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Lazdijų seniūną rinko Vilniuje

K
ol parlamentarai 
ir savivaldos at-
stovai diskutuo-
ja apie tiesio-
ginius seniūnų 
rinkimus, nuo 

šių metų pradžios įsigaliojo tvar-
ka, jog pirminė seniūnų atranka 
vyksta ne savivaldybėse, kur yra 
konkreti seniūnija, kaip būdavo 
anksčiau, bet sostinėje, Valstybės 
tarnybos departamente. 

Posto siekė keturi 
kandidatai
Jau labai greitai turi paaiškėti, kas 
ateinantiems penkeriems metams 
stos prie Lazdijų seniūnijos vairo. 
Ilgamečiam seniūnui Sigitui Ar-
bačiauskui šią vasarą pasitraukus 
į pensiją, Lazdijų rajono savival-
dybės administracijos direktorė 
Ilona Šaparauskienė vyko į Vilnių 
rinkti seniūnijai naujo vedlio. 

Pagal naująją tvarką, per pen-
kias darbo dienas rajono savival-
dybė turėjo sulaukti oficialaus 
protokolo iš Valstybės tarnybos 
departamento apie rinkimų į 
Lazdijų seniūno vietą rezultatus. 
Tuomet administracijos direktorei 
I. Šaparauskienei, tiesioginei se-

niūnų darbdavei, reikės apsispręs-
ti, kas toliau vadovaus Lazdijų 
seniūnijai. 

Varžytis dėl šios darbo vietos 
buvo užsiregistravę keturi preten-
dentai. Redakcijos žiniomis, tai 
viešojo administravimo specia-
listė Rita Liaukevičienė, Darbo 
partijos Lazdijų skyriaus vienas iš 
lyderių Arūnas Bacevičius, aplin-
kosaugininkas Donatas Račkaus-
kas ir veterinarijos specialistas 
Aidas Simanynas.  

Kandidatai pagal nustatytą 
tvarką ir metodiką buvo apklausti 
Valstybės tarnybos departamen-
te, ši institucija teikia išsirinkti 
Lazdijų rajono savivaldybei vie-
ną iš dviejų geriausiai įvertintų. 
Tada galutinį žodį tars darbda-
vys – Lazdijų rajono savivaldybės 
administracijos direktorė.

Liko du Pretendentai
Pasirinktasis kandidatas seniūnu 
galės pradėti dirbti tik po Spe-
cialiųjų tyrimų tarnybos patvir-
tinimo.  

Taigi, rinkdama Lazdijų seniūną 
rajono savivaldybė išbandė naują 
tvarką, įsigaliojusią nuo šių metų 

Mieli Lazdijų rajono mokytojai
„Nulipdyti gražią skulptūrą ir įkvėpti jai 

gyvybę - kilnu, bet išugdyti jauną protą, savaip 
subrandinti jauną sielą ir įkvėpti tiesos jausmą 

- dar kilniau.“ (V. Hugo)

Nuoširdžiai sveikinu Jus Tarptautinės 
mokytojų dienos proga! Tegul Jūsų nuoširdus 
darbas, neišblėstantis noras dalintis žiniomis 
skatina jaunąją kartą drąsiai žengti mokslo 
keliu. Jūs ugdote jauną žmogų ne tik mūsų 

rajono, bet ir mūsų šalies ateičiai.
Būkite žinių šaltiniais ir vertybių  

puoselėtojais!
Tarybos narys Artūras Margelis

Atrinko D. Račkauską ir A. Simanyną. Kurį pasirinks direktorė?

Kandidatas užimti seniūno pareigas Donatas Račkauskas.
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savaitės komentaras  
Daiktai, panašūs į knygas, neretai neturi nieko bendro su literatūra

Algimantas Mikelionis
Juokaujama, kad knygas dabar 
rašo visi. Na, ne visi, bet dalis 
tiesos šiame posakyje nemaža. 
Bet čia nieko blogo, tegul sau 
rašo – rinka, o tiksliau, leidyklos 
atskirs grūdus nuo pelų ir sudė-
lios visus taškus ant i. Tik visa 
bėda, kad ne visi, paimantys į 
rankas plunksną, realiai suvokia 
savo galimybes. Juk rašyti gali 
visi, bet parašyti ką nors ver-
tingesnio – toli gražu. Patartina 
parašius rankraštį nunešti į bent 
kiek garsesnę leidyklą Vilniuje ar 
nors Kaune. Jeigu joje perskaitę 
jūsų rankraštį nutars išleisti kny-
gą ir sumokės honorarą, tai jau 
nemenka dalis sėkmės. Tai bus 
aiškus ženklas, kad jūsų rašoma 
literatūra įvertinta profesionalų ir 
jūs parašėte tikrą knygą. Žinoma, 
po knygos išleidimo dar lauks 
literatūros kritikų ir skaitytojų 
verdiktas.

Dabar bet kuriame pasaulio 
kampelyje išleidžiama bent kiek 
vertingesnė knyga pasiekia Lie-
tuvą ir išverčiama į mūsų kalbą. 
Reikėtų paminėti ir sovietmečiu 

kūrusius rašytojus Lietuvoje. Tuo 
metu iš šios profesijos galėjo pra-
gyventi nemažai rašytojų, bet... 
už tai turėjo nusilenkti raudonie-
siems stabams. Prozininkų kūry-
ba praeidavo griežtą cenzūrą ir 
turėjo atspindėti sovietinės liau-
dies godas, nūdieną ir lūkesčius. 
Poetai kurpė eilėraščius Stalinui, 
Leninui ir šviesiam komunizmo 
rytojui. O rašytojai, kurie niekam 
netarnavo ir nebučiavo rankos 
bei nesiruošė prisitaikyti, rašė „į 
stalčių“ arba kaupė gyvenimišką 
patirtį, kuri vėliau buvo aprašyta 
jų kūryboje.

Atkūrus nepriklausomybę ir at-
gavus laisvę, pirmiausiai gavome 
ilgai lauktą galimybę perskai-
tyti užsienio rašytojų šedevrus, 
taip pat pasipylė neišprievartauti 
Lietuvos rašytojų kūriniai. Da-
bar įžengus į bent kiek didesnį 
knygyną net galva sukasi nuo 
pasiūlymų gausos. Prie aukštų 
ir plačių grožinės literatūros 
lentynų dar rikiuojasi gausybė 
įvairiausių sričių knygų. Pasi-
rinkimas tiesiog nuostabus, bet 
norint įsigyti viską, kas domina, 
reikia ne tik plačiai atverti pi-
niginę, bet ir turėti laiko viską 
perskaityti. Vis dėlto teisybės 
dėlei reikia pabrėžti, kad nors 
knygos gana brangios, bet tikrai 
yra už ką mokėti – išleidžiamos 
knygos yra visomis prasmėmis 
tiesiog puikios kokybės, o tai jau 
konkurencijos tarp leidyklų re-
zultatas. Žinoma, yra bibliotekos, 

bet jos gauna toli gražu ne visas 
išleidžiamas knygas, be to, kai 
kurie žmonės nori turėti savo bi-
blioteką, nes tai pats didžiausias 
turtas, esantis namuose. Pastarie-
siems galima pasiūlyti išeitį. Net 
labai vertingos knygos po kurio 
laiko didžiuosiuose knygynuose 
atpiginamos arba jas galima įsi-
gyti leidyklų knygynuose, kur 
nėra antkainio. Nereikia pamiršti 
ir Tarptautinės Vilniaus knygų 
mugės, nes čia įvairių leidyklų 
knygos parduodamos pigiausiai. 
Galima visus metus sudarinėti 
norimų įsigyti knygų sąrašą, o 
per minėtą renginį jas įsigyti taip 
sutaupant tikrai nemažą sumą.

Pastaruoju metu pastebimas ti-
krai nesveikintinas reiškinys, kai 
žmonės, visą gyvenimą neturėję 
nieko bendro su rašymu, išėję į 
pensiją pradeda rašyti. Na, juk 
neuždrausi. Galima rašyti die-
noraštį ar laiškus, bet tokie tipai 
vieną gražią dieną ima ir užsima-
no išleisti knygą! Surenka visas 
santaupas, prašo, kad giminės 
ar kas nors kitas paremtų, ir pa-
galiau sulaukia knygos su savo 
vardu ir pavarde ant viršelio. Net 
nutaria ją pardavinėti, kai rimti 
skaitytojai jos už ačiū neimtų! 
Arba net literatūros renginiuose 
lipa ant scenos ir skaito jos ištrau-
kas... Kaip sakė vienos garsiausių 
ir prestižinės Lietuvos leidyklos 
darbuotoja, jie tiesiog užverčiami 
pensininkų rankraščiais. Paklaus-
ta, kiek iš tūkstančio pastarųjų 

išleidžiama knygų, atsakė, jog... 
nė vienos. Todėl liūdna žiūrėti, 
kaip senjorai ir visokie net men-
kiausio talento neturintys tipai 
leidžia knygas už savo lėšas, ku-
rios iš karto tampa niekam vertu 
šlamštu. Juk gerai pagalvojus 
gyvenime yra tiek daug įdomių 
užsiėmimų, tad kam veltui ga-
dinti popierių ir be jokio reikalo 

gaišti brangų laiką? Gal geriau 
vietoj tuščiai leidžiamo laiko 
kažką neaiškaus ir nevertingo 
peckiojant ar už savo santaupas 
leidžiant knygas, kurios neturi 
nieko bendro su literatūra, paim-
ti į rankas tikro rašytojo – savo 
srities meistro – knygą ir leisti 
laiką prasmingai besimėgaujant 
aukščiausio lygio literatūra.•

Adomo Žilinsko piešinys.

Apsilankę šventėje „Po bulviakasio“ liko sotūs ir pilni įspūdžių

Būdviečio laisvalaikio salėje susirinkta į renginį „Po bulviakasio“.

Dineta Babarskienė
Kai kaime pakutena šner-
ves kartokas deginamų 
bulvienojų dūmelio dvelks-
mas, žinok, tuoj prasidės 
bulviakasis. Anot Būdvie-
čio gyventojų, bulviakasis 
paprastai prasideda po 
Šv. Kryžiaus atlaidų, po 
rugsėjo 14 dienos. Ir tada 
visas kaimas tarsi atgy-
ja, čia suvažiuoja vaikai, 
anūkai, giminės iš miesto. 
Tinginiauti per bulviakasį 
nevalia nė vienam: nei ma-
žam, nei dideliam. Bulvės 
renkamos atidžiai – sten-
giamasi nepalikti. O išlietą 
talkininkų prakaitą atper-
ka gardžios vaišės. Taip 
jau nuo seno priimta. 

O po darbingo bulviakasio  ir 
pasilinksminti, anot kaimo žmo-
nelių, ne griekas. Tad Būdviečio 
laisvalaikio salėje susirinkta į 
renginį „Po bulviakasio“. Ren-
ginio dalyviai prisiminė bulvia-
kasio tradicijas, skanavo valgius, 
dainavo, žaidė žaidimus, žiūrėjo 
Lazdijų kultūros centro Dumblio 
laisvalaikio salės mėgėjų teatro 
„Seklyčia“ (rež. D. Uzdilienė) 
komediją „Neįprasta dovana“. 
Renginio vedėja Zina Barkaus-
kienė neslėpė gerų emocijų po 
spektaklio dėkodama teatro tru-

pės nariams už gerą humoro dozę. 
„Po bulviakasio kaip tik“, – jai 
pritarė ir susirinkusieji. 

ir nuovargio kaiP nebūta
Ir bulvės „kastos“ čia pat, salėje, 
linksmai sau bežaidžiant pasku-
tinės surinktos. „Renkam bulves 
palengva, pirmyn vaga. Štai bul-
viakasis atėjo, visi lekiam kaip 
pašėlę“, – su daina bulves kasė 
Būdviečio gyventojai. Rinko bul-
ves užrištomis akimis, tad juoko 
netrūko. O dargi skubėta. „Lekiam 
greitai mes į galą, matom ten nu-
krautą stalą“, – dainavo susirin-
kę talkininkai. Ir išties Būdviečio 
laisvalaikio salėje vaišės kaip po 
tikro bulviakasio.  Juk, ko gero, 
nė vienas neįsivaizduojame savo 
stalo be patiekalų iš bulvių. Virtos, 
keptos, tarkuotos, grūstos bei ki-
tokiais būdais paruoštos, kasdien 
ir per šventes patiekiamos bulvės 
– antroji  duona. „Jei duonos ir 
bulvių turi, badu nemirsi“, – sa-
kydavo senoliai. Būdviečio šei-
mininkės ragino valgyti iki soties, 
mat kaimiško kugelio ir cepelinų 
buvo prigaminta tiek, kad visiems 
užteko, dar ir liko. „Namo neiš-
eisite, kol visko nesuvalgysite“, 
– „gąsdino“ renginio vedėja Zina 
Barkauskienė. Birutė Šaudienė, 
Marytė Kaleininkienė ir Lina 
Jonuškienė pasistengė, kad po 
bulviakasio susirinkusieji alkani 

neliktų. Anot jų, būtų didelė gėda 
po bulviakasio nesusėsti prie ben-
dro stalo. Nuo seno priprasta, kad 
po bulviakasio pavakaroti tiesiog 
privalu. „Anksčiau ne traktorius 
bulves kratė, o arkliukas arė, kaps-

tėme, rinkome, bet kaip smagu 
buvo, visa giminė susirinkdavo, 
o paskui prie stalo susėsdavo“, – 
prisiminė bulviakasius senjoros. 
O kur vaišės, ten ir juokas, o jei 
dar akordeonas po ranka, tai ir 

daina pasigirsta... Taip ir Būdvie-
tyje. „Bulvės nukastos, rūsiuose 
supiltos. Geros šiemet, tikrai ne-
pritrūks“, – pasidžiaugė Būdviečio 
gyventojai. Pasimėgauta gardžiais 

Nukelta į 4 psl. » 
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Angelams sargams apdovanojimai už tarnybą
Vaidotas Morkūnas   
Vakar policijos profesi-
nė šventė – Angelų sargų 
diena – Lazdijų policijos 
komisariato salėje buvo 
pažymėta kiek kitaip 
negu anksčiau. Nekalbėta 
apie policijos komisari-
ato pasiektus rezultatus, 
ikiteisminius tyrimus bei 
kitus darbo rodiklius, o 
skambėjo muzika, sveikini-
mai, buvo teikiami apdova-
nojimai ir galima buvo su 
pareigūnais padiskutuoti 
prie kavos puodelio. 

Policijos dienos minėjimas prasi-
dėjo Lazdijų bažnyčioje, kur buvo 
aukojamos Mišios už policijos 
pareigūnus bei jų kilnią misiją. 
Po Mišių policijos pareigūnai su-
sirinko į rajono policijos komisa-
riato salę. Pasveikinti pareigūnų 
atvyko daug garbingų svečių – 
rajono merė Ausma Miškinienė 
su rajono savivaldybės adminis-
tracijos direktoriaus pavaduotoju 
Sauliumi Petrausku, Seimo narys 
Zenonas Streikus, jo padėjėjas 
Valdas Vabuolas, Alytaus vyriau-
siojo policijos komisariato virši-
ninko pavaduotojas Raimundas 
Jaciunskas, Valstybinės miškų 
urėdijos Veisiejų padalinio va-
dovas Zenonas Naujokas, rajono 
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 
viršininkas Raimundas Bokmota, 
Seinų policijos komisariato at-
stovai iš Lenkijos, prokuratūros 
darbuotojai, rajono seniūnijų se-
niūnai bei bendruomenių atstovai. 
Minėjimas prasidėjo Lazdijų kul-
tūros centro solistų atliekamomis 

dainomis. Po jų kalbėjęs rajono 
policijos komisariato viršininkas 
Vidmantas  Kondrackis sveikino 
susirinkusius pareigūnus policijos 
dienos proga teigdamas, kad šią 
dieną nėra svarbūs skaičiai, pro-
tokolai, bylos, o svarbu žmogus, 
jo saugumas. Palinkėjo pareigū-
nams sėkmės atliekant kasdie-
ninę kilnią pareigą – ginti, sau-
goti padėti. Alytaus vyriausiojo 
policijos komisariato viršininko 
pavaduotojas R. Jaciunskas sakė, 
kad šią dieną kiekvienas poli-
cijos pareigūnas turi pagalvoti 
apie savo pasirinkimą, pareigūnų 
garbę ir pareigą bei atsakomybę. 
„Nesvarbu reitingai, o žmonių 
nuomonė apie mūsų darbą, pa-
sitikėjimas mumis. Džiugu, kad 
jis auga. Dabar į atsilaisvinusią 
policijos pareigūnų vietą preten-
duoja net 5 kandidatai. Būkite 
stiprūs ir vieningi“, – linkėjo 
pareigūnams vienas iš policijos 
vadovų. Vėliau Alytaus apskrities 
vyriausiojo policijos komisariato 
viršininko pavaduotojas padėkos 
raštais už nepriekaištingą tarny-
bą apdovanojo rajono policijos 
komisariato pareigūnus Justiną 
Vaišnį, Šarūną Pacukonį, Marių 
Kirvelevičių, Arminą Margelį ir 
Tomą Kalinauską. 

Rajono merė A. Miškinienė 
dėkodama pareigūnams už dar-
bą linkėjo kantrybės, drąsos ir 
pasiaukojimo ir prašė daugiau pa-
dėti rajono gyventojams. Rajono 
savivaldybės garbės raštais merė 
apdovanojo pareigūnus Virginijų 
Pilecką, Kęstutį Sadauską, Euge-
nijų Sušinską, Renatą Ribinskie-
nę, Dovilę Pauliukonytę. 

Seimo narys Z. Streikus teigė, 
kad viena iš svarbiausių policijos 
pareigūnų užduočių užtikrinti ra-
jono gyventojams saugumą: „Jūs 
matote daug negražių dalykų, to-
dėl linkiu jums išlaikyti lygsvarą 
tarp profesinio ir asmeninio gy-
venimo, kad jūsų šeimose būtų 
darna.“ Seimo narys dovaną – ku-
prinę bei kamuolį – įteikė dirban-
čiai su jaunimu pareigūnei Ugnei 
Kalinauskienei. Valstybinės miškų 
urėdijos Veisiejų padalinio vado-
vas Zenonas Naujokas sakė, kad 
miškininkai su policija irgi turi 
daug bendro, be to, dar pavasarį 
sodino mišką. „Ir dėl ornitologi-
jos mes turime bendrų siekių, nes 
policijos pareigūnai gaudo erelius, 

dar anksčiau vadinamus gaidelius, 
todėl aš noriu įteikti policijos pa-
reigūnams knygą apie gamtą ir 
paukščius, kad jie labiau įsigilintų 
į jų gyvenimą“, – pusiau juokais, 
pusiau rimtai sakė miškininkams 
vadovaujantis Z. Naujokas. 

Pareigūnus sveikino rajono 
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 
viršininkas R. Bokmota, Krašto 
apsaugos  savanoriškų pajėgų 
Dainavos apygardos pirmosios 
rinktinės 108 kuopos vadas Rokas 
Čepononis, buvęs rajono policijos 
komisariato viršininkas V. Vabuo-
las bei Seinų policijos komisari-
ato atstovai iš Lenkijos. 

Šioje šventėje policijos pareigū-
nai už glaudų bendradarbiavimą 

su policija apdovanojo Šventeže-
rio seniūnę Aldoną Burbienę bei 
Kapčiamiesčio seniūną Vidmantą 
Dambrauską bei aktyviausią poli-
cijos rėmėją Arūną Eimanavičių. 
Taip pat už pilietišką poelgį ap-
dovanota Inesa Giedaitė. Radusi 
moters pamestą piniginę gatvėje 
ją atnešė į policiją, o pareigūnai 
ją atidavė savininkei. Atgavusi 
piniginę su visu turiniu moteris 
širdingai dėkojo ir radusiajai, ir 
policijos pareigūnams.  

Po oficialiosios dalies šventėje 
dalyvavę pareigūnai bei kiti ra-
jono bendruomenių atstovai dar 
neišsiskirstė   ir prie kavos puode-
lio diskutavo įvairiais visuomenei 
aktualiais klausimais.•

Angelų sargų dienos minėjime skambėjo muzika, liejosi sveikinimai, garavo kava.

Reforma veterinarų vadui nežada nieko gera 
Valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos 
Lazdijų teritoriniame 
skyriuje – nerimo dienos.  
Dėl prasidėjusios tarnybos 
reorganizacijos keičiasi 
Lazdijų skyriaus pavaldu-
mas ir vadovavimo  princi-
pai. Panašu, jog dabartinis 
Lazdijų tarnybos vadovas 
Auridas Marcinkus turės 
pasirinkti,  kaip elgtis 
toliau – likti  paprastu dar-
buotoju ar keisti darbą. 

Apie reformą, jos tikslus ir su ja 
susijusias personalijų permainas 
kalbamės su Valstybinės maisto 
ir veterinarijos tarnybos Per-
sonalo skyriaus vedėja Jurgita 
Rimkiene.

 – Gerbiama vedėja, ar vyks-
ta tarnybos reorganizacija? Jei 
taip, tai kokia jos esmė?

– Šiuo metu Valstybinėje 
maisto ir veterinarijos tarnyboje 
(toliau – VMVT), vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos Vyriau-
sybės 2019 m. balandžio 30 d. 
nutarimu Nr. 444 „Dėl Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2010 m. 
gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 1743 
„Dėl Valstybinės maisto ir veteri-
narijos  tarnybos administracijos 
struktūros patvirtinimo“ pakeiti-

mo“, įgyvendinami struktūriniai  
pokyčiai VMVT teritoriniuose 
padaliniuose.

– Kaip ši reorganizacija palies 
tarnybos padalinius provinci-
joje?

– Šiais procesais siekiama už-
tikrinti efektyvesnį valstybinės 
maisto ir veterinarinės kontro-
lės organizavimą, racionalesnį 
finansinių ir žmogiškųjų išteklių 
valdymą. Struktūriniai pokyčiai  
neišvengiami, nes valstybinės 
institucijos privalo reaguoti ir 
peržiūrėti savo veiklos procesus, 
atsižvelgdamos į besikeičiančius 
verslo ir vartotojų lūkesčius ir 
poreikius, iškylančius naujus 
iššūkius gyvūnų gerovės, gyvū-
nų užkrečiamųjų ligų plitimo ir 
maisto saugos srityse.

– Ar Lazdijuose neliks tarny-
bos poskyrio? Jei taip,  tai kas 
rūpinsis maisto ir veterinarijos 
reikalais Lazdijuose?

– Atkreiptinas dėmesys, kad 
teritoriniai VMVT padaliniai nėra 
panaikinami – šiuo metu  esantys  
52 teritoriniai padaliniai (skyriai) 
administraciniu principu yra su-
jungiami į 10 stambesnių  vienetų 
(departamentų). Departamentai 
bus atsakingi už jų administraci-
nėje teritorijoje esančių 33 (įskai-

tant ir Lazdijų VMVT)  VMVT 
teritorinių skyrių veiklos admi-
nistravimą. Dar 9 šiuo metu 
veikiantys teritoriniai padaliniai 
atskirose savivaldybėse struktūri-
niais padaliniais (skyriais) netaps, 
tačiau juose dirbantiems darbuo-
tojams sukurtos nutolusios darbo 
vietos, o fiziniams asmenims ir 
įmonėms užtikrinamas paslaugų 

prieinamumas.

–  Ar  po  reorganizacijos  iš 
Lazdijų skyriaus bus atleidžia-
mi darbuotojai? Kokia dabar-
tinio Lazdijų skyriaus vadovo 
ateitis?

– Visiems Lazdijų VMVT dar-
buotojams, tiek valstybės tarnau-
tojams, tiek ir dirbantiems pagal 

darbo sutartis (įskaitant ir vado-
vą), yra pateikti siūlymai užimti 
pareigas Lazdijų VMVT skyriuje, 
o darbo santykių tęstinumas pri-
klauso tik nuo kiekvieno darbuo-
tojo asmeninio apsisprendimo.

– Ačiū už pokalbį.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Auridas Marcinkus.
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Apsilankę šventėje „Po bulviakasio“ 
liko sotūs ir pilni įspūdžių

Maistui auginti bulvės pradėtos 
nuo 1651-ųjų. Pirmieji tai padarė 
vokiečiai. 

Į Lietuvą bulvės atvežtos Len-
kijos karaliaus ir Lietuvos di-
džiojo kunigaikščio Augusto III 
(1696–1763 m.) valdymo laikais. 
Iš pradžių bulvių laukai išplito 
dvarų žemėse, tačiau netrukus jas 

ėmė auginti visi. Dabar gyveni-
mas be bulvės neįsivaizduojamas. 
Beje, ji naudojama ne tik mais-
tui. Iš bulvių galima pagaminti 
apie du šimtus įvairių produktų: 
etilo spirito, klijinių medžiagų, 
plastmasių, acetono, krakmolo, 
gliukozės ir kt. Be to, bulvės – ir 
gyvulių pašaras.•

valgiais, smagiai pavakarota. Ir 
nuovargio kaip nebūta... 

Faktai 
Bulvės Europą pasiekė apie 1565 
metus. Pirmiausiai botanikos sode 
Nyderlanduose buvo auginamos 
kaip dekoratyviniai augalai. 

Žydų kultūrai skirto festivalio „Jewish Art Festival in Lithuania“ 
koncertas ir Lazdijuose
Dineta Aukščiūnaitė
Festivalio „Jewish Art 
Festival“ renginiai tęsis iki 
lapkričio 13 dienos. Tad su 
žydų kultūra turi galimybę 
susipažinti ne tik didžiųjų 
miestų – Vilniaus ir Kauno 
– publika, bet ir mažesnių-
jų Lietuvos miestų gyven-
tojai. Ne išimtis ir Lazdijai. 
Žydų kultūrai skirto festi-
valio „Jewish Art Festival 
in Lithuania“ koncertas 
„Šventosios žemės pasa-
kos“ atkeliavo ir į Lazdijų 
krašto muziejų. Tai išskir-
tinis koncertas Lazdijų ra-
jono publikai. Džiugu, kad 
Lazdijų rajono savivaldybė 
palaiko tokio ir panašaus 
pobūdžio iniciatyvas: sa-
vivaldybė surado tam lėšų, 
o ir ateityje žada tai daryti 
džiaugdamasi, kad Lazdijų 
krašto muziejus aktyviai 
vykdo kultūrinę veiklą, ku-
rioje gali dalyvauti Lazdijų 
rajono gyventojai.

aPie FestivaLį
Nuo 2009 metų organizuotas ir 
Baltijos šalyse analogų neturėjęs 
Klezmerių muzikos festivalis, 
pristatydavęs Lietuvos miestų 
ir miestelių publikai ne tik mu-
ziką, bet ir žydų kultūrą plačiąja 
prasme, verčia naują savo istori-
jos puslapį ir tampa „Jewish Art 
Festival in Lithuania“. Pasak or-
ganizatorių, senasis festivalio pa-
vadinimas nebuvo tikslus. Daug 
dėmesio buvo skiriama žymiems 
litvakams menininkams atmin-
ti, todėl pavadinime įvardijama 
klezmerių muzika atspindėjo tik 
dalį Klezmerių muzikos festiva-
lio veiklos. „Jewish Art Festival 
in Lithuania“ įnešė aiškumo ir be 
didesnių diskusijų leido į festiva-
lio programą įtraukti įvairiausias 
kitas meno rūšis. Klezmerių mu-
zika iš festivalio programos nie-
kur nedingo. Tai ypatinga Abiejų 
Tautų Respublikos teritorijose 
gyvenusių žydų ir jų palikuo-
nių kultūrinio gyvenimo dalis. 
Šiemet festivalio organizatoriai 
Lietuvos klausytojus ir žiūrovus 
supažindina su talentingiausio-
mis ir įdomiausiomis žydų kul-
tūros asmenybėmis, jų darbais 
bei gyvenimo istorijomis. Da-
lyvaujančių menininkų darbuose 
ypač svarbią vietą užima santy-
kio tarp praeities, dabarties ir 

ateities apmąstymai. Siekiama 
pasitelkus meninę kalbą papa-
sakoti lankytojams pačias įdo-
miausias bei vertingiausias žydų 
gyvenimo Lietuvoje ir pasaulyje 
istorijas, atverti duris į spalvingą 
ir turiningą šios tautos kultūri-
nio paveldo lobyną. „Jewish Art 
Festival in Lithuania“ organi-
zatoriai pasiryžę parodyti, kad 
Lietuva – atvira ir besidominti 
tautinėmis mažumomis. Laz-
dijų krašto muziejuje vos tilpo 
norintieji pasiklausyti neeilinio 
koncerto.

PLota ne tik svečiams...
Lazdijų krašto muziejus malo-
niai nustebino savo lankytojus. 
Lazdijiečiai turėjo progą išgirs-
ti ne tik „Jewish Art Festival 
in Lithuania“ meno vadovo ir 
perkusijos meistro Arkadijaus 
Gotesmano atliekamą muziką, 
bet ir žymiąją Esti Kenan Ofri 
(šokis, vokalas, perkusija). Ne 
veltui Lazdijų rajono savival-
dybės administracijos direktorės 
pavaduotojas Saulius Petrauskas 
džiaugdamasis svečių pasirody-
mu įteikė jiems dovanų. Plota ir 
Lazdijų krašto muziejaus direk-
torei Dainai Pledienei, pakvie-
tusiai tokius ypatingus svečius 
į Lazdijų krašto muziejų. 

Dainininkė Esti Kenan-Ofri 
daug metų bendradarbiauja su 
Vyacheslavu Ganelinu. Ji studi-
javo Izraelyje šokį ir muziką, o 
JAV – choreografiją. Menininkė 
ilgą laiką reiškėsi šokio mene, 
bet itin daug pasiekė ir kaip vo-
kalistė. Ji yra diplomuota arabų 
muzikos žinovė, gerai išmano 
sefardų (žydų, gyvenusių Ispani-
joje ir Portugalijoje iki jų išvary-
mo XV a. pabaigoje, palikuonys) 
muzikos tradicijas. Įkvėpti šios 
dainininkės, kūrinių jai parašė 
kompozitoriai Luciano Berio, 
Andre Hajdu, Betty Olivero, 
Noamas Sherifas, Odedas Ze-
havi, Piris Eliyahu, Markas Ko-
pitmanas. Esti Kenan-Ofri ben-
dradarbiauja su „Kol-Tof Duo“, 
„Kol Oud Tof Trio“, „East-West 
Ensemble“, arabiškos muzikos 
orkestru „Tangier“. Pastaruoju 
metu ji yra pasišventusi muzi-
kos komponavimui. Menininkės 
kūriniai skamba svarbiausiuose 
Izraelio festivaliuose. 

Arkadijus Gotesmanas – uni-
versalus būgnininkas, vienas kū-
rybingiausių Lietuvos perkusi-

ninkų, pagarsėjęs kaip laisvosios 
improvizacinės muzikos atlikė-
jas. Gimė Ukrainoje, ten mokėsi 
muzikos. Atvykęs į Lietuvą 1979 
m., įsitraukė į čionykštį muzikinį 

gyvenimą. Nuo 1982 m. groja 
profesionalioje scenoje. 

Tai, ką išvydo Lazdijų krašto 
muziejaus lankytojai, buvo ne 
tik įdomi muzika, palydima šo-

kio plastika, tai buvo muzikos 
ir šokio judesiais papasakotos 
ištisos istorijos, istorijos, kurias, 
ko gero, kiekvienas supratome 
savaip.•

Žydų kultūrai skirto festivalio „Jewish Art Festival in Lithuania“ koncertas „Šventosios žemės pasakos“ atkeliavo ir 
į Lazdijų krašto muziejų. 

»Atkelta iš 2 psl. 

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

W. Thackeray

Kviečiame užsukti į KNygyNėLį 
(Seinų g. 12, Lazdijai) ir išsirinkti patinkančią 

knygą iš gausybės įvairaus žanro knygų!
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kaLba, kad...
dzūkai

g Pilkuoju kardinolu ti-
tuluojamas Ben-Benius tiek 
įsijautė į valdžios kenkėjų 
medžioklę, kad kirsdamas iš 
peties jau nesigaudo, kur savi, 
kur svetimi. 
g Vienas Lazdijų rajono 

gyventojas, užimantis kol 
kas aukštas pareigas vienoje 
Lazdijų kontrolės įstaigoje,  
tiesiog netilpo savo kailyje 
sužinojęs, kad jau greitai ne-
bebus įtakingos kontoros va-
das. Pasiūlytos inspektoriaus 
pareigos vadukui pasirodė per 
menkos. 
g Merė ir jos pavaduotojas 

vis rečiau pastebimi kartu ren-
giniuose, kaip būdavo anks-
čiau. Dabar merės pozicijai ats-
tovauja jos patarėja. Kas galėtų 
paneigti, jog patarėja, kartu 
eidama į viešumą su vicemeru, 
stebi jo elgesį renginiuose ir 
įdėmiau klausosi jo kalbos? Gal 
tai ne cenzūra, bet originaliai 
įsuktas savikontrolės mecha-
nizmas.

g Antradienį savo nejubi-
liejinį gimtadienį šventė vie-
nas savivaldybės darbuotojas. 
Gimtadienis buvo kūdas, nes 
savivaldybės biudžete atšiau-
rūs skersvėjai.   
g Lazdijų rajone labai sti-

priai labai labai stipriai orga-
nizuojami žygiai tam tikroms 
progoms, jų tiek daug, kad 
juose einančių beveik nėra.
g Praėjusį penktadienį soci-

aliniai darbuotojai tradiciškai 
paminėjo savo šventę, susi-
rinkę garbūs valdžios atstovai 
tarė sveikinimo žodį, daugiau-
siai ovacijų sulaukė netikėtai 
merės pakviestas buvęs meras 
Artūras.•

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.

Prenumerata priimama ir 
internetu 

www.prenumerata.lt

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

Paukščių palydos prie Dusios ežero

Pabūkime gamtoje tarp paukščių. 
Kviečiame stebėti paukščius Du-
sios ir Metelio ežerų apylinkėse 
spalio 5 dieną. Ši nemokama ke-
lionė automobiliais – tai visoje 
Europoje organizuojamų Paukš-
čių palydų renginys. Stebėsime, 
pažinsime ir suskaičiuosime. Už-

kopsime į Prelomciškės piliakal-
nį ir Metelių apžvalgos bokštą. 
Renginyje naudosime direkcijos 
turimus monoklius ir žiūronus.

Kelionės dalyviai renkasi spa-
lio 5 dieną 10 valandą Metelių 
regioninio parko lankytojų cente 
(Seirijų g. 2, Metelių k., Lazdijų 

Metelių regioninio parko direkcija spalio 5 dieną organizuoja Paukščių palydų renginį. (Metelių regionino parko 
direkcijos archyvo nuotr.)

Lazdijų seniūną rinko Vilniuje

pradžios. Skirtingai nei anksčiau, 
dabar tokie konkursai vyksta nebe 
vietinėje savivaldybėje, o Vilniuje 
ir į juos kaip vertintojai privalo 
atvažiuoti atstovai iš savivaldybės 
bei seniūnijos.

Redakcijos duomenimis, Lazdi-
jų rajono savivaldybės direktorei 
Valstybės tarnybos departamentas 
pasiūlė dviejų vyrų – aplinkosau-
gininko D. Račkausko ir veteri-
narijos specialisto A. Simanyno 
kandidatūras. Ji turės pasirinkti 
vieną iš jų. 

svarbiausia – komPetencija
Kadangi renkant Lazdijų seniūną 
paskutinis žodis priklauso admi-
nistracijos direktorei, šia tema 
pateikėme keletą klausimų I. Ša-
parauskienei. 

– Pagal kokius kriterijus bus at-
rinktas Lazdijų seniūnas? Kas lems 
Jūsų pasirinkimą? Ar tai bus Jūsų, 
ar kolektyvinis sprendimas?

– Lazdijų seniūnijos seniūnas 

»Atkelta iš 1 psl. bus pasirinktas teisės aktų numa-
tyta tvarka. Galutinį sprendimą 
priimsiu pasitarusi su komandos 
nariais. Sprendimui taip pat įtakos 
turės valstybės tarnautojų konkur-
se dalyvavusių asmenų surinktų 
balų kiekis.

– Kaip vertinate pradėjusią ga-
lioti tvarką, kai pirminė seniūnų 
atranka vykdoma Vilniuje?

– Norėčiau pabrėžti, kad šiuo 
metu visus valstybės tarnauto-
jus atrenka Valstybės tarnybos 
departamento sudarytos komi-
sijos atstovai. Šią tvarką verti-
nu teigiamai. Manau, kad taip 
užtikrinamas didesnis valstybės 
tarnautojų atrankos skaidrumas 
bei užkertamas kelias galimai ne-
sąžiningiems sprendimams.

– Kokie uždaviniai keliami Laz-
dijų seniūnui? Kokios, Jūsų nuo-
mone, turėtų būti svarbiausios 
seniūno charakterio savybės?

– Lazdijų seniūnijos seniūnui 
keliami tokie patys reikalavi-

mai, kaip ir kitiems seniūnams. 
Man svarbiausia yra darbuotojų 
kompetencija, patirtis. Nors cha-
rakterio savybės nėra svarbiau-
sios, manau, kad tai turėtų būti 
aktyvus, bendruomenę telkiantis 
asmuo.

– Kaip vertinate Seime svarsto-
mą tiesioginių seniūnų rinkimų 
tvarką?

– Manau, ši tvarka turi priva-
lumų ir trūkumų.

– Ar Jus tenkina visų Lazdijų 
rajono seniūnijų vadovų dar-
bas?

– Jau esu minėjusi, kad svar-
biausia man darbuotojų kompe-
tencija. Seniūnai – ne išimtis.

–  Dėkojame  už  pareikštas 
mintis.

Nepatvirtintais duomenimis 
seniūnu tapo Aidas Simanynas. 
Laukiamos išvados ir atitinkamų 
tarnybų. •
„Dzūkų žinių“ informacija

Atrinko D. Račkauską ir A. Simanyną. Kurį pasirinks direktorė?

G. Vasiukonio gėlininkystės 
ūkis PREKIAUJA 

viržiais.
Tel. 8 626 02129, 

Staidarų g. 8, 
Staidarų k., Lazdijų r.

r., https://goo.gl/nvYfhv)
Dalyvių kiekis ribojamas, todėl 

būtina registracija el. paštu artu-
ras.peckys@meteliuparkas.lt arba 
tel.  +370 601 55716 nurodant 
grupės narių skaičių. Telefonas 
pasiteiravimui +370 601 55716 
(Artūras Pečkys).

Po ekskursijų gamtos mylėto-
jus kviečiame pasibūti prie laužo, 
pasivaišinti šilta žolelių arbata. 
Yra mediniai iešmai dešrelėms 
kepti.

Rudenį didieji Dzūkijos ežerai 
atgimsta. Prieš tolimesnę kelionę 
dideli vandens paukščių laukių 
būrai stiprinasi Dusios, Metelio 
ir Obelijos ežeruose. Priekran-
tėse smaguriauja virtinės gulbių 
nebylių.

Renginio organizatoriai – Me-
telių regioninio parko direkcija ir 
Lietuvos ornitologų draugija.•
Metelių regionino parko direkcijos 
informacija



6 dzūkų žinios Nr. 40 / 2019 10 03 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt

Lazdijai ėmėsi naujovės: tikrino ir kai kurių gyventojų šiukšlių maišus
geda Kumžienė
Lietuviai vis dar išmeta 
tonas maisto atliekų. Vidu-
tiniškai vienas žmogus per 
metus į šiukšlyną išmeta 
apie 50 kilogramų maisto. 
Štai dzūkų miestas – Laz-
dijai, pirmieji Lietuvoje 
pradėję rūšiuoti ir maisto 
atliekas. Miestelėnams 
išdalinti specialūs kontei-
neriai pūvančioms atlie-
koms, kad jos nepatektų į 
mišrių atliekų sąvartyną, o 
būtų perdirbtos. Kadangi 
tai – naujovė, Lazdijuose 
prie konteinerių budi net 
kontrolierius, galintis pati-
krinti šiukšlių maišą.

Lazdijų miesto gyventoja, atnešu-
si išmesti šiukšles, nesitikėjo, kad 
maišelio turinys bus patikrintas 
– ar atliekos rūšiuotos.

Prie Lazdijų atliekų konteine-
rių budi kontrolierius Artūras. 
Vyras tikrina, ar gyventojai są-
žiningai rūšiuoja šiukšles. Mat 
dzūkai neseniai susidūrė su nau-
jove – maisto atliekų konteine-
riais. Tad kontrolieriaus darbas 
užtikrinti, kad kuo daugiau pū-
vančių atliekų patektų ne į mišrių 
atliekų konteinerį, o į specialiai 
tam pastatytą: „Ateina senu-
tės, sako – nežinojau. Šiaip tai 
nedraskau krepšių, bet… Dau-
giausia į mišrias meta lupenas 
ar maisto atliekas. Gal nežino 
žmonės.“

Lietuviai vis dar išmeta didžiu-
lius kiekius maisto. Vidutiniškai 
per metus vienas žmogus į kon-
teinerį išmėžia apie 50 kilogramų 
maisto atliekų. Alytaus atliekų 
tvarkymo centras bando susido-
roti su šia problema. Pūvančias 
šiukšles dzūkus pratins mesti į 
tam skirtus konteinerius, kad jas 
būtų galima perdirbti ir išgauti 
kuo daugiau naudos.

„Bus perdirbama. Gaminamas 
kompostas, dujos, elektra. Viską 
dėdavo į mišrių atliekų konteine-
rius. Konteineriai greitai persipil-
dydavo. O dabar rečiau vežami 
mišrių atliekų konteineriai todėl, 
kad maistas yra rūšiuojamas“, – 
pasakoja Alytaus RATC atstovė 
Rasa Opolskienė. 

Maisto atliekų konteineriai pa-
statyti prie visų Lazdijų daugia-
bučių, išdalinti ir privačių namų 
gyventojams.

„Kas atlieka iš namų, tą viską 
neši ir pili. O kurgi dėsi? Anks-
čiau buvau pasidariusi tokią dėžę, 
sudirba sliekai ir ant daržo pili. O 
dabar jau čia pilu“, – džiaugiasi 
Lazdijų gyventoja Romutė.

Tačiau daug maisto atliekų 
konteinerių stovi tušti. Privačiuo-
se namuose gyvenantys dzūkai 
sako, kad maisto atliekas arba 
gyvūnams sušeriantys, arba patys 
kompostą darosi: „Mes maisto 
atliekas pilam, specialiai lapus 
surenkam rudenį ir ant jų krau-
namas kompostas. Ir kiek sriu-
bos atlieka.“ „Maisto atliekas? 

Atiduodam savo gyvūnams. Viš-
toms, katinui. Ir viskas, daugiau 
nieko nelieka.“

Dzūkai džiaugiasi naujove – 
naujais maisto atliekų konteine-
riais, tačiau kartu ir pabumba. 
Ypač daugiabučių gyventojai. 
Privačių namų savininkai su 
konteineriais gavo ir specialias 
dėžutes maisto atliekoms ir net 
indus panaudotiems riebalams 

supilti. O štai daugiabučiuose 
gyventojai sako dabar skęstantys 
tarp daugybės maišelių. Jie dėžu-
čių atliekoms negavo. Tad žmo-
nės atliekas rūšiuoja į polietileno 
maišelius: „Visokie ten agurkai, 
kažkokie žalumynai. Viską taip, 
kaip parašyta. Rekomendacijas 
išstudijavom. Anksčiau mesda-
vom į bendrą, išskyrus kartoną, 
plastiką ir stiklą, bet tu užriši vie-

ną didelį maišą, išmeti ir ramu. O 
dabar maišas, maišelis.“

Dzūkai pirmieji Lietuvoje pa-
sistatė specialius konteinerius 
maisto atliekoms. Už naujovę 
žmonėms esą nereikės daugiau 
mokėti. Mat žymiai sumažėjo 
mišrių atliekų ir jas išvežti dabar 
reikia daug rečiau nei iki šiol.•
tv3.lt

Prie Lazdijų atliekų konteinerių budi kontrolierius Artūras. 

„Tele2“ pasiūlymas šeimoms: internetas namams nuo 2 Eur/mėn., 
o modemas — 1 ct!
Mobiliojo ryšio bendrovė 
„Tele2“ paruošė išskirti-
nius interneto namams 
pasiūlymus klientams, 
savo vardu turintiems bent 
3 numerius „Tele2“ tinkle. 
Jie sau ir savo šeimoms gali 
pasirinkti jų poreikius la-
biausiai atitinkantį „Tele2 
Laisvo interneto“ planą tik 
nuo 2 Eur/mėn., o modemą 
gauti dovanų vos už 1 ct! 

„Kiekvienos šeimos poreikiai 
skirtingi, todėl joms reikalingas 
ir skirtingas interneto duomenų 
kiekis. Mes siekiame, kad „Te-
le2“ klientai rastų būtent sau ir 
savo šeimai patraukliausius namų 
interneto pasiūlymus, todėl pa-
rengėme įvairių paketų, kurie 
skiriasi pagal gigabaitų kiekį“, – 
sako „Tele2“ pardavimų direktorė 
Vaida Burnickienė.

Jeigu turite bent tris balso nu-
merius, registruotus vienu var-
du ir vienu mokėtojo kodu, sau 
geriausią  pasiūlymą išsirinkti ir 
juo pasinaudoti galite iš karto. 
Užpildykite formą internetinėje 
svetainėje www.tele2.lt arba už-
sukite į bet kurį „Tele2“ saloną.

„teLe2 Laisvas internetas“ 
namams – vos nuo 2 eur/mėn. 
Būti „Tele2“ šeimos dalimi tikrai 
verta – šiuo metu klientai, savo 

vardu operatoriaus tinkle turintys 
bent 3 numerius, gali rinktis net 
iš 4 „Šeimos interneto“ namams 
planų. 

Tiems, kurie ieško itin pigaus 
interneto namams pasiūlymo, 
rekomenduojama rinktis planą 
su  30 GB  duomenų. Akcijos 
metu šis planas kainuoja vos 2 
Eur/mėn. (kaina ne akcijos metu 
–  11 Eur/mėn.). Šis pasiūlymas, 
pasirašius 18 mėn. sutartį, galioja 
turintiems bent 3 „Tele2“ balso 
paslaugų numerius, kurie yra re-
gistruoti vieno vartotojo vardu.

Šeimos, kurioms reikia daugiau 
interneto duomenų, gali rinktis 
planą su 50 GB. Dabar šis planas 
kainuoja vos 4 Eur/mėn. (kaina ne 
akcijos metu –  15 Eur/mėn.). Šis 
pasiūlymas, pasirašius 18 mėn. 
sutartį, galioja turintiems bent 3 
„Tele2“ balso paslaugų numerius, 
kurie yra registruoti vieno varto-
tojo vardu.

Ne tik naršantiems internete, 
bet ir žiūrintiems filmus ar vaizdo 
įrašus realiu laiku, taip pat dažnai 
besiklausantiems muzikos ar žai-
džiantiems žaidimus, patariama 
rinktis interneto namams planą su 
100 GB duomenų. Šiuo metu jis 
kainuoja vos 8 Eur/mėn. (kaina ne 
akcijos metu –  19 Eur/mėn.). Šis 
pasiūlymas, pasirašius 18 mėn. 
sutartį, galioja turintiems bent 3 
„Tele2“ balso paslaugų numerius, 

kurie yra registruoti vieno varto-
tojo vardu.

Aktyviausiems internautams 
rekomenduojamas neribotas 
namų internetas. Visą akcijos lai-
kotarpį jį įsigyti galima vos už 13 
Eur/mėn. (kaina ne akcijos metu 
–  24 Eur/mėn.). Šis pasiūlymas, 
pasirašius 18 mėn. sutartį, galioja 
turintiems bent 3 „Tele2“ balso 
paslaugų numerius, kurie yra re-
gistruoti vieno vartotojo vardu.

Turėdami mažiau numerių ir 
norėdami pasinaudoti šiais pasiū-
lymais, tiesiog pakvieskite šeimos 
narius ar draugus prisijungti prie 
„Tele2“ šeimos.

Vienam klientui galima suda-
ryti tik vieną „Šeimos interneto“ 

pasiūlymo sutartį. Jei per sutarties 
laikotarpį bent vienas numeris yra 
nutraukiamas, už „Tele2 Laisvo 
interneto“ planus mokama atitin-
kamai: 30 GB – 11 Eur/mėn., 50 
GB – 15 Eur/mėn., 100 GB – 19 
Eur /mėn., neribotas internetas – 24 
Eur/mėn. ir pradinės įmokos 1 Eur 
bei 2 Eur/mėn. modemo mokesčiai. 
Pasiūlymo laikas ribotas.

modemas – vos už 1 ct!
Tai dar ne viskas. Klientai, pa-
sinaudoję bet kuriuo iš akcijoje 
dalyvaujančių „Šeimos interneto“ 
pasiūlymų, modemą galės įsigyti 
tik už vieną centą.

Šis modemas ypatingas savo 
paprastu prijungimu, kuriam ne-

reikia nei daug vietos, nei daug 
laidų. Norint pradėti naudotis 
namų internetu, tereikia trijų da-
lykų – modemo, „Tele2 Laisvo 
interneto“ SIM kortelės ir roze-
tės. Modemu ir SIM kortele pa-
sirūpins „Tele2“ darbuotojai, o 
viskas, ką reikia turėti namuose, 
tai – rozetė. 

Dar vienas labai patogus „Te-
le2“ namų interneto privalumas – 
tai galimybė juo naudotis bet ku-
rioje Lietuvos vietoje, nes ryšys 
nėra susietas prie gyvenamosios 
vietos adreso ir veikia net 99 proc. 
šalies teritorijos. Tai ypač patogu 
keliaujantiems ar dažnai vykstan-
tiems į sodybą – modemą galėsite 
pasiimti kartu su savimi.•
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Diagnozavus kataraktą padės tik operacija
Akies lęšiukas savo funk-
cijas atlieka gerai tik tada, 
kai jis yra skaidrus, tačiau 
yra tokių akių ligų, kurios 
trukdo lęšiukui tinkamai 
funkcionuoti. Viena iš jų – 
katarakta. Kas tai per liga? 
Kada reiktų susirūpinti? 
Kaip gydyti kataraktą?

katarakta – kokia tai Liga?
Katarakta – akių liga, kai akies 
viduje esantis lęšiukas drumstėja. 
Pradinėse stadijose katarakta gali 
nesukelti regėjimo problemų, ta-
čiau su metais drumstys ryškėja, 
plečiasi, kas lemia palaipsniui 
blogėjantį regėjimą. Sergant kata-
rakta silpnėja matymo ryškumas, 
vaizdai tampa išplaukę, matomi 
tarsi žiūrint pro rūką. Drumstė-
damas lęšiukas iškraipo spalvas, 
dingsta kontrastinis matymas. 
Kad ir kokius akinius žmogus 
užsidėtų, matymas nepagerėja. 
Ligai progresuojant regėjimas sil-
pnėja, atskiriama tik šviesa nuo 
tamsos ar visiškai apankama.

kada reikėtų kreiPtis į 
sPeciaListą?
Pastebėjus palaipsniui silpstantį 
regėjimą, lęšiuko drumstims pra-

dėjus trukdyti pilnaverčiam gyve-
nimui, darbinei veiklai, reikėtų 
nedelsti ir kreiptis į specialistą. 

kaiP katarakta gydoma?
Vienintelis kataraktos gydymo 
būdas – operacija: sudrumstėjęs 
lęšiukas pakeičiamas dirbtiniu. 
Naudojant šiuolaikišką mikrochi-
rurginę įrangą – fakoemulsifika-
torių – akyje pro 2–3 mm dydžio 
pjūvį išsiurbiamas sudrumstėjęs 
lęšiukas ir vietoj jo implantuoja-
mas dirbtinis. Kataraktos opera-
cija yra neskausminga procedūra, 
dažniausiai atliekama naudojant 
vietinę nejautrą. Operacija trunka 
apie 30 minučių, po operacijos 
nereikalingas stacionarus gydy-
mas, pacientai gali vykti namo. 

ar deLsimas turi įtakos 
oPeracijos rezuLtatams?
Pastebėjus pirmuosius ligos po-
žymius rekomenduojama iškart 
kreiptis į gydytoją. Katarakta 
gydoma daug sėkmingiau jos 
pradinėje stadijoje, kol dar nėra 
ryškių pakitimų. Subrendusios 
kataraktos operacija – techniškai 
sudėtingesnė, padidėja pooperaci-
nių komplikacijų rizika, regėjimas 
atsistato per ilgesnį laikotarpį. Be 

to, kataraktai progresuojant, gali 
padidėti akispūdis, rizikuojama 
susirgti glaukoma – liga, nuo ku-
rios apakus, regėjimo sugrąžinti 
nebeįmanoma.

į ką reiktų atkreiPti dėmesį 
ruošiantis kataraktos 
oPeracijai ir kokių 
rezuLtatų gaLima tikėtis?  
Sėkmingas operacijos rezultatas 
priklauso nuo daugelio veiksnių: 
naudojamos mikrochirurginės 
įrangos, pasirinkto lęšiuko ko-
kybės, kataraktos stadijos, gy-
dytojo meistriškumo. Jeigu nėra 
kitų akies, sisteminių ligų ar ope-
racijos komplikacijų, tai staigus 
regėjimo pagerėjimas pastebimas 
pirmomis dienomis po operacijos, 
tačiau galutiniam nusistovėjimui 
gali prireikti ir keleto savaičių. 
Svarbu, kad pacientai laiku at-
kreiptų dėmesį į pirminius ligos 
požymius, neleistų kataraktai 
progresuoti iki aklumo.

modernios ir saugios 
oPeracijos
Akių chirurgijos centre operacijos 
atliekamos pasitelkiant gydytojų 
meistriškumą bei naujas techno-
logijas. Kataraktą operuoja savo 

srities profesionalai – gyd. Sau-
lius Ačas, Algirdas Šidlauskas ir 
Vytautas Jašinskas. Tai aukščiau-
sios kvalifikacijos specialistai, 
kuriems kataraktos operacija 
– kasdienybė. Akių chirurgijos 
centre dirbantys gydytojai ap-
rūpinti modernia diagnostine ir 
operacine įranga, kokybiškomis 
priemonėmis. Kataraktos operaci-
jos atliekamos labiausiai paplitu-
siu kataraktos pašalinimo metodu 
– fakoemulsifikacijos būdu. Čia 
atvykę pacientai džiaugiasi, kad 
profesionalią pagalbą galima gau-
ti nelaukiant ilgose eilėse, ypač 
tai aktualu, jei katarakta sparčiai 

progresuoja. 
    Visus, ku-

riems gy-
d y t o j a i 
diagno-
zavo ka-

taraktą ir reikia atlikti opera-
ciją, kviečiame į „Akių 
chirurgijos centrą“, esantį Sa-
vanorių pr. 66, Kaune. Šiuolai-
kinė mikrochirurginė įranga, 
kokybiškos priemonės, profe-
sionali patyrusių specialistų 
komanda padės pasiekti puikių 
rezultatų. Registruokitės tele-
fonu (8 37) 750 805. www.akiu-
chirurgija.lt.•

Krosnoje: svečiai nesiliauja stebinti

Dineta Babarskienė
„Jau nieks, ko gero, mūsų 
nenustebins. To ir nesie-
kiame. Tiesiog pabūkime 
kartu, pasimėgaukime 
gražiu vakaru“, – sakė 
kuklindamasis renginio 
vedėjas Gintautas Česnulis 
Krosnos kultūros namuose 
vykusiame koncerte „Po 
sidabro mėnuliu“. Tačiau 
tą vakarą atlikėjai žiūro-
vus nustebino ir dar kaip! 
Ir ne tik jaunosios Krosnos 
šokėjos, bet ir svečiai. Į 
Krosnos kultūros namus 
atvyko negirdėti, nema-
tyti svečiai iš kaimyninių 
rajonų, o ir savų atlikė-
jų klausytasi. Tad geros 
nuotaikos, gražių, skambių 
dainų netrūko.

jaunimas dainavo kartu su 
ansambLių dainininkais 
Renginyje šoko Lazdijų kultūros 

centro Krosnos kultūros namų 
vaikų meninės raiškos studijos 
„Mozaika“ šokėjos (vad. Violeta 
Česnulytė). Jų atliekami šokiai 
paįvairino vakaro programą. 
„Labiausiai džiaugiuosi jauno-
siomis šokėjomis“, – prisipažino 
ir renginio šeimininkas Gintautas 
Česnulis. Mergaitės ir šoka, ir 
dainuoja. Tą vakarą jos parodė 
savo šokius, scenoje nedainavo, 
tačiau gražu buvo klausytis, kaip 
jos garsiai dainavo populiarias, 
gerai žinomas dainas kartu su an-
samblių dainininkais. Pasirodo, 
ir jauniems patinka senos, geros 
dainos. 

žiūrovai kLausėsi net Penkių 
ansambLių atLiekamų dainų
Ansamblių dainos suskambo 
Krosnos kultūros namuose. Čia 
juk vyko tradicinis vokalinių 
ansamblių vakaras „Po sidabro 
mėnuliu“. Į šventę suvažiavo an-
sambliai iš Kybartų, Marijampo-

lės, Alytaus  ir netolimi kaimynai 
iš Teizų atvyko. Visi ansambliai 
buvo sutikti šiltai. Visi sulaukė 
gausių aplodismentų. 

Alytaus kultūros centro Kroki-
alaukio kultūros namų vokalinis 
ansamblis „Ambicija“ (vad. Juo-
zas Kavaliauskas) su daina apie 
pelėdas tiesiog užvedė publiką. 
Jiems negailėta plojimų. Ir ne-
žinia, ar ansamblio „Ambicija“ 
dainininkai turėjo ambicijų nu-
stebinti krosniečius, bet jiems 
tai pavyko. Sakoma, kad savame 
krašte pranašu nebūsi, tačiau į 
koncertinę programą puikiai įsi-
liejo ir savi – Lazdijų kultūros 
centro Krosnos kultūros namų 
mišrus vokalinis ansamblis „So-
džius“ (vad. Gintautas Česnulis). 
Į Krosną atvyko ir Lazdijų kul-
tūros centro Teizų laisvalaikio 
salės moterų vokalinis ansamblis 
„Svaja“ (vad. Juozas Adomaitis). 
„Vieni pas kitus koncertuoja-
me“, – taip įvardijo šią draugystę 

renginio vedėjas Gintautas Čes-
nulis. O svečiai iš Suvalkijos 
nustebino labiausiai. Gal kad 
Krosnoje viešėjo pirmą kartą? 
Gal kad negirdėti, nematyti? Bet 
kad jie išties sužavėjo žiūrovus, 
tai tiesa. Marijampolės kultūros 
centro Meškučių skyriaus mote-
rų vokalinis ansamblis „Žiedė“ 
(vad. Artūras Petraška) atvežė 
melodingų dainų pynę. Moterų 
vokalinis ansamblis  „Žiedė” 
skaičiuoja dar tik ketvirtus me-
tus, bet per šį laikotarpį apke-
liavo tikrai nemažai. Kolektyvo 
repertuaras sudarytas iš popu-
liariosios muzikos ir romansų. 
Ansamblyje, pasirodo, dainuoja 
ir krosnietė. „Jau trečius metus 
dainuoju šiame kolektyve“, – 
prisipažino ponia Rūta Miliu-
vienė. Ji sakėsi, kad Krosnoje 
baigė vidurinę mokyklą, o jos 
auklėtoja buvo Janina Silkienė. 
„Čia mano daug bendraklasių, 
dairausi, gal ką sutiksiu“, – kal-

bėjo moteris, kuri Marijampolėje 
gyvena jau 40 metų. Ji prisipa-
žino, jog dainavimas – tai jos 
hobis. „Dirbau pardavėja, dabar 
esu slaugė“, – sakė ji. Krosnie-
čiai ir plojo, ir dainavo kartu su 
„Žiedės“ dainininkėmis bei jų 
vadovu. Ilgos gėlėtos daininin-
kių suknelės, populiarios dainos 
– malonumas akims ir ausims. 
O ir Krosnos jaunimas dainavo 
kartu. Kybartų kultūros centro 
Pajevonio moterų vokalinis an-
samblis „Aušrinė“ (vad. Irma 
Menčinskienė) pasirodė kaip 
tikros profesionalės. Jos savo 
muzikinę programą paįvairino 
ir eilėmis. 

Ir nuskambėjo vokalinių an-
samblių vakaras „Po sidabro 
mėnuliu“, palikdamas ne vie-
ną gražią rudenišką akimirką ir 
krosniečių, ir renginio dalyvių 
širdyse. Saldžios dovanos, padė-
kos renginio dalyviams ir atsis-
veikinimai iki kito karto.•

Marijampolės kultūros centro Meškučių skyriaus moterų vokalinis ansamblis „Žiedė“. Kybartų kultūros centro Pajevonio moterų vokalinis ansamblis „Aušrinė“.
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ketvirtadienio aidas

Aidas Kelionis
Vasarą, kai saulė ritinėjasi žeme 
ir pliaže galima maloniai pa-
sideginti, o po to pasinerti į 
jūrą, ežerą ar upę, niekuomet 
nepagalvoji, kad po mėnesio, 
kito ateis ruduo, ir visas ma-
lonumas vardu vasara baigsis. 
Bet rugpjūčio mėnesį, labiau į 
jo antrą pusę, imi ir pajunti, kad 
nors dienos ir karštos, ežero 
vanduo jau daugiau nešyla. Dėl 
to kaltos po truputį vėstančios 
naktys. Tuomet imi ir susimąs-
tai, kad nelaukiamas ruduo jau 
ir ne taip toli, bet iš inercijos 
dar apie tai negalvoji, nes taip 
malonu save apgaudinėti, kad 
gėris vardu vasara niekad ne-
sibaigs.

Net rugpjūčio pabaigoje dar 
gali džiaugtis geru oru ir viltis, 
kad rugsėjis šiais laikais pasitai-
ko šiltas, bet kad ir koks gražus 
ir malonus pasitaikytų pirmas 
rudens mėnuo, maudynės tetrun-
ka maždaug iki jo pirmos pusės. 
Labiausiai rudenį primena ne 
tiek vėstantis oras, nes daug kas 
dar vaikšto su šortais ir marški-
nėliais trumpomis rankovėmis, 
bet vis anksčiau besileidžianti 
saulė.

Bet pasibaigus vasarai visi, 
išsilakstę kas sau, sugrįžta į dar-
bus, mokiniai ir mokytojai – į 
mokyklas, studentai ir dėstytojai 
– į universitetus, ir nuo rugsėjo 
atsiranda daugiau tvarkos, nes 
atrodo, kad vasaros pradžioje 
suardyta ir be tvarkos išmėtyta 
dėlionė rudenį vėl tvarkingai su-
dedama, viskas surikiuojama, 

tampa paprasta ir aišku. 
Kuo labiau ilgėja vakarai ir 

vėsta oras, tuo maloniau daro-
si su arbatos puodeliu prisėsti 
prie savo kambario lango ir iš 
nuosavos bibliotekos lentynos 
išsitraukti įdomią knygą ir ne-
skubant bei pasimėgaujant ją 
skaityti, o gal įsijungti kompiu-
terį ir pradėti žiūrėti kokį nors 
kriminalinį, politinį ar istorinį 
kelių sezonų serialą. Įvyksta sa-
votiškas sugrįžimas prie savo 
per vasarą pamirštų įpročių ar 
laikinai užmirštų pomėgių. 

Dar rugpjūčio mėnesį pra-
sideda patys stipriausi ir įdo-
miausi  Anglijos, Ispanijos, Ita-
lijos, Vokietijos ir Prancūzijos 
nacionaliniai futbolo čempio-
natai. Rugsėjį žaidžia Lietuvos 
rinktinė ir, nors ji vis nebaigia 
skaudžiai nuvilti savo fanų, 
eilinį kartą važiuoji į sostinę 
tikėdamasis, kad tos nesėkmės 
kada nors baigsis. Maždaug 
rugsėjo viduryje startuoja pa-
ties aukščiausio futbolo lygio 
turnyras – UEFA čempionų 
lyga. Ir nors šv. Marijonas kaž-
kada dainavo: „nes čempionų 
lyga kaip visada trečiadienį“, 
bet reikia pridurti, kad dabar ir 
antradienį. Nors mano numy-
lėtiniai „bianco neri“ („baltai 
juodi“ – italų kalba) iš Turi-
no „Juventus“ klubo, kuriuos 
palaikau dar nuo 1984 metų 
(jau trisdešimt penkeri metai), 
visuomet suburia stiprią ko-
mandą, bet šią lygą paskutinį 
kartą laimėjo net 1996 metais. 
Visuomet naujo sezono pra-
džią sieju su viltimis, kad kitų 
metų gegužės pabaigoje ar bir-
želio pradžioje būtent jie iškels 
UEFA čempionų lygos taurę po 
pergalingo finalinio mačo.

Po rugsėjo laukia spalis, o jo 
pradžioje startuoja jau krepši-
nio Eurolyga, kurioje kasmet 
grumiasi Kauno „Žalgiris“. Vėl 
lauki tos neįtikėtinos ir fantas-
tiškos Kauno sirgalių „Žalgirio“ 
arenoje sukuriamos atmosferos, 
įtemptų aukšto lygio mūšių ir 
įspūdingų „žaliai baltų“ pergalių 
ir kuo ilgesnės šios komandos 
pergalių serijos atkrintamosiose 
varžybose jau kitų metų pava-
sarį.•

• 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

Pasienyje su Lenkija nesuvaldytas 
„Mercedes Benz“ nuskrido į griovį, 
moteris išgabenta į ligoninę

Sekmadienio popietę – ne-
laimė pasienyje su Lenki-
ja. Valstybės sienos kelio 
ruože (nuo Lazdijų link 
Augustavo) automobilis 
„Mercedes Benz“ nulėkė 
nuo kelio.

Išlaužęs atitvarus, automobilis 
atsidūrė griovyje.

Spėjama, kad transporto prie-
monės greitis eismo įvykio metu 

buvo nemažas, nes kelio atitvarai 
stipriai išlaužyti ir išvartyti.

Po avarijos į įvykio vietą atva-
žiavo policija, greitoji pagalba ir 
du ugniagesių automobiliai.

Pasak gelbėtojų, paaiškėjo, kad 
užspaustų žmonių nėra, vaduoti 
nieko nereikia.

Ugniagesiai atjungė automobi-
lio akumuliatorių.

Policijos pareigūnai su auto-
mobilio vairuotoja aiškinosi, kas 

nutiko.
Vairuotoja pasakojo važiavusi 

valstybės sienos link.
Šioje vietoje dideliu greičiu va-

žiavęs kitas automobilis lenkė kitą 
mašiną, todėl ji, vengdama susi-
dūrimo, nesuvaldė savo transporto 
priemonės ir atsidūrė griovyje.

Automobilio vairuotoja neatro-
dė smarkiai sužalota, bet išvežta 
į ligoninę apžiūrai.•
lrytas.lt

Lietuvos pasienyje su Lenkija – avarija. (A. Vaitkevičiaus nuotr.)

Namelis ant ratų ilgą kelionę iš Prancūzijos užbaigė 
Akmenių kaime: pareigūnai nustatė, kad vogtas

Kalvarijos pasieniečiai 
sulaikė, įtariama, Prancū-
zijoje pavogtą prikabinamą 
turistinį namelį. Jį į Lie-
tuvą gabeno du Klaipėdos 
gyventojai.

Penktadienį iškart po vidurnakčio 
VSAT Varėnos pasienio rinktinės 
Kalvarijos pasienio užkardos pa-
reigūnai Lazdijų rajono Akmenių 
kaimo ribose, kelyje Seinai–Laz-
dijai, sustabdė mikroautobusą 
„Mercedes-Benz Sprinter“ lie-

tuviškais numeriais. Iš Lenkijos 
ką tik įvažiavusią transporto prie-
monę vairavo 45-erių Klaipėdos 
gyventojas. Kartu vyko ten pat 
gyvenantis 40-metis.

Prie mikroautobuso buvo pri-
kabintas turistinis namelis „Tab-
bert“, kaip vėliau nustatė pasie-
niečiai, 2013 m. gamybos. Ant 
jo buvo prancūziški registracijos 
numeriai.

Kalvarijos pasieniečiai pati-
krino namelio duomenis ir iš-
siaiškino, kad jo kaip, įtariama, 

vogto paiešką šiemet rugpjūčio 
pradžioje paskelbė Prancūzijos 
teisėsauga. 

Namelio savininku prisistatė 
keleivis.

VSAT Varėnos pasienio rinkti-
nėje dėl nusikalstamu būdu gauto 
turto įgijimo pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. Po apklausų pasieniečiai 
klaipėdiečius paleido. Turistinis 
namelis saugomas Kalvarijos už-
kardoje.•
15min.lt

Vogtas turistinis namelis. (VSAT nuotr.)
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Didžioji mūsų kalbos paslaptis: kiek lietuvių kalboje yra žodžių?

„Tarptautinių žodžių žodyno“ pirmasis puslapis. (Luko Balandžio / 15min nuotr.)

Ugnius Antanavičius
Lietuvių kalba vystėsi 
šimtus metų. Visą šį laiką 
kalbą nuolat papildydavo 
nauji žodžiai, skirti nau-
jiems išradimams, idėjoms, 
reiškiniams ir t. t. apibū-
dinti. Žodžių skaičius augo 
ir dėl pasiskolintų užsienio 
kalbų žodžių, ir dėl atsi-
randančių naujų mokslo, 
sporto ir t. t. šakų, kurios 
lemia specifinį žodyną.

Kiek žodžių lietuvių kalboje 
yra dabar? Atsakymą į šį klau-
simą 15min aiškinosi drauge su 
Vilniaus universiteto docente, 
humanitarinių mokslų daktare 
Vilma Zubaitiene. Šios moksli-
ninkės tyrimų sritis yra būtent 
leksikologija – kalbotyros šaka, 
tyrinėjanti kalbos žodyną.

kiek miLijonų? žiūrint, kaiP 
skaičiuosime 
Paklausta, ar galima bent apytiks-
liai pasakyti, kiek lietuvių kalboje 
yra žodžių, V. Zubaitienė atsako 
– deja, ne.

Jos teigimu, tai lemia bent ke-
lios priežastys. Viena jų – kalba 
nuolat kinta. Niekas tiksliai negali 
pasakyti, kurie senoviniai žodžiai 
iš gyvosios kalbos jau yra išny-
kę, o kurie galbūt dar kur nors 
vartojami. Antra vertus, nuolat 
atsiranda ir daug naujų žodžių.

Tikslesnis klausimas, į kurį, 
filologės teigimu, atsakymą pa-
teikti jau galima, – kiek žodžių 
patenka į žodynus.

Didžiausios apimties žodynas 
Lietuvoje – Lietuvių kalbos žo-
dynas (LKŽ). Jame yra daugiau 
kaip 11 milijonų žodžių (tiek 
antraštinių, tiek pateiktų žodyno 
straipsniuose).

Šio žodyno chronologinės ri-
bos, pasak V. Zubaitienės, api-
ma lietuvių kalbą nuo pirmųjų 
lietuviškų rašto šaltinių iki XXI 
amžiaus.

Iš viso išleista 20 žodyno tomų, 
kurių bendra apimtis – apie 22 
tūkst. puslapių. Prie jo dirbo ke-
lios kalbininkų kartos.

Medžiagą žodynui Kazimieras 
Būga pradėjo rinkti dar 1902 m., 
o pirmasis tomas, kurio rengimui 
vadovavo Juozas Balčikonis ir 
kuris apėmė A ir B raides, pasi-
rodė 1941 m.

Antrasis tomas pasirodė 1947 
m., trečiasis – 1956 m., vėliau 
tomai pasirodydavo kas 3–5 me-
tai.

Kartoteka, kuria paremtas žo-
dynas, sudaro apie 4,5 milijono 
žodžių vienetų, užrašytų šimtų 
žodžių rinkėjų visoje Lietuvoje.

Dėl sovietinės ideologijos rei-
kalavimų į žodyną vengta įtraukti 
krikščioniškus ir pagoniškus ter-
minus, taip pat vengta seksualinio 
pobūdžio sąvokų – pavyzdžiui, 
žodžio „mylėtis“ reikšmė patei-
kiama tik kaip ‘vaišinti’ ar ‘drau-
gauti’.

Paskutinis XX LKŽ tomas pasi-
rodė 2002 m., o 2005 m. buvo pa-
rengta internetinė žodyno versija. 
Vėliausi rašto pavyzdžiai, kuriais 
iliustruojami žodyno žodžiai, yra 
iš 2001 m., anksčiausi – iš 1547 
m. (Mažvydo katekizmas).

Vis dėlto, pabrėžia V. Zubaitie-

nė, nors tai yra didžiausias žody-
nas Lietuvoje, LKŽ toli gražu ne-
apima visų lietuvių kalbos žodžių 
ir jo su visa lietuvių kalba ir jos 
atmainomis (dialektais, žargonu) 
sugretinti negalima.

„Trūksta naujadarų. Tokių žo-
džių kaip „sauskelnės“, „kom-
piuteris“ ar „indaplovė“ žodyne 
dar nėra, nes jie, kaip ir dalykai, 
kuriuos jie apibūdina, lietuvių 
kalboje atsirado jau po to, kai 
buvo išleisti tų raidžių žodyno 
tomai“, – sako leksikologė.

iš kaLbos žodžių neišmesi 
Lygiai taip pat, pažymi moksli-
ninkė, LKŽ yra daug archajiškų 
žodžių, paimtų iš senųjų lietuvių 
kalbos raštų.

Pasakyti, ar Lietuvoje dar yra 
bent vienas žmogus, kuris vartoja 
tuos žodžius gyvojoje kalboje, jos 
teigimu, dažnai neįmanoma.

„Vienas dalykas yra naujada-
rai, kurių nesuskaičiuosi, kitas 
– archaizmai, kurie senuosiuose 
raštuose yra, bet vartosenoje yra 
nunykę.

Tai tos ribos yra dėl to labai ne-
aiškios. Tu negali pasakyti, kiek 
yra žodžių“, – pabrėžia moksli-
ninkė.

Ar iš LKŽ nebevartojamas žo-
dis galėtų būti išbrauktas, jei šį 
žodyną būtų nutarta atnaujinti? 
Pasak V. Zubaitienės, tikrai ne.

„Iš LKŽ žodžių niekas nebrau-
kytų vien todėl, kad šis žodynas 
yra tezauro tipo. Jame nėra skirs-
tymo nei pagal stilius, nei pagal 
tai, ar žodis yra tarmės, ar rašto. 
Tai vienintelis žodynas, kuris tarsi 
apima visą tiek rašytinės lietuvių 
kalbos, tiek nuo 1902 m. renkamą 
gyvosios kalbos leksiką, išsky-
rus žargoną. Todėl žodžių tikrai 
niekas nebrauks“, – sako V. Zu-
baitienė.

Suskaitmenintą žodyno papil-
dymų kartoteką, kurioje – apie 
0,5 mln. naujų įrašų, galima rasti 
internete. Tačiau šią papildymų 
kartoteką sudaro daugiausia tar-
miški žodžiai, paremti tarmiškų 
žodžių rinkėjų darbu, rankrašti-
niais žodynais. Naujadarų joje 
nėra. Ir ne tik naujadarų.

nerasime ir žargono 
Lietuvių kalbos žodyne nėra ir 
žargoninių žodžių. Egzistuoja, 
pasak V. Zubaitienės, specialūs 
žargono žodynai, pavyzdžiui, 
Roberto Kudirkos parengtas ka-
lėjimo, kriminalinio ir narkomanų 
žargono žodynas.

Be to, VU Filologijos fakul-
tetas yra surinkęs 262 puslapių 
apimties lietuvių žargono bazę. Ši 
bazė prasideda nuo „abaldielnas“ 
ir „abarotai“, o baigiasi su „zvioz-
da“ ir „žvyras“ (čia omenyje tu-
rimos merginos). Tokie žodynai 
gali aprėpti žodžius, kurių nėra 
didžiajame žodyne.

Taip pat į LKŽ nebuvo įtraukia-
mi specifiniai terminai, kuriuos 
vartoja tik tam tikros srities at-
stovai, tarkime, mokslininkai ar 
sportininkai.

Naujus mokslo, kompiuterijos 
ar kitokius specifinius atskirų sri-
čių terminus tvirtina Valstybinė 
lietuvių kalbos komisija (VLKK). 
Atsiradus naujam žodžiui ir komi-
sijai jį patvirtinus, jis būna įtrau-

kiamas į VLKK terminų banką.
Viešojoje erdvėje vartojamus 

bendro pobūdžio lietuvių kalbos 
naujadarus, pasak mokslininkės, 
renka Lietuvių kalbos institutas. 
Nuolat pildomame šio instituto 
naujadarų duomenyne yra keli 
tūkstančiai XX a. pabaigoje ir vė-
liau pradėtų vartoti lietuviškų žo-
džių su vartosenos pavyzdžiais.

Šiame žodyne jau yra ir „asme-
nukė“, ir „afterpartis“, ir „ajurve-
da“. Jame galima rasti netgi naujų 
žodžių su raidėmis, kurių lietuvių 
abėcėlėje nėra, pavyzdžiui, „net-
workingas“.

Tačiau, pažymi V. Zubaitienė, 
dėl tyrėjų trūkumo didelės dalies 
lietuvių kalbos naujadarų ir toks 
duomenynas aprėpti negali.

kas yra žodis? 
Pasak V. Zubaitienės, bandant 
skaičiuoti žodžius lietuvių kalboje 
neįmanoma išvengti ir klausimo, 
kas apskritai yra žodis.

„Kas yra žodis? Dabar aš jums 
pasakysiu garsą, tarkime, „aaa“. 
Arba „pšššš“. Ar čia žodžiai, ar 
ne?

Be konteksto čia tik garsas. Bet 
kontekste jie gali tapti žodžiais. 
Reikš triukšmą ar panašiai. Arba 
„kai kur“, „kas nors“, „bet kas“. 
Tai samplaikos, kurias automa-
tinės programos skaičiuos kaip 
atskirus žodžius. Tai kur yra žo-
džių ribos?“ – atkreipė dėmesį 
V. Zubaitienė.

Taip pat ji akcentavo, kad lie-
tuvių kalboje labai lengva kurti 
naujus žodžius tiesiog pridedant 
priešdėlius ar priesagas.

„Lietuvių kalba turi tokius 
darinius kaip „lapas – lapelis“, 
„namas – namukas“ ir panašiai. 
Niekas žodynuose tų atskirų ma-
žybinių formų nefiksuoja. Tačiau 
mes juk žinome, kad „lapas“ ir 
„lapelis“ yra atskiri žodžiai, ir iš-
girdę šiuos du žodžius galvojame 
apie truputį skirtingus dalykus“, 
– aiškina mokslininkė.

Jos teigimu, lietuvių kalboje 
priesagų ir priešdėlių gausu, ir 
kartais jos naujam žodžiui sutei-
kia sinoniminį atspalvį, o kartais 
– visiškai priešingą. Lietuviakal-
bis žmogus žodžio prasmę supras 
iš konteksto, tačiau žodynas jos 

gali ir „nepagauti“.

kaLba visada Lenks žodynus 
Greta LKŽ, sako V. Zubaitienė, 
egzistuoja ir „Dabartinės lietuvių 
kalbos žodynas“ (DLKŽ), kuria-
me yra apie 80 tūkst. žodžių. Šio 
žodyno tikslas, kaip sako ir jo 
pavadinimas, atspindėti jau realią 
dabartinę lietuvių kalbą, kokia ji 
yra vartojama.

Pirmasis DLKŽ leidimas pasi-
rodė 1954 m. Paskutinis, septin-
tasis, leidimas – 2012 m. Tačiau 
paskutinį kartą pagrindinė žodyno 
dalis naujais žodžiais iš esmės 
buvo pildoma prieš 2002 m. pa-
sirodžiusį penktąjį leidimą.

Vėlesni leidimai iš esmės skiria-
si tik struktūra bei tuo, kad juose 
pataisytos kai kurios klaidos, o tu-
rinio pakeitimai ir papildymai yra 
minimalūs – pavyzdžiui, žodį „so-
siska“ pakeitė žodis „dešrelė“.

Kai kurie nauji žodžiai, tokie 
kaip „čiulpinukas“ ar „sauskel-
nės“, pasak V. Zubaitienės, buvo 
įtraukti į septintojo žodyno leidi-
mo priedą, tačiau į patį žodyną 
priedas integruotas nebuvo.

„Realios lietuvių kalbos varto-
senos leksikografijos žodyno mes 
šiuo metu neturime. Bendrinės 
lietuvių kalbos žodynas dar tik 
rengiamas. Be parengtų kelių 
raidžių ištisų žodynų straipsnių, 
teturime antraštyną – dar neapra-
šytų lietuvių kalbos žodžių sąra-
šą“, – sako V. Zubaitienė.

Visgi ji pabrėžia, kad bet koks 
dabartinės kalbos žodynas, net jei 
ir būtų atnaujinamas kasmet, visuo-
met atsiliks nuo realios kalbos.

„Leksikografiniai darbai visą 
laiką vėluos. Nes leksika yra 
kintantis dalykas. Šiandien kas 
nors tikrai pavartojo kokį nors 
naujadarą, kuris dar nėra fiksuotas 
jokiame žodyne.

Nes žmogui tiesiog prireikė 
tam tikros reikšmės žodžio, jis 
prie kokio nors žodžio pridėjo 
naują priesagą ar panašiai, ir išėjo 
naujadaras. Bet kol tas naujadaras 
pateks į žodyną, bet kokiu atve-
ju praeis šiek tiek laiko“, – sako 
filologė.

Apibendrindama V. Zubaitie-
nė teigia, kad bet kokio žodyno 
žodžių skaičius priklauso nuo 

tikslo, kurio siekiama konkrečiu 
žodynu – ar parodyti kalbos rai-
dą, ar atskleisti tam tikros srities 
terminus, ar padėti susikalbėti su 
kitakalbiu, ar dar ko nors.

Lyginti kaLbas taiP Pat 
sunku 
Tad kiek žodžių yra lietuvių 
kalboje, mes nežinome. Tačiau 
galbūt galima palyginti lietuvių 
kalbą su kitomis kalbomis ir pa-
sakyti, ar, pavyzdžiui, lietuvių 
kalboje žodžių daugiau negu an-
glų kalboje?

Pasak V. Zubaitienės, tokią 
užduotį įvykdyti irgi vargiai pa-
vyktų. Skiriasi kalbų tipai. Jos tei-
gimu, kompiuterinės programos, 
ištiriančios, kiek žodinga yra kal-
ba, išties egzistuoja – įkėlus teks-
tą į tokią programą, ji suskaičiuos, 
kiek skirtingų žodžių yra tekste, 
kokių yra tekste daugiausiai.

Bet pritaikomos lietuvių kal-
bai, tokios programos susiduria 
su iššūkiais.

„Yra kalbų, kurios neturi tokių 
žodžių darybos priemonių kaip 
lietuvių kalba. Jų žodžius suskai-
čiuoti lengviau. Bet mūsų kalba 
turi gausybę darybos priemonių. 
Sakykime „namas“, „namelis“ ir 
„namukas“. Programa juos visus 
atpažins kaip skirtingus žodžius“, 
– teigia kalbininkė.

Be to, jos teigimu, tokios pro-
gramos neatpažįsta daugiareikš-
mių žodžių, kurie priklausomai 
nuo konteksto įgyja vis naujas 
reikšmes.

„Jei taip pat rašomas žodis turi 
kelias reikšmes, gali sakyti, kad 
tai yra keli skirtingi žodžiai. Štai 
veiksmažodis „eiti“ junginyje 
„eina sau“ gali turėti visai kitą 
negu įprasta reikšmę ir pavarto-
jamas nuostabai reikšti. Taip pat 
homonimija. Tarkime, „plaukų 
kasa“ ir „parduotuvės kasa“ – žo-
džiai tokie pat, o reikšmės skir-
tingos. Kai kurios automatinės 
programos tokiais atvejais bando 
atpažinti žodžio reikšmę pagal 
žodžius, esančius šalia, bet tos 
galimybės irgi ribotos. Todėl ir 
automatiniai tekstų vertėjai su-
siduria su iššūkiais“, – pabrėžia 
lingvistė.•
15min.lt



10 dzūkų žinios Nr. 40 / 2019 10 03 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt

eteris

Lrt televizija
 6.00 Lietuvos 

Respublikos 
himnas.

 6.02 Labas rytas, 
Lietuva.

 9.20 „Senis“.
 10.25 „Štutgarto 

kriminalinė policija 
2“.

 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 „Pasivaikščio-

jimas“.
 0.55 „Okupuoti“.
 1.50 „10 000 metų prieš 

Kristų“.
 3.30 Alchemija. VDU 

karta. 
 4.00 RETROSPEKTYVA. 

Ciklas „Menininkų 
portretai“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Transformeriai. 

Maskuotės 
meistrai“.

 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 „Jūrų pėstininkas“.
 23.50 „Rezidentas“.
 0.45 „X mutantai“.
 1.35 „Rouzvudas“.
 2.25 „Amerikiečiai“.
 3.20 „Rezidentas“.
 4.10 „Paskutinis žmogus 

Žemėje“.
 5.00 „Svotai“. 

btv
 6.15 „Mentalistas“.
 7.10 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.25 „Kijevo operatyvinė 

grupė“.
 9.25 „Teisingumo 

agentai“.
 10.35 „Kobra 11“.
 11.35 „Mirtinas ginklas“.
 12.35 „Visa menanti“.
 13.35 „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 Laba diena. 
 21.00 „„Delta“ būrys 3. 

Žudymo žaidynės“.
 23.00 „Neatšaukiamas 

įsakymas“.
 0.55 „Visa menanti“.

dzūkijos tv
 6.13 Programa.
 6.14 TV parduotuvė.
 6.30 Vantos lapas. 
 7.00 „Pasirenkant 

likimą“.
 8.00 Reporteris. 
 8.50 Sportas.
 8.58 Orai.
 9.00 Nauja diena. 
 10.00 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 11.05 „Šviesoforas“.
 12.10 „Bruto ir  

Neto“.
 12.40 „Meilė kaip 

mėnulis“.
 13.45 TV parduotuvė.
 14.00 Ne spaudai. 
 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“. 
 18.30 „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 Ne spaudai. 
 22.00 „Bruto ir Neto“.
 22.30 Reporteris. 
 23.20 Sportas.
 23.28 Orai.
 23.30 Delfi dėmesio 

centre.
 0.00 Gyvenimas
 1.00 „Meilė kaip 

mėnulis“.
 2.00 „Bruto ir Neto“.
 2.20 „Šviesoforas“.
 3.20 Reporteris. 
 4.00 Sportas.
 4.08 Orai.
 4.10 Ne spaudai.
 5.10 „Prokurorai“.

Lrt Plius
 6.00 Lietuvos 

Respublikos 
himnas.

 6.05 Visagino Country 
2015. 

 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 Į sveikatą! 
 8.50 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“.
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 Lietuvos 

tūkstantmečio 
vaikai. 

 13.05 Nacionalinė 
ekspedicija. 

 14.00 Gimę tą pačią 
dieną. 

 14.55 „Neužmiršti“. 
 15.40 Šimtas. Įdomioji 

tarpukario istorija. 
 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 „Sen Mišelio 

kalnas. 
Neištyrinėtas 
stebuklas“.

 20.15 Mano tėviškė. 
Jonas Biliūnas.

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Vadimas. Misteris 

Šaunusis“.

 22.30 Pasaulio lengvosios 
atletikos 
čempionatas. 

 0.30 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.45 Dabar pasaulyje. 
 1.15 Premjera. „Mirtinų 

paslapčių namai“.
 2.40 Laimis Vilkončius. 

Roko opera „Eglė“. 
Šimtmečio Dainų 
šventės „Vardan 
tos...“ atidarymui 
skirtas renginys. 

 4.30 Mano tėviškė. 
Jonas Biliūnas. 

 4.50 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas. 

 5.05 Mano mama 
gamina geriau! 

tv1
 6.05 „Pasisvėrę ir 

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

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

Super“.
 13.50 „Saugokis 

meškinų“.
 14.20 „Kas naujo, 

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

detektyvai“.
 16.00 „Svaragini. Amžina 

draugystė“.
 17.00 „Būk su manim“.
 18.00 „Keršto gėlės“.
 18.50 „Mokytojas“.
 19.50 „Žingsnis iki 

dangaus“.
 21.00 PREMJERA. 

„Policijos telefonas 
110. Laisvės kaina“.

 22.55 „Imperatorė Ki“.
 1.20 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
 3.10 „Midsomerio 

žmogžudystės XVI. 
Aeroklubas“.

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

kablys. 
 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 „Nokautas“.
 22.55 „Tironas“.
 23.55 „Pėdsakai“.
 0.55 „Svieto lygintojai“.
 1.40 „Dvi merginos be 

cento“.
 2.25 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“.

ketvirtadienis, spalio 3 d. Saulė teka 7.22, leidžiasi 18.54, dienos ilgumas 
11.32. Jaunatis. Vardadieniai: Evaldas, Kristina, Milgintas, Alanta, Teresė.

avinas (03.21—04.20)
Ši savaitė jus įkvėps kurti dideles idė-
jas, apie jas diskutuoti su jums svarbiais 
žmonėmis. Taip pat aktyviai ieškosite 
visos reikalingos informacijos, kad ga-
lėtumėte atlikti „namų darbus“ ir imtis 
idėjos įgyvendinimo. Kuo daugiau apie 
tai kalbėsite, kuo daugiau žmonių įtrauk-
site į savo veiklą, tuo greičiau pasieksite 
pageidaujamą rezultatą. Savaitei įpusėjus, 
norėsite patirti kažką naujo, todėl palanku 
keliauti, mokytis, sportuoti. Pasitelkite 
intuiciją ir pasirinkite geriausią variantą, 
kur galėtumėte nukreipti savo energiją.

jautis (04.21—05.21)
Išlaisvinkite savo idėjas, leiskitės į kupi-
ną iššūkių pokalbį su savo bičiuliu arba 
artimu verslo partneriu. Diskusija nebus 
lengva, tačiau jos metu jūs išsakysite savo 
geriausias mintis, o jūsų bičiulis jas „įže-
mins“, kad jūsų planai taptų realistiški. 
Štai dabar galite imtis naujos veiklos. 
Antrojoje savaitės pusėje palanku gerinti 
savo fizinę formą, imtis naujo treniruočių 
ar mitybos plano. 

dvyniai (05.22—06.21)
Jei jau kurį laiką ruošiatės pristatyti 
įspūdingą idėją savo vadovybei, pats 
laikas tai padaryti dabar, nes būsite kaip 
reta kūrybingi, išradingi ir iškalbingi. 
Maždaug nuo trečiadienio tapsite tikrais 
flirto meistrais ir ypač pageidaujamais 
žmonėmis draugų susibūrimuose. Nie-
kas jūsų nepasmerks, jei atidėsite darbus 
tam, kad praleistumėte šiek tiek laiko su 
bičiuliais. Buvimas drauge atgaivins jūsų 
kūną ir sielą.  

vėžys (06.22 —07.22)
Palikite rutiną ramybėje, išbandykite kaž-
ką naujo su savo gyvenimo partneriu ar 
jums artimu žmogumi. Galbūt norėsi-
te išvažiuoti į gamtą, gal romantiškai 
pavakarieniauti, o gal kartu pradėsite 
lakyti fitneso treniruotes ar jogą – viskas 
priklauso nuo jūsų fantazijos. Neįprasta 
veikla vėl uždegs kiek priblėsusią ugnį 
jūsų akyse, pasijusite lyg neseniai susi-
pažinę. Antroje savaitės pusėje patartina 
daugiau dėmesio skirti darbui ir namams. 
Pamėginkite rasti tinkamą šių dviejų gy-
venimo polių balansą.

Liūtas (07.23—08.23)
Savaitės pradžioje svarbu palaikyti ryšį 
su savo šeima, artimiausiais giminaičiais 
ir jums svarbiais žmonėmis – nesvarbu, 
ar jie šalia jūsų, ar kažkur toli. Jei nega-
lite susitikti, bent jau parašykite jiems. 
Kuo artimesni jūsų asmeniniai ryšiai, tuo 
tvirčiau ir saugiau jausitės jūs patys. Kiek 
vėliau šią savaitę palanku nuo asmeninių 
ryšių tvirtinimo pereiti prie naujų inici-
atyvų darbe. Siūlykite, diekite, savano-
riaukite – nelaukite, kol kas paprašys ar 
pasiūlys. Geras pavyzdys užkrės ir kitus 
bendram darbui.

mergelė (08.24—09.23)
Atverdami savo gilias, seniai jumyse glū-
dinčias emocijas, patys imsite jas geriau 
suprasti ir rasti jų priežastis. Tai suveiks 
kaip terapija, po kurios jausitės išsivada-
vę nuo kažko, kas jau kurį laiką jus slėgė 
ir nedavė ramybės. Tapsite laisvesni, kū-
rybiškesni ir labiau savimi pasitikėsite. 

Savaitei artėjant į pabaigą, patartina ieš-
koti papildomų pajamų šaltinių: naujos 
veiklos, papildomo darbo, investavimo 
galimybių ir t. t. Galbūt kils pagunda vis-
ko imtis vienu metu, bet verčiau išsirinkti 
vieną ar kitą prioritetinį punktą. 

svarstyklės (09.24—10.23)
Nuo savaitės pradžios būsite užsidegę 
pasiekti savo asmeninius tikslus – tiek 
susijusius su karjera, tiek su grožiu ar 
fizine forma. Viską norėsis padaryti kuo 
greičiau, tačiau leiskite sau šiek tiek pa-
žasiti, paeksperimentuoti. Pavyzdžiui, 
suburkite mankštai grupę draugų, o vėliau 
jų padedami galėsite sukurpti gerą CV ar 
naują asmeninį verslo projektą. Savaitei 
įpusėjus, gerai seksis svarbūs susitikimai, 
interviu ir kiti dalykai, leisiantys jums 
uždirbti daugiau.

skorpionas (10.24 —11.22)
Jums kils puikių idėjų darbe, o galbūt 
pasinersite į meninį projektą, apie kurį 
jau senokai svajojote. Įdėkite į tai visą 
širdį, ir rezultatų ilgai laukti nereikės. 
Nuo savaitės vidurio būsite kalbesni nei 
įprasta, labiau nei visada linkę išreiškti 
savo poreikius ir jausmus. Dėl to palanku 
aptarinėti reikalus su verslo partneriais, 
kolegomis ar vadovybe, pristatyti jiems 
savo ilgalaikę ateities viziją.

šaulys (11.23—12.21)
Pastebėsite, kad norint pasiekti didesnes 
pajamas, būtini pokyčiai. Pagalvokite, ko 
išmokote per paskutinįjį pusmetį – visa 
tai padės jums numatyti tolesnius žings-
nius. Antrojoje savaitės pusėje patartina 
rūpintis emocine ir dvasine sveikata: tin-
ka išbandyti įvairias terapijas, meditaciją 
ir kitus būdus save harmonizuoti. 

ožiaragis (12.22—01.20)
Jums visada buvo svarbu augti kaip as-
menybei, todėl ir dabar sieksite ryškių 
pokyčių gyvenime. Prisiminkite praėjusį 
pusmetį, pagalvokite, ką jau nuveikėte ir 
ką dar reikėtų nuveikti. Jūsų profesiniame 
gyvenime taip pat vyks teigiami pokyčiai, 
juo labiau, kad energijos ir užsidegimo  
jums netrūksta. Tad galite drąsiai siekti 
naujo darbo, paaukštinimo arba imtis 
ambicingo asmeninio projekto. 

vandenis (01.21—02.19)
Artimiausiu metu vis garsiau kalbėsite 
apie savo naujas idėjas. Jūs vis labiau gi-
linsitės į jus dominančią sritį ir bandysite 
taikyti naujas žinias, kol jūsų profesinės 
svajonės taps realybe. Kuo daugiau kalbė-
site apie savo siekius, kuo aktyviau ben-
dradarbiausite su savo bendraminčiais, 
tuo arčiau pergalės atsidursite. Savaitgalį 
patartina užsiimti aktyviu poilsiu. 

žuvys (02.20—03.20)
Šią savaitę ypač trokšite fizinio, emocinio 
ir dvasinio artumo su mylimu žmogumi. 
Vienintelis būdas gauti tai, ko norite, – 
pasakyti tai garsiai savo svajonių objek-
tui. Pasikalbėkite su juo ar ja apie savo 
troškimus, būkite atviri ir maksimaliai 
sąžiningi, bet nevulgarūs. Šiek tiek drą-
sos, ir abipusė sėkmė garantuota. Antroji 
savaitės pusė palanki siekiantiems aukš-
tojo mokslo, šlifuojantiems profesinius 
įgūdžius, planuojantiems karjerą.

savaitės horoskoPas

asmeniniai skeLbimai nemokamai!!

Tel.: (8 318) 52260, 8 670 38882, 
el. p. dzukuzinios@gmail.com
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Lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Daiktų istorijos. 
 7.00 Klausimėlis. 
 7.15 Premjera. „Koni ir 

draugai“.
 9.00 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 Pasaulio dokumen-

tika. „Keisčiausi 
pasaulyje 3. 
Neįprasti valgiai“.

 12.55 Pasaulio dokumen-
tika. „Neįtikėtinos 
gyvūnų draugystės 
3. Miela katytė“.

 13.50 „Džesika Flečer 9“.
 15.28 Loterija „Keno 

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

certas. 
 17.00 Kardinolų kon-

sistorija Romoje. 
Kauno arkivyskupo 
emerito Sigito 
Tamkevičiaus ir kitų 
Popiežiaus naujai 
paskirtų kardinolų 
priėmimas į 
kardinolų kolegiją. 

 18.30 Vakaras su Edita. 
 19.30 Stilius.
 20.25 Loterijos „Keno 

Loto“ ir „Jėga“.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Šok su žvaigžde. 
 23.10 „Dilema“.
 1.00 „Septintasis 

sūnus“.
 2.40 Pasaulio dokumen-

tika. „Keisčiausi 
pasaulyje 3. 
Neįprasti valgiai“.

 3.25 Pasaulio dokumen-
tika. „Neįtikėtinos 
gyvūnų draugystės 
3. Miela katytė“.

 4.10 Klausimėlis. 
 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 „Berniukas Blo-
giukas“.

 8.30 Pažinimo klubas. 
 9.00 „Tomo ir Džerio 

nuotykiai“.
 9.25 „Ogis ir tarakonai“.
 9.35 PREMJERA. 

„Mažasis riteris 
Trenkas“.

 11.15 „Prezidento duktė“.
 13.30 „Eisas Ventura 3. 

Jaunasis gyvūnėlių 
detektyvas“.

 15.20 „Tai galėjo nutikti ir 
tau“.

 17.25 Kelionių panorama.
 17.55 Gyvūnų pasaulis. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 „Šrekas. Ilgai ir 

laimingai“.
 21.20 „Gelbėtojai“.
 23.40 PREMJERA. 

„Kaimynai 2“.

 1.20 „xXx. Ksanderio 
Keidžo sugrįžimas“.

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

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

būstas. 
 11.00 Misija: dirbame 

sau. 
 11.30 „Septyni varnai“.
 13.40 „Keistuolis ir 

gražuolė“.
 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. „Tarp 

pilkų debesų“. 
 23.05 „Ta nejauki 

akimirka“.
 1.00 „Jūrų pėstininkas“.
 2.35 „Gražuolė“.
 4.30 „X mutantai“.

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 Lietuvos Hipo-

kratas. 
 10.35 „Skujuočiai. Ieš-

komiausi pasaulio 
gyvūnai“.

 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“–„Nevėžis“.

 19.30 Muzikinė kaukė.
 22.05 „Spąstai“.
 0.20 „Laukinės aistros 

3. Aistros dėl 
deimantų“.

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

pristato. Karo ir 
pokario vaikai. Pa-
lapišės partizanai“. 

 7.55 „Pasaulio turgūs“.
 8.30 „Nuostabūs 

pojūčiai“.
 9.30 Vantos lapas.

 10.00 „Skyrybos savo 
noru“.

 12.00 „Inspektorius 
Luisas“.

 14.00 Gyvenimas. 
 15.00 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 16.00 Žinios.
 16.28 Orai.
 16.30 „Nuostabūs 

pojūčiai“.
 17.00 Laikykitės ten. Po-

kalbiai. M. Stonkus. 
 18.00 Žinios.
 18.28 Orai.
 18.30 „Pasaulis iš 

viršaus“.
 19.00 „Moterų daktaras“.
 20.00 Žinios.
 20.28 Orai.
 20.30 „Šviesoforas“.
 21.30 Dekonstrukcijos su 

Edmundu Jakilaičiu. 
 22.30 Žinios.
 22.58 Orai.
 23.00 Laikykitės ten. Po-

kalbiai. R. Šimašius. 
 0.00 „Pagrindinis 

įtariamasis“.
 2.00 „Šviesoforas“.
 3.00 Dekonstrukcijos su 

Edmundu Jakilaičiu. 
 4.00 Gyvenimas. 
 5.00 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu.
 6.20 „Pasaulis iš 

viršaus“.
 6.40 „Kitoks pokalbis su 

D. Žeimyte“.

Lrt Plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Klausimėlis. 
 6.20 Duokim garo! 
 7.45 Auksinis protas.
 9.00 Auto Moto. 
 9.30 Pradėk nuo savęs. 
 10.00 Į sveikatą! 
 10.30 Smalsumo genas. 
 11.00 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus albumas. 
 11.30 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus sąsiuvinis. 
 12.00 Kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 12.30 Kultūrų kryžkelė. 

Rusų gatvė. 
 13.00 ARTS21.
 13.30 „Bado meistras“. 

Teatro „Meno 
fortas“ spektaklis. 

 15.00 Koncertas, skirtas 
tarptautinei Moky-
tojų dienai. 

 16.30 Mūšio laukas. 
 17.00 Klauskite daktaro. 
 18.00 Stambiu planu. 
 18.55 Pasaulio teisuoliai. 

 20.00 Pasaulio lengvosios 
atletikos čempio-
natas. 

 22.30 Gera muzika gyvai 
„The Gurdjieff 
Ensemble“. 

 23.45 Smalsumo genas. 
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.45 „Sen Mišelio 

kalnas. Neištyri-
nėtas stebuklas“.

 1.40 „Dilema“.
 3.30 „Neužmiršti“. 
 4.15 ARTS21. 
 4.45 Auksinis protas. 

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“.
 0.00 „Kai šėlsta 

mamos“.
 1.30 „Keista Bendža-

mino Batono 
istorija“.

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 „Nykstantis jūrų 

klajoklių pasaulis“.
 11.35 Jokių kliūčių!
 12.35 „Sen Mišelio kalnas 

– laikui nepavaldi 
tvirtovė“.

 13.55 „Išlikimas“.
 16.00 Iš peties.
 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 Krovinių karai.
 19.00 Amerikos  

talentai.
 21.00 Žinios.
 21.45 Sportas.
 21.58 Orai. 
 22.00 „Centurionas“.
 0.00 „Nokautas“.

„Tarp pilkų debesų “,  21.00, TV3

Penktadienis, spalio 4 d. Saulė teka 7.24, leidžiasi 18.51, dienos ilgumas 
11.27. Jaunatis. Vardadieniai: Pranciškus, Mąstautas, Eivydė, Pranas.

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 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 „Septintasis 

sūnus“.
 0.35 Klausimėlis. 
 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 Bus visko. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2 penktadienis. 
 21.00 „xXx. Ksanderio 

Keidžo sugrįžimas“.
 23.10 „Nevykėlis 

Laris – sveikatos 
inspektorius“.

 0.55 „Pjūklas 4“.
 2.30 Pažinimo klubas.
 2.55 „Pasivaikščio-

jimas“.

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 „Heraklis“.
 21.20 „Fantastiškas 

ketvertas“.
 23.15 PREMJERA. 

„Gražuolė“.
 1.30 „Tai reiškia karą“.
 3.10 „Laiko polici-

ninkas“.

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 „Sunku nužudyti“.
 23.25 „„Delta“ būrys 3. 

Žudymo žaidynės“.
 1.15 „Visa menanti“.

dzūkijos tv
 6.13 Programa.
 6.14 TV parduotuvė.
 6.30 TV Europa pristato. 

„Lietuvos gelmių 
istorijos“.

 7.00 „Pasirenkant 
likimą“.

 8.00 Reporteris. 
 8.50 Sportas.
 8.58 Orai.
 9.00 Ne spaudai.
 10.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. I. Staro-
šaitė. 

 11.05 „Šviesoforas“.
 12.10 „Bruto ir Neto“.
 12.40 „Meilė kaip 

mėnulis“.
 13.45 TV parduotuvė.
 14.00 Gyvenimas. 
 15.00 „Prokurorai“.
 16.00 Reporteris. 
 16.48 Sportas.
 16.58 Orai.
 17.00 „Meilė kaip 

mėnulis“.
 18.00 „Geroji naujiena“.
 18.30 „Svečiuose pas 

Marceliutę“.
 19.00 Žinios.

 19.25 „Svečiuose pas 
Marceliutę“.

 20.00 Žinios.
 20.25 Orai. 
 20.30 Reporteris. 
 20.48 Sportas.
 20.58 Orai.
 21.00 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
 22.00 „Bruto ir Neto“.
 22.30 Reporteris. 
 23.20 Sportas.
 23.28 Orai.
 23.30 „Pasaulio turgūs“.
 0.00 „Moterų daktaras“.
 1.00 „Meilė kaip 

mėnulis“.
 2.00 „Bruto ir Neto“.
 2.20 „Šviesoforas“.
 3.20 Reporteris. 
 4.00 Sportas.
 4.08 Orai.
 4.10 Gyvenimas. 
 5.10 „Prokurorai“.
 6.10 „Pasaulis iš 

viršaus“.
 6.35 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 

Lrt Plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Visagino Country 

2015. 
 6.50 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 Linija, spalva, 

forma. 
 8.50 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“.
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 Istorijos perimetrai. 
 13.00 „Pažinimo 

džiaugsmas. Bež-
džionių medicina 
– kaip gydoma 
džiunglėse“.

 13.30 „Pažinimo 
džiaugsmas. 
Juodosios skylės: 
paslaptys ir 
atsakymai“.

 14.00 Gimę tą pačią 
dieną. 

 14.55 Istorijos detektyvai. 
 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. 
 19.15 „Janina Miščiu-

kaitė. Gyvenimas 
dainoje“.

 20.10 Pasaulio lengvosios 
atletikos čempio-
natas. 

 22.30 „Smaragdo 
miestas“.

 23.50 Šimtas. Įdomioji 
tarpukario istorija. 

 24.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.45 „Dvynių miestas“.
 2.20 „Eurovizija 2019“.
 4.50 Klausimėlis. 
 5.05 Nacionalinė ekspe-

dicija. 

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 „Žingsnis iki 

dangaus“.
 16.00 „Svaragini. Amžina 

draugystė“.
 17.00 „Būk su manim“.
 18.00 „Keršto gėlės“.
 18.50 „Mokytojas“.
 19.50 „Žingsnis iki 

dangaus“.
 21.00 PREMJERA. „Tabula 

Rasa“.
 23.10 „Keista Bendža-

mino Batono 
istorija“.

 2.10 „Senojo Tilto 
paslaptis“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Einšteinas“.
 8.30 „Rezidentai“.
 9.00 Gyvūnų manija. 
 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“. 
 21.00 Žinios. 
 21.45 Sportas. 
 21.58 Orai. 
 22.00 Eurolygos 

rungtynės. Kauno 
„Žalgiris“–Vitorijos 
„Baskonia“.

 0.20 „Lemtingas posūkis 
2. Aklavietė“.

„xXx. Ksanderio Keidžo sugrįžimas“,  21.00, LNK
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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 2“. 
 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 PREMJERA. VIDO 

VIDeO. 
 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 „Žaidimas be 

taisyklių“.
 0.40 „Begėdis“.

 1.45 „Šnipas iš 
U.N.C.L.E.“.

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 „Geras žmogus“.
 1.10 „X mutantai“.
 2.05 „Rouzvudas“.
 2.55 „Amerikiečiai“.
 3.45 „Kobra 11“.
 4.40 „Paskutinis žmogus 

Žemėje“.
 5.05 „Svotai“. 

btv
 6.15 „Mentalistas“.
 7.10 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.35 „Kijevo operatyvinė 

grupė“.
 9.35 „Teisingumo 

agentai“.
 10.35 „Kobra 11“.
 11.35 „Anthonis Bour-

dainas. Nepažįs-
tami kraštai“.

 12.35 „Visa menanti“.
 13.35 „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 Laba diena. 
 21.00 „Eliziejus“.
 23.15 „Spąstai“.
 1.20 „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 Ne spaudai.
 10.00 Gyvenimas. 
 11.05 „Prokurorai“.
 12.10 „Bruto ir Neto“.
 12.40 „Meilė kaip 

mėnulis“.
 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 „Meilė kaip 

mėnulis“.
 18.00 „Geroji naujiena“. 
 18.35 „Svečiuose pas 

Marceliutę“.
 19.00 Žinios.
 19.25 Orai.
 19.25 „Tai – sportas“.
 19.35 „Laisvės keliu“.
 20.00 Žinios.
 20.20 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 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
 1.00 „Meilė kaip 

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

Rubrika. 
 5.10 „Šviesoforas“.

Lrt Plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Stambiu planu. 
 7.00 Kultūros diena.
 7.30 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas 2“.
 7.40 „Kaimynai piratai“.
 7.55 „44 katės“. 
 8.20 Pradėk nuo savęs. 
 8.50 „Maistas: tiesa 

ar pramanas? 
Pusryčiai“.

 9.15 Labas rytas, 
Lietuva.

 12.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 12.15 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas. 

 12.40 Linija. Spalva. 
Forma. 

 13.05 Savaitė. 
 14.00 Gimę tą pačią 

dieną. 
 14.55 „Janina Miščiu-

kaitė. Gyvenimas 
dainoje“.

 15.50 „Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2“. 

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

pramanas? Išalkę 
meilės“. 

 17.10 „Keistuolė 1“. 
 18.00 Kultūros diena.
 18.30 Gimę tą pačią 

dieną. 
 19.25 Premjera. „Nenu-

spėjama Šiaurės 
Korėja. Pavojingos 
žaidynės“. 

 20.15 Mano tėviškė. Sta-

nislovas ir Liudvika 
Didžiuliai.

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

kovotojai su 
mafija“.

 22.40 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje. Salezie-
čiai ir paskirtojo 
kardinolo Sigito 
Tamkevičiaus 
pašaukimas į 
kunigystę.

 23.10 Istorijos detektyvai. 
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.45 Kelias į namus. 
 1.10 Šok su žvaigžde. 
 3.10 „Purpurinė Kairo 

rožė“. 
 4.30 Kelias. 
 4.55 Pasaulio teisuoliai. 

tv1
 6.00 „Pasisvėrę ir 

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

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

Super“.
 13.50 „Saugokis meš-

kinų“.
 14.20 „Kas naujo, 

Skūbi-Dū?“.
 14.45 „Žingsnis iki 

dangaus“.
 16.00 „Svaragini. Amžina 

draugystė“.
 17.00 „Būk su manim“.
 18.00 „Keršto gėlės“.
 18.50 „Mokytojas“.
 19.50 „Žingsnis iki 

dangaus“.
 21.00 Jis sako „Taip!“.
 23.10 „Imperatorė Ki“.
 1.35 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
 3.25 „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. 
 20.58 Orai. 
 21.00 Farai. 
 22.00 „Naša Raša“. 
 23.00 „Pjūklas 2“.
 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 Vienuolynų kelias 

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

Zita Kelmickaite. 
 9.00 „Brolių Grimų 

pasakos. Gyvybės 
vanduo“.

 10.00 Gustavo enciklope-
dija. 

 10.30 Mano tėviškė. 
Maironis.

 10.45 Kauno bažnyčios: 
miesto tapa-
tumo kodas. Šv. 
arkangelo Mykolo 
(Įgulos) bažnyčia.

 10.55 Vyskupų sinodo 
atidarymo šv. 
Mišios ir Angelo 
malda. 

 13.20 Šventadienio 
mintys. 

 13.50 „Mis Marpl 6. Nesi-
baigianti naktis“.

 15.28 Loterija „Keno 
Loto“.

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

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

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

račio žiniomis“. 
 21.30 „Bloga mergaitė“. 
 22.30 „Kartą Niujorke“.
 0.25 „Purpurinė Kairo 

rožė“.
 1.45 „Mirtinų paslapčių 

namai“.
 3.10 Mano tėviškė. 

Maironis. 
 3.30 Šventadienio 

mintys. 
 4.00 Tėčio reikalai. 
 4.25 „Mis Marpl 6. Nesi-

baigianti naktis“.

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

Nuotykių ieško-
tojai“.

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

 8.05 „Berniukas Blo-
giukas“.

 8.35 „Tomo ir Džerio 
nuotykiai“.

 9.00 „Sparkas. Kosminė 
istorija“.

 10.50 „Katinas su skry-
bėle“.

 12.25 „Bukas ir Bu-
kesnis“.

 14.35 „Zūlanderis“.
 16.20 Sveikatos namai. 
 17.20 Teleloto. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 Šokio revoliucija. 
 21.40 „Šnipas iš 

U.N.C.L.E.“.
 0.00 „3000 mylių iki 

Greislando“.
 2.20 „Gelbėtojai“.

tv3
 5.45 Televitrina.
 6.00 Sveikatos medis. 
 7.00 PREMJERA. 

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

moteris. 
 11.00 Svajonių sodai. 
 12.00 „Namai“.
 13.50 „Šuniškas gyve-

nimas“.
 15.40 „Princas ir aš. 

Karališkas medaus 
mėnuo“.

 17.30 Visi mes žmonės. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 TV3 sportas. 
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 X Faktorius. 
 22.00 „Paskutinė tvir-

tovė“.
 0.05 „Fantastiškas 

ketvertas“.
 2.00 „Tarp pilkų debesų“.

btv
 6.30 Galiūnai. 
 7.30 „Muchtaro 

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 Baltijos galiūnų 

čempionatas. 
 10.00 „Apvalioji planeta“.
 10.35 „Puerto Rikas – 

Užkeikimų sala“.
 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. 
„Žalgiris“–
„Lietkabelis“.

 19.30 „Rivjera“.
 21.30 „Juodasis sąrašas“.
 22.30 „Sostų karai“.
 0.10 „Sunku nužudyti“.

dzūkijos tv
 7.03 Programa.
 7.04 TV parduotuvė.
 7.20 „Gluchariovas“.
 8.30 Kaimo akademija. 
 9.00 „Neprijaukinti“.
 10.00 Šiandien kimba. 
 11.00 Atliekų kultūra. 
 11.30 Nauja diena. 

Rubrika. 
 12.00 „Pagrindinis 

įtariamasis“.
 14.00 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
 15.00 Dekonstrukcijos su 

Edmundu Jakilaičiu. 
 16.00 Žinios.
 16.28 Orai.

 16.30 Krepšinio pasaulyje 
su V. Mačiuliu. 

 17.00 Laikykitės ten. Po-
kalbiai. R. Šimašius. 

 18.00 Žinios.
 18.30 „Pasaulis iš 

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

kalbiai. M. Stonkus. 
 0.00 „Inspektorius 

Luisas“.
 2.00 „Šviesoforas“.
 3.00 „24/7“. 
 4.00 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
 5.00 Dekonstrukcijos su 

Edmundu Jakilaičiu. 

Lrt Plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 „Bado meistras“. 

Teatro „Meno 
fortas“ spektaklis. 

 7.30 Kauno bažnyčios: 
miesto tapatumo 
kodas. Švč. 
Mergelės Marijos 
Apsilankymo pas 
Elžbietą (Pažaislio) 
bažnyčia.

 7.35 Kauno bažnyčios: 
miesto tapatumo 
kodas. Šv. Jurgio 
Kankinio (Pranciš-
konų) bažnyčia.

 7.45 Krikščionio žodis. 
 8.00 Kelias. 
 8.30 Kultūrų kryžkelė. 

Menora. 
 9.00 Pasaulio lietuvių 

žinios. 
 9.30 Linija. Spalva. 

Forma. 
 9.50 Kauno bažnyčios: 

miesto tapatumo 
kodas. Šv. Mikalo-
jaus (Benediktinių) 
bažnyčia.

 10.00 Atspindžiai. 
Paveldo kolekcija. 

 10.30 Literatūros pėd-
sekys. 

 11.00 Stop juosta. 
 11.30 7 Kauno dienos. 
 12.00 Kelias į namus. 
 12.30 Mokslo sriuba.
 13.00 Gražiausios poetų 

dainos. 
 14.30 Į sveikatą! 
 15.00 Šventadienio 

mintys. Religinė 
programa. 

 15.30 Brandūs pokalbiai. 
Kultūros programa. 

 16.00 Euromaxx. 
 16.30 Veranda. 
 17.00 Stilius. 

18.00  Kultūringai su 
Nomeda. 

 19.00 Pasaulio lengvosios 
atletikos čempio-
natas. 

 22.40 Kristupo vasaros 
festivalis 2019. 

 0.05 Gražiausios poetų 
dainos. 

 1.35 „Kartą Niujorke“.
 3.30 Euromaxx. 
 4.05 Šventadienio 

mintys. 
 4.30 Duokim garo!

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

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

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

Anos Olson 
receptai“.

 12.30 „Džino viešnagė 
Italijoje“.

 13.00 „Gaminame namie 
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 „Skvoteriai“.
 0.45 „Kai šėlsta 

mamos“.
 2.10 „Byla“.

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

kablys. 
 10.00 Praeities žvalgas. 
 10.30 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 11.00 „Sen Mišelio kalnas 
– laikui nepavaldi 
tvirtovė“.

 12.10 Jokių kliūčių!
 13.10 „Didžiosios katės. 

Nepaprastų gyvūnų 
šeima“.

 14.10 „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.
 21.58 Orai. 
 22.00 „Nufilmuoti 

antgamtiniai 
reiškiniai“.

 23.00 „Centurionas“.
 1.00 Dainų dvikova.

sekmadienis, spalio 6 d. Saulė teka 7.28, leidžiasi 18.46, dienos ilgumas 
11.18. Priešpilnis. Vardadieniai: Brunonas, Budvydas, Vytenė.
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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 2“. 
 11.10 „Komisaras 

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

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.20 Laba diena, 

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

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

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

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

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

Lnk
 6.10 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.40 „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 VIDO VIDeO. 
 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 PREMJERA. „Ope-

racija „Overlord““.
 0.40 „Begėdis“.
 1.40 „Žaidimas be 

taisyklių“.

tv3
 6.10 Televitrina. 
 6.25 „Transformeriai. 

Maskuotės  

meistrai“.
 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 „Siuntėjas“.
 23.50 „Rezidentas“.
 0.50 „X mutantai“.
 1.45 „Rouzvudas“.
 2.30 „Amerikiečiai“.
 3.20 „Rezidentas“.
 4.15 „Paskutinis žmogus 

Žemėje“.
 5.05 „Svotai“. 

btv
 6.20 „Mentalistas“.
 7.15 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.30 „Kijevo operatyvinė 

grupė“.
 9.35 „Teisingumo 

agentai“.
 10.35 „Kobra 11“.
 11.35 „Mirtinas ginklas“.
 12.35 „Visa menanti“.
 13.35 „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 Laba diena. 
 21.00 „Mirtini priešai“.
 23.00 „Eliziejus“.
 1.00 „Visa menanti“.

dzūkijos tv
 6.13 Programa.
 6.14 TV parduotuvė.
 6.30 Kaimo akademija. 
 7.00 „Moterų daktaras“.
 8.00 Reporteris. 
 8.50 Sportas.
 8.58 Orai.
 9.00 Nauja diena.
 9.30 Nauja diena. 

Rubrika. 
 10.00 Dekonstrukcijos su 

Edmundu Jakilaičiu. 
 11.05 „Prokurorai“.
 12.10 „Bruto ir Neto“.
 12.40 „Meilė kaip 

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

Rubrika. 
 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. E. Jaki-
mavičius. 

 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 „Prokurorai“.
 3.20 Reporteris. 
 4.00 Sportas.
 4.08 Orai.
 4.10 Nauja diena. 
 4.40 Nauja diena. 

Rubrika. 
 5.10 „Šviesoforas“.

Lrt Plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Daiktų istorijos. 
 7.00 Kultūros diena.
 7.30 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas 2“.
 7.40 „Kaimynai piratai“.
 7.55 „44 katės“. 
 8.20 Į sveikatą! 
 8.50 „Maistas: tiesa ar 

pramanas? Išalkę 
meilės“.

 9.15 Labas rytas, 
Lietuva.

 12.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 12.15 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus sąsiuvinis. 

 12.40 Atspindžiai. 
Paveldo kolekcija. 
Lygumai ir 
Žeimelis: raudonų 
plytų pastatų 
istorijos.

 13.05 Kultūringai su 
Nomeda. 

 14.00 Gimę tą pačią 
dieną. 

 14.55 „Nenuspėjama 
Šiaurės Korėja. Pa-
vojingos žaidynės“. 

 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? 
Aštrumo mėgėjai“. 

 17.10 „Keistuolė 2“. 
 18.00 Kultūros diena.
 18.30 Gimę tą pačią 

dieną. 
 19.25 „Septintasis 

dešimtmetis. Ilgas 
kelias į laisvę“. 

 20.05 Atrankos į „UEFA 
EURO 2020“ 
apžvalga.

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.

 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Medičiai, Floren-

cijos valdovai“. 
 23.20 „Tūkstantis, tūks-

tantis, tūkstantis 
mylių“.

 24.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.45 Mokslo sriuba. 
 1.15 Visagino Country 

2015. Dalyvauja 
grupės „4FUN“ ir 
„CBSB“.

 2.15 „Pirmieji kovotojai 
su mafija“.

 3.25 Auksinis protas. 
 4.40 Auto Moto. 
 5.05 „Janina Miščiu-

kaitė. Gyvenimas 
dainoje“.

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 „Žingsnis iki 

dangaus“.
 16.00 „Svaragini. Amžina 

draugystė“.
 17.00 „Būk su manim“.
 18.00 „Keršto gėlės“.
 18.50 „Mokytojas“.
 19.50 „Žingsnis iki 

dangaus“.
 21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės XVI. 
Auksinė kekė“.

 22.55 „Imperatorė Ki“.
 1.20 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
 3.10 „Jis sako „Taip!““.

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“.
 18.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 19.00 „Šaunioji įgula“. 
 20.00 „Rezidentai“. 
 20.30 Žinios. 
 20.58 Orai. 
 21.00 „Megė“.
 22.55 „Tironas“.
 0.00 „Pėdsakai“.
 0.55 „Svieto lygintojai“.
 1.40 „Dvi merginos be 

cento“.
 2.30 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“.

antradienis, spalio 8 d. Saulė teka 7.31, leidžiasi 18.41, dienos ilgumas 11.10. 
Priešpilnis. Vardadieniai: Benedikta, Marcelis, Sergijus, Daugas, Gaivilė, Brigita, Demetras, Aina.

trečiadienis, spalio 9 d. Saulė teka 7.33, leidžiasi 18.39, dienos ilgumas 
13.06. Priešpilnis. Vardadieniai: Liudvikas, Gedėtas, Virgailė, Dionyzas, Liudas.

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“.
 7.35 „Tomo ir Džerio 

šou“.
 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 VIDO VIDeO. 
 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.
 22.30 „Terminatorius. 

Genesys“.
 1.00 „Begėdis“.
 2.00 Operacija „Over-

lord“.

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 „Antrininkas“.
 22.25 „Vikinglotto“.
 0.05 „Rezidentas“.
 1.05 „X mutantai“.
 1.55 „Rouzvudas“.
 2.45 „Amerikiečiai“.
 3.40 „Rezidentas“.
 4.30 „Paskutinis žmogus 

Žemėje“.
 4.55 „Svotai“. 

btv
 6.25 „Mentalistas“.
 7.20 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.35 „Kijevo operatyvinė 

grupė“.
 9.35 „Teisingumo 

agentai“.
 10.35 „Kobra 11“.
 11.35 „Mirtinas ginklas“.
 12.35 „Visa menanti“.
 13.35 „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 Laba diena. 
 21.00 „Pabėgimas iš Los 

Andželo“.
 23.00 „Mirtini priešai“.
 0.55 „Visa menanti“.

dzūkijos tv
 6.13 Programa.
 6.14 TV parduotuvė.
 6.30 Atliekų kultūra.
 7.00 „Moterų daktaras“.
 8.00 Reporteris. 
 9.00 Nauja diena. 
 9.30 Nauja diena. 

Rubrika. 
 10.00 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
 11.05 „Prokurorai“.
 12.10 „Bruto ir Neto“.
 12.40 „Meilė kaip 

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

Rubrika. 
 15.00 „Prokurorai“.
 16.00 Reporteris. 
 16.23 Sportas.
 16.30 Lietuva tiesiogiai. 
 16.58 Orai.
 17.00 „Meilė kaip 

mėnulis“.
 18.00 „Tai – sportas“. 

 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. E. Jaki-
mavičius. 

 1.00 „Meilė kaip 
mėnulis“.

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

Rubrika. 
 5.10 „Prokurorai“.

Lrt Plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Visagino Country 

2015. 
 7.05 Kultūros diena.
 7.30 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas 2“.
 7.40 „Kaimynai piratai“.
 7.55 „44 katės“. 
 8.20 Smalsumo genas. 
 8.50 „Maistas: tiesa 

ar pramanas? 
Aštrumo mėgėjai“.

 9.15 Labas rytas, 
Lietuva.

 12.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 12.15 Kultūrų kryžkelė. 
Menora. 

 12.40 Literatūros pėd-
sekys. 

 13.05 Stambiu planu. 
 14.00 Gimę tą pačią 

dieną. 
 14.55 „Septintasis 

dešimtmetis. Ilgas 
kelias į laisvę“.

 15.35 Klausimėlis. Švie-
čiamoji programa. 

 15.50 „Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2“. 

 16.00 „Kaimynai piratai“. 
 16.15 „44 katės“. 
 16.45 „Maistas: tiesa 

ar pramanas? 
Riestainio skylė“. 

 17.10 „Keistuolė 2“. 
 18.00 Kultūros diena.
 18.30 Gimę tą pačią 

dieną. 
 19.25 Premjera. „Po 

milijono metų 1“.
 20.15 Mano tėviškė. Ga-

brielė Petkevičaitė-
Bitė.

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Laukimas“. 
 23.05 Nacionalinė ekspe-

dicija. 
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 

 0.45 Brandūs pokalbiai. 
 1.10 Visagino Country 

2015. 
 1.50 Bado meistras. 

Teatro „Meno 
fortas“ spektaklis. 

 3.15 Kristupo vasaros 
festivalis 2019. 

 4.40 Į sveikatą! 
 5.05 Klauskite daktaro. 

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“.
 14.05 „Stivenas Visata“.
 14.20 „Kas naujo, 

Skūbi-Dū?“.
 14.45 „Žingsnis iki 

dangaus“.
 16.00 „Svaragini. Amžina 

draugystė“.
 17.00 „Būk su manim“.
 18.00 „Keršto gėlės“.
 18.50 „Mokytojas“.
 19.50 „Žingsnis iki 

dangaus“.
 21.00 „Prancūziška 

žmogžudystė. 
Mirtis Korsikos 
kyšulyje“.

 22.55 „Imperatorė Ki“.
 1.20 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
 3.10 „Midsomerio 

žmogžudystės XVI. 
Auksinė kekė“.

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“.
 13.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 13.30 „Šaunioji įgula“. 
 14.30 Televitrina.
 15.00 „Einšteinas“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Univeras“. 
 17.30 „Univeras“. 
 18.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 19.00 „Šaunioji įgula“. 
 20.00 „Rezidentai“. 
 20.45 TIESIOGIAI. 

Europos taurės 
krepšinio 
rungtynės. Limožo 
„CSP“–Vilniaus 
„Rytas“.

 22.45 „Tryliktas rajonas. 
Ultimatumas“.

 0.40 „Tironas“.
 1.40 „Pėdsakai“.
 2.25 „Svieto lygintojai“.
 3.10 „Dvi merginos be 

cento“.
 4.00 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“. 
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Tel.: (8 318) 52260, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
2 k. butą Vartuose, Krosnos  •sen., kaina sutartinė.  

Tel. 8 603 20920.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

„Opel Signum“ (2004 m.,  •2.2 l, DTI, iš Vokietijos, juoda 
spalva, daug privalumų, TA iki 
2021 m.), kaina 1 700 Eur.  
Tel. 8 624 17600.

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

GYVULIAI

6 mėn. mėsines telyčaites  •(2 vnt.).  
Tel. 8 686 53424.

Antis.   •Tel. 8 602 13722.

5 mėnesių įvairius kaimiš- •kus gaidžiukus.  
Tel. 8 613 39906.

Apie 160 kg mėsinį   •bekoną.  
Tel. 8 656 68604.

Ėringas avis.   •Tel. 8 642 07624. 

AUGALAI

Maistines bulves, lazdy- •nų, graikinių riešutų, juodųjų 
serbentų, mėlynų ir žalių žalių 
vynuogių sodinukus.  
Tel. 8 679 47212.

Maistines bulves.   •Tel. 8 602 13722.

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

KITI

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

Akselinę.   •Tel. 8 602 13722.

Naują plastikinį langą  •(178x218 cm).  
Tel. 8 647 27700.

Viryklę „Privileg“ (rudos  •spalvos, 4 skylės), kaina 80 
Eur. Skalbimo mašiną „Fėja-2“, 
kaina 50 Eur. Kineskopinius 
televizorius „Philips“ (37 ir 51 
cm įstrižainė), kaina 15 Eur/
vnt. Druskininkai.  
Tel. 8 686 43600.

Ketinius radiatorius.   •Tel. 8 614 56206.

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

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

Naudotą žoliapjovę.   •Tel. 8 688 11982. 

Pigiai labradorito akmens  •plokštes iš Ukrainos Lazdijuo-
se.  
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.

PARDUODA
beržines ir juodalksnio 

malkas.
Atvežame.

Užsakymai priimami

8 688 80175.

Namą su 15 a sklypu Lazdijų  •mieste.  
Tel. 8 603 24679.

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

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

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

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

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

Žemės sklypą namo  •statybai Lazdijų mieste (30 a, 
gražioje vietoje, prie miško ir 
vandens telkinio, atlikti geode-
ziniai matavimai, visos miesto 
komunikacijos), kaina 20 000 
Eur. Tel. 8 686 70841. 

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

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

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

Gyvenamąjį namą Mikniš- •kių k., Šeštokų sen. (87 kv. m, 
63 a sklypas, gera būklė, pa-
keisti langai, tinkamas gyventi 
iš karto, ūkiniai pastatai), kaina 
sutartinė. Tel. 8 698 78040. 

VILNONĖS ANTKLODĖS
Š. m. spalio 8 d. (antradienį)..

Gamintojų kainomis parduosime vilnones viengules (54 EUR), dvigules 
(60 EUR), vaikiškas (35 EUR) antklodes, vilnonius čiužinius (paklotus, 
įvairių išmatavimų, 47–61 EUR), vilnones pagalves (19 EUR), patalynės 
komplektus (28–31 EUR), vilnonius suktus siūlus (19 EUR/kg).

Iš natūralios avių vilnos pagaminta patalynė yra labai higieniška. Ji 
higroskopiška (gali sugerti ir išgarinti daug drėgmės), nesielektrina, lengva, 
šilta, gerai praleidžia orą ir ultravioletinius spindulius, sunkiai dega, pasižymi 
bakteriostatinėmis savybėmis, tinka naudoti tiek vasarą, tiek žiemą. 

Priimami užsakymai telefonu po 20 val., pristatome nemokamai. 
Tel. 8 698 71270. 

Pakruojo rajono Lygumų vilnų verpykla

9.00 val. – Krosnoje,
10.00 val. – Šventežeryje,
10.20 val. – Avižieniuose,
10.40 val. – Veisiejuose (turguje),
11.00 val. – Viktarine,

11.15 val. – Kapčiamiestyje,
11.45 val. – Lazdijuose
(centriniame turguje),
12.20 val. – Rudaminoje,
12.35 val. – Šeštokuose.

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

Žemės sklypą lazdijų r.,  •šalia ežero.  
Tel. 8 686 70841.

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

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.

VANTOS.

Įvairioms pirtims. 
Įvairiems vanojimams. 

Didesnį kiekį galiu atvežti. 
Kviečiu susipažinti su 

lietuviškos pirties 
tradicijomis ir ritualais.

Tel. 8 633 59539. 
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Tel.: (8 318) 52260, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
PERKA

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

Ekskavatoriaus kompreso- •rių „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

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

Superkame visų markių  •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. 

Dėl Angelės marės KARAlienės mirties nuoširdžiai 
užjaučiame artimuosius. 

lazdijų m. sodų g. 6 namo gyventojai

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

GYVULIAI

Brangiai – pienu girdomus  •buliukus ir telyčaites (2–8 
sav., nuo 50 iki 90 kg). moka 
6 ir 21 proc. sveria elektroni-
nėmis svarstyklėmis.  
Tel. 8 646 81037. 

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

Perku veršelį arba telyčią  •nuo 6 mėn. iki 3 metų toli-
mesniam auginimui. Taip pat 
pienines melžiamas karves 
arba visą bandą.  
Tel. 8 625 93679. 

KITI

Naudotą pianiną.   •Tel. 8 659 60507.

Metalo laužo supirkimas:  •juodojo metalo laužas – 110–
130 Eur/t, skarda – 90–100 
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

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

DOVANOJA
2 gražias sterilizuotas katy- •tes (virš metų).  

Tel. 8 686 82619.

NUOMA
SIŪLO

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

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

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

Nuomoju betono   •maišyklę.  
Tel. 8 614 56206.

IEŠKOMI PAgALBINIAI 
DARBUOTOJAI DARBUI

 VOKIETIJOJE 
(BERLyNE IR ROSTOKE).

Visos soc. garantijos. 
B kategorija privalumas.

Apmokama kelionė!

Teirautis tel. +370 636 52171.

IEŠKO

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

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

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

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

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

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

PASLAUgOS
Taisome automatines  •skalbimo mašinas. Atvykstame 

į namus.  
Tel. 8 615 73404.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tvarkome (nuo 1 ha)  •laukus, paežeres, griovius, sa-
vaiminiais želdiniais, medžiais 
ir krūmais apaugusius žemės 
ūkio paskirties sklypus. Už di-
delį ir tankiai apaugusį sklypą 
sumokėsime.  
Tel. 8 603 30577.

Didelis biuro popieriaus 
pasirinkimas.

   KNygyNėLIS,  Seinų g. 12, Lazdijai. 
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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.

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

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.

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


