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Lazdijų pasienio rinktinę Dumblyje uždarė S. Skvernelis 
Veiklą tęsia jo rinkimų štabo narė — merė A. Miškinienė. Nutraukia šildymą ir uždaro įstaigas

A
tvėsę orai pri-
mena, jog netru-
kus teks užkurti 
krosnis, šildymo 
katilus ir kitus 
jaukią šilumą 

skleidžiančius įrenginius. Panašu, 
kad galimybė šiltai gyventi Lazdi-
jų krašte bus suteikta ne visiems. 
Valdžiai laiku neįvertinus galimų 
problemų, Dumblyje stovintis bu-
vęs Valstybės sienos apsaugos 
tarnybos Lazdijų rinktinės štabo 
pastatas lieka be šildymo. 

Nesugeba Nupirkti ir 
pakeisti šildymo katilo?
Šiame pastate esantys Lazdijų 
kultūros centro ir Lazdijų rajono 
viešosios bibliotekos padaliniai 
bus iš jo iškelti. 

Kaip teigiama Lazdijų ra-
jono savivaldybės pateiktoje 
informacijoje, šioje katilinėje 
lankėsi šilumos ūkį prižiūrin-
tys specialistai ir konstatavo, 
jog tokios būklės katilai negali 
būti eksploatuojami. Jų teigimu, 
Dumblyje esančius šilumos ka-
tilus reikia išmontuoti, pakeis-
ti siurblius, išsiplėtimo indus, 
suremontuoti patalpas ir tada 
ten sumontuoti naują šildymo 
įrangą. 

Ar šis pastatas, kurį senoji valdžia prikėlė naujam gyvenimui, bus sunaikintas?



2 dzūkų žinios Nr. 39 / 2019 09 26 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt

savaitės komeNtaras  
Politikų ir politinių partijų populiarumo reitingai rugsėjo mėnesį

Algimantas Mikelionis
Praėjusį šeštadienį, rugsėjo 21 
dieną, dienraštyje „Lietuvos 
rytas“ buvo pateikti bendrovės 
„Vilmorus“ rugsėjo 6–14 dieno-
mis atliktos apklausos rezulta-
tai, kuriuose atsispindi politikų 
ir politinių partijų populiarumo 
reitingai. Kadangi ankstesni šios 
bendrovės atliktos apklausos re-
zultatai buvo pateikti tik liepos 
mėnesį, gerai matyti įvykę poky-
čiai Lietuvos politinėje scenoje 
per du mėnesius.

Atsakydami į klausimą, kurie 
Lietuvos visuomenės veikėjai, 
jūsų nuomone, geriausiai atsto-
vauja jūsų interesams, respon-
dentai pirmą vietą skyrė aiškiai 
pirmaujančiam prezidentui 
G. Nausėdai. Už jį pasisakė 
23,6 procento apklaustųjų (prieš 
du mėnesius tokių buvo 17,9 
procento). Antroje vietoje liko 
premjeras S. Skvernelis, kurio 
populiarumas per du mėnesius 
nepakito – 8,6 procento. Trečią 
vietą užėmė V. Uspaskichas – 3,9 
procento. Jo populiarumas yra 
praktiškai toks pat kaip R. Kar-
bauskio, G. Landsbergio ir V. 
Matijošaičio – pastarieji trys po-
litikai surinko po 3,8 procento 
respondentų balsų.

Apklaustiesiems taip pat buvo 
užduotas klausimas: palankiai ar 
nepalankiai vertinate šiuos Lietu-
vos visuomenės veikėjus? Primoje 
vietoje ryškiai spindi prezidento 
G. Nausėdos saulė ir kuo toliau, 
tuo ryškiau. Jeigu liepos mėnesio 
„Vilmorus“ apklausoje jį palankiai 
įvertino 73,7 procento apklaustų-
jų, tai dabar tokių yra jau beveik 
80 procentų. Nors tai ir labai daug, 
bet tai dar toli gražu nėra rekor-
das. Pirmosios D. Grybauskaitės 
kadencijos pradžioje jos reitingas 
buvo priartėjęs prie 90 procentų. 
Panašu, kad prezidentas gali ne 
tik priartėti prie jo, bet gal net ir 
pralenkti. Tai visų pirma lemia 
apgalvotas ir santūrus jo elgesys. 
Kalba ramiai, nesikarščiuodamas, 
pateikdamas daug faktų, tad pi-
liečiams toks prezidento elgesys 
patinka. G. Nausėda ir veikia taip, 
kaip kalba – jo veiksmuose neį-
žvelgsi skubėjimo, blaškymosi ar 
chaoso. Piliečiai stebėdami Lietu-
vos politiką pakankamai prisižiūri 
neigiamų ir nesektinų pavyzdžių, 
tad prezidentas jiems atrodo kaip 
pavyzdys, kuriuo tikrai verta sekti 
ir juo neveltui žavimasi. 

Antroje vietoje atsidūrusį 
V. Matijošaitį palankiai vertina 
51,8 procento rinkėjų, nors per 
du mėnesius jo populiarumas 
nukrito beveik trimis procentais. 
Į trečią vietą smagiai šoktelėjo 
premjeras S. Skvernelis. Tik per 
du mėnesius jo populiarumas 
išaugo beveik devyniais pro-
centais – nuo 42,4 liepą iki 51 
procento rugsėjį. Premjerui tai 
yra labai geras rezultatas. Juk jis 
atsakingas už įvairių konkrečių 

sprendimų vykdymą ir toli gražu 
ne visuomet populiarių. Kas lėmė 
tokį populiarumo šuolį? Visų pir-
ma pasikeitusi premjero retorika 
– kalba ne taip karštakošiškai, 
vengia aštrių pasisakymų, o tai 
žmonėms žymiai labiau patinka 
negu blaškymasis ir skubėjimas. 
Populiarumo premjerui pridėjo ir 
jo elgesys po to, kai jis paskelbė 
sergąs kraujo vėžiu. Nepaisyda-
mas varginančių ir nemalonių 
procedūrų jis eina į darbą ir yra 
gana aktyvus ir produktyvus.

Bendrovė „Vilmorus“ respon-
dentams taip pat uždavė klau-
simą: už kurią partiją balsuotu-
mėte rinkimuose į Seimą, jeigu 
rinkimai vyktų kitą sekmadienį. 
Atsakymai į šį klausimą itin įdo-
mūs, nes beveik po metų ir vyks 
rinkimai į Seimą, tad laukti liko 
visai nedaug. 

Pirmas dvi vietas partijų rikiuo-
tėje žengdami koja kojon dalijasi 
valdančioji Valstiečių ir žaliųjų 
sąjunga ir opozicijoje dirbanti Tė-
vynės sąjunga–Lietuvos krikščio-
nys demokratai. Skirtumas tarp jų 
tik pora dešimtųjų, tad į jį gali-
ma nekreipti dėmesio. Tik verta 
pažymėti, kad per du mėnesius 
konservatorių reitingas nuo 15,5 
smuktelėjo iki 14,4 procento, o 
„žaliųjų valstiečių“ išaugo nuo 
12,2 iki 14,6. Panaši tendencija 
turėtų laikytis iki kitų metų ru-
dens. Tad, ko gero, viską lems tai, 
su kuria politine jėga valstiečiai 
ir konservatoriai sudarys valdan-
čiąją koaliciją. Trečioje reitingų 
vietoje atsidūrė socialdemokratų 
partija, kurios populiarumas per 
du mėnesius ūgtelėjo nedaug – 

nuo 7,1 iki 8,4 procento. Panašu, 
kad po kitų metų Seimo rinkimų 
socdemai taps svarbiu žaidėju 
siekiant sudaryti valdančiąją 
koaliciją.

Jeigu būsimuose Seimo rinki-
muose nugalės konservatoriai, jie 
socdemams gali pasiūlyti sudaryti 
valdančiąją daugumą. Dabar šios 
partijos kartu dirba opozicijoje, 
tad kodėl kartu nedirbti ir val-
džioje. Reikėtų dar ir trečio sti-
praus partnerio. Juo galėtų tapti 
Lietuvos Respublikos liberalų 
sąjūdis, bet jis tik su 3,2 procen-
to kepurnėjasi reitingų dugne. 
Gal naujoji liberalų pirmininkė 
V. Čmilytė-Nielsen truktels šią 

jėgą į viršų?
Po pagrindinių trijų partijų ke-

tvirta žengia Darbo partija, už ku-
rią pasiryžę balsuoti 7,3 procento 
respondentų. Per du mėnesius šios 
politinės jėgos populiarumas su-
mažėjo nedaug. Per šį laikotarpį 
nuo 5,7 iki 4,4 procento sumažėjo 
„Tvarkos ir teisngumo“ populia-
rumas. Ši partija balansuoja ant 
nepatekimo į Seimą ribos. Nese-
niai Seime iširo to paties pavadi-
nimo frakcija. Tad panašu, kad 
dabar šios partijos nariams ne kitų 
metų rinkimai į Seimą galvoje. 
Dabar greičiau jiems rūpi šios par-
tijos išlikimas Lietuvos politinėje 
padangėje.•

Adomo Žilinsko piešinys.

Protų nutekėjimas iš Lazdijų tęsiasi toliau
Panašu, jog tai, kad be-
veik kiekvieną savaitę iš 
darbo savivaldybėje ar jos 
valdomose įstaigose išeina 
aukštos kvalifikacijos spe-
cialistai, jau nieko nestebi-
na, neliūdina, nedžiugina. 
Atrodo, jog tokia protų 
nutekėjimo praktika per 
paskutinį pusmetį tapo 
norma. Nors savivaldybės 
vadovai teigia, jog visi 
turi teisę pasirinkti jiems 
labiausiai priimtiną dar-
bą, tačiau kai kurių žmo-
nių išėjimai tampa rimta 
intelektualine netektimi 
Lazdijams.

Šią savaitę su Lazdijų rajono 
savivaldybe atsisveikino buvusi 
Socialinės paramos skyriaus ve-
dėja Rosvita Rupšienė. Ji gavo 
atsakingą darbą Kauno miesto 
savivaldybėje. Toks buvusios sky-
riaus vedėjos apsisprendimas buvo 
nulemtas įvairių priežasčių, apie 
kurias ji pati nedaugžodžiavo. 

Vieną magistro laipsnį turinti 
specialistė šiuo metu siekia an-
trojo – ji studijuoja ekonomiką 
ir vadybą prestižinėje ISM aukš-
tojoje mokykloje. 

Prieš kelerius metus iš Kauno 
su šeima į Veisiejus persikraus-
čiusi moteris planavo su Lazdijų 
kraštu sieti savo ir šeimos tolesnį 
gyvenimą ir savo žiniomis, kom-
petencija ir patirtimi dalintis su 
mūsų krašto žmonėmis. 

Kurį laiką ji dirbo Veisiejų dar-
želyje pavaduotoja, o prieš septy-
nis mėnesius laimėjo savivaldy-
bės Socialinės paramos skyriaus 
vedėjos konkursą. 

Paklausta, ar jai patiko ši vei-
klos sritis, R. Rupšienė teigė, kad 
jai tai buvo įdomu ir ji žinojo, jog 
gali socialinio darbo dirvonuose 
nuveikti daug svarbių darbų. 

„Dirbdama su žmonėmis ir 
bandydama spręsti jų problemas, 
tobulėjau, įgijau naujos patirties ir 
kompetencijų. Man šis darbas la-
bai patiko“, – sakė R. Rupšienė. 

Paklausta, kodėl ji apsisprendė 
išeiti iš darbo ir išvažiuoti į Kau-
ną, ponia Rosvita buvo nekalbi. Ji 
tik užsiminė, jog teko susidurti su 
kai kurių žmonių nekompetencija 
ir šališkumu, darbuotojų rūšiavi-
mu pagal subjektyvius kriterijus, 
pripažino, jog jautėsi nepelnytai 
neįvertinta.  

„Negaliu susitaikyti su tuo, kai 
kompetencijų neturintys žmonės 

bando mane auklėti ir mokyti“, – 
sakė buvusi skyriaus vedėja. 

R. Rupšienės sprendimas išeiti 
iš darbo Lazdijų rajono savivaldy-
bėje ir persikelti į Kauną pakeitė 
ir jos šeimos planus. 

„Mūsų gyvenimo planai keičia-
si. Mes su dukra, kuri mokėsi Vei-
siejų gimnazijoje, išvažiuojame 
gyventi į Kauną, kur ji toliau tęs 
mokslus, o vyras lieka Veisiejuo-
se. Kaip bus toliau, pažiūrėsime. 
Kas žino, gal dar sugrįšiu į Lazdi-
jų kraštą“, – juokavo moteris.•
„Dzūkų žinių“ informacija

R. Rupšienė.

Aktyviai vyksta 
seniūnaičių rinkimai
Vaidotas Morkūnas 
Jau rašėme, kad šiuo metu 
rajono seniūnijose vyks-
tantys seniūnaičių rinki-
mai sukelia nemažai aistrų, 
dėl to rajono savivaldybė 
sulaukia skundų.

Rajono savivaldybės administra-
cijos direktorė Ilona Šaparauskie-
nė, remdamasi komisijos išvada 
dėl pažeistos seniūnaičio rinki-
mų tvarkos Kučiūnų seniūnijoje, 
panaikino rinkimų rezultatus ir 
paskelbė naujus rinkimus. Dabar 
Kučiūnų seniūnijos gyventojai 
gali iki spalio 4 dienos siūlyti 
naujus kandidatus užimti seniū-
naičio pareigas. Taip pat seniū-
naičio rinkimai neįvyko ir Lazdijų 
kaimiškojoje Kuklių seniūnaitijoje 
bei Lazdijų kaimo, nes nesusirinko 
reikiamas skaičius rinkėjų. Todėl 
čia irgi paskelbti pakartotiniai rin-
kimai: Lazdijų kaimo seniūnaitijo-

je rinkimai vyks rugsėjo 30 dieną, 
o Kukliuose – spalio 1 dieną. 

Šiuo metu renkami Lazdijų 
miesto atskirų gatvių seniūnaičiai. 
Iš viso bus išrinkti 5 seniūnaičiai. 
Turimais duomenimis, antradienį 
rinkimus dėl Senamiesčio, Parko, 
Maironio bei kitų gatvių seniū-
naičio pareigų tik vieno balso 
persvara prieš kitą konkurentę, 
buvusią seniūnaitę Alvyrą Nauja-
lienę, laimėjo Sigitas Valavičius. 
Vakar kalbinta Lazdijų seniūnė 
Vaida Gazdziauskienė sakė, kad 
dėl seniūnaičių pareigų vyko arši 
kova. Už A. Naujalienę balsa-
vo 29, o 30 – už S. Valavičių. 
Šiuo metu vyksta Lazdijų Sodų, 
Pievų bei kitų gatvių seniūnaičio 
rinkimai. Pretendavo tik vienas 
kandidatas – Linas Jarmala. 

Seniūnaičių rinkimai seniū-
nijose dar tik įpusėjo. Jie vyks 
Noragėlių, Seirijų, Šeštokų ir 
Šventežerio seniūnijose.•

Antspaudų gamyba pagal užsakymą
Seinų g. 12, Lazdijai. Tel. (8 318) 53085. 
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Projektas, kurio partneris yra ir VšĮ Lazdijų švietimo centras, žlugo
Praėjusiame Lazdijų ra-
jono savivaldybės tarybos 
posėdyje netikėtai iš dar-
botvarkės buvo išbrauktas 
klausimas dėl projekto, 
kurio vienas iš dalyvių 
buvo Lazdijų švietimo 
centras. Savivaldybė tary-
bos posėdžio dieną gavo 
laišką iš buvusio šio pro-
jekto partnerio – Vilniaus 
prekybos, pramonės ir 
amatų rūmų. Laiške buvo 
teigiama, jog projektas yra 
šių rūmų sukurto projekto 
plagiatas, todėl negali būti 
tvirtinamas.  

Dėl šios situacijos atsirado įvairių 
interpretacijų, spėliojimų, šis įvy-
kis apaugo keistais gandais. 

Norėdami pateikti objektyvią 
informaciją apie šį projektą ir 
jo parengimo bei žlugimo peri-
petijas,  kreipėmės į merę Aus-
mą Miškinienę, pateikdami jai 
klausimus. Pateikiame merės 
atsakymus, kurie padės susi-
daryti išsamesnį vaizdą apie šį 
nemalonų incidentą. 

– Praėjusiame rajono tary-
bos posėdyje paskutinę minutę 
iš darbotvarkės buvo pašalintas 
klausimas dėl VšĮ Lazdijų švieti-
mo centro projekto. Kokios tokio 
sprendimo priežastys?

– Klausimas dėl pritarimo pro-
jektui „Parama socialiniam vers-
lui Alytaus apskrityje“ ir jo dali-
nio finansavimo buvo išbrauktas 
iš Lazdijų rajono savivaldybės 
tarybos posėdžio darbotvarkės, 
nes prieš posėdį buvo gautas 
Vilniaus prekybos, pramonės ir 
amatų rūmų raštas, kuriame pra-
šoma nepritarti projektui „Parama 
socialiniam verslui Alytaus aps-
krityje“. Manau, kad itin svarbi 
minėtame rašte pateikiama infor-
macija, jog yra nutraukta darbo 
sutartis su Vilniaus prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų Alytaus 
filialo direktore L. Sosunovičiene, 

kuri viso projekto rengimo metu 
atstovavo Vilniaus prekybos, pra-
monės ir amatų rūmams. Būtent 
L. Sosunovičienė baigiant rengti 
projektą informavo, kad Vilniaus 
prekybos, pramonės ir amatų rū-
mai atsisako dalyvauti projekte ir 
pagrindiniais projekto teikėjais 
pakvietė būti VšĮ Lazdijų švieti-
mo centrą. Galiu tik pasidžiaugti, 
kad Vilniaus prekybos, pramonės 
ir amatų rūmai apie susiklosčiu-
sią situaciją informavo laiku ir 
turėjome galimybę užkirsti kelią 
galimai neteisingiems sprendi-
mams.

– Kodėl Vilniaus prekybos, 
pramonės ir amatų rūmai atsi-
sakė dalyvauti projekte?

– Tuometinė Vilniaus prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų Alytaus 
filialo direktorė L. Sosunovičienė 
informuodama apie Vilniaus pre-
kybos, pramonės ir amatų rūmų 
atsisakymą dalyvauti projekte ne-
nurodė konkrečių šio sprendimo 
priežasčių.

– Kas buvo atsakingas už šio 
projekto parengimą ir vykdymą? 
Kas kaltas, kad projekto nebe-
bus?

– Projektą rengė ir ketino vyk-
dyti trys partneriai – Vilniaus pre-
kybos, pramonės ir amatų rūmai, 
VšĮ Pietų Lietuvos verslo koo-
peracijos centras ir VšĮ Lazdijų 
švietimo centras. L. Sosunovičie-
nei informavus, kad Vilniaus pre-
kybos, pramonės ir amatų rūmai 
nedalyvaus projekte, atsakingais 
vykdytojais liko VšĮ Pietų Lietu-
vos verslo kooperacijos centras 
ir VšĮ Lazdijų švietimo centras. 
Pastarasis buvo pakviestas tapti 
pagrindiniu partneriu. „Kas kal-
tas“, kad projekto nebebus, tikrai 
nežinau. Tą išsiaiškinti gali tik 
atsakingos institucijos. Vilniaus 
prekybos, pramonės ir amatų rū-
mai informavo, kad jie „<...>siek-
dami išsiaiškinti galimai neteisėtą 
veiką padariusius asmenis, teisės 

aktų nustatyta tvarka kreipsis į 
atsakingas institucijas <...>“. Laz-
dijų rajono savivaldybė yra pasi-
rengusi suteikti visą jai žinomą 
informaciją siekiant išsiaiškinti 
galimai neteisėtą veiką padariu-
sius asmenis.

– Ar Jums žinomos aplinkybės, 
kodėl iš trijų projekto dalyvių, 
buvusių pradinėje jo stadijoje, 
pabaigoje liko tik du, tarp jų ir 
Lazdijų švietimo centras? Ar tie-
sa, kad lazdijiečiai tapo Vilniaus 
ir Alytaus institucijų tarpusavio 
intrigų auka? Kas bus atsakin-
gas už tai, jei projektas bus pri-
pažintas plagiatu?

– Kaip jau minėjau anksčiau, 
tuometinė Vilniaus prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų Aly-
taus filialo direktorė L. Sosu-
novičienė informuodama apie 
Vilniaus prekybos, pramonės ir 
amatų rūmų atsisakymą dalyvauti 
projekte nenurodė konkrečių šio 
sprendimo priežasčių. Taip pat 
norėčiau pabrėžti, kad „liko“ du 
partneriai: VšĮ Lazdijų švietimo 
centras ir VšĮ Pietų Lietuvos vers-
lo kooperacijos centras. Nenoriu 
komentuoti Jūsų minimų „tarpu-
savio intrigų“, nes neturiu apie tai 
pakankamai informacijos, tačiau 
tikiuosi, kad šios situacijos kalti-
ninkai bus nustatyti. Kol kas žino-
me tik tiek, kad „galutinis Rūmų 
(Vilniaus prekybos, pramonės ir 
amatų rūmai) parengtos paraiškos 
projektas su 6 paraiškos priedu, 
kuriame yra projekto aprašymas, 
biudžetas ir visa kita reikalin-
ga informacija, pagal kvietime 
pateiktą aprašą buvo išsiųstas 
Rūmų Alytaus filialo direktorei 
L. Sosunovičienei. 2019-09-16 
Rūmai nutraukė darbo sutartį su 
Rūmų Alytaus filialo direktore 
L. Sosunovičiene“. Ši informaci-
ja pateikiama Vilniaus prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų atsiųs-
tame rašte.

– Kokia nauda būtų buvusi 

Lazdijams, jei projektas būtų 
įgyvendintas?

– Įgyvendinus šį projektą Laz-
dijų rajono verslininkai būtų in-
formuoti apie socialinį verslą ir 
jo steigimo galimybes.

– Ačiū už išsamius atsakymus. 

Siekdami didesnio objektyvu-
mo, apie šį projektą pateikėme 
klausimus ir projekto vykdy-
tojams – VšĮ Lazdijų švietimo 
centro direktorei Eglei Mačio-
nienei. 

– Gerbiamoji  direktore, kas 
buvo Vilniaus prekybos, pramo-
nės ir amatų rūmų, Pietų Lietu-
vos verslo koopercijos centro ir 
Lazdijų švietimo centro projekto 
iniciatorius? Kokia šio projekto 
esmė ir nauda?

– Šį projektą inicijavo ir rengė 
Vilniaus prekybos, pramonės ir 
amatų rūmų Alytaus filialo direk-

torė L. Sosunovičienė, kuri šiuo 
metu jau nebedirba šioje organi-
zacijoje. Projekto įgyvendinimo 
laikotarpiu būtų įgyvendintos 
dvi veiklos: socialinio verslo 
pradžios paskatos ir socialinio 
verslo. 

– Kas parengė šį projektą? 
Kada sužinojote apie Vilniaus 
prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų pretenzijas dėl galimo 
projekto plagiato?

– Šį projektą rengė tuo metu 
dar dirbusi Vilniaus prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų Alytaus 
filialo direktorė L. Sosunovičienė. 
VšĮ Lazdijų švietimo centras kaip 
partneris užpildė tik reikiamus 
paraiškos priedus. Apie galimą 
projekto plagiavimą sužinojome 
penktadienį stebėdami Lazdijų 
rajono savivaldybės tarybos po-
sėdį.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Savivaldybė apskaičiavo, jog 
visas šis pakeitimas kainuos per 
50 tūkst. eurų, o savivaldybė tokių 
lėšų šiuo metu neturi. Patalpų šil-
dymo elektra galimybė irgi buvo 
atmesta dėl didelių investicijų ir 
brangaus šildymo būdo.  

„Norint artėjantį šildymo se-
zoną Dumblyje pasitikti šiltai, 
reikėjo laiku priimti sprendimus. 
Tai nebuvo padaryta, tad situa-
cija sudėtinga. (...) Esamų katilų 
niekas nenori remontuoti ir pri-
žiūrėti, nesuteikia garantijos, kad 
jie sėkmingai veiks šildymo se-
zono metu“, – sakė savivaldybės 
administracijos direktorė Ilona 
Šaparauskienė. 

Direktorė pranešė, jog dėl šios 
priežasties nuspręsta iš Dumblyje 
esančių patalpų iškelti bibliotekos 
ir Kultūrose centro padalinius. 

„Laikinai, kol bus išspręsta pasta-
to šildymo problema“, – pabrėžė 
administracijos direktorė. 

pasiūlė išeitį
Lazdijų rajono savivaldybės ta-
rybos narys, buvęs meras Artūras 
Margelis įsitikinęs, jog tokia situ-
acija susidarė dėl naujos valdžios 
neūkiškumo. 

„Naujosios valdžios sprendi-
mas išmesti neveikiantį šilumos 
katilą man primena situaciją, kai 
nuleidus automobilio padangą 
nusprendžiama visą automo-
bilį išvežti į sąvartyną“, – sakė 
A. Margelis. 

Jo teigimu, šilumos katilas Dum-
blyje veikė visą praėjusią žiemą, 
iki pat šildymo sezono pabaigos šį 
pavasarį, todėl priimti sprendimo 
dėl jo problemų senoji valdžia ne-
galėjo, nes problemos nebuvo.

„Atėjusi naujoji valdžia turėjo į 
viską žiūrėti ūkiškiau ir pavasarį 
ar vasarą įvertinti šio katilo būklę, 
bet tai jie padarė prieš pat šildy-
mo sezoną. Sprendimas šaltuoju 
sezonu uždaryti biblioteką ir Kul-
tūros centrą dėl to, kad neveikia 
katilas, yra visiškas absurdas. 
Manau, kad reikia kuo skubiau 
pirkti naują katilą ir jį sumontuoti. 
Juk anksčiau ar vėliau tai teks 
daryti. Kokia logika katilą pirkti 
po šildymo sezono? Jei sumokėti 
iškart už katilą nėra finansinių 
galimybių, savivaldybė galėtų 
pasinaudoti lizingo principu ir 
už pirkinį mokėti dalimis“, – sakė 
A. Margelis.

mato daugiau grėsmių
A. Margelio nuomone,  jei šios 
patalpos per žiemą bus paliktos 
be šildymo, tai bus tikras nusi-

kaltimas, nes visai neseniai buvo 
renovuotos bibliotekos ir Kultū-
ros centro patalpos, jos naujos, 
sutvarkytos.

„Kas liks iš jų, jei žiemą ten 
bus šalta ir drėgna?“ – retoriškai 
klausė buvęs meras.

Dėl nešildomų patalpų gali 
kilti dar viena problema – šia-
me pastate savo baldų gamybos 
verslą planuoja vienas iš rajono 
verslininkų. Kaip jis ten dirbs, jei 
patalpos bus nešildomos? Ar to-
kiais sprendimais valdžia pelnys 
verslininkų pasitikėjimą? 

„Kas galėtų paneigti, jog Dum-
blio bibliotekos ir Kultūros cen-
tro uždarymas yra sąmoningai 
suplanuotas naujosios valdžios 
veiksmas, norint taupyti ir ma-
žinti darbuotojų etatus?“ – svarstė 
tarybos opozicijos lyderis. •
„Dzūkų žinių“ informacija

»Atkelta iš 1 psl. 

VšĮ Lazdijų švietimo centro direktorė Eglė Mačionienė.

Tarybos narys Artūras Margelis.

Lazdijų pasienio rinktinę Dumblyje uždarė S. Skvernelis 
Veiklą tęsia jo rinkimų štabo narė — merė A. Miškinienė. Nutraukia šildymą ir uždaro įstaigas



4 dzūkų žinios Nr. 39 / 2019 09 26 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt

Jei Lietuva nemirs, nemirs ir Šventežeris
Rima Kazakevičienė
Ant ežero kranto įsikūręs 
Šventežeris (Lazdijų r.) at-
gyja vasarą, kai čia suplūs-
ta turistai. Jų patogumui 
sukurta 18 virtualių gidų 
po miestelį ir jo apylinkes, 
jie prabyla lietuvių, anglų, 
rusų ir lenkų kalbomis.

kilo, Nyko ir vėl kėlėsi
Kada buvo apgyvendintos Šven-
težerio apylinkės, niekas tiksliai 
pasakyti negali. Mokslininkai 
teigia, kad šiose vietose žmonių 
gyventa daugiau kaip prieš 6 000 
metų.

Pasak istorikų, jau pats Švente-
žerio pavadinimas liudija jį buvus 
pagonybės kulto vieta. Apie pra-
eities gyvenimą liudija ir gamtos 
paminklai: Buteliūnų, Giraitės, 
Mikyčių, Prelomciškės, Paliūnų, 
Verstaminų ir kiti piliakalniai.

Rašytinė Šventežerio istorija 
susijusi su didikais Radvilomis. 
1511 m. Šventežerio apylinkes 
karalius Zigmantas Senasis pa-
dovanojo Jurgiui Radvilai, kuris 
šalia Seirijų įkūrė Šventežerio pa-
galbinį palivarką. 1598 m. Trakų 
kaštelionas J. Radvila čia pastatė 
bažnyčią kalvinistams. Kiek buvo 
šiose apylinkėse kalvinų, nėra 
žinoma. Kilus kontrreformacijos 
judėjimui, 1654 m. katalikai mė-
gino užimti Šventežerio kalvinis-
tų bažnyčią, tačiau jų pastangas 
sėkmė vainikavo tik po devynerių 
metų.

Miestelyje gyveno daug žydų 
ir karaimų, jam net buvo suteik-
tos bajoriško miesto teisės. Deja, 
1776 m. jos iš Šventežerio buvo 
atimtos, miestas ėmė nykti. Išsi-
kėlė totoriai, jų pavyzdžiu pasekė 
ir karaimai.

Naujam gyvenimui miestelis 
pradėjo kilti XIX a. antroje pusė-
je. Ypač prie to prisidėjo tautinio 
atgimimo idėjų sklaida. Kunigo 
Mato Bujanausko iniciatyva, 
susitarus su Šlavantų dvaro sa-
vininku, buvo gautas leidimas į 
miestelį pervežti Šlavantų koply-
čią. Tai buvo padaryta 1881 m. ir 
jau kitais metais vietiniai galėjo 
didžiuotis savo nauja originalios 
neoklasicistinės architektūros 
bažnyčia, stovinčia iki šiol.

tuščių trobelių 
NepardaviNėja
Šiuo metu Šventežerio mieste-
lyje gyvena 400 žmonių, iš jų 
99 – senjorai. „Mūsų miestelyje 
tendencija ta pati kaip ir visoje 
Lietuvoje – senėjame ir išsiva-
žinėjame. Nemažai jau yra tuš-
čių trobelių“, – sakė Šventežerio 
seniūnė Aldona Burbienė, kurios 
trys atžalos taip pat jau gyvena 
užsienyje.

Seniūnė viliasi, kad ne tik jos 
pačios, bet ir kitų vaikai, palikę 
savo miestelį, po 10 metų pasiilgs 
tėviškės. „Jei Lietuva nemirs, ne-
mirs ir mūsų Šventežeris. Sulau-
kus brandesnio amžiaus, traukia 
namų link“, – viltimis dalijosi 
38 metus Šventežeryje gyvenanti 
A. Burbienė.

Miestelis apdovanotas išskirti-
ne gamta. Jis įsikūręs Šventežerio 
ežero pakrantėje. Seniūnijos te-
ritorija glaudžiasi prie vaizdingo 
Dusios ežero. Tad savo tuščių tė-
viškių, anot seniūnės, niekas ne-
parduoda – žmonės čia vasaroja, 
lankosi ir laiko ateičiai, gal kada 
jie patys ar jų vaikai bei anūkai 
grįš ten, kur seneliai ar prosene-
liai gyveno.

Šiuo metu jaunimo miestelyje 
beveik nelikę. Vilčių, kad staiga 

Šventežeris atjaunės, niekas ne-
puoselėja. To tikėtis galima ne-
bent po 10–20 metų. „Norisi, kad 
Šventežeryje būtų daugiau jau-
nų šeimų, jos čia kurtųsi. Tačiau 
vaikai ieško skanesnio duonos 
kąsnio. Jeigu tik būtų sudarytos 
galimybės užsidirbti Lietuvoje, 
visi atgal subyrėtų. Visiems išva-
žiavusiesiems tėviškė yra brangi, 
jie ją myli, bet kartu žino, kad ne 
visiems čia yra vietos“, – jautrią 
temą palietė seniūnė ir pridūrė, 
kad jeigu Vyriausybė, Seimas 
priims protingus sprendimus, 
tikrai vėl bus gyvos kaimuose 
visos trobelės.

įsidarbiNti NeleNgva
Šventežeryje jau nuo 1997 m. 
pagrindinė darbdavė – plasti-
kinių langų ir durų gamybos 
įmonė UAB „Pietų Megrame“, 
kurios vairas patikėtas vietos 
verslininkui Juozui Megelinskui. 
Jauniems vyrams per 100 darbo 
vietų sukūrusi bendrovė pelnė 
perspektyviausios regiono įmo-
nės vardą. Jos darbuotojai ne tik 
gamina naujus langus, duris, bet 
ir atnaujina pastatus. Į šią Šven-
težerio įmonę dirbti suvažiuoja 
vyrai iš visų pusių – Lazdijų, 
Seirijų, aplinkinių kaimų.

Miesteliui pasisekė aptarnavi-
mo srityje. Iš čia kilęs verslinin-
kas Gintas Škarnulis Šventežeryje 
pasistatė namą, jame gyvena pats 
ir įkūrė dvi parduotuves. Vietos 
gyventojai Jolanta ir Arūnas 
Križinauskai atidarė maitinimo 
paslaugų centrą, kuriame vyksta 
bendruomenės šventės, įvairūs 
kitokie susiėjimai, jaunavedžiai 
kelia vestuves, rengiami gedu-
lingi pietūs.

Šventežeryje, be seniūnijos 
ir mokyklos, veikia biblioteka, 

paštas, dirba bendrosios prakti-
kos gydytojas. „Daugiau tokių 
darbdavių, kaip UAB „Pietų Me-
grame“, miestelis neturi. Išvaži-
nėja, išsibarsto. Kas kur nuo seno 
dirba, kas naujai darbo kur nors 
aptinka“, – pasakojo Šventeže-
rio seniūnijos specialistas Vidas 
Tarnavičius.

Žemdirbių kraštas
Šventežerio seniūnijoje susikon-
centravę daug stambiųjų ūkinin-
kų, gerai išplėtotas žemės ūkis. 
Tad patalkininkauti ūkininkams, 
ypač sezoniniuose darbuose, gali 
ir Šventežerio miestelio žmo-
nės.

Šventežerio kaimo ūkininko 
Edmundo Henriko Jastremsko 
ekologiniame ūkyje dirba trys 
šeimos kartos: ūkininkauja tė-
vai, vaikai ir anūkai. Nuosavoje 
spaudykloje iš rapsų, saulėgrąžų, 
kanapių, linų sėklų spaudžiamas 
ekologiškas aliejus. Jastremskų 
anūkė Agnė Juknevičienė savo 
malūne šalia Šventežerio mala 
miltus, pakuoja žirnius. Ši ūki-
ninkė dar augina ir vaistažoles. 
Ekologiška produkcija iškeliauja 
į krautuvėles, patys ja prekiauja 
mugėse.

Apie 700 ha žemės turintis 
ūkininkas Virginijus Kazlauskas 
plėtoja augalininkystę – augina 
javus, bulves. Ūkininkas įdarbino 
ir vėją – jo žemėje elektrą gamina 
nuosavos vėjo jėgainės. Miestelio 
gyventojai per savo langus mato 
gražų reginį – besisukančius vėjo 
jėgainių sparnus.

Šiame krašte ūkininkauja ir 
mišrų augalininkystės bei gy-
vulininkystės ūkį įkūrę Alma 
ir Redas Rutkauskai, dirbantys 
apie 1 tūkst. ha žemės. Savo ūkį 
puoselėja ir jaunieji ūkininkai 
Povilas ir Evaldas Dzevyžiai iš 
Janėnų kaimo.

Šventežerio seniūnijos specia-
listė žemės ūkiui Danutė Grėbliū-
nienė teigė, kad dabar apie Šven-
težerį laisvos žemės beveik nelikę. 
Mat didieji ūkininkai pasiima ir 

Neoklasicistinė Šventežerio bažnyčia. (R. Kazakevičienės nuotr.)

mažiausius žemės plotus, išsinuo-
moja iš tų, kurie patys dėl amžiaus 
negali ūkininkauti. „Ūkininkai ti-
krai aktyvūs. Jų dėka gal mūsų 
miestelis dar nenumirs“, – vylėsi 
D. Grėbliūnienė.

rūpiNasi savo miesteliu
Šventežerio mokyklos direktorius 
istorikas Artūras Čiurlionis kartu 
su nevyriausybinės organizaci-
jos „Priebėga“ nariais, talkinami 
Šventežerio klebono ir mokslei-
vių, sukūrė 18 virtualių gidų po 
Šventežerį ir jo apylinkes (ketu-
riomis kalbomis). Į šiuos vaizdo 
ir garso klipus sudėta ne tik mies-
telio istorija. Kelionei po miestelį 
galima pasitelkti ir audiogidą – 
tereikia priėjus prie Šventežerio 
mokyklos, seniūnijos ir kai kurių 
kitų svarbesnių objektų telefonu 
nuskenuoti kodą. Tada belieka už-
sidėti ausines, vaikščioti ir klau-
syti apie Šventežerio miestelio 
praeičiai svarbias asmenybes, jo 
kūrimosi istoriją, partizanų kovas, 
atgulusius nepriklausomybės sa-
vanorius, kuo praeityje ir dabar 
gyvena mokykla, susipažinti su 
įdomia bažnyčios istorija.

Mokyklos direktorius liūdnai 
konstatavo, kad mokinių vis ma-
žėja. 

Pasak seniūnės A. Burbienės, 
jiems išskirtinai sekasi su kle-
bonais. Dvasininkai miesteliui 
suteikia daug šviesos, nes ben-
drauja su žmonėmis, garsina 
šį kraštą. Tam, kad bažnyčioje 
melstis būtų jaukiau, pastatytas 
židinys. Prie medinės unikalios 
bažnyčios gražinimo prisideda 
visi, kas gali, o per šventes šven-
težeriečiai susirenka pabendrauti 
klebonijos salėje.  Įvairiais metų 
laikais žmones traukia pačiame 
miestelyje tyvuliuojantis ežeras. 
Nors specialaus paplūdimio nėra, 
bet prie pat ežero kranto įkurtas 
parkelis. Meistrai atnaujino liep-
tą, vedantį į ežerą, nes senasis 
sugriuvo.•
http://valstietis.ltMiestelis glaudžiasi prie Šventežerio ežero. (R. Kazakevičienės nuotr.)
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kalba, kad...
dzūkai

g Vietinė Lazdijų blondinė, 
konsultavusi buhalteriniais 
klausimais Lazdijų rajono gais-
rininkus, nuo šiol konsultuos 
Lazdijų ūkininkus. Na, ir už ką 
juos taip baudžia naujoji val-
džia?
g Vandenų direktorius dir-

ba ne direktoriaus, o meistro 
darbą, kadangi kas miestelėnų 
susidūrė su juo akis į akį, su-
prato, kad jam iki vadovo kaip 
karvei iki Mėnulio. Tegyvuoja 
meistras!
g Alvydą perlipęs Vidman-

tas, o Vidmantą perlipusi Indrė 
taps Vietinio ūkio skyriaus ve-
dėja. Štai kokia chronologija 
užimant Lazdijuose aukštus 
postus. Pastaroji taip norėjo 

šios vietos, kad net atestuotą 
statybininką išstūmė. Įdomu, 
kur kitą tokį ras? Gal merė Vil-
niuje paieškos?
g Venoje ugdymo įstaigoje 

susipyko dvi vadovaujančiuo-
se postuose sėdinčios draugės. 
Mat viena „plauna pinigus“, o 
kitos nepriima. Tad pastaroji 
liko prie susenusios jettos, tfu, 
geldos.•

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.

asmeNiNiai skelbimai Nemokamai!!

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

Prekiaujame

konferenciniais 
bloknotais

biuro PoPieriumi 

(a3,a4,a5)

sPalvotu 

PoPieriumi
diPlominiu PoPieriumi

krePiniu PoPieriumi

KNYGYNĖLIS, SeINų G. 12, LazdIjaI 
Tel.: 8 646 71 901, (8 318) 53 085, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt

Ar keliautojas po tolimus kraštus 
apsigyvens Lazdijuose? 
Nors per paskutinį pusmetį 
Lazdijus paliko dešimtys 
įvairių sričių specialistų, 
tačiau dar gali atsirasti jau-
nų ir išsilavinusių žmonių, 
kurie savo karjeros pradžiai 
pasirinks Lazdijus. Tik ar 
jiems pavyks apeiti įstaty-
mų keliamus reikalavimus?

kalbama apie Naują vadovą
Redakcijos duomenimis, arti-
miausiu metu Lazdijų pirminės 
sveikatos priežiūros centras 
(PSPC) gali turėti naują vado-
vą. Juo pretenduoja tapti medi-
cinos mokslus baigęs Kęstutis 
juška. 

Šis gydytojas, šį pavasarį bai-
gęs rezidentūrą, rugsėjo mėnesį 
gavo šeimos gydytojo licenciją, 
todėl dar neturi darbo stažo. 

Pagal galiojančius normatyvi-
nius dokumentus, PSPC direkto-
rius atrenkamas konkurso būdu. 
Šios įstaigos vadovui keliama 
nemažai reikalavimų, tarp kurių 
vienas iš svarbiausių – kandi-
datas turi turėti ne mažiau kaip 
dvejų metų vadovaujamo darbo 
stažą. 

Sunku įsivaizduoti, kad tik 
prieš mėnesį šeimos gydytojo 
licenciją gavęs jaunas žmogus 
turėtų dvejų metų vadovo stažą. 
Jei vis dėlto K. Juška pretenduo-
ja į Lazdijų PSPC direktoriaus 
postą, kaip konkurso rengėjams 
pavyks apeiti vieną iš svarbiau-
sių konkurso reikalavimų – dvejų 
metų vadovo stažą? 

savivaldybės gydytoja 
Nieko NeŽiNo?
„Dzūkų žinos“ kreipėsi į Lazdi-
jų rajono savivaldybės gydytoją 
Liną Džiaukštienę, prašydamos 
pakomentuoti K. Juškos galimo 
paskyrimo į PSPC vadovo postą 
aplinkybes ir galimybes: 

– Pagal atrankos kriterijų, 
centro direktorius turi turė-
ti bent vienerių ar dvejų metų 
administracinio darbo stažą. 
Ar būsimasis vadovas atitinka 
šį kriterijų?

– Kokia Jūsų nuomonė, ar 
sveikatos priežiūros įstaigai tu-
rėtų vadovauti medikas, ar va-
dybininkas?

– Kokie uždaviniai keliami 
PSPC vadovui?

Savivaldybės gydytoja buvo 
lakoniška ir konkreti:

„Lazdijų rajono savivaldybės 
turimais duomenimis, Kęstutis 
Juška VšĮ Lazdijų rajono savival-
dybės pirminės sveikatos priežiū-
ros centre neužima jokių pareigų. 
Šis asmuo minėtoje įstaigoje ne-
dirba nei vadovu, nei gydytoju.

Norime atkreipti dėmesį, kad 
konkursas VšĮ Lazdijų rajono 
savivaldybės pirminės sveikatos 
priežiūros centro direktoriaus par-
eigoms nėra paskelbtas.“

iNformacijos NepaNeigė
Redakcija susisiekė su K. Juška 
ir paprašė jo atsakyti į klausimus 
apie būsimą darbą Lazdijų PSPC 
direktoriaus pareigose.

Pokalbio telefonu metu K. Juš-
ka neneigė fakto, jog su juo buvo 

kalbėta apie šias pareigas, tačiau 
paprašė redakcijos klausimus jam 
pateikti raštu. Jis pažadėjo į juos 
atsakyti. 

„Dzūkų žinios“ jam nusiuntė 
klausimus:

– Gerbiamas Kęstuti, kaip 
Jums kilo mintis pretenduoti į 
Lazdijų PSPC vadovo postą?

– Ar esate dirbęs administra-
cinį darbą? Jei taip, tai kur ir 
kokį?

– Ar Jums kaip gydytojui prak-
tikui įdomu tvarkyti dokumenta-
ciją vietoj klinikinio darbo? 

– Ar šis darbas tik laikina 
stotelė, ar čia matote perspek-
tyvas?

– Kokie Jūsų ryšiai su Laz-
dijais? Ar darbas provincijoje 
Jums yra toks pat iššūkis, kaip ir 
kelionė per Baikalo ežerą?

Tačiau vietoj atsakymų į klau-
simus apie galimą darbą PSPC ir 
planuojamą gyvenimą Lazdijuose 
ir kt. K. Juška atsiuntė mandagų 
atsakymą: 

„Dėkoju už klausimus, tačiau 
kol kas nesu viešas subjektas, 
todėl nuo atsakymų pateikimo 
susilaikysiu.

Jei visgi darbo sutartis su minė-
ta įstaiga bus pasirašyta, tuomet 
esant jūsų susidomėjimui lauksiu 
jūsų pakartotinių klausimų.“

Redakcijos duomenimis, Laz-
dijai K. Juškai nebūtų visai neat-
rasta žemė, jis Lazdijų ligoninėje 
yra atlikęs rezidentūros Vaikų ligų 
privalomąjį praktikos ciklą.

socialiNiuose tiNkluose – 
daug įdomybių
Panaršius socialinius tinklus susi-
daro įspūdis, jog šis jaunas vyras 
mėgsta tolimas ir ekstremalias 
keliones – jam teko pėsčiomis 
keliauti kelis šimtus kilometrų 
aplink Baikalo ežerą. Jo FB 
paskyroje, kaip ir daugelio jo 
bendraamžių socialiniuose tin-
kluose, galima rasti pikantiškų 
nuotraukų. 

Bet Lazdijų PSPC direktoriaus 
postas tikrai neprilygsta vice-
ministro kėdei, todėl jaunystės 
polėkį atspindinčios nuotraukos 
karjerai Lazdijuose neturėtų pa-
kenkti. 

Gal būtų visai neblogai, jei jau-
nas ir veržlus žmogus įsiveržtų 
į ramia ir inertiška vaga tekantį 
Lazdijų gyvenimą. Tik kaip įveik-
ti įstatymų numatytas užkardas? 
Kas žino, gal šis jaunas žmogus, 
studijuodamas mediciną, laisvu 
nuo studijų laiku dirbo vadovau-
jamą darbą?•
„Dzūkų žinių“ informacija

Kęstutis Juška.



6 dzūkų žinios Nr. 39 / 2019 09 26 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt

Prenumerata priimama visuose pašto skyriuose, internete www.prenumerata.lt ir 
redakcijoje adresu: Nepriklausomybės a. 4, Lazdijai. 

Arimas — protėvių išrasta žemės dirbimo technologija, populiari ligi šiol

Nustatyta, kad ariant vidutiniu 6 km/h greičiu 25 cm pločio vagą vidutinio sunkumo dirvoje vienam plūgo korpusui 
reikia 15–22,5 kW (20–30 AG) traukiamosios jėgos.

Gabija Cvilikaitė
Žemdirbystė – viena se-
niausių žmonijos verslo 
sričių. Nuo pat žilos se-
novės ūkininkai tobulino 
ir vis dar tobulina žemės 
įdirbimo techniką bei ieško 
naujų būdų, kaip palen-
gvinti žemdirbystės rūpes-
čius. Yra daugybė įvairių 
dirvos įdirbimo būdų, 
tačiau aukštų pozicijų vis 
dar neapleidžia ariminė 
žemdirbystė.

vieNa seNiausių Žemės 
dirbimo techNologijų
Arimas – žemės dirbimas plūgu 
(anksčiau arklu, žagre) – intensy-
vi, viena seniausių žemės įdirbi-
mo technologijų. Iš kitų agrotech-
nikos priemonių išsiskiria tuo, 
kad yra tinkamas bet kokiomis 
sąlygomis. Modernėjant žemės 
ūkiui, tobulėja ir žemės dirbimo 
padargai: plati rinkos pasiūla 
leidžia rinktis nuo tradicinių, 
dažniau naudojamų smulkiojoje 
žemdirbystėje, iki įmantrių auto-
matinių plūgų su GPS navigacija, 
pasitelkiamų stambiuose ūkiuose. 
Pasirinkus skirtingus arimo bū-
dus, žemė paruošiama būsimam 
derliui nuo A iki Z: nuo mėšlo 
įterpimo į dirvą aparimu iki lau-
ko priarimo prie gretimo žemės 
ploto.

uNiversalumas lėmė platų 
Naudojimą
Pasak Lietuvos agrarinių ir miš-
kų mokslų centro Dirvožemio ir 
augalininkystės skyriaus vedėjo 
dr. Virginijaus Feizos, nė viena iki 
šiol žmonijai žinomų mechaninio 
dirvos dirbimo priemonių nebu-
vo ir nėra tokia universali kaip 
arimas. Yra penkios pagrindinės 
mechaninės operacijos, kurios 
atliekamos ariant: žemės apverti-
mas, maišymas, purenimas, smul-
kinimas ir spaudimas. Arti reikia 
tam, kad būtų suteiktos geresnės 
sąlygos augalų vegetacijai. Aria-
ma dirva, anot agronomo prof. 
J. Kriščiūno, giliau supurenama, 
į ją įleidžiama daugiau oro. Taip 
dirbama žemė pridengia mėšlą 
ir ražienas, kad jie greičiau su-
pūtų. Arimas padeda išnaikinti 

piktžoles, taip pat gerinama ir 
dirvožemio struktūra. „Ariant 
žemę sunaikinami kenkėjai bei 
ligų pradai, sudaromos palankios 
fizikinės ir hidrofizinės sąlygos 
augti žemės ūkio augalams. Ari-
mas dažnai siejamas ir su orga-
ninių, mineralinių bei žaliosios 
trąšos įterpimu“, – arimo paskirtį 
apibrėžia dr. V. Feiza. 

svarbu atsiŽvelgti į 
dirvoŽemio sudėtį ir 
drėgmės kiekį
Gausiam derliui užtikrinti svar-
bu tinkamai pasirinkti arimo 
laiką. „Arimo laiką lemia dir-
vožemio granuliometrinė sudėtis 
bei drėgmės kiekis. Jei ariamas 
dirvožemis yra per šlapias, jis, 
slinkdamas verstuvės paviršiu-
mi, apsišlifuoja iki blizgesio, o 
verčiamas linksta, bet nebyra ir 
nelūžta. Toks dirvožemis vėliau 
džiūdamas labai sukietėja, jį sun-
ku tinkamai paruošti augalų sėjai. 
Jei ariamas per sausas dirvože-
mis, į jį labai sunku įgilinti plūgą, 
o ariamas dirvožemis netrupa, 
bet verčiasi įvairaus dydžio lui-
tais. Darbas tampa ypatingai sun-
kus, laužoma technika ir arimo 
kokybė labai prasta. Pasaulyje 
žemės dirbimo laiko parinkimas 
yra praktikuojamas atsižvelgiant 
į konkretaus dirvožemio plas-
tiškumo ribas“, – arimo laiko 
ypatybes apibrėžia dr. V. Feiza 
ir pateikia mokslinių tyrimų išva-
das, kad žemės dirbimas turi būti 
atliekamas tada, kai dirvožemio 
drėgnumas yra ne didesnis nei 
mažiausia to dirvožemio plas-
tiškumo riba. Tokiu metu dirbant 
žemę ji lengvai byra, nelimpa 
prie padargo ir yra taip vadina-
mos optimalios brandos. Koky-
biškam plūgo darbui dirvožemio 
drėgmės ribos yra tarp 60–90 % 
lauko drėgmės imlumo. Sunkiose 
žemėse šis rodiklis turėtų būti 
tarp 40–60 %.

tiNkamesNis rudeNiNis 
laukų arimas
Dr. V. Feiza akcentuoja, kad Lie-
tuvoje yra priimta nuostata, kad 
rudeninis laukų arimas turėtų būti 
užbaigtas iki spalio mėnesio vi-
durio. Tai siejama su tuo, kad, 

remiantis daugiamečiais mete-
orologiniais stebėjimais, spalio 
pabaigoje padaugėja kritulių 
kiekio tikimybė. Taigi, atsiranda 
rizika, kad vėliau ariamos dirvos 
bus per šlapios ir ariant bus ga-
dinama jų struktūra ar išvis dėl 
drėgmės pertekliaus jos rudenį 
liks nesuartos. Rudeninis arimas 
anksčiausiai turėtų būti atliktas 
tose dirvose, kur kitais metais 
ruošiamasi sėti smulkiasėklius 
augalus, pavyzdžiui, vasarinius 
rapsus. Tai turėtų būti padaryta 
iki rugsėjo mėnesio pirmos pusės. 
Tai sumažintų riziką vėlų rudenį 
arti šlapias dirvas, garantuotų 
kokybišką jų suarimą, taip pat 
ankstyvą ir tinkamą sėklos guolio 
paruošimą pavasarį.

tradiciNės Žemės dirbimo 
techNologijos privalumai 
Lietuvos agrarinių ir miškų moks-
lų centro mokslininkas dr. Virgi-
nijus Feiza išskiria pagrindinius 
ariminės žemdirbystės privalu-
mus:

• efektyvus piktžolių naikini-
mas;

• geresnis augalų šaknijima-

sis;
• nelieka traktoriaus provėžų 

laukuose, ypač esant drėgniems 
metams, nes laukas kasmet su-
ariamas;

• suarta dirva turi lygų paviršių, 
todėl joje geriau veikia dirviniai 
herbicidai;

• artoje žemėje lengviau pa-
ruošti tinkamą sėklos guolį bei 
pati sėja yra neapsunkinta;

• nereikia specialių sėjamųjų 
sėjai į augalinėmis liekanomis 
padengtą dirvos paviršių;

• ši sistema yra „lanksti“, sė-
kmingai taikoma veikiant plataus 
spektro klimato bei dirvožemio 
sąlygoms;

• gaunami didesni derliai nei 
taikant kitas alternatyvias siste-
mas;

• suarta dirva yra šiltesnė nei 
nearta ir padengta augalinėmis 
liekanomis, kurios dirvos pavir-
šiuje tampa daugelio žemės ūkio 
augalų ligų ir kenkėjų terpe.

Piktžolių kontrolė, dirvo-
žemio kokybės ir struktūros 
gerinimas taikant arimo tech-
nologiją

„Gilus arimas – viena iš svar-

biausių daugiamečių piktžolių 
naikinimo priemonių. Tačiau, 
padidinus arimo gylį 1 cm, ener-
gijos sąnaudos padidėja 5–7 proc. 
Todėl, taupant energijos, laiko 
sąnaudas, kaip yra rekomenduo-
jamos žemės ūkio augalų sėjo-
mainų rotacijos, taip yra reko-
menduojamas ir skirtingas arimo 
gylis auginant atskirus augalus. 
Pvz.: auginant vasarinius javus 
bei ankštinius ariama 20–22 cm 
gyliu, žieminiams – 23–25 cm, 
kaupiamiesiems, tame tarpe ir 
cukriniams runkeliams – 27–30 
cm“, – arimo technologijos subti-
lybes vardija dr. V. Feiza. Paskuti-
niu metu atliktų tyrimų rezultatai 
rodo, kad galimas ir seklesnis dir-
vų arimas. Nustatyta, kad ariant 
vidutiniu 6 km/h greičiu 25 cm 
pločio vagą vidutinio sunkumo 
dirvoje, vienam plūgo korpusui 
reikia 15–22,5 kW (20–30 AG) 
traukiamosios jėgos. Ariant sun-
kios granuliometrinės sudėties 
dirvą, traukiamosios jėgos po-
reikis siekia daugiau nei 30 kW 
kiekvienam plūgo korpusui.•
agroeta.lt
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Būdvietyje kvepėjo Italija
Dineta Babarskienė
Rudeniški pašnekesiai 
tarp žolelių ir prieskonių, 
ragauta lietuviško nami-
nio sviesto ir lietuviškų 
itališkai patiektų pomido-
rų – džiovintų pomidorų 
aliejuje. Ir kokių tik žolelių 
tądien skaitytojos į Bū-
dviečio biblioteką neatsi-
nešė! Prakvipo… O paskui 
arbata iš susineštų iš viso 
kaimo žolynų… Ir recep-
tais dalintasi, ir ragauta, 
kad ir naminio sviesto su 
krapais, ant duonos riekės 
užtepto. Primena vaikystę? 
Tikrai taip. 

Būdviečio biblioteka ir Būdvie-
čio kaimo bendruomenė pakvietė 
moteris rudeniniam pokalbiui, kol 
dar visokių gėrybių galima surasti 
daržuose, miškuose ir, žinoma, iš 
podėlio ištraukti kokį stiklainiu-
ką ar kokį maišelį jau džiovintų 
vaistažolių atsinešti. Netrūko, ro-
dos, nieko. Būdvietyje prakvipo 
Italija… Ach, tų džiovintų pomi-
dorų aliejuje skonis… „Bet kiek 
pomidorų prireikia! Daug, tikrai 
daug, bet skanu“, – tikino mo-
terys. Laimei, pomidorų šiemet 
buvo gausu. Lietuviškų džiovin-
tų pomidorėlių, paskui aliejumi 
užpiltų stiklainėlyje, skonis nė 
kiek neprastesnis nei prekybos 
centruose pirktų – itališkų, saulėje 
džiovintų. Prakvipo Italija Bū-

dvietyje! Anot moterų, džiovinti 
pomidorai suteikia patiekalams 
gurmaniškumo ir turtingo sko-
nio. Saulėje džiovinti pomido-
rai (itališkai pomodori secchi), 
lietuviškai džiovinti kiek kitaip, 
bet nė kiek neprastesni: skanūs, 
kvapnūs. „Kol paruoši, paplušėti 
tenka nemenkai“, – sakė šeimi-
ninkės.

Tarp žolynų ir receptų pui-
kiausiai tiko ir… eilės, ir dainos. 
Buvusi lietuvių kalbos mokytoja 
Vladzė Mickevičiūtė parinko ei-
lių: šmaikščių ir rimtų. Ir dainelę 
apie daržoves sudainavo, kurią 
pati prieš 60 metų išmokusi. O 
Rita Bansevičienė, ko gero, visą 
savo daržą sunešė. Moteris pri-
sipažino, jog jai patinka auginti 
įdomesnes daržoves, o ir žolelių 
prisisėjanti visokiausių. „Vienos 
dygsta, kitos – ne“, – sakė ji. Net 
pastarnokai pūpsojo ant stalo, irgi 
iš Ritos daržo. „Mano močiutė 
sakydavo, kad kručkai, morkos, 
pastarnokai – trys patrobos“, – ir 
juokais, ir rimtai kalbėjo Rita. 
Dargi pasidalino receptu su ke-
pintais pastarnokais ir džiovin-
tomis slyvomis. 

Ir mėtomis, anot moterų, ypa-
tingomis, kurių rasti galima tik 
Būdvietyje, čia kvepėjo. Anot 
Ritos, jas žmonės vežę vaistams 
gaminti, net specialiai čia rinkti 
atvykę. „Tikros mėtos“, – tikino 
Būdviečio moterys. Anot jų, jų 
galima ir šiandien dar surasti – 

prisirinkau. „Būdviečio dvarvie-
tėje“, – buvo nurodžiusios vietą, 
kad surasti būtų lengviau. 

Mažuose stiklainėliuose – vi-
sokie gaminukai sriuboms pa-
gardinti. Ir viskas savomis ran-
komis pagaminta, iš savo daržo. 
Šeimininkės tikino, jog geriausi 
receptai „KTD“. Ką tai reiškia? 
„Ką turi, tą dedi“, – juokėsi jos 

tikindamos, kad visada skanu, 
gardu ir, anot jų, pro šalį nepra-
šausi – mėgs visa šeima. 

Tai buvo geras atokvėpis po 
didžiųjų vasaros darbų ir atgaiva 
širdims, kai galėta pasidžiaugti 
rudenio derliumi. O skambantis 
juokas ir malonūs pašnekesiai su-
šildė moterų širdis – rudeniškos 
puokštės pražydo kvapniomis 

žolelėmis, o duona su sviestu ir 
kvapni žolelių arbata tapo dar 
skanesni… Būdviečio bibliotekos 
bibliotekininkė Renata Kundro-
taitė džiaugėsi sulaukusi būrio 
moterų, besidalinančių žolelėmis, 
receptais ir avietėmis besivaiši-
nančiomis. „Nuo peršalimo“, – 
šypsojosi moterys, mat vakarai 
jau išties vėsūs.•

Būdviečio biblioteka ir Būdviečio kaimo bendruomenė pakvietė moteris rudeniniam pokalbiui.

NeliNksmos NaujieNos

Dėl įkroviklio mušė motiną
Vaidotas Morkūnas
Alytaus apylinkės teismo 
Lazdijų teisėjai išnagrinėjo 
baudžiamąją bylą, kurioje 
E. P. buvo kaltinamas nežy-
miu sveikatos sutrikdymu.  

Rajono policijos komisariato  
pareigūnai nustatė, kad kalti-
namasis šių metų rugpjūčio 26 
dieną apsvaigęs nuo alkoholio 
smurtavo prieš savo motiną. E. P. 
pareiškus jam įtarimą ir apklausus 
įtariamuoju, savo kaltę pripaži-
no, paaiškino, kad visą dieną su 
draugu vartojo alkoholį. Vakare 
parėjo į namus, kur gyveno dvie-
se su mama. Sakosi grįžęs namo 
pasiimti telefono įkroviklio, bet 
mama nedavė, pradėjo bartis, kad 
jis girtas. Tada tarp motinos ir sū-
naus kilo žodinis konfliktas, todėl 
šis paėmęs planšetinį kompiuterį 
metė į sieną. Kai motina norėjo 
išeiti į lauką, sūnus namo priean-
gyje sugriebė moteriai už plaukų 
ir tempė, kad ši neišeitų į lauką, 
o paduotų jam telefono įkroviklį. 
Tada mama grįžo į namo vidų, 
sūnui padavė reikalaujamą daiktą 
ir tuo konfliktas baigėsi.

Nukentėjusioji parodė, kad ji 
gyvena kartu su sūnumi E. P. Ji 
buvo namuose, kai namo parėjęs 
neblaivus sūnus pradėjo jos reika-
lauti, kad jam duotų jo mobiliojo 
ryšio telefono įkroviklį. Moteris 
paaiškino, kad jo įkroviklis yra 

likęs kaime, pas tėvą. Jis vis tiek 
jos reikalavo to įkroviklio ir nuo 
staliuko paėmęs moteriai priklau-
sančią planšetę ją metė į virtuvės 
patalpą. Nukentėjusioji pamatė, 
kad E. P. įsiutęs, todėl, norėdama 
išvengti smurto, bandė išbėgti į 
kiemą, tačiau namo prieangyje 
jis sugriebė moterį už rūbų ir ne-
leido išeiti. Ji bandė išsilaisvinti, 
bet dar kartą buvo sugriebta už 
plaukų. Sūnaus smūgio moteris 
išvengė pasilenkdama. Sugriebęs 
už plaukų, sūnus tampė motiną į 
šonus ir grasino užmušti, tada už-
stojo lauko duris, kad ji negalėtų 
išbėgti. Moteris nuėjo į kambarį 
ieškoti telefono įkroviklio, tuo 
metu E. P. sėdėjo ant sofos ir 
keikėsi necenzūriniais žodžiais. 
Tada nukentėjusioji padavė sūnui 
savo įkroviklį, kad šis nurimtų, 
ir iškvietė policiją. Sakėsi, kai ją 
tampė už plaukų, jautusi fizinį 
skausmą.

Teismas konstatavo, kad E. P. 
pakartotinai padarė tyčinį nusi-
kaltimą turėdamas neišnykusį 
teistumą už tyčinį nusikaltimą, 
jis pripažintas recidyvistu. Tai yra 
dar viena jo atsakomybę sunki-
nanti aplinkybė.

Teismas E. P. pripažino kaltu ir 
paskyrė 4 mėnesius viešųjų dar-
bų, įpareigojo per paskirtą laiką 
neatlygintinai dirbti po 30 valan-
dų per mėnesį visuomenės labui ir 
sumokėti 2 900 eurų baudą.•

Avarijoje žuvo BMW keleivė

Prieš pat pirmadienio 
vidurnaktį skaudus eismo 
įvykis užfiksuotas Prie-
nuose.

Pramonės ir Kęstučio gatvių 
sankryžoje automobilis „BMW 
330“, vairuojamas 1996 m. gimu-

sio vyro, sukdamas į kairę pusę, 
susidūrė su automobiliu „VW 
Golf“, kurį vairavo jaunuolis, 
gimęs 2001 m.

Automobilio „VW Golf“ vai-
ruotoją ir keleivę (g. 1999 m.), 
kuri buvo sužalota, išsivežė medi-
kai. Jų pagalbos taip pat prireikė 

sužeidimus patyrusiam „BMW 
330“ vairuotojui.

Tarnybos, deja, jau negalėjo 
padėti BMW keleivei (g. 2000 
m.). Avarijos metu mergina buvo 
mirtinai prispausta.•
alytausgidas.lt
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Aidas Kelionis
Iš visų vyrų puošmenų man la-
biausiai patinka barzda. Žaviuosi 
įvairiomis jų formomis: didelė-
mis, netvarkytomis, laukinėmis 
arba kruopščiai ir su meile barz-
daskučių išpuoselėtomis ilgomis 
ir suformuotomis barzdomis. Bet 
labiausiai patinka įvairių formų 
išskutinėtos elegantiškos barz-
delės. Pats barzdą periodiškai 
ilgesnį ar trumpesnį laiką auginu 
dar nuo studijų laikų. Kuo tampu 
vyresnis, tuo ilgėja periodai su 
barzda.

Kai ėjau į mokyklą, nei vie-
nam bendraklasiui nežėlė tikra 
barzda, o ant veido tebuvo dau-
giau ar mažiau gyvaplaukių. 
Kadangi esu tamsaus gymio, 
po mano nosimi ant viršutinės 
lūpos žėlė gyvaplaukiai ir suda-
rė kažką panašaus į ūsus ar tik 
jų iliuziją. Būdamas šešiolikos 
metų vieną gražią dieną nutariau 
juos nuskusti. Pasiėmęs tėtės 
barzdos skutimo mašinėlę  ne-
skubėdamas skabiau gyvaplau-
kius bijodamas, kad tik skaudžiai 
nepeštų. Kitą dieną, kai nuėjau 
į mokyklą, klasės draugai ne-
suprato, kas man atsitiko. Jie 
nustebę žiūrėjo į mane, bet nie-
kaip negalėjo įvardinti pokyčių 
priežasties. Tik kai parodžiau, 
kad nusiskutau gyvaplaukius, 
sudariusius kažką panašaus į 
ūsus, jie suprato, kas atsitiko.

Studijų laikais bendrabutyje 
net neturėjau barzdos skutimo 
mašinėlės, nes skusdavausi 
tik vieną kartą per savaitę – 
sekmadienį. Namo grįždavau 

kiekvieną penktadienį, o atgal 
važiuodavau sekmadienį arba 
pirmadienį. Per savaitę pra-
sikaldavo šiokia tokia juoda 
barzda. Studijų laikais ir iki 
trisdešimt penkerių ir daugiau 
metų periodiškai augindavau 
ožio barzdelę. Norėdamas ją 
suformuoti nesiskusdavau dvi 
savaites, tuomet švariai nu-
siskusdavau skruostus ir šonus 
ir palikdavau ūsus ir žemyn nuo 
jų po apatine lūpa taip pat pa-
likdavau ovalo formos barzdą. 
Tokia barzdelė visais laikais 
buvo gana populiari, ir ją daž-
nokai galima buvo išvysti tiek 
prieš kelis dešimtmečius, tiek 
dabar. 

Devyniasdešimtaisiais mano 
barzdelė būdavo tokia juoda, 
kad viena kaimynė, buvusi 
mano vokiečių kalbos moky-
toja, manęs vis klausinėdavo, 
ar aš jos nedažau. To niekuo-
met neteko daryti, nes norėjau, 
kad ji būtų natūralios spalvos. 
Vėliau barzdoje atsirasdavo vis 
daugiau žilų plaukų, bet gyve-
nime niekada nekompleksavau 
dėl dviejų dalykų: plikės ir žilų 
plaukų.

Ožio barzdelę augindavau du 
tris mėnesius, o kai ji pailgėda-
vo, vėl švariai ją nuskusdavau. 
Bebarzdį kelių mėnesių periodą 
vėl nutraukdavo tradicinė ožio 
barzdelė. 

Visuomet atidžiai stebiu vyrų 
barzdas ir jų formas. Sulaukęs 
daugiau kaip keturiasdešimties 
metų pamėgau auginti barzdos 
juosteles po apatine lūpa. Kar-
tais jos užaugdavo tokios ilgos, 
kad iš jų susipindavau nemenko 
ilgio kaselę. Prieš kelerius metus 
pasidaviau masiniam ilgų barz-
dų populiarumui ir užsiauginau 
taip vadinamą pilną barzdą, o 
norint ją prižiūrėti reikėdavo 
bent kartą per mėnesį važiuoti 
pas barzdaskutį, nes pačiam for-
muoti didelę barzdą yra sunku 
ar net neįmanoma – labai lengva 
viską sugadinti.

Dabar auginu vidutinio pločio 
barzdelės juostą po apatine lūpa, 
kuri į pabaigą platėja ir apvalė-
ja. Jos kraštus puošia sidabras, 
bet kol kas dar vyrauja juoda 
spalva. •

• 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

Didelis biuro popieriaus 
pasirinkimas.

KNYGYNĖLIS,  Seinų g. 12, Lazdijai. 

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos 
mokinė NATO egzamino finale

Audronė Pileckienė
2019  metais NATO (Šiau-
rės Atlanto Sutarties 
Organizacija) švenčia savo 
įkūrimo 70-ąsias metines, 
o Lietuvos narystei aljanse 
kovo 29 d. sukako 15 metų. 
Ta proga 2019 m. kovo 29 
dieną pirmą kartą NATO 
egzaminą organizavo Balti-
jos pažangių technologijų 
institutas. Krašto apsaugos 
ministerija buvo šio pro-
jekto partnerė. 

Rugsėjo 14 d. į Krašto apsaugos 
ministeriją Vilniuje iš visos Lie-
tuvos rinkosi egzamino „Ką žino-
me apie NATO?“ finalo dalyviai, 
kurie varžėsi trijose kategorijose: 
moksleivių, piliečių ir profesio-
nalų. Į finalą pateko tik 70 ge-
riausiai NATO egzamino I etape 
testą išsprendusių dalyvių. Tarp 
70 geriausiųjų buvo ir Lazdijų 
Motiejaus Gustaičio gimnazijos 
3gc klasės mokinė Gabija Suba-
čiūtė. Dalyviai varžėsi dėl geriau-
sio žinovo vardo ir pagrindinio 
prizo – kelionės į NATO būstinę 
Briuselyje. Nors Gabija Subačiūtė 
kelialapio į Briuselį negavo, bet 
ji garbingai atstovavo Lazdijų 
Motiejaus Gustaičio gimnazijai 
ir Lazdijų kraštui. 

NATO egzamino dalyvius pa-
sveikino ir jo nugalėtojams di-
plomus bei prizus įteikė krašto 
apsaugos viceministras Vytautas 
Umbrasas, kuris pasidžiaugė tokia 
dalyvių gausa NATO egzamine.

NATO egzaminą Lietuvoje 
laikė 6434 dalyviai. Be klaidų 
egzamino klausimus įveikė 40 
laikiusiųjų. Daugiau nei 60 proc. 
laikiusiųjų egzaminą – mokiniai. 
3 ir mažiau klaidų padarė 150 da-
lyvių. Priminsiu, kad šio egzami-
no mokykliniame ture dalyvavo 
gausus Lazdijų Motiejaus Gustai-
čio gimnazijos 5–8, 1–4g klasių 

NATO egzamino finalo dalyviai su krašto apsaugos viceministru Vytautu Umbrasu ir  organizatoriais.

mokinių būrys (apie 180 žmonių). 
Organizatoriai rinko ir aktyviau-
siai dalyvavusias tris Lietuvos 
mokyklų komandas, kurios buvo 
pakviestos pasižvalgyti po NATO 
aviacijos bazę Šiauliuose ir susi-
pažinti su ten dislokuotais Baltijos 
oro policijos misiją vykdančiais 

NATO sąjungininkais. Džiugu, 
kad tarp trijų aktyviausių Lietuvos 
mokyklų (Telšių Žemaitės, Jona-
vos Jeronimo Ralio gimnazijos) 
buvo ir Lazdijų Motiejaus Gus-
taičio gimnazijos mokiniai, kurie 
birželio mėnesį lankėsi NATO 
aviacijos bazėje Šiauliuose.•

Gabija Subačiūtė NATO egzamine Vilniuje.
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Policijos pareigūnės išlydėdamos į žygį padovanojo liemenes
Dineta Babarskienė
Apie idėją organizuoti 
vienos dienos akciją „Mies-
te – be savo automobilio“ 
pirmą kartą paskelbta 1998 
m. Prancūzijoje. Ji labai 
greitai išpopuliarėjo visoje 
Europoje ir daugelyje šalių 
ir yra vadinama Diena be 
automobilio. 2002 m. ši 
akcija tapo naujos inicia-
tyvos, pavadintos Europos 
judumo savaite, dalimi. Pa-
prastai Diena be automobi-
lio minima rugsėjo 22-ąją. 
Lietuvoje 2000 m. pirmo-
ji ją paminėjo Vilniaus 
savivaldybė, palaipsniui 
prie jos ir Europos judu-
mo savaitės kampanijos 
prisijungė ir kitos Lietuvos 
savivaldybės. Šiandien tai 
jau graži tradicija – pa-
minėti Europos judumo 
savaitę – ir mini ją, kas 
kaip išmano: kas pėsčio-
mis nueina tiek, kiek gali, 
kiti užsibrėžia tikslą, kiek 
kilometrų privalo įveikti, 
treti važiuoja dviračiais. 
Ir kad ir ką bedarytų, visi 
dalyvavę judumo savaitės 
renginiuose vienu balsu lyg 
susitarę sakosi, jog būtinai 
dalyvaus ir kitais metais. 
Matyt, tai užkrečiama. 

Seiliūnų bibliotekos biblioteki-
ninkė Daiva Povilanskienė – tikra 
vaikščiojimo entuziastė. Ji jau nė 
neskaičiuoja nueitų kilometrų. 
„Kai įpranti, tai lygiai tas pats, 
kaip ryte atsikėlus išsivalyti dan-
tis“, – tikina šypsodamasi Dai-
va. Tad Europos judumo savaitė 
Daivai kaip tik, mat tuomet jau 
ne pirmi metai ji kviečia į bibli-
otekininkų ir skaitytojų pėsčiųjų 
žygį. Šie metai ne išimtis: pėsčių-

jų žygis „Žingsniuokime kartu!? 
Jungiamės ir mes!” buvo jau se-
niai kruopščiai suplanuotas.

Iš Seiliūnų bibliotekos išlydėju-
sios Alytaus apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato Lazdijų ra-
jono policijos komisariato Veiklos 
skyriaus vyriausioji tyrėja Ugnė 
Tankevičiūtė ir vyresnioji tyrėja 
Renata Ribinskienė ne tik linkėjo 
sėkmės, bet ir dovanojo liemenes, 
kas itin pradžiugino žygeivius. O 
paskui jau į kelią. Nuo Seiliūnų 
bibliotekos patraukta link Seiri-
jų, o paskui link Metelių. Įkvėpta 
rudeniškų miškų kvapo, pasišne-
kučiuota ir apie rudens gėrybes, 
mat grybautojų miške netrūksta, 
o grybų ar jie randantys, nežinia, 
bet maloniai sau vaikščiojantys 
po mišką. Ir kas pasakys, jog ju-
dumo savaitės negalima paminėti 
taip – grybaujant. Ir vėl žings-
niuota… O dar ta nepaprasta 13 
žirgų palyda. „Trylika princų“, 
– žavėjosi žygeivės žirgais, ku-
rie per pievas atlėkė į nematytus 
prašalaičius pažiūrėti ir pasekti, 
kurgi šis būrelis žmonių einantis. 
Juk smalsu. Ir į Metelių apžval-
gos bokštą įkopta! Jėgų užteko! Ir 
Metelio ežero bangomis grožėtasi, 
ir Metelių bibliotekos bibliote-
kininkės Ginos Ramanauskienės 
jurginų kolekcija. Ir nepavargta, 
mat dar po Metelius ramiai pasi-
vaikščiota. O paskui jau vaišintasi 
Metelių bibliotekininkės Ginos 
Ramanauskienės kaimiškomis 
vaišėmis: lašinukais, medumi. Ir 
kalbėtasi apie keliones be auto-
mobilio, kurios, be abejonės, žavi, 
tačiau gyvenimo be automobilio 
jau neįsivaizduojame.  „Kaime be 
automobilio niekaip neišsiversi, 
nes atstumai dideli, mieste – vie-
šasis transportas, o kaime visur 
reikia važiuoti nemenkus atstu-
mus: ir į rajono centrą apsipirkti, 

ir pas gydytojus, ir kitų reikalų 
juk yra. Nieks neprivežios, pa-
čiam reikia ir automobilį turėti, 
ir vairuoti“, – kalbėjo žygeivės. 
Tačiau, anot jų, važiuoti atstumą, 
kurį nueitum greičiau nei nuva-
žiuoji automobiliu, nevalia. „Ir 
sveikiau, ir patogiau pėstute pa-
ėjėti“, – tikino moterys. O tądien 
įveikti 18 km 300 m, dar kitaip 
sakant, nueita 24 100 žingsnių… 
Ir namo sugrįžta su Metelių bi-
bliotekos bibliotekininkės Ginos 
jurginų puokštėmis. „Šalnos, 
sako, bus, tai skinu ir dovanoju, 
kad dar pasidžiaugtume“, – sakė 
šypsodamasi Ginutė. 

„Ačiū iš Seiliūnų bibliotekos 
išlydėjusioms Alytaus apskrities 
vyriausiojo policijos komisariato 
Lazdijų rajono policijos komisa-
riato Veiklos skyriaus bendruo-
menės pareigūnėms Renatai ir 
Ugnei už saugaus eismo kelyje 
instruktažą, už atsakymus į rūpi-
mus klausimus ir šaunias, kiekvie-
nam keliautojui labai reikalingas 
dovanas – šviesą atspindinčias lie-
menes. Ačiū visiems žygeiviams, 
kad nepabijojo rūškano ryto ir lei-
dosi į kelią, o vėliau neatsidžiaugė 
gražia diena ir puikiais Dzūkijos 
ežerų bei miškų vaizdais. Jau vien 
dėl pasitikusių ir lydėjusių grakš-

tuolių žirgų vertėjo nužingsniuoti 
18 km. O kur dar jaukus pasisė-
dėjimas Metelių bibliotekoje, kur 
netrūko kalbų ir apie keliones be 
automobilio, ir apie kelionių nuo-
tykius, ir apie knygas...“ – jau po 
žygio ir dėkojo, ir džiaugėsi Sei-
liūnų bibliotekos bibliotekininkė 
Daiva Povilanskienė. Ir Daiva 
nebūtų Daiva, jei jau neplanuo-
tų kitų žygių. Ėjimo entuziastei 
knieti surengti kalėdinį žygį. Ji jau 
dabar suka galvą, į kurią pusę čia 
pasukus. „Iki kito karto, ruoškit 
batus!“ – linksmai šūkteli Daiva. 
Matyt, jau kažką sumąstė. Ką? 
Teks laukti Kalėdų...•

Žygeivius išlydėjusios Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Lazdijų rajono policijos komisariato Veiklos 
skyriaus vyriausioji tyrėja U. Tankevičiūtė ir vyresnioji tyrėja R. Ribinskienė ne tik linkėjo sėkmės, bet ir dovanojo liemenes.

Lazdijų viešojoje bibliotekoje daugiau nei dvidešimt tūkstančių 
eurų kainuojančios knygos... net uostytos

Dineta Aukščiūnaitė
Atrodo, knygų ne tiek ir 
daug, susidėtum į kiek 
didesnę kuprinę, ko gero, 
tilptų, bet jų vertė kal-
ba pati už save. „Na, šios 
knygos vertos daugiau nei 
dvidešimt tūkstančių eurų, 
gal kokie dvidešimt penki 
tūkstančiai“, – tarstelėjo 
knygrišys Rimas Suprana-
vičius. 

O tądien šias knygas palaikyti ran-
kose, paliesti galėjo kiekvienas, 
atėjęs į konferenciją „Apie knygas 
ir knygrišystę“, Lazdijų viešojoje 
bibliotekoje surengtą Europos pa-
veldo dienoms paminėti. Knygri-
šystės darbų paroda išties abejingų 
nepaliko... Knygos netgi uostytos, 
mat kvapas jų išties vis kitoks. 
VIII–XVII a. įrištų istorinių re-
konstrukcijų paroda įspūdinga. 
Pirmasis egzempliorius atspindi 
knygos vidinę struktūrą, atskirų 
knygos elementų tvirtinimą (tai, 
ko nematome „aprengę“ knygą). 

Antrasis – visiškai įrišta ir papuoš-
ta knyga – atspindi viršelio ir seg-
tuvų konstrukciją, medžiagiškumą 
bei puošybos stilistiką. Anot kny-
grišio R. Supranavičiaus, tai itin 
reti, vienetiniai, unikalūs egzem-
plioriai, kurie paprastai eksponuo-
jami tik uždarose stiklo vitrinose. 
Tądien buvo išskirtinė galimybė 
jas liesti, vartyti ir net uostyti kny-
gas sumanė konferencijos dalyvės. 
R. Supranavičius, atsakingas už 
šiuos eksponatus, pripažino, jog 
jų praktiškai niekur nepaliekan-
tis eksponuoti ilgesniam laikui, 
tačiau parodyti visada gali. Anot 
jo, ši „paroda sustiprina paskaitų 
suvokimą, stipriai prisideda prie 
bibliotekininkų kompetencijų kė-
limo, visuomenei padeda suvokti 
knygą kaip struktūrinį ir kultūrinį 
elementą.“ 

Konferencija „Apie knygas ir 
knygrišystę“ žadėjo būti įdomi. 
Juk knygrišystės amatas yra iš-
skirtinis. „Mūsų ne tiek ir daug 
visame pasaulyje“, – patvirtino 
ir pats knygrišys Rimas Supra-

navičius. 
Knygų įrišimo tradicija gana 

sena Lietuvoje, o šio amato iš-
takos Veisiejuose siekia IV–V a. 
Konferencijos „Apie knygas ir 
knygrišystę“ tikslas: supažindinti 
su Lazdijų rajono kultūros pavel-
do dalimi – knygrišyste. 

Į konferenciją atvykęs kraštie-
tis, Vilniaus universiteto knygri-
šys-restauratorius, įmonės Vil-
niaus knygrišių gildijos vadovas 
Rimas Supranavičius ir meistras 
Sigitas Tamulis Lazdijų vie-
šojoje bibliotekoje skaitė savo 
pranešimus apie istorinę knygos 
struktūros raidą IV–XVII a., taip 
pat apie valstybingumo simbo-
lius XVI–XVIII a. LDK bei apie 
šiuolaikinę Lietuvos knygrišystę, 
LDK istorinio paveldo tęstinumą 
europiniame kontekste. 

Deja, kas neatėjo į konferen-
ciją, prarado unikalią progą bent 
jau rankose palaikyti, kaip mū-
suose sakoma, pačiupinėti itin 
retas knygas, kurių vertė priverčia 
šūktelti: oho!•

Lazdijų bibliotekoje retos knygos, kurių vertė daugiau nei dvidešimt 
tūkstančių eurų.
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eteris

lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

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

linė policija 1“.
 11.10 „Komisaras 

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

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.20 Laba diena, 

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

Orai.
 18.00 Kas ir kodėl? 
 18.30 Klauskite  

daktaro. 
 19.30 Daiktų istorijos. 
 20.25 Loterija „Keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.29 Loterija „Jėga“.
 21.30 Gyvenk be skolų. 
 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 „Bankas“.
 24.00 Mūsų gyvūnai. 
 0.30 „Bloga  

mergaitė“. 
 1.00 LRT radijo  

žinios.
 1.05 Gyvenimo  

spalvos. 
 2.00 LRT radijo  

žinios.
 2.05 Klauskite  

daktaro. 
 3.00 LRT radijo  

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

žinios.
 4.05 „Bankas“.
 5.00 LRT radijo  

žinios.
 5.10 „Ponių rojus“.

lNk
 6.05 „Mano gyvenimo 

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

reindžeris“.
 9.55 „Rozenheimo 

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

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

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

peris. Vaiduoklis“.
 0.30 „Okupuoti“.

 1.25 „Nuodinga rožė“.
 3.05 Alchemija. VDU 

karta. 
 3.35 RETROSPEKTYVA. 

Ciklas „Menininkų 
portretai“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.55 „Čipas ir Deilas 
skuba į pagalbą“.

 7.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

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

geriau“. 
 21.00 TV3 vakaro žinios. 
 21.52 TV3 sportas. 
 21.57 TV3 orai. 
 22.00 „Anapus hori-

zonto“.
 0.10 „Rezidentas“.
 1.10 „X mutantai“.
 2.00 „Rouzvudas“.
 2.50 „Imperija“.
 3.40 „Rezidentas“.
 4.30 „Naujakuriai“.
 4.55 „Svotai“. 

btv
 6.05 „Bero Grilso ke-

lionės po Britaniją“.
 7.00 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.25 „Kijevo operatyvinė 

grupė“.
 9.30 „Teisingumo 

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

geriausia“.
 14.50 „Kijevo operatyvinė 

grupė“.
 15.55 „Teisingumo 

agentai“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Kobra 11“.
 18.30 „Mentalistas“.
 19.30 „Mirtinas ginklas“.
 20.30 „Kvailiai šėlsta“.
 21.00 „Dvigubas smūgis“.
 23.15 „Beverli Hilso 

policininkas 3“.
 1.15 „Visa menanti“.

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

Andriumi Tapinu. 
 10.00 „Rojus“. 
 11.05 „Šeimininkė“. 
 12.10 „Bruto ir Neto“. 
 12.40 „Pamiršk mane“. 

 13.40 TV parduotuvė.
 13.55 „Mentų karai. 

Odesa“. 
 15.00 Laikykitės ten su 

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

centre. 
 0.00 Laikykitės ten su 

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

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

lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Nacionalinis bardų 

festivalis „Purpu-
rinis vakaras“. 

 7.10 Mokslo ekspresas. 
 7.30 „Šervudo padauža 

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

Nepapasakotos 
istorijos“.

 8.20 Į sveikatą! 
 8.45 Vienuolynų kelias 

Lietuvoje.
 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. Pakūta 
mano meilė“.

 14.50 „Po milijono metų 
1“.

 15.40 „Džiunglių knyga 
1“.

 15.50 „Kaimynai piratai“.
 16.05 „Šecherazada. 

Nepapasakotos 
istorijos“.

 16.30 Laba diena, 
Lietuva.

 18.00 Klausimėlis.lt.
 18.30 Gimę tą pačią 

dieną. 
 19.15 „Luc Besson. 

Portretas“.
 20.10 Kultūros diena.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Mūsiškiai žydai 

muzikai. 
 23.30 „„Islamo valstybės“ 

finansavimo 
šaltiniai“.

 0.30 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.45 Dabar pasaulyje. 
 1.15 Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2019. 

 2.15 „Tūkstantį kartų 
labanakt“.

 4.15 Muzikos pasaulio 
žvaigždės. 

 4.50 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas. 

 5.05 „Istorijos perime-
trai“.

tv1
 6.00 „Pasisvėrę ir 

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

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

Super“.
 13.50 „Saugokis meš-

kinų“.
 14.20 „Kas naujo, 

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

tyvai“.
 16.00 „Svaragini. Amžina 

draugystė“.
 17.00 „Būk su manim“.
 18.05 PREMJERA. 

„Keršto gėlės“.
 19.00 „Mokytojas“.
 20.00 „Privatūs detek-

tyvai“.
 21.00 PREMJERA. 

„Policijos telefonas 
110. Pabėgėliai“.

 22.55 „Imperatorė Ki“.
 1.20 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
 3.10 „Midsomerio 

žmogžudystės XVI. 
Žmogžudystės 
pagal freską“.

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

kablys. 
 9.30 „Topmodeliai“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Univeras“. 
 12.30 „Moderni šeima“.
 13.30 „Gelbėtojai“.
 14.30 Televitrina.
 15.00 „Skorpionas“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Univeras“.
 18.00 „Moderni šeima“.
 19.00 „Gelbėtojai“.
 20.00 „Rezidentai“.
 20.30 Žinios. 
 20.58 Orai. 
 21.00 „Persijos princas. 

Laiko smiltys“.
 23.20 „Tironas“.
 0.20 „Pėdsakai“.
 1.10 „Svieto lygintojai“.
 1.55 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“.

ketvirtadieNis, rugsėjo 26 d. Saulė teka 7.09, leidžiasi 19.11, dienos ilgumas 
12.02. Delčia. Vardadieniai: Damijonas, Vydenis, Gražina, Kipras, Justina, Justė.

avinas (03.21—04.20)
Pirmojoje savaitės pusėje palanku griebtis 
darbų ir, pasitelkus geriausius draugus ar 
kolegas, juos įveikti. Pasikliaukite savo 
nuojautomis ir instinktais, bet taip pat 
juskite aplink jus dirbančius žmones – tai 
bus įdomus potyris, kad veikiate lyg vie-
nas darnus organizmas. Rezultatas bylos 
pats už save. Savaitei baigiantis, tapsite 
gerokai jautresni ir norėsite pabūti namie. 
Mėgaukitės ramybe ir mylimais žmonėmis 
– su jų pagalba pailsėsite ir atsigausite.

jautis (04.21—05.21)
Pirmadienį galima palyginti su rankų 
lenkimo varžybomis – bus daug azarto, 
sportinės dvasios, kovos ir... tai atrodys 
keistai. Antradienį ir trečiadienį grįšite 
prie senos geros draugystės, bendravimo 
ir supratingumo. Nereikia nė priminti – 
draugai yra tam, kad galėtumėte jiems 
atsiverti. Ketvirtadienis ir penktadienis 
primins amerikietiškus kalnelius: nuo pra-
mogos iki siaubo – vienas žingsnis. Jums 
niekaip nepavyks „pagauti“ dienos ritmo 
ir tik savaitgalį sugebėsite nusiraminti.

dvyniai (05.22—06.21)
Pirmadienį jums pravers šiek tiek įgimto 
skepticizmo, ypač tuomet, kai išmoksite 
daug naujo apie tai, ką iki šiol manėte 
gerai išmanantys. Antradienį ir trečiadienį 
jus ir vėl aplankys abejonės, ar tikrai 
mokate tai, ką manote mokantys. Tai – 
stresą kelianti situacija, tačiau nelabai ką 
galėsite pakeisti. Ketvirtadienį ir penkta-
dienį galiausiai atgausite tikėjimą savimi 
ir kitais. Jus supa puikūs žmonės, tad 
praleiskite su jais savaitgalį.  

vėžys (06.22 —07.22)
Pirmadienį būsite ypač atidūs žmonėms: 
jums išties rūpės tai, kas rūpi kitiems. 
Antradienį ir trečiadienį jau nebūsite to-
kie puikūs klausytojai, nes į klausymo 
procesą nuolat kišis vaizduotė. Geriausia, 
ką galite padaryti – nuolat priminti sau 
savo užduotį, dėl kurios jūs čia esate. 
Ketvirtadienį ir penktadienį jausitės lyg 
pagreitintame kine, kai viskas aplink jus 
lėks beprotišku greičiu, o jūs nespėsite 
sekti, kas vyksta. Savaitgalį viskas grįš 
į normalias vėžes. Ta proga pietums pa-
sikvieskite svečių.

liūtas (07.23—08.23)
Pirmadienį norėsis šiek tiek atsipūsti. 
Elkitės pagal situaciją: šiuo atveju ge-
bėjimas prisitaikyti bus svarbesnis už 
lojalumą. Antradienį ir trečiadienį nieko 
nepraleiskite pro pirštus. Skirkite ypatin-
gą dėmesį reikalams, apie kuriuos mažai 
suprantate ar turite nepakankamai infor-
macijos. Ketvirtadienį ir penktadienį jus 
pasieks naujienų lavina. Akylai stebėkite 
Visatos ženklus, mat šiomis dienomis 
planetos pateiks jums daugybę rūpimų at-
sakymų. Dėl šios priežasties greičiausiai 
visą savaitgalį praleisite dirbdami.

mergelė (08.24—09.23)
Savaitės pradžioje stengsitės įrodyti sau 
ir aplinkiniams, kad atlikti tuos pačius 
darbus egzistuoja bent keli skirtingi bū-
dai. Kalbėdami apie savo sumanymus iš 
karto pasitelkite iliutratyvius pavyzdžius 
– taip išvengsite nesusipratusių žvilgsnių 
ir greičiau susirasite bendražygių. Antroji 
savaitės dalis primins sceną iš kovinio 
filmo, tačiau nesijaudinkite, savaitga-
lį jūsų laukia vien malonumai: iškylos 
su artimaisiais, puiki muzika ar skanus 
maistas. 

svarstyklės (09.24—10.23)
Savaitę pradėsite romantiškai skraidžio-
dami padebesiais ir susitikinėdami su 
bičiuliais, tačiau nuo antradienio viskas 

pasikeis iš esmės. Turėsite tiek reikalų ir 
planų, kad vargu atrasite laisvą minutę at-
sigerti kavos. Laimei, nuo ketvirtadienio 
sulauksite patikimo žmogaus pagalbos ir 
jūsų darbotvarkė šiek tiek atsilaisvins. 
Bus kur kas paprasčiau planuoti laiką, 
tad vėl galėsite skirti dėmesio mylimam 
žmogui. Savaitgalis – romantikos metas, 
tad pagalvokite apie trumpą išvyką su 
gyvenimo partneriu, paįvairinkite kasdie-
nybę netradicinėmis pramogomis.

skorpionas (10.24 —11.22)
Keletas netikėtų įvykių pirmadienį gali 
gerokai sujaukti nusistovėjusią tvarką 
jūsų namuose, o tai neišvengiamai at-
silieps ir jūsų profesiniam gyvenimui. 
Natūralu, jog antradienį norėsite šiek tiek 
atsikvėpti, tačiau net ir tokiu atveju, jūsų 
smegenys dirbs pašėlusiu tempu, tad tikrai 
netinginiausite ant sofos. Negana to, jūsų 
link pūs romantiški rudenio vėjai. Tre-
čiadienio–penktadienio nuotykius būtų 
verta aprašyti ir ekranizuoti, o savaitgalį 
aplinkybės klostysis jūsų naudai, tad tai 
puikus metas imtis naujų iššūkių.

šaulys (11.23—12.21)
Savaitę pradėsite be jokių tabu. Reikia 
pasikalbėti su nepažįstamu žmogumi? 
Kodėl gi ne?! Papasakoti slapčiausius 
savo planus viešai? Žinoma! Tačiau nuo 
trečiadienio viskas apsivers aukštyn ko-
jomis ir iš optimistiškai nusiteikusio 
atvirautojo tapsite kur kas uždaresni 
svajotojai. Tikėtina, kad antroje savai-
tės pusėje per ilgai žiopsodami per langą 
užmiršite nueiti į svarbų susitikimą ar 
pamesite vertingą daiktą. Savaitgalį gy-
venimas turėtų sugrįžti į įprastas vėžes, 
tad niekur neskubėkite ir pasimėgaukite 
harmonija. 

ožiaragis (12.22—01.20)
Savaitės pradžioje susidursite su daugybe 
iššūkių, todėl imsite abejingai žvelgti ir į 
ateities planus. Nurimkite ir įsiklausykite 
į aplinką – galbūt Visata siunčia jums 
vertingų ženklų ir nori į kažką atkreipti 
jūsų dėmesį? Apie trečiadienį ir ketvir-
tadienį jums puikiai seksis reikšti mintis 
raštu. Taigi, jeigu turite padaryti idėjos 
prezentaciją, pabandykite svarbiausią 
informaciją surašyti į pateiktis. Savait-
galį imsite nerimauti dėl dalykų, kurie 
visai neverti jūsų dėmesio. Nurimkite ir 
atsipalaiduokite! 

vandenis (01.21—02.19)
Savaitės pradžioje jausitės kiek įsitempę, 
tačiau jeigu tik susidarytumėte aiškų lau-
kiančių darbų sąrašą, susiplanuotumėte 
biudžetą, nuotaika netruktų pasikeisti. 
Trečiadienį ir ketvirtadienį reikalai klos-
tysis lyg per sviestą, puikiai jausitės ben-
draudami su žmonėmis, įkvėpsite juos 
savo pavyzdžiu ir drauge pasisemsite 
žinių klausydamiesi kitų istorijų. Penk-
tadienį niekaip nerasite bendros kalbos 
su šeimos nariais. Savaitgalį nuversite 
kalnus pernelyg dėl to nesistengdami. 
Mėgaukitės! 

Žuvys (02.20—03.20)
Keletą pirmųjų savaitės dienų jūsų nuo-
monė keisis ypač dažnai. Dėl šios prie-
žasties reikėtų susilaikyti nuo atsakingų 
finansinių sprendimų. Laimei, jau nuo 
trečiadienio galėsite labiau pasikliau-
ti savo intuicija, tad tiesiog atsiduokite 
įvykių tėkmei ir mėgaukitės įspūdžiais. 
Penktadienį stokosite energijos bei ryžto, 
tačiau savaitgalį vėl jausitės pasirengę nu-
versti kalnus. Apskritai kalbant, ši savaitė 
bus lyg pasivažinėjimas amerikietiškais 
kalneliais. Kažką pakeisti – ne jūsų va-
lioje, tad atsipalaiduokite ir pasistenkite 
iš jos pasiimti visa, kas geriausia.

savaitės horoskopas
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lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Daiktų istorijos. 
 7.00 Klausimėlis. 
 7.10 Premjera. „Bebė 

ir Tina. Visiška 
suirutė“.

 9.00 Labas rytas, 
Lietuva.

 12.00 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. 
„Vilties vande-
nynas. Amerikos 
povandeniniai 
turtai“.

 12.55 Pasaulio dokumen-
tika. „Neįtikėtinos 
gyvūnų draugystės 
2“.

 13.50 „Džesika Flečer 9“.
 15.28 Loterija „Keno 

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

certas. 
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Muzikinis pokalbių 

šou „Vakarėja“ su 
Martynu Starkumi.

 19.30 Stilius. 
 20.25 Loterijos „Keno 

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

dainos. 
 22.40 „Kapitono Korelio 

mandolina“.
 0.45 „Juros periodo 

pasaulis“.
 2.45 Pasaulio doku-

mentika. „Vilties 
vandenynas. Ame-
rikos povandeniniai 
turtai“.

 3.35 Pasaulio dokumen-
tika. „Neįtikėtinos 
gyvūnų draugystės 
2“.

 4.25 „Džesika Flečer 9“.

lNk
 6.35 „Tomas ir Džeris“.
 7.05 „Broliai meškinai. 

Nuotykių ieško-
tojai“.

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

 8.00 „Riterių princesė 
Nela“.

 8.30 Pažinimo klubas. 
 9.00 „Ogis ir tarakonai“.
 9.10 PREMJERA. „Dvi 

uodegos“.
 10.45 „Nuotykių ieško-

tojas Tedas“.
 12.15 PREMJERA. 

„Pašėlęs kruizas“.
 13.55 „Eisas Ventura. Kai 

gamta šaukia“.
 15.45 PREMJERA. „Dama 

furgone“.
 17.55 Gyvūnų pasaulis. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 „Šrekas  

Trečiasis“.
 21.15 PREMJERA. „Persė-

dimas“.
 23.00 PREMJERA. 

„Kaimynai“.
 0.50 „Vagių irštva“.

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

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

būstas. 
 11.00 Misija: dirbame 

sau. 
 11.30 Svajonių ūkis. 
 12.00 „Veiverlio pilies 

burtininkai“.
 13.55 „Mamos 

pasimatymas su 
vampyru“.

 15.45 Ekstrasensai. 
Stipriausių mūšis. 

 17.25 Aplink Lietuvą. 
Žmonės. 

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

„Drugelis“.
 23.45 „Pamokslininkas su 

kulkosvaidžiu“.
 2.10 „Barbaras. Kario 

iškilimas“.
 3.40 „Tobulas ginklas“.

btv
 6.30 „Kvailiai šėlsta“.
 7.30 „Muchtaro 

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

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

televitrina.
 10.00 „Apvalioji planeta“.
 10.35 „Kuprotieji bangi-

niai“.
 11.45 „Ekstremalūs 

išbandymai“.
 12.15 „Būk ekstremalas“.
 12.45 „Džeimio Oliverio 

daržovių patie-
kalai“.

 13.50 „Anthonis Bour-
dainas. Nepažįs-
tami kraštai“.

 14.50 „Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 15.55 „Nusikaltimų 
miestas“.

 16.30 Raudona linija. 
 17.00 Betsafe–LKL čem-

pionatas. „Rytas“–
„Neptūnas“.

 19.30 Muzikinė kaukė. 
 22.05 „Skrydžio planas“.
 0.00 „Laukinės aistros 

2“.

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

pristato. Karo ir 
pokario vaikai. 
Holokausto vaikai“.

 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. A. Ma-
montovas. 

 12.00 „Inspektorius 
Luisas“. 

 14.00 „Pasirenkant 
likimą“.

 16.00 Žinios.
 16.28 Orai.
 16.30 Lietuva tiesiogiai. 
 17.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. R. Šir-
vinskas. 

 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 „Pamiršk mane“.
 22.30 Žinios.
 22.58 Orai.
 23.00 Laikykitės ten. Po-

kalbiai. R. Rudokas. 
 0.05 „Nuostabūs 

pojūčiai“. 
 1.10 Grilio skanėstai. 
 1.45 „Kitoks pokalbis su 

D. Žeimyte“. 
 2.15 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu.
 3.45 Dekonstrukcijos su 

Edmundu Jakilaičiu. 
 4.30 „TV Europa 

pristato. Karo ir 
pokario vaikai. 
Holokausto vaikai“.

 5.05 „Pasaulio turgūs“. 
 6.20 „Pasaulis iš 

viršaus“. 
 6.40 „Kitoks pokalbis su 

D. Žeimyte“. 

lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

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

gamina geriau! 
 10.00 Į sveikatą! 
 10.30 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija.
 11.00 Dokumentinė 

apybraiža „Mes 
nugalėjom“. 

 11.30 Laimis Vilkončius. 
Roko opera „Eglė“. 

 13.15 Kėdainių miesto 
šventės 2019 
Didysis koncertas. 

 15.50 Euromaxx. 
 16.20 Klauskite daktaro.
 17.15 Istorijos detektyvai. 
 18.00 Pasaulio lengvosios 

atletikos čempio-
natas. 

 22.35 Karmen fantazija.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.45 „Kai nieko nebe-

lieka“.
 2.15 Mūsiškiai žydai 

muzikai. 
 4.10 ARTS21. 
 4.40 Klauskite daktaro.
 5.35 Dokumentinė 

apybraiža „Mes 
nugalėjom“. 

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

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

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

Anos Olson 
receptai“.

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

teleparduotuvė. 
 15.45 „Širdele mano“.
 17.45 „Akloji“.
 18.50 „Būrėja“.
 20.00 „Iliuzija“.
 21.00 „Byla“.
 23.00 „Stela Bloumkvist“.
 0.50 „Valstybės galva“.
 2.25 „Nepamiršta“.

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

kablys. 
 9.30 Statybų gidas. 
 10.00 Autopilotas. 
 10.30 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 11.00 „Didžioji migracija“.
 12.00 Jokių kliūčių!
 13.00 „Vienas Tasmano 

jūroje“.
 14.00 „Išlikimas“.
 15.00 „Aliaskos geležin-

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

talentai.
 21.00 Žinios. 
 21.45 Sportas. 
 21.50 Orai. 
 22.00 „Drakono kardas“.
 0.10 „Karibų piratai. 

Numirėlio skrynia“.

„Drugelis“,  21.00, TV3

peNktadieNis, rugsėjo 27 d. Saulė teka 7.11, leidžiasi 19.09, dienos ilgumas 
11.58. Delčia. Vardadieniai: Vincentas, Kovaldas, Daugilė, Damijonas, Adalbertas.

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 

pasaulis“.
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Nacionalinė ekspe-

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

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

lNk
 6.05 „Mano gyvenimo 

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

reindžeris“.
 9.55 „Rozenheimo 

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

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

Lietuva. 
 17.30 „Baudžiauninkė“.
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2 penktadienis. 
 21.00 PREMJERA. „Vagių 

irštva“.
 23.45 PREMJERA. 

„Noras“.
 1.30 „Pats baisiausias 

filmas 3“.
 2.50 „Snaiperis. Vaiduo-

klis“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.55 „Čipas ir Deilas 
skuba į pagalbą“.

 7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 Farai. 
 8.55 Legendinės 

legendos. 
 10.00 „Meilės simfonija“.
 12.00 „Svotai“. 
 13.00 „Pažadėtoji“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios. 
 16.25 TV3 orai. 
 16.30 TV Pagalba. 
 17.55 Namų idėja su 

IKEA. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 „Galingasis 6“.
 21.45 „Mirties įrankiai. 

Kaulų miestas“.
 0.15 „Gimtadienis“.
 2.00 „Anapus hori-

zonto“.
 3.55 „Mergvakaris“.

btv
 6.15 „Mentalistas“.
 7.10 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.25 „Kijevo operatyvinė 

grupė“.
 9.30 „Teisingumo 

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

geriausia“.
 14.50 „Kijevo operatyvinė 

grupė“.
 15.55 „Teisingumo 

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

imtynės“.
 21.30 „Snaiperis. Atgi-

mimas“.
 23.20 „Dvigubas smūgis“.
 1.25 „Visa menanti“.

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 Atliekų kultūra. 
 10.30 Kaimo akademija. 
 11.05 „Šeimininkė“. 
 12.10 „Bruto ir Neto“. 
 12.40 „Pamiršk mane“.
 13.40 TV parduotuvė.
 13.55 Laikykitės ten su 

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

D. Žeimyte“.
 16.58 Orai.
 17.00 Laikykitės ten. Po-

kalbiai. R. Rudokas. 
 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 Delfi dėmesio 

centre. 
 1.30 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 2.20 „Bruto ir Neto“. 
 2.40 „Pamiršk mane“. 
 3.20 Reporteris. 
 4.00 Sportas.
 4.08 Orai
 4.10 Šauliai. Tėvynės 

labui.
 4.50 „Rojus“. 
 5.35 „Pamiršk mane“. 
 6.10 „Pasaulis iš 

viršaus“. 
 6.35 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 

lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2019. 

 7.05 Dokumentinė 
apybraiža „Mes 
nugalėjom“. 

 7.30 „Džiunglių knyga 
1“.

 7.40 „Kaimynai piratai“.
 7.55 „Šecherazada. 

Nepapasakotos 
istorijos“.

 8.20 Stop juosta.
 8.45 Vienuolynų kelias 

Lietuvoje.
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 Istorijos perimetrai. 
 13.10 Gimę tą pačią 

dieną. 
 14.00 „Pažinimo 

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

 14.30 „Luc Besson. 
Portretas“.

 15.25 ...formatas. Poetė 
Violeta Palčins-
kaitė. 

 15.40 „Džiunglių knyga 
1“.

 15.50 „Kaimynai piratai“.
 16.05 „Šecherazada. 

Nepapasakotos 
istorijos“.

 16.30 Laba diena, 
Lietuva.

 18.00 Klausimėlis.lt.
 18.20 Gimę tą pačią 

dieną. 
 19.15 „Veidas už balso – 

Virgilijus Kęstutis 
Noreika“.

 20.10 Kultūros diena.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Kai nieko nebe-

lieka“.
 23.00 Vaidmenys. Kosto 

Smorigino jubilie-
jinis koncertas. 

 0.40 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.55 Dabar pasaulyje. 
 1.25 Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2019. 

 2.15 Joseph Calleja 
(tenoras, Malta) su 
orkestru „Vilniaus 
sinfonietta“. 

 3.35 „Eurovizija 2019“. 

tv1
 6.00 „Pasisvėrę ir 

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

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

Super“.
 13.50 „Saugokis meš-

kinų“.
 14.20 „Kas naujo, 

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

tyvai“.
 16.00 „Svaragini. Amžina 

draugystė“.
 17.00 „Būk su manim“.
 18.00 PREMJERA. 

„Keršto gėlės“.
 18.55 „Mokytojas“.
 20.00 „Privatūs detek-

tyvai“.
 21.00 „Nepamiršta“.
 23.00 „Viskas normaliai!“.
 1.00 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
 2.55 „Policijos telefonas 

110. Pabėgėliai“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Skorpionas“.
 8.30 „Rezidentai“.
 9.00 Gyvūnų manija. 
 9.30 „Topmodeliai“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Univeras“. 
 12.30 „Moderni šeima“.
 13.30 „Gelbėtojai“.
 14.30 Televitrina.
 15.00 „Einšteinas“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Univeras“. 
 18.00 „Moderni šeima“.
 19.00 PREMJERA. 

„Šaunioji įgula“. 
 20.00 „Rezidentai“. 
 21.00 Žinios.
 21.45 Sportas. 
 21.50 Orai. 
 22.00 „Karibų piratai. 

Numirėlio skrynia“.
 1.00 „Artimi priešai“.
 2.25 „Kruvinoji Valen-

tino naktis“.

„Vagių irštva“,  21.00, LNK
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pirmadieNis, rugsėjo 30 d. Saulė teka 7.16, leidžiasi 19.01, dienos ilgumas 11.45. 
Jaunatis. Vardadieniai: Jeronimas, Sofija, Žymantas, Bytautė, Zofija.

lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

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

linė policija 1“.
 11.10 „Komisaras 

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

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.20 Laba diena, 

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

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

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

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

lNk
 6.05 „Mano gyvenimo 

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

reindžeris“.
 9.55 „Rozenheimo 

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

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

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

1634. 
 22.30 „Nepalaužiama 

drąsa“.
 1.00 „Okupuoti“.
 1.55 „Tylos zona“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-

trai“.
 6.55 „Čipas ir Deilas 

skuba į pagalbą“.
 7.25 „Kempiniukas 

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

geriau“.
 21.00 TV3 vakaro žinios. 
 21.52 TV3 sportas. 
 21.57 TV3 orai. 
 22.00 „Kobra 11“.
 23.00 „Įstatymus 

gerbiantis pilietis“.
 1.10 „X mutantai“.
 2.00 „Rouzvudas“.
 2.50 „Imperija“.
 3.40 „Kobra 11“.
 4.30 „Naujakuriai“.
 5.00 „Svotai“. 

btv
 6.10 „Mentalistas“.
 7.05 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.25 „Kijevo operatyvinė 

grupė“.
 9.25 „Teisingumo 

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

geriausia“.
 14.50 „Kijevo operatyvinė 

grupė“.
 15.55 „Teisingumo 

agentai“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Kobra 11“.
 18.30 „Mentalistas“.
 19.30 „Mirtinas ginklas“.
 20.30 „Kvailiai šėlsta“.
 21.00 „Sakalo akis“.
 23.20 „Laukinės aistros 

2“.
 1.15 „Juodasis sąrašas“.
 2.00 „Sostų karai“.
 3.15 „Visa menanti“.

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

su V. Mačiuliu. 
 7.00 Šiandien kimba.
 8.00 „24/7“. 
 9.00 Dekonstrukcijos su 

Edmundu Jakilaičiu. 
 10.00 „Rojus“.
 11.05 „Šeimininkė“.
 12.10 „Bruto ir Neto“.
 12.40 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. R. Šir-
vinskas. 

 13.45 TV parduotuvė.
 14.00 Nauja diena. 
 14.30 Nauja diena. 

Rubrika. 
 15.00 „Šviesoforas“.
 16.00 Reporteris. 
 16.48 Sportas.
 16.58 Orai.
 17.00 2019 m. „F-1“ 

čempionato Rusijos 
GP apžvalga.

 18.00 Draugiškos 
varžybos „Sintek – 
Dzūkija“–„Grodno“.

 19.00 Žinios.
 19.25 „Tai – sportas“.
 19.35 „Laisvės keliu“.
 20.00 Žinios.
 20.25 Orai.
 20.30 Reporteris. 
 20.48 Sportas.
 20.58 Orai.
 21.00 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 22.00 „Bruto ir Neto“.
 22.30 Reporteris. 
 23.20 Sportas.
 23.25 Orai.
 23.27 Rubrika „Verslo 

genas“.
 23.30 Delfi dėmesio 

centre.
 0.00 „24/7“. 
 1.00 2019 m. „F-1“ 

čempionato Rusijos 
GP apžvalga.

 2.00 „Bruto ir Neto“.
 2.20 „Šeimininkė“.
 3.20 Reporteris. 
 4.00 Sportas.
 4.08 Orai.
 4.10 Nauja  

diena. 
 5.10 „Šviesoforas“.

lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2019. 

 7.00 Mažesnieji broliai. 
Pranciškonų kelias 
Lietuvoje. 

 7.30 „Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2“.

 7.40 „Kaimynai piratai“.
 7.55 „Šecherazada. 

Nepapasakotos 
istorijos“.

 8.20 „Pažinimo 
džiaugsmas. Bež-
džionių medicina 
– kaip gydoma 
džiunglėse“.

 8.45 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje.

 9.15 Labas rytas, 
Lietuva.

 12.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 12.15 Dokumentinė 
apybraiža „Mes 
nugalėjom“. 

 12.40 Linija, spalva, 
forma. 

 13.05 Savaitė. 
 14.00 Gimę tą pačią 

dieną. 
 14.55 Kultūringai su 

Nomeda. 
 15.40 Šimtas. Įdomioji 

tarpukario istorija. 
 15.50 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas 2“.
 16.00 „Kaimynai piratai“.
 16.15 Premjera. „44 

katės“.
 16.45 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“.
 17.10 „Keistuolė 1“.
 18.00 Kultūros diena.
 18.25 Gimę tą pačią 

dieną. 
 19.20 „Kinija: vieno 

vaiko politikos 
grimasos“.

 20.20 Šimtas. Įdomioji 
tarpukario istorija. 

 20.30 Pasaulio lengvosios 
atletikos čempio-
natas. 

 22.50 Klausimėlis. 
 23.10 Istorijos detektyvai. 
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.45 Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2019. 

 1.35 Šimtas. Įdomioji 
tarpukario istorija. 

 1.45 „Neištikimybė 
priemiestyje“.

 3.10 „Denis Kolinsas“.
 4.55 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus sąsiuvinis. 
 5.10 „Istorijos perime-

trai“.

tv1
 6.00 „Pasisvėrę ir 

laimingi“.
 6.55 „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 „Keršto gėlės“.
 18.55 „Mokytojas“.
 20.00 „Privatūs detek-

tyvai“.
 21.00 „Vyriški reikalai“.
 23.05 „Imperatorė Ki“.
 1.30 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
 3.20 „Aš gyvas“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Einšteinas“.
 8.30 „Rezidentai“.
 9.00 Autopilotas.
 9.30 „Topmodeliai“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Univeras“. 
 12.30 „Moderni šeima“.
 13.30 „Šaunioji įgula“. 
 14.30 Televitrina.
 15.00 „Einšteinas“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Univeras“.
 18.00 „Moderni šeima“.
 19.00 „Šaunioji įgula“. 
 20.00 „Rezidentai“. 
 20.30 Žinios. 
 21.00 Farai. 
 22.00 „Naša Raša“.
 23.00 „Lemtingas posūkis 

2. Aklavietė“.
 1.00 „Pėdsakai“.
 1.50 „Svieto lygintojai“.
 2.35 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“.

lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Nacionalinė ekspe-

dicija.
 7.00 Šventadienio 

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

Zita Kelmickaite. 
 9.00 „Brolių Grimų 

pasakos. Giedantis 
skambantis medis“.

 10.00 Gustavo enciklope-
dija. 

 10.30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 

 11.30 Mūsų gyvūnai. 
 12.00 Pasaulio dokumen-

tika. „Žemė žvel-
giant iš kosmoso“.

 12.55 Pasaulio doku-
mentika. „Gyvūnų 
dinastijos“.

 13.50 „Mis Marpl 6. 
Grinšo užgaida“.

 15.28 Loterija „Keno 
Loto“.

 15.30 Žinios. Orai.
 15.45 „Neužmiršti“.
 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 „Denis Kolinsas“.
 0.15 „Denis Rouzas iš 

Brodvėjaus“.
 1.40 Pasaulio dokumen-

tika. „Žemė žvel-
giant iš kosmoso“.

 2.35 Pasaulio doku-
mentika. „Gyvūnų 
dinastijos“.

 3.30 Šventadienio 
mintys. 

 4.00 Tėčio reikalai. 
 4.25 „Mis Marpl 6. 

Grinšo užgaida“.

lNk
 6.45 „Tomas ir Džeris“.
 7.15 „Broliai meškinai. 

Nuotykių ieško-
tojai“.

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

 8.10 „Berniukas Blo-
giukas“.

 8.40 „Tomo ir Džerio 
nuotykiai“.

 9.05 „Mano mama 
dinozaurė“.

 10.50 „Šnipų vaikučiai 3. 
Žaidimo pabaiga“.

 12.30 „Šarlotės voratin-
klis“.

 14.20 „Netikra vienuolė“.
 16.20 Sveikatos namai. 
 17.20 Teleloto. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 Šokio revoliucija. 
 21.40 PREMJERA. „Tylos 

zona“.
 23.30 „Akis“.

 1.20 „Persėdimas“.

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

planeta“.
 7.30 „Aladinas“.
 8.00 „Elena iš Avaloro“.
 9.00 La Maistas. 
 10.00 Pasaulis pagal 

moteris. 
 11.00 Svajonių sodai. 
 12.00 „Gerasis dino-

zauras“.
 13.50 „Princesė“.
 15.40 PREMJERA. 

„„Michelin“ žvaigž-
dutės. Virtuvės 
istorijos“.

 17.30 Visi mes žmonės. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 TV3 sportas. 
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 X Faktorius. 
 22.00 „22-oji mylia“.
 23.55 „Drugelis“.
 2.20 „Pamokslininkas su 

kulkosvaidžiu“.

btv
 6.30 Galiūnai. Mačas 

Lietuva–Latvija.
 7.30 „Muchtaro 

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 Galiūnai. Europos 

dvejetų taurė. 
 10.00 „Apvalioji planeta“.
 10.35 „Didžiausi gamtos 

žvėrys“.
 11.50 „Ekstremalūs 

išbandymai“.
 12.20 „Būk ekstremalas“.
 12.50 „Džeimio Oliverio 

daržovių patie-
kalai“.

 13.55 „Anthonis Bour-
dainas. Nepažįs-
tami kraštai“.

 14.55 „Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 15.55 „Nusikaltimų 
miestas“.

 16.30 Raudona linija. 
 17.00 Betsafe–LKL 

čempionatas. 
„CBet“–„Dzūkija“.

 19.30 „Rivjera“.
 21.35 „Juodasis sąrašas“.
 22.35 „Sostų karai“.
 0.10 „Snaiperis. Atgi-

mimas“.

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

lės-1“ čempionato 
Singapūro GP 
apžvalga.

 10.00 Šiandien kimba. 
 11.00 Atliekų kultūra. 
 11.30 „Nuostabūs 

pojūčiai“. 
 12.00 „Pagrindinis 

įtariamasis“. 
 14.00 „Pasirenkant 

likimą“.
 16.00 Žinios.
 16.28 Orai.
 16.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 17.00 Laikykitės ten. Po-

kalbiai. P. Demiko. 
 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. Vil-
činskas. 

 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 Vaidmenys. Kosto 

Smorigino jubilie-
jinis koncertas. 

 7.45 Kultūrų kryžkelė. 
Menora.

 8.00 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita. 

 8.15 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas. 

 8.30 „Pažinimo 
džiaugsmas. Bež-
džionių medicina 
– kaip gydoma 
džiunglėse“.

 9.00 Atspindžiai. 
Paveldo kolekcija.

 9.30 Euromaxx. 
 10.00 „Veidas už balso – 

Virgilijus Kęstutis 
Noreika“. 

 11.00 7 Kauno dienos.
 11.30 Linija, spalva, 

forma. 
 12.00 Lietuva mūsų 

lūpose. 
 12.30 „Pažinimo 

džiaugsmas. 
Juodosios skylės. 
paslaptys ir 
atsakymai“.

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

mintys. 
 16.30 ARTS21. 
 17.05 Vartotojų kontrolė.
 18.00 Kultūringai su 

Nomeda. 
 18.45 „Istorijos perime-

trai“.
 19.35 Dokumentinė 

apybraiža „Mes 
nugalėjom“. 

20.00 Pasaulio lengvosios 
atletikos čempio-
natas. 

 23.30 Pasaulio lengvosios 
atletikos čem-
pionatas. 20 km 
ėjimas. Moterys. 

 1.30 „Kapitono Korelio 
mandolina“.

 3.40 Duokim garo! 
 5.05 Vartotojų  

kontrolė.

tv1
 7.00 „Akloji“.
 7.30 „Pragaro katytė“.
 8.30 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

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

Anos Olson 
receptai“.

 12.30 „Džino viešnagė 
Italijoje“.

 13.00 „Laukiam svečių su 
Reičele Alen“.

 13.30 Sveikinimai.
 15.45 „Širdele mano“.
 17.45 „Akloji“.
 18.50 „Būrėja“.
 20.00 „Iliuzija“.
 21.00 „Aš gyvas“.
 22.40 „Sąžiningas 

žaidimas“.
 0.25 „Valstybės galva“.
 2.00 „Byla“.

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

kablys. 
 10.00 Praeities žvalgas. 
 10.30 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 11.00 „Vienas Tasmano 
jūroje“.

 12.00 Jokių kliūčių!
 13.00 „Nykstantis jūrų 

klajoklių pasaulis“.
 14.00 „Išlikimas“.
 15.00 „Aliaskos geležin-

keliai“.
 16.00 Iš peties.
 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 Krovinių karai.
 19.00 Amerikos talentai.
 21.00 Žinios. 
 21.45 Sportas.
 21.50 Orai. 
 22.00 PREMJERA. „Nufil-

muoti antgamtiniai 
reiškiniai“.

 23.00 „Drakono kardas“.
 1.10 Dainų dvikova.

sekmadieNis, rugsėjo 29 d. Saulė teka 7.15, leidžiasi 19.04, dienos ilgumas 
11.49. Jaunatis. Vardadieniai: Gabrielius, Mykolas, Rapolas, Kęsgailas, Kęsgailė, Michalina, Mykolė.

„Šviesoforas“,  20.30, Dzūkijos TV
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lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

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

linė policija 1“.
 11.10 „Komisaras 

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

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.20 Laba diena, 

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

Orai.
 18.00 Kas ir kodėl? 
 18.30 Klauskite daktaro. 
 19.30 (Ne)emigrantai. 
 20.25 Loterija „Keno 

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

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

Reksas“.
 0.30 Tėčio reikalai. 
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Neužmiršti. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Klauskite daktaro. 
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 Kas ir kodėl? 
 3.30 Dviračio žinios. 
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.10 „Užverbuotas“.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.10 „Ponių rojus“.

lNk
 6.05 „Mano gyvenimo 

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

reindžeris“.
 9.55 „Rozenheimo 

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

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

Lietuva. 
 17.30 „Baudžiauninkė“.
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2. 
 20.00 „Galiu rytoj“.
 21.00 „Rimti reikalai 2“.
 21.30 Žinios.
 22.20 Sportas.
 22.27 Orai.
 22.30 „Pragaras rojuje“.
 0.40 „Okupuoti“.
 1.35 „Nepalaužiama 

drąsa“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.55 „Čipas ir Deilas 
skuba į pagalbą“.

 7.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

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

geriau“.
 21.00 TV3 vakaro žinios. 
 21.52 TV3 sportas. 
 21.57 TV3 orai. 
 22.00 „Laiko polici-

ninkas“.
 0.00 „Rezidentas“.
 1.00 „X mutantai“.
 1.55 „Rouzvudas“.
 2.45 „Imperija“.
 3.35 „Rezidentas“.
 4.25 „Naujakuriai“.
 4.50 „Paskutinis žmogus 

Žemėje“.
 5.15 „Svotai“. 

btv
 6.15 „Mentalistas“.
 7.10 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.25 „Kijevo operatyvinė 

grupė“.
 9.30 „Teisingumo 

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

geriausia“.
 14.50 „Kijevo operatyvinė 

grupė“.
 15.55 „Teisingumo 

agentai“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Kobra 11“.
 18.30 „Mentalistas“.
 19.30 „Mirtinas ginklas“.
 20.30 „Kvailiai šėlsta“.
 21.00 „Absoliuti valdžia“.
 23.30 „Sakalo akis“.
 1.40 „Visa menanti“.

dzūkijos tv
 6.13 Programa.
 6.14 TV parduotuvė.
 6.30 Kaimo akademija. 
 7.00 „Pasirenkant 

likimą“.
 8.00 Reporteris. 
 8.50 Sportas.
 8.58 Orai.
 9.00 Nauja diena. 
 10.00 „Rojus“.
 11.05 „Šeimininkė“.
 12.10 „Bruto ir Neto“.
 12.40 Laikykitės ten. Po-

kalbiai. P. Demiko. 
 13.45 TV parduotuvė.
 14.00 Nauja  

diena. 
 15.00 „Šviesoforas“.
 16.00 Reporteris. 
 16.23 Sportas.
 16.30 Lietuva  

tiesiogiai. 
 16.58 Orai.
 17.00 „Meilė kaip 

mėnulis“.  

 18.00 „Geroji naujiena“. 
 18.35 „Tai – sportas“.
 19.00 Žinios.
 19.25 Orai.
 19.30 „Politiko išpa-

žintis“. 
 20.00 Žinios.
 20.25 Orai.
 20.30 Lietuva tiesiogiai. 
 20.58 Orai.
 21.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. I. Staro-
šaitė. 

 22.00 „Bruto ir Neto“.
 22.30 Reporteris. 
 23.20 Sportas.
 23.28 Orai.
 23.30 Delfi dėmesio 

centre.
 0.00 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 1.00 „Meilė kaip 

mėnulis“.
 2.00 „Bruto ir Neto“.
 2.20 „Šeimininkė“.
 3.20 Reporteris. 
 4.00 Sportas.
 4.08 Orai.
 4.10 Nauja  

diena. 
 5.10 „Šviesoforas“.

lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2019. 

 6.55 Šimtas. Įdomioji 
tarpukario istorija. 

 7.00 Kultūros diena.
 7.30 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas 2“.
 7.40 „Kaimynai piratai“.
 7.55 „44 katės“.
 8.20 „Pažinimo 

džiaugsmas. 
Juodosios skylės. 
paslaptys ir 
atsakymai“.

 8.50 „Maistas: tiesa ar 
pramanas?“.

 9.15 Labas rytas, 
Lietuva.

 12.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 12.15 Atspindžiai. 
Paveldo kolekcija.

 13.15 Kultūringai su 
Nomeda. 

 14.00 Gimę tą pačią 
dieną. 

 14.55 „Istorijos perime-
trai“.

 15.45 Pirmą kartą.
 15.50 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas 2“.
 16.00 „Kaimynai  

piratai“.
 16.15 „44 katės“.
 16.45 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“.
 17.10 „Keistuolė 1“.
 18.00 Kultūros diena.
 18.25 Gimę tą pačią 

dieną. 
 19.20 „Septintasis 

dešimtmetis. Britų 
muzikos invazija“.

 20.00 Pasaulio lengvosios 
atletikos čempio-
natas. 

 22.50 Klausimėlis.lt.
 23.05 Daiktų istorijos. 
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.

 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.45 Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2019. 

 1.40 Pirmą kartą. 
 1.45 „Mama persekio-

toja“.
 3.10 Duokim garo! 
 4.35 „Saros muzika. 

Šiuolaikinė klasika“.
 4.50 Kultūrų kryžkelė. 

Menora.
 5.05 Mano mama 

gamina geriau! 

tv1
 6.00 „Pasisvėrę ir 

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

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

Super“.
 13.50 „Saugokis meš-

kinų“.
 14.20 „Kas naujo, 

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

tyvai“.
 16.00 „Svaragini. Amžina 

draugystė“.
 17.00 „Būk su manim“.
 18.00 „Keršto gėlės“.
 18.55 „Mokytojas“.
 20.00 „Privatūs detek-

tyvai“.
 21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės XVI. 
Laukinė puota“.

 22.55 „Imperatorė Ki“.
 1.20 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
 3.05 „Vyriški reikalai“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Einšteinas“.
 8.30 „Rezidentai“. 
 9.00 Praeities žvalgas. 
 9.30 „Topmodeliai“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Univeras“. 
 12.30 „Moderni šeima“.
 13.30 „Šaunioji įgula“.
 14.30 Televitrina.
 15.00 „Einšteinas“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Univeras“.
 18.00 „Moderni šeima“.
 19.00 TIESIOGIAI. 

Europos taurės 
krepšinio rung-
tynės. Vilniaus 
„Rytas“–Krasno-
daro „Lokomotiv“.

 21.00 „Naša Raša“.
 21.45 TIESIOGIAI. 

UEFA čempionų 
lygos rungtynės. 
„Juventus“–„Bayer 
04 Leverkusen“.

 23.55 „Tironas“.
 0.55 „Pėdsakai“.
 1.40 „Svieto  

lygintojai“.
 2.25 „Dvi merginos be 

cento“.
 3.15 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“.

aNtradieNis, spalio 1 d. Saulė teka 7.18, leidžiasi 18.59, dienos ilgumas 11.41. 
Jaunatis. Vardadieniai: Emanuelis, Remigijus, Teresė, Mantas, Mintė, Benigna.

trečiadieNis, spalio 2 d. Saulė teka 7.20, leidžiasi 18.56, dienos ilgumas 
13.36. Jaunatis. Vardadieniai: Modestas, Eidvilas, Getautė.

lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

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

linė policija 2“.
 11.10 „Komisaras 

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

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.20 Laba diena, 

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

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

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.29 Loterija „Jėga“.
 21.30 Ypatingas būrys. 
 22.30 Dviračio žinios.
 23.00 „Dingę be žinios 1“.
 23.45 „Komisaras 

Reksas“.
 0.30 „Bloga mergaitė“.
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Stilius. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Klauskite daktaro. 
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 Kas ir kodėl? 
 3.30 Dviračio žinios. 
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.10 „Dingę be žinios 1“.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.10 „Ponių rojus“.

lNk
 6.05 „Mano gyvenimo 

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

reindžeris“.
 9.55 „Rozenheimo 

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

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

Lietuva. 
 17.30 „Baudžiauninkė“.
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2. 
 20.00 Šiandien. Po metų. 
 21.00 „Rimti reikalai 2“.
 21.30 Žinios.
 22.20 Sportas.
 22.27 Orai.
 22.30 „10 000 metų prieš 

Kristų“.
 0.35 „Okupuoti“.
 1.30 „Pragaras rojuje“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.55 „Čipas ir Deilas 

skuba į pagalbą“.
 7.25 „Kempiniukas 

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

geriau“.
 21.00 TV3 vakaro žinios. 
 21.52 TV3 sportas. 
 21.57 TV3 orai. 
 22.00 „Tai reiškia karą“.
 22.25 „Vikinglotto“. 
 0.00 „Rezidentas“.
 1.00 „X mutantai“.
 1.50 „Rouzvudas“.
 2.40 „Amerikiečiai“.
 3.35 „Rezidentas“.
 4.25 „Paskutinis žmogus 

Žemėje“.
 5.15 „Svotai“. 

btv
 6.15 „Mentalistas“.
 7.10 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.25 „Kijevo operatyvinė 

grupė“.
 9.30 „Teisingumo 

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

geriausia“.
 14.50 „Kijevo operatyvinė 

grupė“.
 15.50 „Teisingumo 

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

ginklas“.
 20.30 „Kvailiai šėlsta“.
 21.00 „Neatšaukiamas 

įsakymas“.
 22.55 „Absoliuti valdžia“.
 1.15 „Visa menanti“.

dzūkijos tv
 6.13 Programa.
 6.14 TV parduotuvė.
 6.30 Atliekų kultūra. 
 7.00 „Pasirenkant 

likimą“.
 8.00 Reporteris. 
 8.50 Sportas.
 8.58 Orai.
 9.00 Nauja diena. 
 10.00 „Rojus“.
 11.05 „Šeimininkė“.
 12.10 „Bruto ir Neto“.
 12.40 „Meilė kaip 

mėnulis“.
 13.45 TV parduotuvė.
 14.00  Nauja  

diena. 
 15.00 „Prokurorai“. 
 16.00 Reporteris. 
 16.23 Sportas.
 16.30 Lietuva  

tiesiogiai. 
 16.58 Orai.
 17.00 „Meilė kaip 

mėnulis“.

 18.00 „Geroji naujiena“. 
 18.35 „Politiko išpa-

žintis“.
 19.00 Žinios.
 19.15 Orai.
 19.20 „Pozicija“.
 20.00 Žinios.
 20.25 Orai.
 20.30 Lietuva tiesiogiai. 
 20.58 Orai.
 21.00 Gyvenimas. 
 22.00 „Bruto ir Neto“.
 22.30 Reporteris. 
 23.20 Sportas.
 23.28 Orai.
 23.30 Delfi dėmesio 

centre.
 0.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. I. Staro-
šaitė. 

 1.00 „Meilė kaip 
mėnulis“.

 2.00 „Bruto ir Neto“.
 2.20 „Šeimininkė“.
 3.20 Reporteris. 
 4.00 Sportas.
 4.08 Orai.
 4.10 Nauja diena.
 5.10 „Prokurorai“.

lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2019. 

 7.00 Kultūros diena.
 7.30 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas 2“.
 7.40 „Kaimynai piratai“.
 7.55 „44 katės“.
 8.20 Dokumentinė 

apybraiža „Mes 
nugalėjom“. 

 8.50 „Maistas: tiesa ar 
pramanas?“.

 9.15 Labas rytas, 
Lietuva.

 12.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 12.15 Aš – laidos vedėjas. 
 13.15 Stambiu planu. 
 14.00 Gimę tą pačią 

dieną. 
 14.55 „Septintasis 

dešimtmetis. Britų 
muzikos invazija“.

 15.35 Klausimėlis. 
 15.50 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas 2“.
 16.00 „Kaimynai  

piratai“.
 16.15 „44 katės“.
 16.45 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“.
 17.10 „Keistuolė 1“.
 18.00 Kultūros diena.
 18.25 Gimę tą pačią 

dieną. 
 19.20 „Sporto galia. Tour 

du Faso – svar-
biausios dviračių 
lenktynės Afrikoje“.

 19.50 Šimtas. Trumpos 
istorijos apie dvi 
Lietuvas. 

 20.00 Pasaulio lengvosios 
atletikos čempio-
natas. 

 23.10 Nacionalinė ekspe-
dicija. 

 24.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 Dabar  
pasaulyje. 

 0.45 Visagino Country 

2015. 
 1.35 Šimtas. Trumpos 

istorijos apie dvi 
Lietuvas. 

 1.45 „Persekiotojų 
klubas“.

 3.10 Koncertas. Karmen 
fantazija. 

 4.45 Pirmą kartą.
 4.50 Kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 5.05 Klauskite daktaro. 

tv1
 6.00 „Pasisvėrę ir 

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

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

Super“.
 13.50 „Saugokis meš-

kinų“.
 14.20 „Kas naujo, 

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

tyvai“.
 16.00 „Svaragini. Amžina 

draugystė“.
 17.00 „Būk su manim“.
 18.00 „Keršto gėlės“.
 18.55 „Mokytojas“.
 20.00 „Privatūs detek-

tyvai“.
 21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės XVI. 
Aeroklubas“.

 22.55 „Imperatorė Ki“.
 1.20 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
 3.10 „Midsomerio 

žmogžudystės XVI. 
Laukinė puota“.  

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Einšteinas“.
 8.30 „Rezidentai“.
 9.00 Statybų gidas. 
 9.30 „Topmodeliai“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Univeras“. 
 12.30 „Moderni šeima“.
 13.30 „Dvi merginos be 

cento“.
 14.30 Televitrina.
 15.00 „Einšteinas“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Univeras“. 
 18.00 „Moderni  

šeima“.
 19.00 „Šaunioji įgula“. 
 20.00 „Rezidentai“. 
 20.30 Žinios. 
 20.58 Orai. 
 21.00 „Naša Raša“.
 21.45 TIESIOGIAI. 

UEFA čempionų 
lygos rungtynės. 
„Liverpool FC“–„FC 
Salzburg“.

 0.00 „Tironas“.
 1.00 „Pėdsakai“.
 1.40 „Svieto  

lygintojai“.
 2.30 „Dvi merginos be 

cento“.
 3.25 „Moterų lyga. 

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

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

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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

Savadarbį motobloką su  •plūgu. Tel. 8 658 18636.

Priekabą gyvuliams vežti  •(lengvajam automobiliui).  
Tel. 8 646 62166.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

„Opel Zafira“ (važiuojantis).   •Tel. 8 606 57346. 

GYVULIAI

Antis. Tel. 8 602 13722. •
Mėsinį bekoną.   •Tel. 8 656 68604.

Kiaulę (daugiau nei 200  •kg), kaina 1,2 Eur/kg. 11 avių 
bandą, kaina 600 Eur.  
Tel. 8 675 73103.

Ėringas avis.   •Tel. 8 642 07624.

AUGALAI

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

Kviečius, kvietrugius, avižas.   •Tel. 8 646 17865.

Maistines bulves, kaina  •0,28 Eur/kg. Pašarines bulves, 
kaina 0,07 Eur/kg. Galime 
atvežti ir išrašyti sąskaitą.  
Tel. 8 606 78019.

Maistines bulves.   •Tel. 8 601 22865.

Maistines bulves.   •Tel. 8 687 24528.

Maistines bulves.   •Tel. 8 602 13722.

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

Šviežios „Vineta“ veislės  •bulvės. Pristatome į namus.  
Tel. 8 626 77788. 

KITI

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

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.

Elektrinį kreizą su obliumi.  •Tel. 8 646 62166.

Akselinę.   •Tel. 8 602 13722.

Ketinius radiatorius.   •Tel. 8 614 56206.

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

Naudotą žoliapjovę.   •Tel. 8 688 11982. 

Pigiai labradorito akmens  •plokštes iš Ukrainos Lazdi-
juose. Tel. (8 318) 52156 (po 
darbo valandų ir savaitgaliais).

PERKA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

Žemę.   •Tel.: 8 688 80688.

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

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

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

Brangiai PERKAME miškus  •visoje Lietuvoje. Atsiskaitome 
iš karto. Tel. 8 699 29992. 

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

Ekskavatoriaus kompresorių  •„Dragline“. Tel. 8 658 18636.

MTZ 50 naudotą padangą.   •Tel. 8 675 73103.

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

Techniškai tvarkingą  •automobilį iki 600 Eur. Siūlyti 
įvairius variantus.  
Tel. 8 682 03736.

Lengvąjį automobilį arba  •mikroautobusą, pagamintą nuo 
1985 m. Gali būti techniškai ne-
tvarkingas, daužtas, nevažiuo-
jantis. Siūlyti įvairius variantus.  
Tel. 8 687 89742.

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

PARDUODA
beržines ir juodalksnio 

malkas.
Atvežame.

Užsakymai priimami

8 688 80175.

Sodybą Kučiūnų k., Lazdijų r.  •(120 kv. m, medinis gyvenama-
sis namas su ūkiniais pastatais, 
85 a sklypas, iki namo asfaltuo-
tas privažiavimas).  
Tel. 8 606 06001.

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

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

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

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

komunikacijos), kaina 
20 000 Eur.  
Tel. 8 686 70841. 

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

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

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

brangiai perka.
karves, jaučius, telyčias. 

Tvarko subsidijas.  
Atsiskaito iš karto. 

Moka 6–21 proc. 
Sveria, pasiima. 

Tel.: 8 613 79515, 
8 620 35000,
8 614 44299. 

„Sūduvos galvijai“

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

Ulonų g. 16, Alytus 
(„Dainava“)

Tel. 8 683 76442

Rulonavimas. Šienainio 
gamyba.

Tel. 8 688 80688.

PARDUODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

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.

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 dokumentai 
tvarkingi, neįkeistas, miesto 
komunikacijos (išskyrus dujas), 
gatvė įtraukta į miesto plėtros 
projektą), kaina 1 000 Eur/a, 
galima derėtis.  
Tel. 8 677 78572.

VANTOS.

Įvairioms pirtims. 
Įvairiems vanojimams. 

Didesnį kiekį galiu atvežti. 
Kviečiu susipažinti su 

lietuviškos pirties 
tradicijomis ir ritualais.

Tel. 8 633 59539. 

Miško 
paslaugos..

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

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

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

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 tolimes-
niam auginimui. Taip pat pieni-
nes melžiamas karves arba visą 
bandą.  
Tel. 8 625 93679. 

KITI

Naudotą pianiną.   •Tel. 8 659 60507.

Metalo laužo supirkimas:  •juodojo metalo laužas – 130–
150 Eur/t, skarda – 100–120 
Eur/t. Didesnį kiekį pasiimame 
patys. Ežero g. 39, Lazdijai. 
Svėrimo paslaugos iki 60 t.  
Darbo laikas  
I–V 8.00–16.00 val.,  
VI 8.00–12.00.  
Tel. 8 698 30902.

DARBAS
SIŪLO

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

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

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

NUOMA
SIŪLO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nuomoju betono maišyklę.   •Tel. 8 614 56206.

IEŠKO

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

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

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

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

Išsinuomočiau žemės Šven- •težerio sen. Laiku moku sutartą 
nuomos mokestį.  
Tel. 8 671 50589.

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

PASLAUGOS
Karštuoju būdu restauruoja- •me vonias. Dengiame impor-

tinėmis medžiagomis. Spalvų 
įvairovė, garantija. Darbo 
patirtis 27 metai.  
Tel. 8 617 78494,  
8 636 79331.

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

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

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

Domo EmigrantES (itaLiJa) 
rugsėjo 28 d. 18 val. alytaus kultūros ir  

komunikacijos centre

Informuojame, kad  2019-10-08 9.30 val. bus atliekami žemės 
sklypo, kurio kadastrinis Nr. 5945/0003:15, esančio Burakavo k., 
Šventežerio sen., Lazdijų r. sav., kadastriniai matavimai. Sklypas 
ribojasi su žemės sklypu, kurio kadastrinis Nr. 5945/0003:141, 
kviečiame dalyvauti žemės sklypo savininkus matavime. Darbus 
atliks matininkas Norgaudas Pilvinis (kvalifikacijos pažymėjimo 
Nr. 2M-M-2008). Smulkesnė informacija el. paštu, kurio adresas 
geo.lazdijai@gmail.com arba tel. 8 680 83000.
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Firma brangiai perka 
veršelius ir didelius 
mėsinius galvijus. 
moka 6 ir 21 proc..

Tel. 8 634 23551. 

A. KAšAlyno PĮ teiKiA

gyvulių 
sėKlinimo 

PAslAugAs...

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

SUPErKa visų modelių 
aUtomoBiLiUS, miKroaUtoBUSUS, 
SUnKvEŽimiUS, tinkamus eksploatuoti ir 
su defektais, jų kėbulus. Išrašome sunaikinimo 

(utilizacijos) dokumentus.

 tel.: 8 684 26629, 
         8 640 23333.

PERKA žemę. 
Tel. 8 688 80688.

Tel. 8 684 95050.  

Veršelių 
supirkimas. 

VERŠELIŲ 
SUPIRKIMAS.

Tel. 8 684 95050.

GALVIJŲ 
SUPIRKIMAS.
Tel.: 8 682 49384, 

8 686 98223.

PeRKA miŠKą 
sU Žeme iR iŠKiRsTi .
Darome miškotvarkos 

projektus 
Teikiame miškovežio  

paslaugas..
UAB „VyTKeRTA“, 

Varpilės g. 4, 
senoji Varėna

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

PERKAME
MIŠKĄ

Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.

Tel. 8 625 93 679

BRANGIAI PERKAME ĮVAIRIUS
ARKLIUS, JAUČIUS, 
TELYČIAS, KARVES.

perka pienu girdomus 
veršelius. 

Moka 6 ir 21 proc. 

UAB „Galvijų eksportas“

Tel. 8 612 34503. 

• Topografiniai ir 
geodeziniai matavimai, 

• žemės sklypų 
formavimo ir 

pertvarkymo projektai, 
• detaliųjų planų rengimas

Naujoji g. 56, alytus
tel. : 8 678 41222, 

8 655 26922
el. p. : geodezinis@gmail. com, 

 info@ntkarolis. lt, 
www. ntkarolis. lt

Naujose patalpose

Perkame mišką su 
žeme ir išsikirsti.
 atLiEKamE:
– miško valymo, 

retinimo, sanitarinius 
kirtimus.

– medienos ištraukimo  
darbus.

– miško sodinimo ir  
priežiūros darbus.

 
Tel. 8 688 80175

Vytauto g. 16, Seirijai, 
Lazdijų r.

El. p. uabloginta@gmail.com

Kviečiame registruotis į 
vairavimo kursus

Kalvarijoje organizuojami
mokymai: 

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

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

Dėmesio!

ilgastrėliu ekskavatoriu-
mi pigiai, greitai ir kokybiškai 

kasame, valome ir giliname 
tvenkinius. Formuojame šlaitą, 

išlyginame žemes. Patariame dėl 
kasimo darbų.

Tel. 8 652 50282.

PERKAME
MIŠKĄ

Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.

Tel. 8 625 93 679

BRANGIAI PERKAME ĮVAIRIUS
ARKLIUS, JAUČIUS, 
TELYČIAS, KARVES.

Perkame 
miŠKĄ.

su žeme 
ir iškirsti. 

Tel. 8 682 61641
www.Superkamišką.lt

PeRKAme miŠKą 
didžiausiomis kainomis  

Lietuvoje. 
Mokame avansus. 

Atsiskaitome iškarto. 

TeL. 8 605 44445

UaB „rividė“  
parduoda ir pristato:

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

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

• Medžio briketus.
• Durpių briketus didmai-

šiuose (sveriame kliento kie-
me).

• Medžio granules (serti-
fikuotos).

Tel. 8 652 71212.

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

Tel. 8 650 54363.

• Stacionarių ir nešiojamųjų kompiuterių 
remontas

• Kompiuterių programinės įrangos 
tvarkymas

• Navigacijų naujinimas

• Kompiuterinių tinklų projektavimas ir 
tvarkymas

• Vaizdo stebėjimo sistemų diegimas

• Įmonių ir organizacijų kompiuterinės 
technikos priežiūra

• Kompiuterių ir projektorių nuoma

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

MALKOS, MALKOS, 
MALKOS,

pagal pageidavimus:  
skaldytos, pjautos, rąstais, 

beržinės, alksninės, 
pušinės, drebulinės, 

ąžuolinės, 
eglinės, atraižos. 

Vežame mažais kiekiais.
TEL. 8 657 88458.

Norgaudas Pilvinis atlieka 
geodezinius (kadastrinius) 

matavimus
Tel. 8 680 83000.

ĮMONĖ SUPERKA 
KARVES, BULIUS ir TELYČIAS

AB „Krekenavos agrofirma“
supirkimo kainomis.

Sveria vietoje. Moka 6 ir 21 proc. PVM. 

Pasiima savo transportu. Atsiskaito iš karto.

Tel.: 8 685 86131, 8 698 28063.

Parduoda 13 a namų 
valdos sklypą margirio g. 3, 

miklusėnų k., Alytaus r.

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

Tel. 8 682 60899.


