaidimai, o ir 
galveles pasukti teko. Šėlo ir 
maži, ir dideli. Vaikai patyrė 
įvairių nuotykių, pramogavo 
ir stiprino jėgas bei pasikro-
vė gera nuotaika prieš naujų 
mokslo metų pradžią.

Vaikų laukė netikėtumai. Pami-
klinti protą jaunieji skaitytojai 
galėjo mindami mįsles, klijavo 
skirtukus knygoms, dėliojo žo-
džius gyvoje grandinėlėje, gaudė 
įvairiaspalvius balionus. Neklau-
žados balionai vėjo genami skrie-
jo pievon, o paskui juos ir vaikų 

būrys. Ir dar ne viskas. Užrištomis 
akimis reikėjo atspėti, kokį daiktą 
rankose laiko, tad buvo prisijuok-
ta iki valios. Pasirodo, ne taip jau 
lengva, bet užtat smagu. Visų lau-
kė staigmenos, siurprizai, nė vie-
nas tuščiomis namo neišėjo. Pra-
laimėtojų nebuvo, mat tai viena, 
tai kita komanda išsiverždavo į 
priekį, tačiau nugalėjo draugystė. 
Svarbiausia, kad vaikams puikios 
nuotaikos ir energijos nepristigo. 
Vasara išlydėta spalvotai ir links-
mai, papramogauta kaip reikiant. 
Skambėjo muzika ir šurmulio 
netrūko. Ir kaip čia liūdėsi, kai 
apink tiek draugų. Dalyvavusie-
ji renginyje sulaukė pagyrų, o ir 
smagių pokštų netrūko!

Vaikų vasara – tai ne tik pramo-
gos, kelionės, bet ir uogų, vaisių 
ir daržovių gausa. Mmm... Ir tą-
dien netrūko vaišių. Kaip niekad 
dalyviai turėjo progą pasivaišinti 
įvairiais ir sveikais skanėstais bei 
arbata, gaiva. O paskui jau pyra-
gai, kepti pačios bibliotekininkės 
Zitos, kuri nutarė vaikus palepinti. 
„Mano vaikai“, – glaudė, kartais 
ir sudrausmindavo vaikus bibli-
otekininkė Zita, kai šie pernelyg 
įsismarkaudavo. Jos pyragai ne-
paprasti – dar kvepiantys vasara 
ir kartu jau pilni rudens skonių 
tarsi kokios rudeniškos nuojautos. 
Tad mažieji smaližiai „darbavo-
si“, pyragų ragavo ir mamos bei 
močiutės, taip pat dalyvavusios 
vasaros palydėtuvėse.

Ir dar vienas stebuklas: vasaros 

gale pražydo nepaprasta ir įstabi 
popierinė gėlė su ant žiedlapių 
vaikiškomis rankelėmis užrašy-
tais šios vasaros įsimintiniausiais 
įspūdžiais, tarp kurių ir Versta-
minų bibliotekoje vasarą vykę 
renginiai, skambūs ir nuotaikin-
gi. „Vietos ir laiko liūdesiui ar 

nuoboduliui neliko! Ruduo irgi 
gali būti malonių staigmenų ir 
pramogų  bibliotekoje metas“, 
– sakė Verstaminų bibliotekos bi-
bliotekininkė Zita Marčinskienė 
vaikams, ir vasarą nepamiršu-
siems knygų ir bibliotekoje reng-
tų renginių. Seirijų bibliotekos 

bibliotekininkė Miglė Butkevičie-
nė vaikams linkėjo gerų mokslo 
metų ir, žinoma, nepamiršti už-
sukti į biblioteką, kur jie visad 
laukiami. „Kartu su biblioteka 
aukite laimingi“, – sakė biblio-
tekininkės. Taigi, sudie, vasara, 
ir labas, rugsėji.•

Vasaros palydėtuvės „Sudie, mano išdykusi vasara“ surengtos lauke, kiemelyje.
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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 (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 Premjera. „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“.
 9.50 „Mirtinas ginklas“.
 10.50 „Kandisė Renuar“.
 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 NAUJAS SEZONAS. 

Valanda su Rūta. 
 21.00 „Rimti reikalai 2“.
 21.30 Žinios. 
 22.20 Sportas. 
 22.27 Orai. 
 22.30 „Nudegęs“.
 0.30 „Antrininkas“.
 1.35 „2.22“.
 3.10 Alchemija. VDU 

karta. 
 3.40 RETROSPEKTYVA. 

Ciklas „Menininkų 
portretai“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Keršytojų 

komanda“.

 6.55 „Čipas ir Deilas 
skuba į pagalbą“.

 7.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

 7.55 Gero vakaro šou. 
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 Pasaulio vyrų krep-

šinio čempionato 
apžvalga.

 10.25 Krepšinio namai. 
 10.30 TIESIOGIAI. 

Pasaulio vyrų krep-
šinio čempionatas 
2019. Kanada–Se-
negalas. Rungtynių 
pertraukoje – 
Krepšinio namai.

 12.25 Krepšinio namai. 
 12.30 „Pažadėtoji“.
 14.25 Krepšinio namai. 
 14.30 Pasaulio vyrų krep-

šinio čempionatas 
2019. Lietuva–Aus-
tralija. Rungtynių 
pertraukoje – 
Krepšinio namai.

 16.25 Krepšinio namai. 
 16.30 TV Pagalba. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 TV3 sportas. 
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 NAUJAS SEZONAS. 

Farai. 
 20.30 „Kam ta meilė?“. 
 21.00 TV3 vakaro žinios. 
 21.52 TV3 sportas. 
 21.57 TV3 orai. 
 22.00 „Pavojingasis 

Bankokas“.
 0.00 „Įrodytas nekal-

tumas“.
 1.00 „Vaiduoklių ieško-

tojai“.
 1.50 „Rouzvudas“.
 2.45 „Imperija“.
 3.30 „Įrodytas nekal-

tumas“.
 4.25 „Naujakuriai“.
 5.15 „Rouzvudas“.

btv
 6.40 „Mentalistas“.
 7.35 „Pragaro virtuvė“.
 8.30 „Kijevo operatyvinė 

grupė“.
 9.30 „Teisingumo 

agentai“.
 10.30 „Kobra 11“.
 11.30 „Ekstrasensų 

mūšis“. 
 13.50 „Pragaro virtuvė“.
 14.50 „Kijevo operatyvinė 

grupė“.
 15.55 „Teisingumo 

agentai“.
 17.00 Info diena. 
 17.30 „Kobra 11“.
 18.30 „Mentalistas“.
 19.30 „Akloji zona“.
 20.30 „Kvailiai šėlsta“. 
 21.00 „Techninis no-

kautas“.
 22.50 „Išlaipinimo zona“.
 0.50 „Akloji zona“.

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 „Mentalistas“.
 18.00 „Geroji naujiena“. 
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 Dėmesio centre su 

Edmundu Jakilaičiu. 
 0.00 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 1.00  „Mentalistas“.
 2.05 „Šviesoforas“.
 2.35 „Bruto ir Neto“.
 3.00 „Pamiršk mane“.
 3.40 „Karo merginos“.
 4.30 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 5.20 „Rojus“.

lrt Plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2019. Tom Ibarra 
Band (Prancūzija).

 7.00 Stop juosta.
 7.30 „Detektyvė 

Miretė“.
 7.40 „Kaimynai piratai“.
 7.55 „Šecherazada. 

Nepapasakotos 
istorijos“.

 8.15 Į sveikatą! 
 8.45 „Lietuvos moksli-

ninkai. Matema-
tikas Konstantinas 
Pileckas“.

 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. Po žvaigždi-
niais skliautais“.

 14.50 „Anapus Žemės. 
Kosmoso apgyven-
dinimas“. 

 15.40 „Detektyvė 
Miretė“. 

 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 „Cary Grantas. Kita 

veidrodžio pusė“. 

 20.10 Kultūros diena.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Skerdykla Nr. 5“.
 23.10 „Revoliucijos 

muziejus“. 
 0.30 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.45 Dabar pasaulyje. 
 1.15 Džiazo muzikos 

vakaras. Džiazo 
dienos Tauragėje. 

 2.15 „Šaltis liepą“. 
 4.00 Daiktų istorijos. 
 4.50 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus albumas. 
 5.10 „Giminės. Gyve-

nimas tęsiasi 4“. 

tv1
 7.00 „Tėvas Motiejus“.
 8.05 „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 „Sugrįžimas į salą“.
 16.00 „Svaragini. Amžina 

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

vatūs detektyvai“.
 21.00 PREMJERA. 

„Nusikaltimo vieta 
– Berlynas. Meta“.

 22.55 „Amžina meilė“.
 0.45 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
 2.35 „Midsomerio 

žmogžudystės 
VIII. Lemtingoji 
orchidėja“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 „Topmodeliai“.
 7.30 „Simpsonai“.
 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 Pasaulio vyrų krep-

šinio čempionato 
apžvalga.

 18.30 Pasaulio vyrų krep-
šinio čempionatas 
2019. Lietuva–Aus-
tralija.

 20.30 Žinios. 
 20.58 Orai. 
 21.00 „Lemiamas 

tyrimas“.
 23.20 „Transporteris“.
 0.25 „Pėdsakai“. 
 1.15 „Svieto  

lygintojai“.

ketvirtaDieNis, rugsėjo 5 d. Saulė teka 6.30, leidžiasi 20.05, dienos 
ilgumas 13.35. Jaunatis. Vardadieniai: Laurynas, Erdenis, Dingailė, Justina, Stanislava, Stasė.

avinas (03.21—04.20)
Pirmoje savaitės pusėje jums teks ge-
rokai pasistengti, kad išlaikytumėte 
harmoniją tarp kūno ir dvasios po-
reikių. Priimdami sprendimus būkite 
kantrūs, nes tik taip sugebėsite nenu-
krypti nuo pagrindinio tikslo. Artėjant 
savaitgaliui Merkurijaus ir Jupiterio 
paskatinti ieškosite būdų praplėsti aki-
ratį, išmokti ko nors naujo bei išban-
dyti jėgas lig šiol neatrastoje srityje. 
Drąsiai eksperimentuokite – tai kuo 
tikriausias atradimų metas!

jautis (04.21—05.21)
Savaitės pradžioje ir viduryje jus lydės 
kūrybiškumo pliūpsniai, ypač aktyviai 
besireikšiantys „smegenų šturmo“ su 
kolegomis  metu arba dirbant kūrybinį 
darbą. Stebėkite savo reakciją: ar jums 
prieš akis vykstantis projektas įtraukia, 
ar ne? Jei taip, nedvejodami prie jo 
prisijunkite. Savaitei einant į pabaigą, 
Veneros ir Plutono sąjunga padės jums 
aiškiai suvokti, ko šiuo metu labiausiai 
norite iš savo dabartinių santykių su 
mylimu žmogumi. Pats laikas išreikšti 
savo tikruosius jausmus ir padaryti tai 
su išskirtiniu užsidegimu.

Dvyniai (05.22—06.21)
Pirmoje savaitės pusėje priimdami at-
sakingus profesinius sprendimus nesi-
drovėkite pasikliauti savo nepriekaiš-
tinga intuicija. Mėnulis ir Neptūnas 
lems, kad šiomis dienomis ji bus kaip 
niekad teisinga ir tikrai jūsų nepaves. 
Nuo ketvirtadienio turėsite daugiau 
progų pabūti su mylimais žmonėmis, 
tad planuokite bendrą laisvalaikį, drau-
ge pramogaukite. Artimųjų draugijoje 
ne tik atgausite jėgas, bet ir pasiruošite 
naujos savaitės iššūkiams.  

vėžys (06.22 —07.22)
Komunikabilusis Merkurijus kartu su 
apsukriuoju Saturnu įgalins jus siek-
ti aukštų darbo rezultatų. Ypač gerai 
seksis sutarti su darbo partneriu ar 
partneriais: būsite intelektualūs, gerai 
išmanysite faktus ir neleisite sau ar 
kitiems jų nepaisyti. Antrojoje savai-
tės pusėje labiau mąstysite apie savo 
fizinę formą, kūno rengybą ar naują 
mitybos planą. Jei manote, kad jums 
pavyks priimti naujus iššūkius, esate 
teisūs.

liūtas (07.23—08.23)
Nuo pirmųjų savaitės dienų Jupiteris 
ir Venera skatins jus atskleisti kūrybiš-
kumą, tad degsite nekantrumu prista-
tyti beprotiškiausius savo sumanymus 
autoritetingiems žmonėms. Negana to, 
dabar būsite nusiteikę ypač žaismingai 
ir optimistiškai. Saugokitės, kad ši 
lengvabūdiška nuotaika nesutrukdy-
tų jums įvertinti realios sprendimų 
rizikos! Prasidedantis savaitgalis ap-
dovanos jus romantikos kerais, tad 
nusiteikite patirti nepakartojamų aki-
mirkų mylimojo glėbyje.

mergelė (08.24—09.23)
Dirbti su draugais ir kolegomis bus 
lengviau nei bet kada, nes visi puikiai 
sutarsite – toks šį kartą bus Neptūno 
poveikis jūsų ženklui. Dalinkitės idė-
jomis, išklausykite kitus, ir jūsų ben-
dros pastangos net drąsiausią svajonę 
pavers realybe. Tuomet, kai nedirbsite, 
jausite tarpusavio santykių pagyvėjimą 
su draugais ar mylimais žmonėmis. 
Būsite žavūs, nevengsite flirtuoti ir 
jums tai puikiausiai seksis. Tai padės 
jums „pritraukti“ naujas verslo, drau-
gystės ar meilės galimybes ir neabejo-
tinai suteiks daug džiaugsmo.

svarstyklės (09.24—10.23)
Didžiąją savaitės dalį mėgausitės ben-
dravimu su jus supančiais žmonėmis. 
Šiomis dienomis ypač vertinsite savo 
artimiausių bičiulių draugiją ir kartu 
nekantrausite susipažinti su naujais 
įdomiais žmonėmis. Deja, bet savait-
galį rizikuojate įsivelti į keletą dvi-
prasmiškų situacijų, kurios jus visiškai 
išmuš iš pusiausvyros. Norėdami su-
sigrąžinti harmoniją į savo gyvenimą, 
prisiminkite jau patikrintas dvasines 
praktikas: maldą ar meditaciją.

skorpionas (10.24 —11.22)
Savaitės pradžioje ir jai įpusėjus jau-
sitės ypač spontaniški ir mielaširdingi 
savo artimų žmonių ratui, o ypač gyve-
nimo partneriui ar partnerei. Savaitei 
persiritus į antrąją pusę, prisiminkite 
savo finansinius reikalus ir nepabi-
jokite susisiekti su bendradarbiais, 
potencialiais verslo partneriais ar va-
dovybe ir pasidalinkite su jais savo 
svarbiausiomis idėjomis. Mestelkite 
ir tą idėją, kurios labiausiai bijote – 
labai tikėtina, kad ši kaip tik yra pati 
geriausia.

šaulys (11.23—12.21)
Šią savaitę Visata skatins jus siekti 
beprotiškų aukštumų. Nesidrovėkite 
pasipasakoti apie savo sumanymus pla-
tesniam klausytojų ratui. Kuo daugiau 
žmonių sužinos apie jūsų užmojus, tuo 
greičiau džiaugsitės teigiamais rezul-
tatais. Savaitgalį bus gana sunku atsi-
palaiduoti, mat net ir po darbo valandų 
jus nuolat pasivys visokie nebaigti 
profesiniai reikalai. Tai žinodami, iš 
anksto nusistatykite aiškias ribas ir 
apie jas praneškite kolegoms. 

ožiaragis (12.22—01.20)
Labai tikėtina, kad pirmoje savaitės pu-
sėje vienas iš jūsų ilgalaikių profesinių 
projektų pagaliau atneš taip trokštamų 
rezultatų. Negana to, tai ypač palankios 
dienos gilinti savo žinias bei įgyti dau-
giau patirties. Nuo penktadienio Visa-
ta skatins jus labiau atsigręžti į savo 
dvasinius poreikius. Galbūt jau metas 
padaryti trumpą pertraukėlę ir išvykti 
į nuošalią sodybą miško glūdumoje? 
Prisiminkite įprastas dvasines prakti-
kas, pavyzdžiui, meditaciją ar maldą, 
ir taip ieškokite vidinės harmonijos. 
Viskas įmanoma, kai labai nori! 

vandenis (01.21—02.19)
Venera ir Neptūnas perspėja, jog pirmoje 
savaitės pusėje derėtų atidėti svarbius fi-
nansinius sprendimus. Greičiausiai tam, 
kad galėtumėte saugiai investuoti pini-
gus, dar neturite surinkę visos reikiamos 
informacijos, tad neskubėkite ir luktelė-
kite, kol situacija nušvis kitoje švieso-
je. Savaitgalis – puikus metas atviroms 
intymioms išpažintims, kurios neabejo-
tinai kilstels jūsų ir mylimojo santykius 
į aukštesnį lygmenį. Drąsiau!

žuvys (02.20—03.20)
Pirmoje savaitės pusėje jus užvaldys 
fantazijos apie tolimus kraštus, įdo-
mias studijas ar naujas saviraiškos 
galimybes. Visa tai dėl Mėnulio ir 
Neptūno įtakos, kurie skatins jus ieš-
koti nuotykių kasdienybėje. Leiskite 
sau pasvajoti, tada realiai įvertinkite 
galimybes ir prisiminkite, jeigu tikrai 
kažko norite, rizikuoti verta! Savaitgalį 
jausmingoji Venera drauge su Plutonu 
paskatins jus nusimesti drovumo šydą 
ir atsiduoti laukinėms aistroms. Tai 
puikus metas grupiniams pasimaty-
mams bei seksualiniams atradimams. 
Pirmyn!

savaitės horoskoPas
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lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

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

Sutrikę ir apkerėti“. 
 9.00 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 Pasaulio doku-

mentika. Premjera. 
„Audros katės“.

 12.55 Pasaulio dokumen-
tika. „Neatrasti Ko-
lumbijos kampeliai. 
Čoko. Kolumbijos 
laukinė pakrantė“.

 13.50 „Džesika Flečer 8“. 
 15.28 Loterija „Keno 

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

certas. 
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Daiktų istorijos. 
 18.45 Europos futbolo 

čempionato at-
rankos rungtynės. 
Lietuva–Ukraina. 

 21.00 Loterijos „Keno 
Loto“ ir „Jėga“.

 21.05 Panorama.
 21.27 Sportas. Orai.
 21.35 Gražiausios poetų 

dainos. 
 23.10 Premjera. 

„Madam“.
 0.40 „Juros periodo 

parkas“.
 2.45 Pasaulio doku-

mentika. „Audros 
katės“. 

 3.30 Pasaulio dokumen-
tika. „Neatrasti Ko-
lumbijos kampeliai. 
Čoko. Kolumbijos 
laukinė pakrantė“. 

 4.25 „Džesika Flečer 8“.

lNk
 6.55 „Tomas ir Džeris“. 
 7.25 „Broliai meškinai. 

Nuotykių ieško-
tojai“.

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

 8.20 „Riterių princesė 
Nela“. 

 8.45 „Tomo ir Džerio 
pasakos“. 

 9.10 „Ogis ir tarakonai“.
 9.40 „Kung Fu Triušis“.
 11.25 „Ratai“.
 13.55 „Herbis. Lenktynių 

asas“.
 15.55 „Ir vėl tu!“.
 17.55 NAUJAS SEZONAS. 

„Gyvūnų pasaulis“.
 18.30 Žinios. 
 19.20 Sportas. 
 19.27 Orai. 
 19.30 PREMJERA. 

„Piktieji paukščiai“.
 21.25 „Didžiosios 

motušės namai. 
Obuolys nuo 
obels“.

 23.40 „Uošvio tvirtovė“.
 1.35 „Neįmanoma mi-

sija. Atpildo diena“.

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 NAUJAS SEZONAS. 

Gardu Gardu. 
 10.00 NAUJAS SEZONAS. 

Būk sveikas!
 10.30 NAUJAS SEZONAS. 

Penkių žvaigždučių 
būstas. 

 10.55 Krepšinio namai. 
 11.00 TIESIOGIAI. 

Pasaulio vyrų krep-
šinio čempionatas 
2019. Rungtynių 
pertraukoje – 
Krepšinio namai.

 12.55 Krepšinio namai. 
 13.00 „Karaliaus Salia-

mono kasyklos“.
 15.00 TIESIOGIAI. 

Pasaulio vyrų krep-
šinio čempionatas 
2019.

 17.00 Pasaulio vyrų krep-
šinio čempionato 
apžvalga.

 17.25 PREMJERA. Keliauk 
Lietuvoje.

 18.30 TV3 žinios. 
 19.17 TV3 sportas. 
 19.22 TV3 orai. 
 19.25 „Eurojackpot“.
 19.30 NAUJAS SEZONAS. 

„Turtuolis vargšas“.
 21.00 „Marsietis“.
 23.55 PREMJERA. „Visi 

nori Nikolės“.
 2.00 „Keleiviai“.
 3.35 „Juodas vanduo“.

btv
 6.05 „Kvailiai šėlsta“. 
 7.30 „Muchtaro 

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 8.30 „Kvailiai šėlsta“. 
 9.00 Baltijos galiūnų 

komandinis čempi-
onatas. 

 10.00 „Augintinių talentų 
šou“. 

 10.30 „Didžioji žydrynė“. 
 11.50 „Ekstremalūs 

išbandymai“. 
 12.20 „Būk ekstremalas“. 
 12.50 „Džeimis gamina 

Italijoje“. 
 14.00 „Anthonis Bour-

dainas. Nepažįs-
tami kraštai“. 

 14.55 „Ekstrasensų 
mūšis“. 

 17.25 „Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 18.25 „Pavojingi kai-
mynai“ 

 19.30 Muzikinė kaukė. 
 22.05 „Pagrobtieji“.
 23.55 „Skambutis 3“.

Dzūkijos tv
 7.03 Programa.
 7.04 TV parduotuvė.
 7.20 „Lietuvos moks-

lininkai. Vincas 
Būda“.

 7.55 „Pasaulio turgūs“.
 9.00 „Nuostabūs 

pojūčiai“.
 9.30 Vantos lapas. 
 10.00 Grilio  

skanėstai. 

 10.30 „Kitoks pokalbis su 
D. Žeimyte“. 

 11.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. E. Dra-
gūnas. 

 12.00 „Inspektorius 
Luisas“.

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

Pokalbiai. A. Va-
linskas. 

 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. M. Starkus. 
 0.05 „Karo merginos“.
 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 Šlagerių festivalis 

„Palanga 2019“.
 7.30 Kelias. 
 7.45 Krikščionio žodis. 
 8.00 ARTS21. 
 8.30 Mažesnieji broliai. 

Pranciškonų kelias 
Lietuvoje. 

 9.00 Mano mama 
gamina geriau! 

 10.00 Į sveikatą! 
 10.30 „Gamtosaugos 

idėjos“. 
 11.00 Pradėk nuo savęs. 
 11.30 Mokslo sriuba. 
 12.00 Bado meistras. 

Teatro „Meno 
fortas“ spektaklis. 

 13.30 Laumės juosta 
2019.

 15.00 Dainuoju Lietuvą.
 15.20 Kultūrų kryžkelė. 
 15.50 Euromaxx. 
 16.20 Klauskite daktaro. 
 17.10 Stilius. 
 18.05 Atrankos į „UEFA 

EURO 2020“ 
apžvalga.

 18.35 Klausimėlis.lt.
 19.00 Pasaulio šiuolai-

kinės penkiakovės 
čempionatas. Vyrai. 

 20.00 Mokslo ekspresas. 

 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 „Munreikeris“. 
 23.05 Koncertas „Open to 

the World“. 
 0.55 Dabar pasaulyje. 
 1.25 „Tyrėja“.
 2.55 „Gamtosaugos 

idėjos“.
 3.25 ...formatas. Poetė 

Giedrė Maybe. 
 3.45 ARTS21. 
 4.15 Klauskite daktaro. 
 5.05 Stilius. 

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

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.30 „Tėvas Motiejus“.
 10.50 „Būrėja“. 
 12.00 „Klasikiniai kepiniai. 

Anos Olson 
receptai“.

 12.30 „Akloji“. 
 13.35 „Mylėk savo sodą“. 
 14.40 „Būrėja“. 
 15.45 „Širdele mano“.
 17.45 „Akloji“. 
 18.50 „Būrėja“. 
 20.00 „Sunkių nusikaltimų 

skyrius“.
 21.00 „Prancūziška 

žmogžudystė. 
Mirtys Martini-
koje“.

 23.05 „Begėdis“.
 1.15 „Trise valtimi arba 

be irklo“.
 3.00 „Nebylus liudi-

jimas“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 Amerikos dievaitis.
 8.30 „Simpsonai“.
 9.00 Vienam gale 

kablys. 
 9.30 Statybų gidas. 
 10.00 Autopilotas. 
 10.30 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 11.30 TIESIOGIAI. 
Pasaulio vyrų krep-
šinio čempionatas 
2019.

 13.30 „Univeras. Naujas 
bendrikas“. 

 14.00 Išlikimas.
 15.00 Sandėlių karai.
 15.30 „Gatvės šokiai“.
 17.30 Sandėlių karai.
 18.00 NAUJAS SEZONAS. 

Krovinių karai.
 19.00 Amerikos dievaitis.
 21.00 Žinios. 
 21.45 Sportas. 
 21.50 Orai. 
 22.00 Lietuvos vyrų 

krepšinio rinktinės 
rungtynės pasaulio 
čempionate.

 0.00 „Insurgentė“.

„Piktieji paukščiai“,  19.30, LNK

PeNktaDieNis, rugsėjo 6 d. Saulė teka 6.32, leidžiasi 20.02, dienos ilgumas 
13.30. Priešpilnis. Vardadieniai: Beata, Faustas, Vaištautas, Tautenė.

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“.
 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“.
 9.50 „Mirtinas ginklas“.
 10.50 „Kandisė Renuar“.
 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 penktadienis. 
 21.00 PREMJERA. „Ne-

įmanoma misija. 
Atpildo diena“.

 23.55 PREMJERA. 
„Stebėtojai“.

 1.40 „Baubas 3“.
 3.10 „Nudegęs“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Keršytojų 

komanda“.
 6.55 „Čipas ir Deilas 

skuba į pagalbą“.
 7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 Farai. 
 8.55 „Aš matau tave“.
 10.00 „Nuo meilės 

nepabėgsi“.
 11.00 TIESIOGIAI. 

Pasaulio vyrų krep-
šinio čempionatas 
2019.

 13.00 „Pažadėtoji“.
 15.00 TIESIOGIAI. 

Pasaulio vyrų krep-
šinio čempionatas 
2019.

 17.00 TV Pagalba. 
 17.55 NAUJAS SEZONAS. 

Namų idėja su 
IKEA.

 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas. 
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 „Ledynmetis. Že-

mynų atsiradimas“.
 21.10 „Kingsman. Slaptoji 

tarnyba“.
 23.50 „Volstryto Vilkas“.
 3.10 „Pavojingasis 

Bankokas“.
 4.55 „Rouzvudas“.

btv
 6.35 „Mentalistas“.
 7.30 „Pragaro virtuvė“.
 8.25 „Kijevo operatyvinė 

grupė“.
 9.25 „Teisingumo 

agentai“.
 10.25 „Kobra 11“.
 11.25 „Ekstrasensų 

mūšis“. 
 13.50 „Pragaro virtuvė“.
 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 „Kikboksininkas 5. 

Atpildas“.
 23.20 „Techninis no-

kautas“.

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“. 
 16.58 Orai.
 17.00 „Mentalistas“.
 18.00 „Geroji naujiena“.
 19.00 Žinios.
19:20 Orai.
 19.25 „Svečiuose pas 

Marceliutę“.
 20.00 Žinios.
20:25 Orai. 
 20.30 „Kitoks pokalbis su 

D. Žeimyte“. 
 20.58 Orai.

 21.00 „Bruto ir Neto“.
 21.30 „Pamiršk mane“.
 22.30 Reporteris. 
 23.20 Sportas.
 23.28 Orai.
 23.30 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 0.30 „Mentalistas“.
 1.35 „Šeimininkė“.
 2.35 „Bruto ir Neto“.
 3.00 „Pamiršk mane“.
 3.40 „Karo merginos“.
 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 Džiazo muzikos 

vakaras. Džiazo 
dienos Tauragėje.

 7.00 Mokslo sriuba. 
 7.30 „Detektyvė 

Miretė“.
 7.40 „Kaimynai piratai“.
 7.55 „Šecherazada. 

Nepapasakotos 
istorijos“.

 8.15 Euromaxx. 
 8.45 „Lietuvos moks-

lininkai. Biologas, 
biofizikas Vincas 
Būda“.

 9.15 Labas rytas, 
Lietuva.

 12.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 12.15 „Istorijos perime-
trai. 2 d. Vasario 
16-oji“.

 13.10 Daiktų istorijos.
 14.00 „Pažinimo 

džiaugsmas. Ar 
gyvūnai geba 
jausti?“.

 14.30 „Cary Grantas. Kita 
veidrodžio pusė“.

 15.25 ...formatas. Poetė 
Giedrė Maybe. 

 15.40 „Detektyvė 
Miretė“. 

 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 Pasaulio šiuolai-

kinės penkiakovės 
čempionatas. 
Moterys. 

 20.10 Kultūros diena.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Tyrėja“. 
 23.00 Subtilu-Z. Naujo 

albumo „Play 
Life“ pristatymo 
koncertas.

 0.10 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.25 Dabar pasaulyje. 
 0.55 Džiazo muzikos 

vakaras. Džiazo 
dienos Tauragėje. 

 1.40 „Skerdykla Nr. 5“. 
 3.20 Žagarės vyšnių 

festivalis 2016 
„Viskas yra gerai“. 
„Mano Lietuva“. 

 4.25 Kultūringai su 
Nomeda. 

 5.10 „Giminės. Gyve-
nimas tęsiasi 4“.

tv1
 7.00 „Tėvas Motiejus“.
 8.05 „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“.
 17.30 „Būk su manim“.
 18.00 „Iš širdies į širdį“.
 19.00 „Mokytojas“.
 20.00 „Privatūs detek-

tyvai“.
 21.00 PREMJERA. „Ne-

bylus liudijimas“.
 23.15 „Pasakų pasaka“.
 1.40 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
 3.30 „Nusikaltimo vieta 

– Berlynas. Meta“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Simpsonai“.
 8.30 „Rezidentai“.
 9.00 Sandėlių karai.
 9.30 „Topmodeliai“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.00 TIESIOGIAI. 

Pasaulio vyrų krep-
šinio čempionatas 
2019.

 13.00 „Univeras. Naujas 
bendrikas“. 

 13.30 „Skorpionas“.
 14.30 Televitrina. 
 15.00 TIESIOGIAI. 

Pasaulio vyrų krep-
šinio čempionatas 
2019.

 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 „Insurgentė“.
 0.20 „Kikboksininkas. 

Atpildas“.
 2.20 „Pjūklas“.

„Ledynmetis. Žemynų atsiradimas“,  19.30, 
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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 

pasakos. Princesė 
Malėnė“. 

 10.00 Gustavo enciklope-
dija. 

 10.30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 

 11.30 Mūsų gyvūnai. 
 12.00 Šiluvos  

atlaidai. 
 13.50 „Mis Marpl 5. 

Čimnizo pilies 
paslaptis“.

 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 Premjera. „Dėl 

visko kalta meilė“. 
 0.20 „Manhatanas“.
 1.55 Šlagerių festivalis 

„Palanga 2019“.
 3.15 Klausimėlis.lt.
 3.30 Šventadienio 

mintys. 
 4.00 Tėčio reikalai. 
 4.25 „Mis Marpl 5. 

Čimnizo pilies 
paslaptis“.

lNk
 6.55 „Tomas ir Džeris“. 
 7.25 „Broliai meškinai. 

Nuotykių ieško-
tojai“.

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

 8.20 „Riterių princesė 
Nela“. 

 8.45 „Tomo ir Džerio 
pasakos“. 

 9.15 „Ogis ir tarakonai“.
 9.25 „Burbuliai. 

Dežavu“.
 11.10 „Netikšunis“.
 12.50 „Žiedų valdovas. 

Žiedo brolija“.
 16.20 PREMJERA. 

„Sveikatos namai“.
 17.20 Teleloto. 
 18.30 Žinios. 
 19.20 Sportas. 
 19.27 Orai. 
 19.30 Šokio revoliucija. 
 21.35 PREMJERA. „Šau-

nioji septyniukė“.
 0.20 „Skiriamoji juosta“.
 2.10 „Didžiosios 

motušės namai. 
Obuolys nuo 
obels“.

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

planeta“.
 7.30 „Aladinas“.
 8.00 „Elena iš Avaloro“. 
 8.30 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 9.00 PREMJERA. La 

Maistas. 
 10.00 NAUJAS SEZONAS. 

Pasaulis pagal 
moteris. 

 10.55 Krepšinio namai. 
 11.00 TIESIOGIAI. 

Pasaulio vyrų krep-
šinio čempionatas 
2019. Rungtynių 
pertraukoje – 
Krepšinio namai.

 12.55 Krepšinio namai. 
 13.00 „Karaliaus Salia-

mono kasyklos“.
 15.00 TIESIOGIAI. 

Pasaulio vyrų krep-
šinio čempionatas 
2019.

 17.00 Pasaulio vyrų krep-
šinio čempionato 
apžvalga.

 17.25 NAUJAS SEZONAS. 
Visi mes žmonės. 

 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 NAUJAS SEZONAS. 

X Faktorius. 
 22.00 PREMJERA. „Tram-

dantys ugnį“.
 0.50 „Marsietis“.

btv
 6.30 Baltijos galiūnų 

komandinis čempi-
onatas. 

 7.30 „Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 „Varom!“.
 10.00 „Augintinių talentų 

šou“. 
 10.30 „Didžioji žydrynė“. 
 11.45 „Ekstremalūs 

išbandymai“. 
 12.15 „Būk ekstremalas“. 
 12.45 „Džeimis gamina 

Italijoje“. 
 13.55 „Anthonis Bour-

dainas. Nepažįs-
tami kraštai“. 

 14.50 „Ekstrasensų 
mūšis“. 

 17.25 „Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 18.25 „Pavojingi kai-
mynai“. 

 19.30 „Šuo“.
 21.40 „Juodasis sąrašas“.
 22.40 „Sostų karai“.
 23.50 „Kikboksininkas 5. 

Atpildas“.
 1.25 „Skambutis 3“.

Dzūkijos tv
 7.03 Programa.
 7.04 TV parduotuvė.
 7.20 „Gluchariovas“.
 8.30 Kaimo akademija. 
 9.00 „Neprijaukinti“.
 9.30 Grilio skanėstai. 
 10.00 Šiandien kimba. 
 11.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. I. Valins-

kienė. 
 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. J. Vaitkutė. 
 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. 

Pokalbiai. A. Ma-
montovas. 

 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 Subtilu-Z. Naujo 

albumo „Play 
Life“ pristatymo 
koncertas.

 7.15 Dainuoju Lietuvą.
 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 Vilniečiai. 
 9.30 Euromaxx. 
 10.00 „Nežinoma Čekijos 

Lietuva. Žurnalistas 
ir vertėjas Pranas 
Dovalga“.

 10.30 Atspindžiai. 
Paveldo kolekcija.

 11.00 7 Kauno dienos.
 11.30 Linija, spalva, 

forma. 
 12.00 Lietuva mūsų 

lūpose. 
 12.30 „Pažinimo 

džiaugsmas. 
Merapis – liepsno-
jantis kalnas“. 

 13.00 Kėdainių miesto 
šventės 2019 
Didysis koncertas. 

 15.30 Šventadienio 
mintys. 

 16.00 Atspindžiai. 
Paveldo kolekcija.

 16.30 „Saros muzika. 
Šiuolaikinė klasika“. 

 16.40 Mokslo sriuba. 
 17.05 Vartotojų kontrolė. 
 18.00 „Istorijos perime-

trai. Nepriklauso-
mybės kovos“.

 19.00 Pasaulio šiuolai-
kinės penkiakovės 
čempionatas. Mišri 

estafetė. 
 20.00 Mokslo ekspresas. 
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Legendos. 
 22.00 Pažaislio muzikos 

festivalis 2019. 
L. van Beethoven 
„Odė džiaugsmui“.

 23.30 „Munreikeris“.
 1.30 „Madam“. 
 3.00 „Istorijos perime-

trai. Nepriklauso-
mybės kovos“.

 3.55 Atspindžiai. 
Paveldo kolekcija.

 4.50 ...formatas. Poetas 
Mindaugas Nasta-
ravičius. 

 5.05 Vartotojų kontrolė.

tv1
 7.10 „Akloji“. 
 7.40 „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 „Džinas Italijos 
pakrantėje“. 

 13.00 „Laukiam svečių su 
Reičele Alen“. 

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

skyrius“.
 21.00 „Aš gyvas“.
 22.40 „Zodiakas“.
 1.45 „Trise valtimi arba 

be irklo“.
 3.20 „Prancūziška 

žmogžudystė. 
Mirtys Martini-
koje“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 Amerikos dievaitis.
 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 TIESIOGIAI. 
Pasaulio vyrų krep-
šinio čempionatas 
2019.

 13.00 „Didieji senovės 
statiniai“.

 14.00 Išlikimas.
 15.00 TIESIOGIAI. 

Pasaulio vyrų krep-
šinio čempionatas 
2019.

 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 Krovinių karai.
 19.00 Amerikos  

dievaitis.
 21.00 Žinios. 
 21.45 Sportas.
 21.50 Orai. 
 22.00 Aukščiausia  

pavara.
 23.30 „Lemiamas 

tyrimas“.
 1.40 Dainų dvikova.

sekmaDieNis, rugsėjo 8 d. Saulė teka 6.36, leidžiasi 19.57, dienos ilgumas 
13.21. Priešpilnis. Vardadieniai: Adrijonas, Marija, Liaugaudas, Daumantė, Klementina.

PirmaDieNis, rugsėjo 9 d. Saulė teka 6.38, leidžiasi 19.55, dienos ilgumas 13.17. 
Priešpilnis. Vardadieniai: Serapina, Sergijus, Argintas, Ramutė, Sonata.

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.
 15.00 Žinios. Orai.
 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 Premjera. „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“.
 9.50 „Mirtinas ginklas“.
 10.50 „Kandisė Renuar“.
 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. 
 20.00 Nuo... Iki...
 21.00 „Rimti reikalai 2“.
 21.30 Žinios. 
  22.28 Telefoninė loterija 

1634. 
 22.30 „Auksas“.
 0.55 „Antrininkas“.
 2.00 „Šaunioji septy-

niukė“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Keršytojų 

komanda“.
 6.55 „Čipas ir Deilas 

skuba į pagalbą“.
 7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.

 7.55 La Maistas. 
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Nuo meilės 

nepabėgsi“.
 10.55 Krepšinio namai. 
 11.00 TIESIOGIAI. 

Pasaulio vyrų krep-
šinio čempionatas 
2019. Rungtynių 
pertraukoje – 
Krepšinio namai.

 12.55 Krepšinio namai. 
 13.00 „Pažadėtoji“.
 15.00 TIESIOGIAI. 

Pasaulio vyrų krep-
šinio čempionatas 
2019.

 17.00 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios. 
  19.30 Namas. 
 20.30 „Kam ta meilė?“. 
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 22.00 „Kobra 11“.
 23.00 „Universalus karys. 

Atpildo diena“.
 1.15 „Vaiduoklių ieško-

tojai“.
 2.05 „Rouzvudas“.
 2.55 „Imperija“.
 3.50 „Kobra 11“.
 4.40 „Naujakuriai“.
 5.05 „Rouzvudas“.

btv 
 6.30 „Mentalistas“.
 7.25 „Pragaro virtuvė“.
 8.20 „Kijevo operatyvinė 

grupė“.
 9.20 „Teisingumo 

agentai“.
 10.20 „Kobra 11“.
 11.20 „Ekstrasensų 

mūšis“. 
 13.50 „Pragaro virtuvė“.
 14.50 „Kijevo operatyvinė 

grupė“.
 15.55 „Teisingumo 

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

„Mirtinas ginklas“.
 20.30 „Kvailiai šėlsta“. 
 21.00 „Išlikimo žaidimas“.
 22.50 „Pagrobtieji“.
 0.35 „Juodasis sąrašas“.
 1.20 „Sostų karai“.
 2.20 „Mirtinas ginklas“.

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. Va-
linskas. 

 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.
 17.00 2019 m. „Formu-

lės-1“ čempionato 
Italijos GP 
apžvalga.

 18.00 „Žemės ir laiko 

prakalbinimas“.
 18.35 „Jūsų sveikatai“.
 19.00 Žinios.
 19.25 Orai.
 19.25 „Tai – sportas“.
 19.35 „Svečiuose pas 

Marceliutę“.
 20.00 Žinios.
 20.20 Orai.
 20.30 Reporteris. 
 20.48 Sportas.
 20.58 Orai.
 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. „Formu-

lės-1“ čempionato 
Italijos GP 
apžvalga.

 2.05 „Šviesoforas“.
 2.35 „Bruto ir Neto“.
 3.00 „Pamiršk mane“.
 3.40 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. A. Va-
linskas. 

 4.30 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. 

 5.20 „Rojus“.

lrt Plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Džiazo muzikos 

vakaras. Džiazo 
dienos Tauragėje. 

 6.50 Į sveikatą! 
 7.15 „Saros muzika. 

Šiuolaikinė klasika“.
 7.30 „Detektyvė 

Miretė“.
 7.55 „Šecherazada. 

Nepapasakotos 
istorijos“.

 8.20 „Pažinimo 
džiaugsmas. 
Merapis – liepsno-
jantis kalnas“.

 8.45 „Lietuvos moksli-
ninkai. Archeologas 
Vladas Žulkus“. 

 9.15 Labas rytas, 
Lietuva .

 12.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 12.15 Savaitė. 
 13.10 Istorijos detektyvai. 
 13.55 „Jūratė Statkutė 

de Rosales. Pasi-
šventusi senajai 
protėvių istorijai ir 
Lietuvai“.

 14.50 Klauskite daktaro. 
 15.40 Premjera. „Šervudo 

padauža Robinas 
Hudas 2“. 

 15.50 „Kaimynai piratai“. 
 16.05 „Šecherazada. 

Nepapasakotos 
istorijos“. 

 16.30 Laba diena, 
Lietuva.

 18.00 Daiktų istorijos. 
 18.40 Kultūros diena.
 19.00 Lengvoji atletika. 

Europos rinkti-
nė–JAV rinktinė. 

 22.05 „Bitkoinas: įprastų 
pinigų eros 

pabaiga“. 
 23.05 „Pranciškonų 

metai. Misija“.
 0.15 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.30 Dabar pasaulyje. 
 1.00 Tarptautinis 

bigbendų festivalis 
„Big Band festival 
Šiauliai 2015“. 

 2.00 „Dėl visko kalta 
meilė“.

 3.45 Subtilu-Z. Naujo 
albumo „Play 
Life“ pristatymo 
koncertas.

 4.55 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus sąsiuvinis. 

 5.15 Daiktų istorijos.

tv1
 7.00 „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 „Be įsipareigojimų“.
 23.10 „Amžina meilė“.
 1.00 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
 2.50 „Aš gyvas“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 „Topmodeliai“.
 7.30 „Išlikimas“.
 8.30 „Rezidentai“.
 9.00 Autopilotas.
 9.30 „Topmodeliai“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 TIESIOGIAI. 

Pasaulio vyrų krep-
šinio čempionatas 
2019.

 13.30 „Gelbėtojai“.
 14.30 Televitrina.
 15.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“. 
 15.30 „Taksi“.
 17.30 „Univeras. Naujas 

bendrikas“. 
 18.00 Pasaulio vyrų krep-

šinio čempionato 
apžvalga.

 18.30 Lietuvos vyrų 
krepšinio rinktinės 
rungtynės pasaulio 
čempionate.

 20.30 Žinios. 
 21.00 Farai.
 22.00 „Naša Raša“. 
 23.00 „Pjūklas 6“.
 0.50 „Pėdsakai“. 
 1.35 „Svieto lygintojai“.
 2.20 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“.
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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 Europos futbolo 

čempionato at-
rankos rungtynės. 
Lietuva–Portuga-
lija. 

 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.
 4.05 Vartotojų  

kontrolė. 
 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“.
 9.50 „Mirtinas ginklas“.
 10.50 „Kandisė Renuar“.
 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 „Operacija „Sala-
zaras““.

 0.35 „Antrininkas“.
 1.40 „Auksas“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Keršytojų 

komanda“.
 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“.
 13.55 Krepšinio namai. 
 14.00 TIESIOGIAI. 

Pasaulio vyrų krep-
šinio čempionatas 
2019. Rungtynių 
pertraukoje – 
Krepšinio namai.

 15.55 Krepšinio namai.
 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 „Kam ta meilė?“. 
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 21.52 TV3 sportas. 
 21.57 TV3 orai. 
 22.00 „Įtariamasis“.
 0.10 „Įrodytas nekal-

tumas“.
 1.10 „Vaiduoklių ieško-

tojai“.
 2.00 „Rouzvudas“.
 2.50 „Imperija“.
 3.45 „Įrodytas nekal-

tumas“.
 4.35 „Naujakuriai“.
 5.00 „Svotai“. 

btv
 6.20 „Mentalistas“.
 7.15 „Pragaro virtuvė“.
 8.10 „Kijevo operatyvinė 

grupė“.
 9.10 „Teisingumo 

agentai“.
 10.10 „Kobra 11“.
 11.10 „Ekstrasensų 

mūšis“. 
 13.50 „Pragaro virtuvė“.
 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 „Nakties klajūnai“.
 23.15 „Išlikimo žaidimas“.
 1.00 „Mirtinas ginklas“.

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. J. Vaitkutė. 

 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 „Mentalistas“.
 18.00 „Žemės ir laiko 

prakalbinimas“. 
 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 „Mentalistas“.
 2.05 „Šviesoforas“.
 2.35 „Bruto ir Neto“.
 3.00 „Pamiršk mane“.
 3.40 Laikykitės ten. Po-

kalbiai. J. Vaitkutė. 
 4.30 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 5.20 „Rojus“.

lrt Plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Tarptautinis 

bigbendų festivalis 
„Big Band festival 
Šiauliai 2015“.

 7.05 Linija, spalva, 
forma. 

 7.30 „Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2“.

 7.40 „Kaimynai piratai“.
 7.55 „Šecherazada. 

Nepapasakotos 
istorijos“.

 8.20 „Nežinoma Čekijos 
Lietuva. Žurnalistas 
ir vertėjas Pranas 
Dovalga“.

 8.45 „Lietuvos moksli-
ninkai. Chemikas 
Rimantas Petras 
Venskutonis“.

 9.15 Labas rytas, 
Lietuva .

 12.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 12.15 Legendos. 
 13.10 „Bebė ir Tina. 

Sutrikę ir apkerėti“.
 14.50 Klausimėlis.
 15.15 „Saros muzika. 

Šiuolaikinė klasika“.
 15.25 ...formatas. Poetas 

Jonas Kalinauskas. 
 15.40 „Šervudo padauža 

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

Nepapasakotos 
istorijos“. 

 16.30 Laba diena, 
Lietuva.

 18.00 Daiktų istorijos. 
 18.40 Kultūros diena.

 19.00 Lengvoji atletika. 
Europos rinkti-
nė–JAV rinktinė. 

 22.05 „Palaukit mūsų!“. 
 23.35 Klausimėlis.lt.
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.45 Tarptautinis 

bigbendų festivalis 
„Big Band festival 
Šiauliai 2015“.

 1.40 Bado meistras. 
Teatro „Meno 
fortas“ spektaklis. 

 3.05 Koncertas „Open to 
the World“. 

 4.55 Kultūrų kryžkelė. 
Menora.

 5.15 Daiktų istorijos. 

tv1
 7.00 „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?“.
 14.50 „Zigis ir Ryklys“. 
 15.00 „Privatūs detek-

tyvai“.
 16.05 „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. 
Aistros dėl žirgo“.

 23.00 „Amžina meilė“.
 0.55 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
 2.45 „Be įsipareigo-

jimų“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 „Topmodeliai“.
 7.30 „Simpsonai“.
 8.30 Sandėlių karai.
 9.00 Praeities žvalgas. 
 9.30 „Topmodeliai“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Univeras. Naujas 

bendrikas“. 
 12.30 „Moderni šeima“.
 13.30 Sandėlių karai.
 14.30 Televitrina.
 15.00 „Skorpionas“.
 16.00 TIESIOGIAI. 

Pasaulio vyrų krep-
šinio čempionatas 
2019.

 18.00 „Moderni šeima“.
 19.00 „Gelbėtojai“.
 20.00 „Rezidentai“.
 20.30 Žinios. 
 20.58 Orai. 
 21.00 „Mechanikas. 

sugrįžimas“.
 23.00 „Transporteris“.
 0.00 „Pėdsakai“. 
 0.45 „Svieto  

lygintojai“.
 1.30 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“.

aNtraDieNis, rugsėjo 10 d. Saulė teka 6.40, leidžiasi 19.52, dienos ilgumas 13.12. 
Priešpilnis. Vardadieniai: Dionyzas, Konstancija, Mikalojus, Salvijus, Tautgirdas, Girmintė, Kostė.

trečiaDieNis, rugsėjo 11 d. Saulė teka 6.41, leidžiasi 19.49, dienos ilgumas 13.08. 
Priešpilnis. Vardadieniai: Hiacintas, Jacintas, Augantas, Gytautė, Helga, Jackus, Gytė.

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 Premjera. „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“.
 9.50 „Mirtinas ginklas“.
 10.50 „Kandisė Renuar“.
 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 „Juodosios mišios“.
 0.55 „Antrininkas“.

 1.55 „Operacija „Sala-
zaras““.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Keršytojų 

komanda“.
 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“.
 13.55 Krepšinio namai. 
 14.00 TIESIOGIAI. 

Pasaulio vyrų krep-
šinio čempionatas 
2019. Rungtynių 
pertraukoje – 
Krepšinio namai.

 15.55 Krepšinio namai. 
 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 „Paskutiniai 

riteriai“.
 22.25 „Vikinglotto“. 
 0.25 „Įrodytas nekal-

tumas“.
 1.20 „Vaiduoklių ieško-

tojai“.
 2.10 „Rouzvudas“.
 3.00 „Imperija“.
 3.50 „Įrodytas nekal-

tumas“.
 4.45 „Naujakuriai“.

btv
 6.40 „Mentalistas“.
 7.35 „Pragaro virtuvė“.
 8.30 „Kijevo operatyvinė 

grupė“.
 9.30 „Teisingumo 

agentai“.
 10.30 „Kobra 11“.
 11.30 „Ekstrasensų 

mūšis“. 
 13.50 „Pragaro virtuvė“.
 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 „Beverli Hilso 

policininkas“.
 23.10 „Nakties klajūnai“.
 1.15 „Mirtinas ginklas“.

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 „Mentalistas“.
 18.00 „Žemės ir laiko 

prakalbinimas“. 
 18.35 „Laisvės keliu“.
 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 „Mentalistas“.
 2.05 „Šviesoforas“.
 2.35 „Bruto ir Neto“.
 3.00 „Pamiršk mane“.
 3.40 „Karo merginos“.
 4.30 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 5.20 „Rojus“.

lrt Plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Tarptautinis 

bigbendų festivalis 
„Big Band festival 
Šiauliai 2015“.

 7.00 Lietuva mūsų 
lūpose. 

 7.30 „Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2“.

 7.40 „Kaimynai piratai“.
 7.55 „Šecherazada. 

Nepapasakotos 
istorijos“.

 8.20 Pradėk nuo savęs. 
 8.50 „Nežinoma Čekijos 

Lietuva. Adalbertas 
Vaitiekus ir 
Kryžiaus žygiai“.

 9.15 Labas rytas, 
Lietuva.

 12.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 12.15 Aš – laidos vedėjas. 
 13.10 Kultūringai su 

Nomeda. 
 14.00 Pradėk nuo savęs. 
 14.30 „Pranciškonų 

metai. Misija“.
 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 Ar galima sustab-

dyti alcheimerį?
 20.10 Kultūros diena.

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Moterų dalia“.
 23.25 „Pranešimai iš 

Meksikos įlankos“.
 0.25 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.40 Dabar pasaulyje. 
 1.10 Tarptautinis 

bigbendų festivalis 
„Big Band festival 
Šiauliai 2015“. 

 2.00 „Palaukit mūsų!“.
 3.30 Pažaislio muzikos 

festivalis 2019. 
 5.00 Kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 5.15 „Giminės. Gyve-

nimas tęsiasi 4“.

tv1
 7.00 „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?“.
 14.50 „Zigis ir Ryklys“. 
 15.00 „Privatūs detek-

tyvai“.
 16.05 „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. 
Aiškiaregystė“.

 23.00 „Amžina meilė“.
 0.55 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
 2.45 „Midsomerio 

žmogžudystės VIII. 
Aistros dėl žirgo“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 „Topmodeliai“.
 7.30 „Skorpionas“.
 8.30 „Rezidentai“.
 9.00 Statybų gidas.
 9.30 „Topmodeliai“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Skorpionas“.
 12.30 „Moderni šeima“.
 13.30 „Gelbėtojai“.
 14.30 Televitrina.
 15.00 „Skorpionas“.
 16.00 TIESIOGIAI. 

Pasaulio vyrų krep-
šinio čempionatas 
2019.

 18.00 „Moderni šeima“.
 19.00 „Gelbėtojai“.
 20.00 „Rezidentai“.
 20.30 Žinios. 
 20.58 Orai. 
 21.00 „Nuotykių ieško-

tojas“.
 22.55 „Tironas“.
 23.55 „Pėdsakai“.
 0.50 „Svieto  

lygintojai“.
 1.40 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“.
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asmeNiNiai skelbimai Nemokamai !!!

Tel.: (8 318) 52260, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
Sodybą Gudelių k. (30 a  •namų valda, 2,25 ha žemės 

ūkio paskirties žemės).  
Tel. 8 615 96091. 

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

Žemės sklypą Nemajūnų 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 
natūralus griovys, einantis iki 
ežero, idealus variantas sklype 
turėti tvenkinį, patogus priva-
žiavimas), kaina 12 000 Eur.  
Tel. 8 686 70841. 

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

MTZ 52, kaina 1900 Eur.  •Diskinę sėjamąją (SZ 3.6), 
kaina 650 Eur. Galimas prista-
tymas.  
Tel. 8 630 93471.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

BMW 318 (2007 m., 2 l,  •benzinas, 95 kW, TA iki 2021 
m., sidabrinės spalvos, lengvo-
jo lydinio ratlankiai, žieminės 
padangos su ratlankiais, geros 
būklės), kaina 4 000 Eur.  
Tel. 8 689 99160.

„VW Passat“ (2000 m., 1,6  •l, benzinas, 74 kW, tvarkingas, 
sedanas), kaina 1 200 Eur.  
Tel. 8 689 99160.

BMW 118 (2009 m., 2,0  •l, dyzelinas, 105 kW, juoda 
spalva, 6 pavaros, daug priva-
lumų), kaina 4490 Eur. „Volvo 
V70“ (2009 m., 2,0 l, dyzeli-
nas, 100 kW, universalas, visi 
privalumai), kaina 4 200 Eur.  
Tel. 8 621 37087.

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

GYVULIAI

Mišrūnų veislės 2 telyčaites  •(4 mėn.).  
Tel. 8 686 53424.

Mėsinius paršelius.   •Tel. 8 618 15188.

Ėringas avis.   •Tel. 8 642 07624. 

AUGALAI

Kviečius. Tel. 8 611 06069. •
Graikinius riešutus, juodųjų  •serbentų, braškinių aviečių ir 

žaliųjų vynuogių sodinukus.  
Tel. 8 679 47212.

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

KITI

Naują stogo dangą be asbe- •sto. Tel. 8 611 06069.

Pigiai naudotą sekciją, sofą- •lovą, 2 žemus staliukus.  
Tel. 8 650 13787.

Su didele nuolaida naujus  •batus (dydis 46–46.5).  
Tel. 8 601 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.

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 Lazdi-
juose. Tel. (8 318) 52156 (po 
darbo valandų ir savaitgaliais). 

PERKA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

Žemę. Tel.: 8 688 80688.  •
Brangiai mišką (gali būti  •bendraturčių, neatidalytas, su 

skolomis). Sutvarkau doku-
mentus. Tel. 8 644 55355. 

PARDUODA
beržines ir juodalksnio 

malkas.
Atvežame.

Užsakymai priimami

8 688 80175.

Gretimus namų valdos skly- •pus: 0,27 ha ir 0,46 ha, Panar-
vės 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 skly-
pai tinkami namų statybai. Arti 
Lazdijų miestas bei  
miškas.  
Tel. 8 679 08011.

Žemės sklypą Smarliūnų k.  •(25 a, namų valda, su pasta-
tais, 20 km nuo Druskininkų, 
5 km nuo Veisiejų, geodeziniai 
matavimai, elektra), kaina 
5 990 Eur.  
Tel. 8 624 17600.

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. 

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,  •Lazdijai (15 a namų valda) 
ir 15 a sklypą Sodų g.  
Tel. 8 672 05028.

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

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

Žemės sklypą namo  •statybai Lazdijų mieste 
(30 a, gražioje vietoje, prie 
miško ir vandens telkinio, 
atlikti geodeziniai matavi-
mai, visos miesto komu-
nikacijos), kaina 20 000 
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

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

Rulonavimas. Šienainio 
gamyba.

Tel. 8 688 80688.

Antspaudų gamyba 
pagal užsakymą

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

PARDUODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

2 k. butą Veisiejuose (30 kv.  •m, 3 a.), kaina 5 200 Eur.  
Tel. 8 626 79757.

Namą Leipalingyje (95 kv.  •m, vandentiekis, kanalizaci-
ja, centrinis šildymas, rūsys, 
garažas, ūkinis pastatas, 20 
a namų valda), kaina 28 000 
Eur. Be tarpininkų.  
Tel. 8 608 37660.

2 k. butą Vilniaus g. 11,  •Lazdijai (rūsys, sandėliukas, 
autonominis šildymas). Dėl 
nuomos nesikreipti.  
Tel. 8 684 46299.

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

Žemę.   •Tel. 8 611 06069.
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asmeNiNiai skelbimai Nemokamai !!!

Tel.: (8 318) 52260, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com

PERKA
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. 

Superkame visų markių au- •tomobilius, kemperius. Gali būti 
nevažiuojantys ar po autoįvykio 
bei parvežti iš Anglijos. Pasiima-
me patys, sutvarkome reikalin-
gus dokumentus, atsiskaitome 
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 girdomus  •buliukus ir telyčaites (2–8 
sav., nuo 50 iki 90 kg). moka 
6 ir 21 proc. sveria elektroni-
nėmis svarstyklėmis.  
Tel. 8 646 81037. 

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

Perku veršelį arba telyčią  •nuo 6 mėn. iki 3 metų toli-
mesniam 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 – 160–
170 Eur/t, skarda – 120–140 
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. 

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.

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 Lazdi- •juose. Mokėsiu iki 100 Eur/mėn. 
už nuomą. Tel. 8 603 30577. 

PAŽInTyS
68 m. našlė iš Alytaus ieško  •bendraamžio arba vyresnio 

rimto gyvenimo draugo.  
Tel. 8 633 74453.

PASlAUgOS
Taisome automatines skal- •bimo mašinas. Atvykstame į 

namus. Tel. 8 615 73404.

Atliekame visus vidaus ap- •dailos 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. 

Nebrangiai ir kokybiškai  •dažau namus, fasadus, tvoras. 
Kokybė garantuota.  
Tel. 8 609 15652. 

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. Kokybę garan-
tuojame. Tel. 8 686 71689. 

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

Nemokamai!!!
Tvarkome (nuo 1 ha) laukus, paežeres, griovius, 

savaiminiais želdiniais, medžiais ir krūmais apaugusius 
žemės ūkio paskirties sklypus. Už didelį ir tankiai apaugusį 
sklypą sumokėsime. Tel. 8 603 30577.

DARBAS
SIŪLO

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.

Reikalingas tarptautinių  •reisų vairuotojas.  
Tel. 8 682 48286.

Siūlome darbą vairuoto- •jui autotraukiniu (120 kv. m, 
maršrutas Lietuva-Lenkija-
Lietuva, atlyginimas nuo 1200 
Eur, mokamas 2 kartus per 
mėnesį, savaitgaliui grįžtame į 
namus; reikalavimai: vairuoto-
jo pažymėjimas, CE kategorija, 
skaitmeninė vairuotojo kortelė, 
profesinės kompetencijos 
pažymėjimas „95 kodas“, 
atsakingumas, noras dirbti, be 
žalingų įpročių).  
Tel. 8 647 74685. 

IEŠKO

Vyras ieško darbo pas ūki- •ninką. Tel. 8 608 91765.

nUOMA
SIŪLO

Druskininkuose (miega- •majame rajone) pilnai įrengtą 
maisto prekių parduotuvę (65 
kv. m, su įranga arba be įran-
gos). Galima kita veikla.  
Tel. 8 612 12197.

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. 

Nebrangiai išnuomojamos  •patalpos Alytaus miesto centre 
(pusrūsyje, 70 ir 100 kv. m).  
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 būs- •tą Lazdijuose. Tel. 8 673 24549.

išsinuomočiau būstą.  •Pageidautina Veisiejų seniūni-
joje. Tel. 8 620 46498.

Žanras: Komedija
Sukurta: Lietuva
Režisierius: Vygantas Bach-

mackij
Vaidina: Dovilė Kundrotai-

tė, Vytautas Kaniušonis, Gie-
drius Savickas, Darius Meškaus-
kas, Marius Repšys

k i n o  t e a t r u o s e 
nuo: 09.08.2019

Trukmė: 1h 40 min.
Cenzas: Žiūrovams nuo 16 

metų
Jei jums patiko ,,Mano didelės 

storos graikiškos vestuvės“ ir 
,,Laimės, sveikatos“, jei ruo-
šiatės tuoktis arba jau esat su-
situokę, šį filmą žiūrėti lėksite 
strimgalviais.

Vos keletą mėnesių pažįstami 
Laura (akt. Dovilė Kundrotaitė) 
ir Edgaras (akt. Džiugas Gvoz-
dzinskas) ruošiasi vestuvėms, 
tačiau kiekvienas kitaip, nes yra 
iš skirtingų visuomenės sluoks-
nių. Vestuvių labiausiai reikia 
Lauros tėvui Oskarui (akt. Vy-
tautas Kaniušonis), suktam ir 
korumpuotam politikui, siekian-
čiam pritraukti dėmesį ir susi-
rinkti ,,padorumo“  taškų – leisti 
dukrai tekėti už paprasto berno. 
Tuo tarpu jauniesiems norisi 
spjauti į viską ir bėgti, kur akys 
mato. Jų planas, deja, neišdega, 
nes skirtingų socialinių sluoks-
nių šeimos, vos susitikusios, ima 
konfliktuoti ir jauniesiems tenka 
gesinti kaistančią atmosferą. Įsi-

siūbuojančiame vestuvių chao-
se užsimezga Lauros jaunesnės 
sesers (akt. Greta Petrovskytė) 
ir Edgaro brolio (akt. Laurynas 
Jurgelis) meilė, o vyresnė se-
suo (akt. Gabrielė Ladygaitė) 
skandina savo vienatvės liūdesį 
šampane. Susibičiuliavę jaunųjų 
seneliai, norėdami pakarti piršlį 
(akt. Giedrius Savickas), ,,užsu-
ka“ kriminalą, o patys jaunieji, 
įtraukti šventės šurmulio, šokių, 
žaidimų ir tėvų konflikto, staiga 
suvokia, kad beveik nepažįsta 
vienas kito.

Tai kaip čia su ta meile? Ar 
meilė nugalės karštų lietuviš-
kų vestuvių siaubą, pamatysite 
filme.

Filmas lietuvių kalba, be 
subtitrų.

Režisierius: Vygantas Bach-
mackij

Scenarijus: Matas Vildžius, 
Vygantas Bachmackij

Prodiuseriai: Stasys Balta-
kis, Rokas Petrauskas

Aktoriai: Dovilė Kundrotai-
tė („Pelėdų kalnas“), Vytautas 
Kaniušonis („Lošėjas“, „Izao-
kas“), Giedrius Savickas („Trys 
milijonai eurų“, „Melagiai“), 
Darius Meškauskas („Ekskur-
santė“, „Išgyventi vasarą“), 
Marius Repšys („Šventasis“, 
„Redirected“), 

A n o n s a s :  h t t p s : / /
w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=pxMTJgkmTzs.

Vestuvės

DOmO EmigRANTES (iTALiJA) 
Rugsėjo 28 d. 18 val. Alytaus kultūros ir komunikacijos centre
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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.

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.

VAnTOS.

Įvairioms pirtims. 
Įvairiems vanojimams. 

Didesnį kiekį galiu atvežti. 
Kviečiu susipažinti su 

lietuviškos pirties 
tradicijomis ir ritualais.

Tel. 8 633 59539. 

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

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.

• Knygos
• Kanceliarinės prekės

• Spaudai
• Tonerių pildymas

• Kompiuteriai ir jų priedai

KnygynėlIS, Seinų g. 12, lazdijai 
Tel.: 8 646 71901, (8 318) 53 085, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt

• 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.


