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Įsijunk naujienas! PIGIAU Už ELEKTRą.

Lazdijų krašto naujienų savaitraštis

Įsijunk naujienas! PIGIAU Už ELEKTRą.

Politinės aktualijos
Naujienos apie politikų gyvenimą, 
rajone priimamus sprendimus ir 
jų vykdymą.

Bendruomenių naujienos
Rajono bendruomennių aktualijos, 
informacija apie projektus, organi-
zuojamas šventes ir dar daugiau.

dzūkai kalBa, kad...
Karščiausios nuogirdos ir ne tik. 
Istorijos, sklindančios iš vienų lūpų į 
kitas. Kiekvieni iš jų turi dalį tiesos.

Nuo šiol prenumeruoti leidinius galite ne tik 
Lietuvos pašto ar „PayPost“ skyriuose, 
bet ir telefonu 8 700 55 400 bei internetu: 
www.prenumerata.lt ir www.prenumeruok.lt

Direktorius A. Čiurlionis: „Palieku Šventežerio mokyklą“

R
ajono valdžia 
mėgsta pasipui-
kuoti, jog neva 
Lazdijai tampa 
patrauklia vieta 
dirbti, nes čia 

įsidarbina darbuotojai iš kitų sa-
vivaldybių. Ko gero, tas tinka tik 
kalbant apie valdininkus, tačiau 
situacija dėl savo sričių profesi-
onalų – priešinga. 

Per paskutinius pusantrų metų 
Lazdijų savivaldybės įstaigas 
paliko  daug aukščiausiojo lygio 
specialistų. Vieni diplomatiškai 
nutyli tokių savo sprendimų ti-
krąsias priežastis, kiti būna atvi-
resni. 

Kaip perkūnas iš giedro dan-
gaus trinktelėjo žinia, kad direk-
toriaus darbą palieka Šventežerio 
mokyklos direktorius Artūnas 
Čiurlionis. Kas atsitiko, kad du 
magistro diplomus turintis, vienas 
inovatyviausių rajono pedagogų, 
puikus vadybininkas palieka mo-
kyklą, kurioje pats mokėsi ir 16 
metų jai vadovavo? Dar labiau 
nesuvokiama tai, kad Švietimo, 
kultūros ir sporto skyriaus vado-
vai nei valdiškai, nei žmogiškai 
išeinančiam direktoriui nepadė-
kojo.  

Apie tokio sprendimo priežas-
tis, situaciją švietimo sistemoje, 
pedagogo profesiją, nuovargį, 

Antspaudų gamyba 
pagal užsakymą
Seinų g. 12, Lazdijai. 
Tel. (8 318) 53085. 
Seinų g. 12, Lazdijai. 
Tel. (8 318) 53085. 

Antspaudų gamyba 
pagal užsakymą

Nuo rugsėjo 1 d. po 16 metų vadovavimo savo gimtajai mokyklai Artūras Čiurlionis paliko vadovo postą.
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SavaitėS komentaraS 

Valdantieji mūru stojo už Z. Jedinskio ir V. Tomaševskio paistalus

Algimantas Mikelionis
Lietuva ir Lenkija iš karto ir ne-
dvejodamos parėmė demokrati-
nių Baltarusijos jėgų protestus, 
kurie kilo iš karto po suklastotų 
šios šalies prezidento rinkimų. 
Klastojimo mąstai buvo tokie 
dideli, kad A.Lukašenka neturi 
jokios teisės vadintis šios šalies 
prezidentu. Jeigu iš pradžių buvo 
protestuojama prieš rinkimų re-
zultatų klastojimą, tai ūsuotam 
Minsko šėtonui panaudojus nere-
gėto mąsto represijas prieš savo 
tėvynainius ir Baltarusijos jėgos 
struktūroms suėmus ir sužalojus 
daugybę taikių protestuotojų, 
A.Lukašenkos rankos tapo kru-
vinos. Suėmimais, kankinimais 
ir tyčiojimusi niekas nesibaigė 
– ne vienas taikus demonstran-
tas žuvo. Kas žiauriausia visoje 
šioje istorijoje, jie žuvo ne nuo 
kažkokio okupanto rankų, o nuo 
savo jėgos struktūrų galvažudžių 
pastangų.

Deja, jau kaip ne vieną kartą 
visišką politinę impotenciją ir 
neįgalumą Baltarusijos atžvilgiu 
parodė likusios Europos Sąjun-
gos valstybės, išskyrus Lietuvą, 
Lenkiją, Latviją ir Estiją. Visiš-
kai nuvylė ir JAV, kurios pasakė, 
kad nesikiš į Baltarusijos vidaus 
reikalus. Todėl tik dar labiau visi 
kartu galime didžiuotis savo tė-

vyne Lietuva, kuri tapo paramos 
Baltarusijos kovotojams už de-
mokratiją lydere ir kasdien at-
lieka veiksmus, drąsinančius šios 
šalies jėgas įnirtingai ir atkakliai 
kovojančias už laisvę. Mums 
padeda ir kaimyninė draugiška 
Lenkija, nes Baltarusijoje gyvena 
nemenka lenkų tautinė mažuma. 
Todėl taip niršta apsimetėlis pre-
zidentas A. Lukašenka, kuris po 
milžinišku mastu suklastotų rin-
kimų neturi nė menkiausios teisės 
vadintis šios šalies vadovu.

Bet turbūt nieko per daug ne-
nustebino, kai Lietuvos lenkų po-
litikas Z. Jedinskis pasakė, kad 
Baltarusijos jėgos struktūros gina 
šios šalies konstituciją. Nieko sau 
konstitucijos gynyba! Kaip gali-
ma ginti savo šalies konstituciją 
suimant, kankinant, žalojant ir 
žudant taikius ir beginklius savo 
šalies demonstrantus?! Koks ap-
gailėtinas Z. Jedinskio pasisaky-
mas! Po tokių šio veikėjo sapa-
liojimų jis neturi teisės vadintis 
lenku, o tik „lianku“ ar kokiu 
nors apgailėtinu „tuteišiu“, kuris 
daro didžiausią gėdą garbingai 
ir šlovingai Lenkijos valstybei, 
kuri kartu su Lietuva vieningai 
remia kaimyninės Baltarusijos 
kovotojus prieš diktatorių A. Lu-
kašenką ir už Baltarusijos laisvę 
ir nepriklausomybę. Lyg nebūtų 
gana šių apgailėtinų Z. Jedins-
kio paistalų, prie jo prisijungė 
Lietuvos lenkų politinis lyderis 
V. Tomaševskis. Šis politikierius 
gynė savo sėbrą Z .Jedinskį ir 
taip pat aršiai stojo Baltarusi-
jos batkos pusėn bei tyčiojosi iš 
„Laisvės kelio“. Atrodo, Lietuvos Adomo Žilinsko piešinys.

lenkai turėtų palaikyti oficialų 
Lietuvos ir Lenkijos valstybių 
požiūrį ir Baltarusijos prezidentą 
laikyti neteisėtu ir smerkti krauju 
aptaškytą Minsko režimą. Deja, 
jie save vadina lenkais, o remia 
ne Lenkijos politiką Baltarusijos 
režimo atžvilgiu, o Kremlių ir 
V. Putiną. Kaip varganai ir ap-
gailėtinai tai atrodo!

Na, atrodo, reikėtų tik pasmerk-
ti tokius veikėjus kaip Z. Jedins-
kis ir V. Tomaševskis, bet štai 
Lietuvos valdančioji koalicija ne 
tik kad nepasmerkė ir nesukriti-
kavo tokios „liankų“ pozicijos, 
o už ją stojo mūru. Kaip liūdna 
buvo žiūrėti į valstiečių vadeivą 
R. Karbauskį, kuris mums vi-
siems, girdėjusiems Z. Jedinskio 
ir V. Tomaševskio paistalus, kaip 
nieko nesuprantantiems ir savo 
protu negalintiems vadovautis 
žmonėms, aiškina, kad mes ne 
taip supratom „liankų“ pasisaky-
mus, nes juos ištraukėme iš kon-
teksto, o to reikėtų nedaryti. Gal, 
ponas Ramūnai, nereikia mums 
aiškinti, kaip ką reikia suprasti, 
nes aiškiai girdime, kad tiesiog 
norite išlaikyti valdančiąją ko-
aliciją, o be vietinių „liankų“ to 
padaryti nepavyks. Prie to pri-
sidėjo ir G. Kirkilas, kuris irgi 
neaiškiai lemendamas pasisakė 
už koalicijos tvirtumą. 

Pasirodo, vardan tos koalicijos 
galima ginti Zbignevą su Valde-
maru, kurie atviru tekstu pasisako 
už diktatoriaus valdžią ir remia 
kruvinus susidorojimus su taikiais 
protestuotojais. O gal ir Ramūnui 
su Gediminu vietinių „liankų“ 
požiūris nėra svetimas?•

Kada Lazdijų valdžia atnaujins informaciją apie partizanų vadą? 

Nors rajono valdžia ne-
vengia girtis, jog gerbia ir 
saugo garsaus žemiečio, 
partizanų vado Adolfo 
Ramanausko-Vanago at-
minimą, tačiau kai kurios 
detalės verčia galvoti prie-
šingai. 

Praeitą penktadienį į „Dzūkų 
žinių“ redakciją kreipėsi klaipė-
dietis Antanas Maslauskas, kuris 
retkarčiais lankosi Lazdijuose.  

Vyriškis teigė, kad jam labai pa-
tinka prie bažnyčios įkurtas par-
kas, kuriame įrengta A. Rama-
nausko-Vanago atminimui skirta 
vizualinė ekspozicija. 

„Labai atidžiai susipažinau su 
šioje ekspozicijoje pateikta in-
formacija apie mūsų legendinį 
partizanų vadą. Nustebino vienas 
įrašas. Viename iš stendų buvo 
parašyta, jog A. Ramanausko-
Vanago „užkasimo vieta neišaiš-
kinta”. Juk tai sena informacija. 

Puikiai žinome, kad 2018 metų 
vasarą partizanų vado palaikai 
buvo surasti Vilniuje, Našlaičių 
kapinėse, paskui iškilmingai buvo 
perlaidoti Antakalnio kapinėse 
tų pačių metų spalį”, – stebėjosi 
svečias iš Klaipėdos. 

Jis teigė, jog prieš mėnesį jis 
nuvyko į Lazdijų rajono savi-
valdybę ir sekretoriate pasidalijo 
savo pastabomis apie klaidinantį 
įrašą ekspozicijoje apie partizanų 
vadą.  

Vyriškiui buvo pažadėta, kad 
jo pastabos bus perduotos rajo-
no vadovams ir netikslumas bus 
pataisytas. 

„Atvažiavau į Lazdijus po mė-
nesio, tikėjausi, jog klaida stende 
bus pataisyta, tačiau vėl perskai-
čiau: „užkasimo vieta neišaiškin-
ta”. Keista ir apmaudu.  Kodėl 
valdžia nepakeitė pasenusios ir 
netikslios informacijos? Mažiau 
informacijos apie šį žmogų turin-
tys šio parkelio lankytojai toliau 

skaitys klaidinantį tekstą. Manau, 
jog tai yra akivaizdus abejingumas 
svarbioms mūsų istorijos deta-
lėms. Gerbiamieji Lazdijų vado-
vai, ar jūs nežinote, jog A. Rama-
nauskas-Vanagas buvo perlaidotas 
2018 m. spalio 6 d. Valstybinėse 
laidotuvėse dalyvavo visi aukš-
čiausieji Lietuvos vadovai. Su-
raskite drąsos ir keliasdešimt eurų 
informacijai patikslinti“, – kalbėjo 
klaipėdietis.• 
„Dzūkų žinių“ informacija

Klaipėdietis Antanas Maslauskas pastebėjo neatitikimus ekspozicijoje apie mūsų legendinį partizanų vadą.
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Darnios Lietuvos partijos 
lyderis VALDAS KAZ-
LAUSKAS – šeimos žmo-
gus. Gimęs Kupiškyje ir 
gyvenęs visoje Lietuvoje, 
jis daug metų dirbo savo 
įkurtame ūkyje Telšių ra-
jone ir suprato, kad metas 
savo patirtį panaudoti tar-
naujant Lietuvos žmonėms.

– Valdai, jūs esate šeimos žmo-
gus. Kiek jums buvo metų, kai 
pirmą kartą vedėt?

– Buvau gana jaunas. Pamenu, 
įstojau į radioelektronikos spe-
cialybę ir užmačiau savo kurse 
simpatišką merginą – Ievą. Ji ir 
tapo mano pirmąja žmona, su kuria 
gyvenome 23 metus. Ieva, deja, 
jau paliko šį pasaulį. Dabar jau 
15 metų gyvenu su antrąja žmona, 
kurios vardas, beje, irgi Ieva. Gy-
venimo keliai žinomi tik Dievui.

– Kodėl einate į politiką? Juk 
esate rimtas savo srities profe-

sionalas, kam jums viešas gy-
venimas?

– Einu, nes nebegaliu stebėti 
to, kas vyksta mūsų šalyje. Ho-
moseksualios santuokos, iškreipta 
pasaulėžiūra, svetimos tradici-
jos užpildė viešą erdvę. Noriu 
priešintis bei jausti, kad esu rei-
kalingas šitai valstybei bei savo 
tautai. Manau, mes galime pa-
keisti Lietuvą ir sukti darnos keliu 
šviesios ateities link. Atsibodo 
veidmainystė, korupcija, apgaulė. 
Atrodo, gyvename turtingiau, bet 
ar geriau? Abejoju.

– Koks bus pirmas darbas, ku-
rio imsitės Seime? 

– Be abejo, didinsime išmokas 
vienišoms mamoms, kalbėsime 
apie nemokamą maistą pradi-
nukams, o švietimo projektuose 
užtikrinsime pagarbą tradicijoms 
ir mūsų protėviams. Vaikai turi 
gerbti tėvus, o tėvai – rūpintis 
vaikais. Pagarba – tai mano pro-
gramos pagrindas. 

– Kalbate gražiai, bet ar viską 
pavyks įvykdyti?

– Dirbu su jaunimu ir esu vi-
suomenės veikėjas jau daug metų. 
Važinėju po Lietuvą ir viską ma-
tau. Matau neviltį, matau, kaip 
žmonės jaučiasi pamiršti val-
džios, o aš ateinu ne vienas – savo 
komandoje turiu dvylika jaunų 
profesionalų.

– Visai kaip dvylika apaštalų. 
Beje, pats esate tikintis?

– Be abejo. Ir tikiu ne tik Die-
vu, tikiu, kad Lietuva gali, o tai 
reiškia, kad galime mes visi. To-
dėl kviečiu spalio 11 dieną Seimo 
rinkimuose nepamiršti balsuoti 
už mane – Valdą Kazlauską, o aš 
nepamiršiu jūsų!

– Ačiū jums už interviu.
– Ačiū jums.

Politinė reklama bus apmokėta iš 
Darnios Lietuvos partijos rinkiminės 
sąskaitos. Užs. Nr. 8

Valdas Kazlauskas: „Valstybės pagrindas — šeima“

Gerbiamieji,
Rugsėjo 1-oji atėjo iš Bizantijos, kur ši diena buvo ir naujųjų metų pradžia, nes ten buvo 
manoma, kad būtent šią dieną Dievas pradėjo kurti pasaulį. Šiandieną visame pasaulyje 

rugsėjo pirmoji diena yra susijusi su švietimu, raštingumu ir mokslu. Tai – dvasinio 
gyvenimo pradžios šventė.

Rugsėjo 1-oji suburia visą švietimo bendruomenę. Būdami mokykloje ar universitete, 
klasėje ar auditorijoje, tie, kurie klauso ir klausia, ir tie, kurie atsako, turi visada atminti, kad 

mokslas, žinios ir raštingumas bus vertingi tik tuomet, kai bus perduodami ir naudojami 
kilniems Valstybės tikslams.

Linkiu teigiamų įspūdžių pirmokams, gerų pasiekimų vyresniems mokiniams ir studentams, 
ištvermės ir pasitenkinimo bei vilties mokytojams ir dėstytojams, sėkmės ir kantrybės 

tėveliams.
Su mokslo metų pradžios švente!

Palankaus vėjo plaukiant žinių upe!

Nuoširdžiai Jūsų Dr. Feliksas Petrauskas
Darbo partijos kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimą.

Politinė reklama bus apmokėta iš Felikso Petrausko rinkiminės sąskaitos. Užs. Nr. 9

Darnios Lietuvos partijos lyderis Valdas Kazlauskas.

aukSinėS mintyS

Prenumerata — tai ne tik aktualios žinios,  atkeliaujančios 
į Jūsų namus ir biurus, bet ir originali bei praktiška dovana bet 
kokia proga.
Nuo šiol prenumeruoti leidinius galite ne tik Lietuvos pašto ar 
„PayPost“ skyriuose, bet ir telefonu 8 700 55 400 bei internetu, 
www.prenumerata.lt, www.prenumeruok.lt

Tel. pasiteirauti 8 670 38882.

Lazdijų krašto naujienų savaitraštis

• Politinės aktualijos
• Bendruomenių naujienos

• Kultūrinių renginių anonsas
• Dzūkai kalba, kad...
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Paminklas partizanams įskėlė nesusikalbėjimo kibirkštis 
Kai kilnūs darbai daro-
mi neatsižvelgiant į ben-
druomenės nuomonę ir 
teisinius aspektus bei tam 
tikras aplinkybes, galima 
sulaukti ne padėkos, bet 
pasipriešinimo ir pykčių. 
Taip nutiko dviem mūsų 
krašto istorinės atminties 
saugotojams, kurie sumanė 
Krikštonyse pastatyti atmi-
nimo paminklą šio kaimo 
partizanams ir tremti-
niams. 

kilo konfliktaS
Praėjusį ketvirtadienį  iš Krikš-
tonių kilę, šiuo metu sostinėje 
gyvenantys savo krašto patriotai 
Bronius Kašelionis ir Vytautas 
Janulevičius atvežė į Krikštonis 
jų pastangomis ir asmeninėmis lė-
šomis sukurtą akmeninį paminklą 
šio krašto partizanų ir tremtinių 
atminimui įamžinti. Paminklas 
turėjo atsirasti prieš tradicinius 
Krikštonių atlaidus, švenčiamus 
pirmąjį rugsėjo sekmadienį. Ta-
čiau, sulaukę pasipriešinimo, san-
tūrų ir estetišką atminimo akmenį 
jo autoriai buvo priversti išsivežti 
atgal. 

Paminklo iniciatoriai norėjo 
paminklą statyti Bendruomenės 
šeimos parke, tačiau susidūrė su 
vietos bendruomenės pasiprie-
šinimu. Jiems buvo pasakyta, 

jog parke paminklui netinkama 
vieta. 

Tarp paminklo autorių ir vietos 
bendruomenės atstovų įvyko įnir-
tingas žodžių mūšis, kurio metu 
buvo apsikeista „maloniais“ epi-
tetais. Paminklo autoriai išvadino 
bendruomenės atstovus komunis-
tais ir „lukašenkininkais“.

Į diskusijas dėl paminklo buvo 
įtrauktas ir Lazdijų rajono savi-
valdybės mero pavaduotojas Au-
drius Klėjus, buvo pakviesti ir 
vienos nacionalinės televizijos 
žurnalistai. 

Įžvelgė „užSiSlėpuSiuS 
komuniStuS“
B. Kašelionis pasakojo, kad buvo 
nemaloniai nustebintas, kai iš 
bendruomenės pirmininkės Le-
nos Švetkauskienės išgirdo, jog 
bendruomenė nenori, kad šis pa-
minklas būtų pastatytas ten, kur 
jie su kolega buvo numatę – Ben-
druomenės šeimos parke. 

„Kiek anksčiau Krikštonių ben-
druomenės prašymu mes sukūrė-
me atminimo akmenį, kuriame 
buvo surašyta Krikštonių istorinė 
raida. Tam paminklui ši vieta tiko, 
o partizanų ir tremtinių atminčiai, 
anot bendruomenės, čia atminimo 
akmens statyti negalima“, – pa-
sakojo B. Kašelionis. 

Jo nuomone, toks pasiprieši-
nimas paminklui atsirado dėl to, 

jog kai kuriuose asmenyse „atgijo 
užsislėpę komunistai“. 

B. Kašelionis patvirtino, jog 
šiam paminklui statyti buvo pa-
siūlyta kita vieta, kuri, jo nuo-
mone, yra netinkama, nes ten 
užklysta mažai žmonių. 

BenDruomenė paSiūlė kitą 
vietą
Krikštonių kaimo bendruomenės 
komiteto pirmininkė L. Švetkaus-
kienė teigė, jog ir bendruomenė 

neturi nieko prieš dėl šio pa-
minklo, jis tikrai galėtų stovėti 
Krikštonyse. 

„Mes neprieštaraujame šiam pa-
minklui, tik manome, jog jo inici-
atorių norima vieta tikrai nėra tin-
kama tokio pobūdžio paminklui. 
Jie mato paminklą Bendruomenės 
šeimos parke, kurį bendruomenė 
sutvarkė savo jėgomis ir pavertė 
poilsio zona. Mes čia statysime 
suoliukus ir sodinsime medžius. 
Tai – bendruomenės pramogų ir 
linksmybių zona, ten nuolat laks-
to vaikai, todėl tokiam solidžiam 
paminklui ten netinkama vieta“, 
– sakė L. Švetkauskienė. 

Ji pastebėjo, jog paminklo ini-
ciatoriams buvo pasiūlyta kita 
vieta – prie bažnyčios, kuri, jos 
nuomone, tikrai tinkama tokiam 
paminklui. 

„Bet į tą pasiūlymą nebuvo rim-
tai pažiūrėta, nes užvirė principi-
nė kova“, – sakė bendruomenės 
vadovė.

Derina leiDimuS paminklui 
Statyti
Šiame konflikte dalyvavęs vice-
meras, Laisvės kovų įamžinimo 
komisijos narys  Audrius Klėjus 
teigė, jog konfliktas tarp pamin-
klo iniciatorių ir Krikštonių ben-
druomenės atstovų kilo ne dėl 
paties paminklo, bet dėl vietos, 

kur jis turėtų stovėti. 
„Gerai, kai žmonės imasi ini-

ciatyvos įamžinti partizanų ir 
tremtinių atmintį, juolab, kad 
Krikštonyse pokario laikotarpiu 
kas iš antros trobos buvo išėjusių 
į mišką, tačiau derėtų žinoti, kad, 
norint pastatyti paminklą, būtina 
praeiti tam tikrus derinimo eta-
pus. Pagalvokite, kas būtų, jei 
kiekvienas viešoje vietoje suma-
nytų pastatyti kokį nors paminklą 
ir su niekuo nederintų“, – sakė 
A.Klėjus. 

Jie teigė pritariantis Krikšto-
nių bendruomenės nuomonei, jog 
Bendruomenės šeimos parkas ti-
krai nėra tinkama vieta tokiam 
paminklui, ypač jei tam priešinasi 
vietos bendruomenė. 

Vicemero nuomone, tinka-
miausia vieta paminklui – prie 
bažnyčios. 

„Jau gavome Krikštonių bažny-
čios klebono sutikimą, jis neprieš-
tarauja, kad paminklas atsirastų 
prie bažnyčios. Kadangi siūloma 
vieta – kultūros paveldo zona, 
paprašėme Kultūros vertybių 
apsaugos departamento leidimo. 
Kai gausime leidimą, bus gali-
ma tą paminklą statyti. Manau, 
jog praėjusį ketvirtadienį įvykęs 
konfliktas buvo nereikalingas“, – 
sakė vicemeras.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Atminimo paminklo autorius Vytautas Janulevičius (kairėje). Paminklas partizanams ir 
tremtiniams atminti.

Paminklo iniciatoriai norėjo paminklą statyti Bendruomenės šeimos parke.
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Antspaudų gamyba 
pagal užsakymą

Seinų g. 12, Lazdijai. 

Tel. (8 318) 53085. 

Laukiame Jūsų!

Mano maisto atliekų konteineris visai tuščias, 
tai aš jo ir neištraukiu. Bet vežėjai vis tiek at-
važiuoja! Negi ir tuščią konteinerį privalau 
ištraukti?

Taip, ištraukti maisto atliekų kontei-
nerį privalu, nes šiuo metu jie visi yra 
numeruojami, tad vežėjai ant kontei-
nerio užklijuoja numerį. Kita vertus, 

rūšiuojant atliekas, maisto atliekų konteineris 
negali būti tuščias, nes šios rūšies atliekų, ku-
rias sudaro ne tik maisto likučiai, bet ir kavos, 
arbatos tirščiai, vienkartiniai popieriniai rankš-
luosčiai, bulvių lupenos, vai-
sių žievelės ir kt., yra visuose 
namuose. Tik daugelis jas 
vis dar meta į mišrių atliekų 
konteinerius, o jie tikrinami 
ir aptikus netinkamų atliekų 
netuštinami. Tad kam jums 
tos problemos? 

Rūšiuokite!

Kam naudinga netiksli informacija 
interneto enciklopedijoje?

Viešai pateikta netiksli 
informacija apie vieno ar 
kito žmogaus biografijos 
faktus gali sukelti nepato-
gumų ne tik žmonėms, apie 
kuriuos ta informacija, bet 
ir aplinkiniams, kurie ben-
drauja su jais, bei formuoti 
klaidingą bendruomenės 
nuomonę. 

Su tuo susidūrė žinoma Lazdijų 
politikė, tarybos narė Janina Ra-
žukienė, kai laisvosios interneto 
enciklopedijos Vikipedijos sky-
riuje buvo pateikta informacija, 
kad ji nuo 1993 metų yra Tėvynės 
sąjungos  Lazdijų skyriaus narė. 

Pasirodo, tiesa yra kitokia – 
J. Ražukienė niekada nebuvo 
ir nėra šios partijos narė. Ji ne-
priklauso jokiai partijai. Įdomu, 
ar ši klaida apie jos partiškumą 
buvo sąmoningai palikta, ar tai 
informacijos pateikėjų nekom-
petencijos rezultatas? 

Tiesą sakant, daugelis Lazdijų 
krašto žmonių, kurie giliau nesi-
domi politika, buvo įsitikinę, jog 
J. Ražukienė tikrai yra šios par-
tijos narė. Ji ne vieną kadenciją 
pagal Tėvynės sąjungos-Lietu-
vos krikščionių demokratų sąrašą 
buvo renkama į Lazdijų rajono 
savivaldybės tarybą, aktyviai da-
lyvavo ir dalyvauja šios partijos 
veikloje. 

Buvęs rajono meras ir ilgametis 
konservatorių Lazdijų skyriaus 
pirmininkas Artūras Margelis 
teigė, jog J. Ražukienė niekada 
nebuvo partijos narė. 

„Ji nestojo į partiją, nors apie 
tai su ja mes ne kartą kalbėjome, 
tačiau apsimetė partijos nare. Ji 
nedalyvaudavo skyriaus susirin-
kimuose, nes ten gali dalyvauti 
tik partijos nariai. Vikipedijoje 
pateiktas faktas, kad ji Tėvynės 
sąjungos narė, neatitinka tikrovės, 
tai melas“, – sakė A. Margelis. 

Konservatorių Lazdijų skyriaus 
pirmininkas Audrius Klėjus pri-
pažino, kad J. Ražukienė nėra 
partijos narė, o informacija Vi-
kipedijoje apie jos partiškumą, jo 
nuomone, yra nesusipratimas. 

„Toje interneto enciklopedijo-
je yra daug netikslumų, ten gali 
rašyti visi, kas tik nori. J. Ražu-
kienė, nors ir nėra mūsų parti-

Lietuviškoji Vikipedija – lietuvių kalba kuriamas laisvosios 
interneto enciklopedijos Vikipedijos skyrius, Vikimedijos fondo 
projektas. Interneto enciklopedija kuriama, remiantis atvirojo 
turinio (angl. open content) bei vikio (angl. wiki) principais.

Nors nepriklausomo tyrimo niekas neatliko, galima spėti, jog 
lietuviškojoje, kaip ir angliškojoje Vikipedijoje, turinį iš esmės 
kuria tik 1 proc. veikliausių redaktorių-savanorių. Už šį darbą jiems 
niekas neatlygina. Vikipedija yra viena iš lankomiausių svetainių 
Lietuvoje. Lietuviškų puslapių peržiūrų skaičius siekia apie 25 
mln. per mėn., daugiau kaip 250 mln. per metus. 

Šiuo metu lietuviškojoje Vikipedijoje yra 200 557 straipsniai. 
Per pastaruosius metus kasmet sukuriama daugiau nei 5 000 naujų 
straipsnių. Lietuviškoji Vikipedija iš viso buvo redaguota daugiau 
nei 5 mln. kartų. Vienas puslapis buvo redaguotas vidutiniškai 
apie 13 kartų. 

Administratorių teisės suteiktos 13 dalyvių. Registruotų naudo-
tojų paskyrų skaičius siekia per 100 tūkst. Aktyvių dalyvių, t. y. 
dalyvių, nors kartą per paskutinį mėnesį redagavusių Vikipediją, 
– apie 300. Be to, pažymėtina, kad autoriai straipsnius redaguoja ir 
kartais kuria pasitelkdami botus. Dauguma jų – valdomi ne Lietuvos 
dalyvių, yra tarptautiniai, t. y. veikiantys įvairiuose nacionaliniuose 
Vikipedijos skyriuose.

jos narė, bet aktyviai dalyvauja 
skyriaus veikloje. Man nėra labai 
svarbu, ar žmogus yra partijos 
narys, ar rėmėjas. Kartais tokie 
žmonės, kaip J. Ražukienė, nu-
veikia partijos labui daugiau nei 
tikrieji partijos nariai“, – sakė 
A. Klėjus. 

Paklaustas, ar buvo bandoma 
įkalbėti J. Ražukienę įstoti į par-
tiją, A. Klėjus teigė, kad Lazdijų 
konservatoriai turi daug rėmėjų, 
tačiau jų neprievartauja tapti par-
tijos nariais. 

Pati J. Ražukienė, paklausta 
apie priklausomybę konservato-
rių partijai, kalbėjo, kad niekada 
nebuvo šios partijos narė. 

„Dabar išpūstas burbulas dėl 
mano partiškumo. Nežinau, kaip 
Vikipedijoje galėjo atsirasti įrašas 
apie tai, kad esu Tėvynės sąjun-
gos narė. Mano pažiūros nesikei-
tė nuo Sąjūdžio laikų, visą laiką 
pritariau ir pritariu konservatorių 
politikai, sutikdavau dalyvauti 
rinkimuose šios partijos sąraše, 
tačiau į partiją nestojau“, – sakė 
J. Ražukienė. 

Ji teigė visam gyvenimui įsimi-
nusi garsaus kraštiečio, poeto, vė-
liau dalyvavusio politikoje Sigito 
Gedos žodžius: „Ir politikoje rei-
kia nepartinių“. Tokio principo ji 
laikėsi būdama nepartine konser-
vatorių rėmėja ir bendraminte.

„Niekada neskirsčiau žmonių 

pagal partijas, manau, kad visos 
tradicinės partijos turi egzistuoti. 
Tačiau, nepriklausydama partijai, 
galiu laisviau reikšti savo nuomo-
nę“, – sakė J. Ražukienė.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Nerimas ir viltis.  
COVID-19 vėl Lazdijuose?
Atrodė, jog koronavirusas, keturis mėnesius grasi-
nęs Lazdijų krašto žmonėms, taps tik slogus sapnas, 
tačiau praėjusią savaitę COVID-19 vėl pasirodė mūsų 
krašte. 

Rugpjūčio 27 dieną pranešta, kad COVID-19 atvejis buvo nusta-
tytas savivaldybės administracijos darbuotojai. Minėta darbuotoja 
atostogavo, bet, turimomis žiniomis, rugpjūčio 19 dieną ji buvo 
atvykusi į darbą. Buvo skubiai dezinfekuotas savivaldybės pas-
tatas.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis, Lazdijų 
rajono savivaldybės gyventoja, kuriai buvo nustatytas susirgimas 
dėl  COVID-19, rugpjūčio 19 d. lankėsi grožio salone, esančiame 
Vilniaus g. 5-2, Lazdijuose, rugpjūčio 22 d. lankėsi parduotuvėje 
„Viligitra“ Seirijuose. Be to, rugpjūčio 20 d. buvo Alytuje, grožio 
salone „Justė“ (Statybininkų g. 34).

 Dėl COVID-19 buvo tiriami penki savivaldybės administracijos 
darbuotojai, rugpjūčio 19 d. savivaldybės administracijos pastate 
bendravę su darbuotoja, kuriai rugpjūčio 27 d. buvo nustatyta 
COVID-19 liga. Testų rezultatai buvo NEIGIAMI.

Taip pat buvo atlikti savivaldybės administracijos darbuoto-
jos, kuriai praėjusį ketvirtadienį buvo nustatytas susirgimas dėl 
COVID-19, artimųjų tyrimai dėl koronavirusinės infekcijos.  At-
sakymai – neigiami.

Užvakar  paaiškėjo savivaldybės administracijos darbuotojos, 
kuriai praėjusią savaitę buvo nustatyta COVID-19 liga, tyrimo 
dėl koronaviruso infekcijos pakartotinio testo rezultatas. Jis buvo 
NEIGIAMAS. Vakar turėjo būti atliekamas dar vienas pakartotinis 
tyrimas. 

Nors atsirado viltis, jog COVID-19 Lazdijuose buvo netikras 
aliarmas, tačiau ir toliau budrumo prarasti negalime.

Visiems, pajutusiems į peršalimo panašius simptomus, rekomen-
duojame kreiptis nemokama koronos karštąja linija 1808.•

J. Ražukienė. 

Daugelis Lazdijų krašto žmonių, kurie giliau nesidomi politika, buvo įsitikinę, jog J. Ražukienė tikrai yra šios partijos 
narė. 
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Direktorius A. Čiurlionis: „Palieku Šventežerio mokyklą“
prarastą motyvaciją „Dzūkų ži-
nios“ kalbasi su A. Čiurlioniu.

– Viešoje erdvėje pasirodė 
informacija, kad Jūs ketinate 
palikti Šventežerio mokyklą ir 
išvažiuoti dirbti į Alytaus rajo-
ną. Jei tai tiesa, tai pasakykite, 
kokios tokio sprendimo prie-
žastys? 

– Na, neaišku, kas ta vieša er-
dvė? Jei tai gandų lygis, tai aš irgi 
nuo pat pradžių, vos tik pradėjau 
dirbti Šventežerio mokykloje, 
girdėjau, kad vis kažkur einu:  
tai į Švietimo skyriaus vedėjus, 
tai į kurios nors kitos mokyklos 
vadovo postą, tai į Alytų ir pan. 
Aišku, malonu, nes tai reiškia, 
kad žmonės tave vertina ir mano, 
jog esi tinkamas aukštesnėms 
pareigoms. Taip,  nuo rugsėjo 
1 d., po 16 metų vadovavimo 
savo gimtajai mokyklai, palieku 
vadovo postą.  Kaip juokauju 
kolegoms, atėjau į šią mokyklą 
vadovauti 2004 metais ir kartu 
gavom pirmąjį geltonąjį  autobu-
siuką, kuris, nuvažiavęs 800 000 
km, pavargo. Matyt simboliška, 
ir tai ženklas, kad pernelyg ilgai 
užsibuvau vienoje vietoje. Gruo-
džio mėnesį vis vien man baigia-
si kadencija, tad ar taip, ar taip 
reiktų išeiti. Be to, labai norėjau 
ir „Lyderių laiko  3“ nors vieną 
idėją įgyvendinti: savo moky-
kloje pavyko, o rajone kažkaip 
nelabai. 

– Mokyklai vadovavote 16 
metų. Kokie atlikti darbai šioje 
mokykloje Jums kelia pasiten-

kinimą? Ar neliūdna palikti šią 
mokyklą? 

– Mokyklos vadovo konkursą 
laimėjau 2004 m. Tada preten-
davom trys kandidatai. Iš pra-
džių nebuvo lengva vadovauti 
buvusiems savo kolegoms ir 
mokytojams. Gal lengviau būna, 
kai ateina vadovas iš šalies. Bet 
po truputį įgijau vadybos žinių 
ir įgūdžių. Mokykloje atsirado 
vidurinės grandies lyderių, va-
dovaujamės pasidalintos lyde-
rystės principais. Kiekvienas 
darbuotojas mūsų kolektyve 
žino ir puikiai atlieka savo 
pareigas. Mokytojų kambario 
ir direktoriaus kabineto durys 
visada būna atviros, tad moki-
niai drąsiai ateina. Svarbiausia 
vertybė, kurią skiepijau – nuo-
širdus bendravimas tarpusavyje, 
patriotiškumas savo mokyklai 
ir meilė bendruomenei, kurioje 
gyvenu.  Žurnalas „Reitingai“ 
naujausiame numeryje spausdins 
4 Lietuvos mokyklas, kaip ug-
dymo pasiekimų pavyzdį Lietu-
voje, tarp jų – mūsų Šventežerio 
mokykla.

Labai didžiuojuosi tėveliais, 
kurie pasirenka Šventežerio mo-
kyklą (nors mes esame įsprausti 
tarp dviejų didžiausių gimnazi-
jų). Labai džiaugiuosi santykiais 
su mūsų klebonu, su „Pietų me-
grame“ kolektyvu ir jo vadovu, 
seniūnija, bibliotekininke ir bu-
vusia pašto vadove. 

Mokykloje lankėsi švietimo ir 
mokslo ministras, dabartinis Sei-
mo pirmininkas, buvome pirmi 
respublikoje pagal informacinių 
technologijų panaudojimą pamo-

kose, esame „Drąsių mokyklų“ 
klubo nariai ir t. t. Renovavo-
me pagrindinį mokyklos pastatą, 
darželį, stadioną, katilines ir su 
Švietimo, kultūros ir sporto sky-
riaus pagalba įsteigėme Versta-
minų daugiafunkcį centrą. 

Visada liūdna palikti tai, į ką 
įdedi visą save ir atiduodi visą 
širdį. Kaip sakė vienas puikus 
mano mokinys: „Jūsų, direkto-
riau, filosofijos nesugriaus jokie 
sunkumai“. 

– Kaip vertinate prasidėjusį 
ugdymo įstaigų optimizavimo 
procesą? Kokios galimos jo 
pasekmės? 

– Tai natūralus procesas – 
mokinių mažėja. Kai kasmet 
vis mažiau mokinių ateidavo ir 
į mūsų mokyklą, žinojome, kad 
tai ne mūsų prasto darbo pase-
kmė, tiesiog – dėl demografijos 
ir ekonominės situacijos viso-
je Lietuvoje. Pasekmės tokios, 
kad rajone liks trys gimnazijos 
su keliais skyriais. Bet katego-
riškai nesutinku su argumentu, 
kad vaikams mokytis didelėje 
mokykloje geriau nei mažoje. 
Turi būti diskutuojama ne tik 
ekonominiais, bet ir psicholo-
giniais argumentais.

– Kaip minėjote, Jums di-
rektoriaus kadencija baigiasi 
šių metų pabaigoje. Kodėl nu-
sprendėte nedalyvauti konkurse 
Šventežerio mokyklos direkto-
riaus vietai užimti? 

– Niekas dar niekur nesakė, 
kad nesiruošiu dalyvauti. Visų 
pirma reikia išlaikyti kompeten-

cijų vertinimą Vilniuje, o tada 
jau bus galima spręsti, kur eiti, 
o kur ne. Yra minčių apskritai 
išeiti iš švietimo sistemos, nes 
jaučiasi labai didelis nuovargis, 
daug komandinių nurodymų ir 
mažai motyvacijos.

– Jūs turite puikų išsilavi-
nimą. Kodėl nebandote siūlyti 
savo paslaugų miestų moky-
kloms? 

– Kaip jau minėjau, visų pirma 
kompetencijų vertinimas.

– Kaip Jums atrodo, kodėl 
mažai jaunimo renkasi peda-
gogo profesiją? 

– Skambėjo gražiai: „Mokyto-
jas – prestižinė profesija“. Deja, 
realybė kitokia. Kad ir ką bekal-
bėtų politikai, atlyginimo dydis 
yra viena svarbiausių priežasčių 
renkantis mokytojo profesiją, 
nes atsakomybė milžiniška, o 
paskatinimo svertų labai mažai. 
Kita, socialinis saugumas. Mes 
nesijaučiame saugūs. Pavyz-
džiui, įvedus vadovų kadencijas, 
sunku gauti banke paskolą, nes 
dirbi laikinai. Ir daug kitų prie-
žasčių, apie kurias aš aktyviai 
diskutuoju socialiniuose moky-
tojų tinkluose ir svetainėse. Tai 
– ribotos mokytojo galimybės, 
didelės vaikų teisės, kuriomis 
kartais piktnaudžiauja ir vaikai, 
ir kai kurie tėvai.

– Kas turėtų atsitikti, kad ši 
profesija taptų patrauklesnė ir 
populiaresnė? 

– Mūsų kartos žmonės išeis, 
ir  nežinau, kas bus... Kažką  da-

ryti jau reikėjo prieš 10 metų...  
Visų pirma, mokytojo alga turėtų 
būti padori, ne tik išgyventi nuo 
algos iki algos, bet kad ir liktų 
pinigų knygoms, savišvietai, ke-
lionėms, šeimai. Reikia didesnių 
lyderystės pasireiškimo galimy-
bių, nes biurokratizmo per akis. 
Vien tvarkų ir aprašų priskaičia-
vau per 150... Skęstame popie-
rizme.  O šis laikas turėtų būti 
skirtas ugdymui. Svarbi ir mo-
kytojų atranka: viskas pasikeis, 
kai bus bent 11–12 mokytojų 
konkursas į vieną vietą, kaip yra  
Suomijoje. 

– Kaip vertinate nuotolinio 
mokymosi principą? Ar jis turi 
perspektyvų, ar nekenkia ugdy-
mo proceso rezultatams? 

– Mano nuomone, tai teigiama 
„ naujovė“,  bet  reikėjo ją taikyti 
žymiai anksčiau: tai modernu 
ir šiuolaikiška. Anksčiau, kai 
būdavo skelbiama gripo epide-
mija, dėl keliolikos sergančių 
vaikų  nesimokydavo visa mo-
kykla. Ir pamokos prapuldavo, 
kentėjo ugdymas. Dabar bus ki-
taip: epidemijos  metu ugdymo 
procesas vyks. Šis nuotolinio 
mokymo įvedimas – tai pažan-
gos pliūpsnis į mokyklas, nes 
tai ne tik privertė mokytojus 
būti  informacinių technologijų 
emigrantais, bet kaip ir vaikai – 
„čiabuviais“. Aišku, daug kam 
nepatogu, nelengva, sunku pa-
keisti savo įpročius, bet stovėti 
vietoje, ypač mokykloje, nedo-
vanotina klaida.•
„Dzūkų žinių“ informacija

knYGYnėlis, seinų g. 12, lazdijai. tel. (8 318) 53 085.

»Atkelta iš 1 psl. 
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REIKIA 
KOMPOSTO?

Komposto galima įsigyti visose 
Alytaus regione veikiančiose žaliųjų 

atliekų kompostavimo aikštelėse. 
Vienos tonos kaina — 
19,97 Eur (su PVM).

Lazdijų žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje, 
Gėlyno g. 23, Lazdijai.
Tel. 8 672 89288. 
Aikštelės darbo laikas. II–VI 9.00–18.00 val. 
Pietų pertrauka 13.00–14.00 val.

Katarakta — liga, kelianti pavojų regėjimui
Akies lęšiukas savo 
funkcijas 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 reik-
tų susirūpinti ir kaip gy-
dyti kataraktą, klausiame 
Akių chirurgijos centro 
gydytojo Saulius Ačo.

– Katarakta – kokia tai liga?
– Katarakta – akių liga, kai 

akies viduje esantis lęšiukas 
drumstėja. Pradinėse stadijose 
katarakta gali nesukelti regėji-
mo problemų, tačiau su metais 
drumstys ryškėja, plečiasi, kas 
lemia palaipsniui blogėjantį re-
gėjimą. Sergant katarakta, sil-
pnėja matymo ryškumas, vaiz-
dai tampa išplaukę, matomi tarsi 
žiūrint pro rūką. Drumstėdamas 
lęšiukas iškraipo spalvas, dings-
ta kontrastinis matymas. Kad ir 
kokius akinius žmogus užsidėtų, 
matymas nepagerėja. Ligai pro-
gresuojant, regėjimas silpnėja, 
atskiriama tik šviesa nuo tamsos 
ar visiškai apankama.

– Kada reikėtų kreiptis į spe-
cialistą?

–  Pastebėjus palaipsniui silps-
tantį regėjimą, lęšiuko drumstims 
pradėjus trukdyti pilnaverčiam 
gyvenimui, darbinei veiklai – 

reikėtų nedelsti ir kreiptis į spe-
cialistą. 

– Kaip katarakta gydoma?
– Vienintelis kataraktos gy-

dymo būdas – operacija: su-
drumstėjusį lęšiuką pakeičiant 
dirbtiniu. Naudojant šiuolaikišką 
mikrochirurginę įrangą – fako-
emulsifikatorių – akyje pro 2–3 
mm dydžio pjūvį išsiurbiamas 
sudrumstėjęs lęšiukas ir vietoj jo 
implantuojamas dirbtinis. Kata-
raktos operacija yra neskausmin-
ga procedūra, dažniausiai atlie-
kama naudojant vietinę nejautrą. 
Operacija trunka apie 30 minu-
čių, po operacijos nereikalingas 
stacionarus gydymas, pacientai 
gali vykti namo. 

– Ar delsimas turi įtakos ope-
racijos rezultatams?

– Pastebėjus pirmuosius ligos 
požymius, rekomenduojama iškart 
kreiptis į gydytoją. Katarakta gydo-
ma daug sėkmingiau jos pradinėje 
stadijoje, kol dar nėra ryškių paki-
timų. Subrendusios kataraktos ope-
racija – techniškai sudėtingesnė, 
padidėja pooperacinių komplika-
cijų rizika, regėjimas atsistato per 
ilgesnį laikotarpį. Be to, kataraktai 
progresuojant, gali padidėti akispū-
dis, rizikuojama susirgti glaukoma 
– liga, nuo kurios apakus, regėjimo 
sugrąžinti nebeįmanoma.

– Į ką reikėtų atkreipti dėmesį 

ruošiantis kataraktos operacijai 
ir kokių rezultatų galima tikė-
tis?  

– Sėkmingas operacijos re-
zultatas priklauso nuo daugelio 
veiksnių: naudojamos mikro-
chirurginės įrangos, pasirinkto 
lęšiuko kokybės, kataraktos sta-
dijos, gydytojo meistriškumo. 
Jeigu nėra kitų akies, sisteminių 
ligų ar operacijos komplikacijų, 
tai staigus regėjimo pagerėjimas 
pastebimas pirmomis dienomis 
po operacijos, tačiau galutiniam 
nusistovėjimui gali prireikti ir 
keleto savaičių. Svarbu, kad pa-
cientai laiku atkreiptų dėmesį į 
pirminius ligos požymius, ne-
leistų kataraktai progresuoti iki 
aklumo.

moDernioS ir SaugioS 
operacijoS
„Akių chirurgijos centre“ ope-
racijos  atliekamos pasitelkiant 
gydytojų meistriškumą bei naujas 
technologijas. Operacijas atlieka 
savo srities profesionalai – gydy-
tojai Saulius Ačas, Algirdas Ši-
dlauskas ir Vytautas Jašinskas. 
Tai aukščiausios kvalifikacijos 
specialistai, kurie atliko ne tik 
šimtus kataraktos operacijų, ta-
čiau ir ne vieną ypač sudėtingą 
akių operaciją, kas leido įgyti 
neįkainojamos patirties. „Akių 
chirurgijos centre“ dirbantys 
gydytojai aprūpinti modernia 
diagnostine ir operacine įranga, 
kokybiškomis priemonėmis. Čia 
atvykę pacientai džiaugiasi, kad 

profesionalią pagalbą galima gau-
ti nelaukiant ilgose eilėse, ypač 
tai aktualu, jei katarakta sparčiai 
progresuoja. 

Visus, 
kuriems 
gydytojai 
diagno-
zavo ka-
taraktą ir 

reikia atlikti operaciją, kviečia-
me į Akių chirurgijos centrą, 
esantį Savanorių pr. 66, Kaune. 
Šiuolaikinė mikrochirurginė 
įranga, kokybiškos priemonės, 
profesionali patyrusių specia-
listų komanda padės pasiekti 
puikių rezultatų. Registruo-
kitės telefonu (8 37) 750 805. 
www.akiuchirurgija.lt.•

Smulkaus pieno ūkio verslo planui — 15 tūkst. Eur
Smulkūs pieno gamintojai 
kviečiami teikti paraiš-
kas pagal Lietuvos kaimo 
plėtros 2014–2020 metų 
programos priemonės 
„Ūkio ir verslo plėtra“ 
veiklos sritį „Parama smul-
kiesiems ūkiams“ ir gauti 
iki 15 tūkst. Eur išmoką 
verslo planui įgyvendinti. 
Paraiškas galima teikti iki 
rugsėjo 30 d.

Šiam paraiškų priėmimo etapui 
skirta 12,7 mln. Eur paramos 
lėšų.

Norinčio gauti paramą pareiš-
kėjo valdoje pieninių veislių mel-
žiamų karvių skaičius turi būti ne 

mažesnis kaip 3 ir ne didesnis 
kaip 9. Daugiau kaip 50 proc. 
bendro produkcijos standartine 
verte išreikšto valdos ekonomi-
nio dydžio turi sudaryti tik pagal 
pieninių veislių melžiamas karves 
apskaičiuotas valdos ekonominis 
dydis.

Parama skiriama žemės ūkio 
veikla užsiimantiems fiziniams 
asmenims, kurie yra įregistravę 
savo vardu valdą ir ūkininko ūkį. 
Paramos gali kreiptis ūkininkai, 
kurie bent 2019 m. deklaravo pa-
sėlius ir (arba) registravo ūkinius 
gyvūnus.

Pareiškėjas turi įsipareigoti tin-
kamai įgyvendinti verslo planą, t. 
y. atlikti visas jame numatytas in-

vesticijas, produkcijos standartine 
verte išreikštą valdos ekonominį 
dydį padidinti ne mažiau kaip 20 
proc., vykdyti pelningą veiklą.

Išmoka mokama 2 dalimis: 
80 proc. dalis mokama po to, 
kai priimamas sprendimas skirti 
paramą, o 20 proc. – tuo atveju, 
jeigu verslo planas įgyvendina-
mas tinkamai.

Atrenkant paraiškas, 20 priori-
tetinių balų bus suteikiama prie 
aplinkos išsaugojimo ir tvarios 
plėtros verslo prisidėsiančiam 

verslo planui, kuriame bus nu-
matytos investicijos į betonines 
mėšlides ar srutų kauptuvus. 
Tiek pat balų gaus ir prie pieno 
kokybės gerinimo prisidėsiantis 
verslo planas, kuriame bus numa-
tytos investicijos į pieno šaldymo 
įrangą.

Prie ūkio darbo procesų efek-
tyvumo didinimo prisidėsiantis 
verslo planas, kuriame bus  nu-
matytos investicijos į melžimo 
įrangą, gaus 15 balų.

Jauniesiems ūkininkams, kurie 

iki paramos paraiškos pateikimo 
dienos bus iki 40 metų amžiaus, 
suteikiama 10 balų.

Pripažinto žemės ūkio koopera-
tyvo nariu daugiau negu 2 metus 
esantis pareiškėjas gaus 15 balų, 
iki 2 metų – 10 balų.   

Įgyvendinantieji verslo planą 
vietovėse, kuriose esama gamti-
nių ar kitų specifinių kliūčių, gaus 
10 balų. Tiek pat balų bus sutei-
kiama ir niekada negavusiems 
paramos pagal šios priemonės 
veiklos sritį.•
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Pagal Lazdijų rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo 
taisykles Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje stambiosios 
atliekos (stambūs buities apyvokos daiktai: baldai, langai, durys, 
dviračiai, indai, talpos, buitinė technika, namų ūkio santechnikos 
įrenginiai: kriauklės, praustuvai, vonios ir pan., televizoriai, kom-
piuteriai ir kitos elektroninės įrangos atliekos) yra surenkamos 2 
kartus per metus: pavasarį ir rudenį.
Dėl didžiųjų atliekų surinkimo kreiptis į seniūnijas.

Pateikiame 2020 m. rudeninio rinkimo grafiką:
1) Kučiūnų seniūnija –  rugsėjo 8 d.,
2) Noragėlių seniūnija – rugsėjo 11 d.,
3)  Šventežerio seniūnija – rugsėjo 15 d.,
4) Lazdijų seniūnija – rugsėjo 22 d.,
5) Seirijų seniūnija  – rugsėjo 24 d.,
6) Krosnos seniūnija –  rugsėjo 30 d.,
7) Veisiejų seniūnija – spalio 2 d.,
8) Šeštokų seniūnija – spalio 9 d.,
9) Būdviečio seniūnija – spalio 14 d.,
10)  Kapčiamiesčio seniūnija – spalio 20 d.

Pastaba. Dėl COVID-19 grafikas gali keistis, apie pasikeitimus 
informuosime.

Lazdijų padalinio vadovė Zita Matulevičienė

Lazdijų rajono gyventojų 
dėmesiui! 

Veisiejų technologijos ir 
verslo mokykla pradeda 

papildomą  priėmimą
Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. į laisvas vietas priimami mokytis:
I. Mokiniai, nebaigę pagrindinės mokyklos, priimami mokytis į 

9 arba 10 klasę kartu su profesinio mokymo programos moduliu. 
II. Mokiniai, turintys pagrindinį išsilavinimą, priimami mo-

kytis į 11 klasę kartu su padavėjo ir barmeno arba apdailininko 
profesinio mokymo programa.

III. Mokiniai, turintys vidurinį išsilavinimą arba vidurinį 
išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją, priimami mokytis pagal 
vieną iš šių profesinio mokymo programų:

• apdailininko,
• kompiuterių tinklų derintojo,
• kaimo turizmo organizatoriaus,
• socialinio darbuotojo padėjėjo,
• slaugytojo padėjėjo.
IV. Įgyvendinant projektą „Mokytis niekada nevėlu“, suaugę 

asmenys, neturintys pagrindinio arba vidurinio išsilavinimo, 
priimami mokytis pagal: 

• 10 klasės programą kartu su profesinio mokymo programa,
• 11 klasės programą kartu su profesinio mokymo programa,
• 12 klasės programą kartu su profesinio mokymo programa.
Taip pat nuo 2020 m. bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai 

gali rinktis:
1. Vienu metu mokytis dviejose mokyklose. Bendrojo ugdymo 

dalykus mokytis pagrindinėje mokykloje arba gimnazijoje ir profesi-
nio mokymo dalykus Veisiejų technologijos ir verslo mokykloje.

2. Rinktis mokytis ne visą profesinio mokymo programą, bet tik 
vieną arba du modulius.

Priėmimo į mokyklą sąlygos:
Norintieji mokytis prašymus turi pateikti per Lietuvos aukštųjų 

mokyklų asociacijos bendram priėmimui organizuoti (LAMA BPO) 
sistemą http://www.lamabpo.lt/. Papildomas priėmimas vykdomas 
2020 m. rugsėjo 1 d. – gruodžio 20 d.

Informaciją apie priėmimą galima rasti mokyklos internetiniame 
puslapyje www.veisiejutvm.lt, paskambinus tel.: (8 318) 56 579, 
(8 318) 56 247, (8 318) 41 305 arba tiesiogiai mokykloje.

Kontaktai:
Adresas: Ryto g. 19, Kailinių k., Veisiejų sen., Lazdijų r. sav. 
Tel.: (8 318) 56 579, (8 318) 56 247, faks. (8 318) 56 247, el. 

paštas info@tvm.veisiejai.lm.lt,
internetinis puslapis WWW.veisiejutvm.lt.

Veisiejų technologijos ir verslo mokykloje 
oRgANIzuoJAMI 

B kategorijos vairuotojų ir TR1, TR2, Sz  kategorijų trakto-
rininkų bei medkirčių kursai. 

Kviečiame registruotis.
Keičiami seno pavyzdžio traktorininkų pažymėjimai į naujus.

Informacija tel.: (8 318) 56 579, (8 318) 56 247.

Partijos išsidalino rinkimų į Seimą numerius
Algina Bieliauskė
Seimo rinkimuose, kurie 
vyks spalio 11 d., dalyvau-
jančios politinės partijos 
ištraukė rinkimų numerius.

Burtų keliu 17-os partijų atstovai 
ištraukė rinkimų numerius, kurie 
bus įrašomi artėjančių Seimo rin-
kimų biuleteniuose:

1. „Drąsos kelias“,
2. „Laisvė ir teisingumas“,
3. Laisvės partija,
4. Liaudies partija,
5. Tėvynės sąjunga-Lietuvos 

krikščionys demokratai,
6. Centro partija-Tautininkai,
7.  Nacionalinis susivieniji-

mas,
8. Lietuvos lenkų rinkimų akci-

ja-Krikščioniškų šeimų sąjunga,
9. Lietuvos socialdemokratų 

darbo partija,
10. Kartų solidarumo sąjunga-

Santalka Lietuvai,
11. Partija „Lietuva – visų“,
12. Liberalų sąjūdis,
13 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 

sąjunga,
14. Lietuvos žaliųjų partija,
15. Krikščionių sąjunga, 

16. Darbo partija,
17. Lietuvos socialdemokratų 

partija. 
Iki rugsėjo 6 dienos partijos 

gali sujungti sąrašus ir rinki-
muose dalyvauti sudariusios 
koaliciją, pasirinkdamos vieną 
iš savo numerių. Iki rugsėjo 
6-oios partijos, koalicijos arba 
save išsikėlę kandidatai taip pat 
gali atšaukti rinkimų pareiškinius 
dokumentus.

Vyriausiosios rinkimų komi-
sijos (VRK) duomenimis, būti 
perrinkti spalio 11-osios rinki-
muose siekia 132 iš 140 (94,2 
proc.) dabartinių Seimo narių 
(2016 m. Seimo rinkimuose da-

lyvavo 127 iš 139, t. y. 91,4 proc. 
parlamentarų).

33 (kas ketvirtas) iš šių metų 
Seimo rinkimuose dalyvaujan-
čių kadencijos seimūnų yra arba 
keliami kitos partijos kandidatų 
sąraše negu praėjusiuose  rinki-
muose, arba nėra jokiame kan-
didatų sąraše, tačiau dalyvauja 
kaip save išsikėlę vienmandatėse 
apygardose.

6 šios kadencijos Seimo nariai 
kelia savo kandidatūras vienman-
datėse rinkimų apygardose, o dau-
giamandatėse rinkimų apygardose 
nekandidatuoja, nors praėjusiuose 
rinkimuose į partijų kandidatų 
sąrašus buvo įtraukti.•
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knYGYnėlis, 
seinų g. 12, lazdijai. 

tel. (8 318) 53 085.

mokslo metai 
Prasidėjo! 

lazdijų knYGYnėlYje 
erich krause 

Prekinio ženklo  
mokYklinis stendas. 

aPsilankYkite!

Grūdų derlius ūkininkus tenkina, tačiau gali 
kilti problemų parduodant produkciją 
Pasibaigęs javapjūtės se-
zonas ūkininkams po kelių 
metų pertraukos atnešė 
jų lūkesčius atitinkantį 
derlių, tačiau koronaviruso 
pandemija sujaukė supir-
kėjų planus, dėl ko sulėtėjo 
produkcijos pirkimas.

Lietuvos grūdų augintojų aso-
ciacijos duomenimis, derlius šie-
met, preliminariais duomenimis, 
yra 18 proc. didesnis nei 2019 
metais ir turėtų siekti apie 6,5 
mln. tonų.

Anot asociacijos administraci-
jos direktoriaus Igno Jankausko, 
derlius lūkesčių neatitiko pasku-
tinius trejus metus – 2019 ir 2018 
metais tai lėmė sausra, 2017 me-
tais – lietus.

„Pagaliau galime pasakyti, kad 
derlius atsistatė į normalų lygį 
– tokį, kokio tikisi žemdirbiai“, 
– BNS sakė I. Jankauskas.

Tačiau jis pripažino, kad šie 
metai išsiskyrė ypač dideliais javų 
išgulimais, kas sulėtino kai kurių 
ūkininkų darbą.

„Darbas dėl išgulimų buvo la-
bai lėtas, pavyzdžiui, Pasvalio 
rajone yra ūkininkas, kuris vi-
dutiniškai su savo kombainu gali 
nukulti 30–40 hektarų. Tačiau dėl 
išgulusių javų, kurių pas ūkinin-
ką buvo daugiau pusės ploto, jis 
kūlė po 15 hektarų per dieną, tai 
praktiškai trigubai lėčiau“, – teigė 
I. Jankauskas.

Pasak jo, dideli išgulimai, taip 
pat gana sausas pavasaris lėmė 
tai, kad grūdų kokybė šiemet yra 
prastesnė, nors situacija „nėra kri-
tinė“.

Tuo pat metu ūkininkams nerimą 
kelia supirkėjų likvidumo proble-
mos ir atsargumas, susijęs su dėl 
koronaviruso pandemijos pablogė-
jusia ekonomine situacija.

„Jau sueina terminai mokėti 
už grūdus, atsiskaitymai vyksta, 
bet matome, kad yra sulėtėjęs 
grūdų pirkimas. Įmonės, kurios 
prekiauja grūdais, stengiasi įvyk-
dyti išankstinius kontraktus, bet 
naujų sutarčių sudarymą stengiasi 
nukelti kuo toliau, atsiskaitymus 
išdėstyti ilgesniame laikotarpyje“, 

čiasi pakankamai sudėtinga“, – 
pridūrė jis.

Anot grūdininkų atstovo, lėtas 
grūdų supirkimas sukelia grandi-
ninę reakciją – negavus pajamų 
už pagamintą produkciją, pradės 
vėluoti ir pačių ūkininkų atsiskai-
tymai, pavyzdžiui, už sunaudotas 
žaliavas.

„Rudenį žemdirbiams yra pa-
grindiniai mokėjimai – už sunau-
dotas žaliavas, lizingo įmokos, 
paskolos atitenka rudeniui, kai 
ateina ir pajamos. O jeigu paja-
mos vėluos, tai bus grandininė 
reakcija – vėluos ir pačių ūki-
ninkų atsiskaitymai. Tai, aišku, 

sektoriui gero neduos“, – sakė I. 
Jankauskas.

Jis pabrėžė, kad žemės ūkio 
sektoriui Vyriausybė numatė skirti 
40 mln. eurų lengvatinių paskolų 
nuo COVID-19 nukentėjusiems 
ūkiams teikimui, tačiau pinigų 
kiekis, I. Jankausko teigimu, yra 
per mažas.

Lietuvos agrarinės ekonomi-
kos instituto duomenys rodo, kad 
2019 metais grūdų derlius buvo 
5,503 mln. tonų, 2018-aisiais, 
kuomet vasarą Lietuva kentėjo 
nuo stichinės sausros – 4,739 mln. 
tonų.•
agroeta.lt

– pasakojo I. Jankauskas.
„Čia matome didžiausią iššūkį 

– derliaus yra, bet prekyba švie-



10 Dzūkų žinios Nr. 36 / 2020 09 03 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt

Darbo laikas: 
I–V nuo 8.30 iki 17.30 val.

pietus – nuo 13.00  iki 14.00 val.

Kviečiame 
apsilankyti!

-

eteriS

ketvirtaDienio aiDaS

Aidas Kelionis
Atėjus Naujiesiems metams, sutikti pa-
žįstami vis pasakoja apie naujametines 
svajones ir norus. Štai vienas norėtų 
mesti rūkyti, kitas – gerti, trečias – ir 
rūkyti, ir gerti. Bet norint tai padaryti, 
galima gaut galą, nes kovoti su savimi 
ir net įveikti save yra sudėtinga. Juk 
tų, kurie kovojo su savimi, o juo la-
biau įveikė save, pilnos kapinės. Dar 
vieni, atėjus Naujiesiems metams, nori 
pradėti sportuoti ir tokiu būdu įgauti 
gražias kūno formas ir numesti svo-
rio. Juk ne veltui iškart po Naujųjų 
sporto klubus užplūsta minios žmonių. 
Bet tas pasiryžimas trunka daugiausia 
porą mėnesių, nes žmonės nori greito 
rezultato. Juk dvidešimt kilogramų 
antsvorio priaugama ne per vienerius 
metus, o tiek svorio norima numesti 
žymiai greičiau – per porą mėnesių 
ar pusmetį.

Neseniai į ligoninę pateko kūdikis, 
kuris buvo išsekęs dėl netinkamo mai-
tinimo. Žinant, kad jo mama yra ve-
ganė, nereikia tuo stebėtis. Reikia tik 
džiaugtis, jog kūdikis liko gyvas. Tik 
visa bėda, kad, suteikus vaikui reikiamą 
pagalbą, jis vėl buvo atiduotas į tokios 
mamos rankas. Vargšai kūdikiai, kurie 
gimsta tokiose šeimose. Jų tėvai, atsi-
sakydami pilnaverčio maisto, rupšnoja 
žolytes lyg teliukai ar ėriukai ir daro 
tai savo noru, niekieno neverčiami. Juk 
nesame Afrikos šalis ar kokia Indija, 
kur visus metus šilta ir galima gulint 
po palme nieko neveikti bei laukti, 

kol nukris bananas. Lietuvoje ne vie-
ną mėnesį iš eilės būna šalta ir tamsu, 
tad atsisakyti mėsos, žuvies, vištienos, 
kiaušinių ar lašinių yra mažų mažiau-
siai kvaila. Kad suaugę tampa tokiais 
fanatikais ir rupšnoja žolytę, tai čia juk 
jų reikalas, bet tokioms šeimoms reikia 
griežtai uždrausti turėti vaikų ar pasi-
imti juos auginti. Vaikas juk nekaltas, 
kad atsiduria tokių kvailių šeimoje ir 
yra pasmerkiamas badauti. Jis turi būti 
pilnavertiškai maitinamas iki tol, kol 
sulauks pilnametystės ir pats nuspręs, 
kokią mitybą jam pasirinkti.

Tarnybos, saugančios vaikus nuo jų 
teisių pažeidimo, turėtų skirti itin di-
delį dėmesį veganų ir gal net vegetarų 
šeimoms ir pasidomėti, kaip maitinami 
šiose šeimose auginami vaikai. Ar už-
tikrinama jų teisė į pilnavertę mitybą? 
Jeigu randami pažeidimai, vaikai turi 
būti paimami iš tokių šeimų. Toksai fa-
natizmas, kai vaikui neduodama mėsos 
ir kitų reikalingų maistinių medžiagų, 
savo neigiama įtaka prilygsta vaikų au-
gimui alkoholikų ir asocialiose šeimose. 
Veganų šeimas reikia prilyginti asocia-
lioms padidintos rizikos šeimoms.

Juk dar gerai prisimename triukšmą, 
kaip kai kurios šeimos atsisakydavo 
skiepyti savo vaikus. Tai irgi nusikal-
timas prieš mažus vaikus, kurie savimi 
dar negali pasirūpinti. Pamišę tėvai pri-
sigalvojo visokių nebūtų dalykų apie 
skiepų kenksmingumą ir savo pažiūro-
mis sugrįžo į XVIII amžių. Juokinga, 
kad jie savo niekuo nepagrįstus svaičio-
jimus grindžia išgalvotomis istorijomis 
ir pramanais, o ne šimtamečiais moks-
liniais tyrimais. Tad nieko nuostabaus, 
kad pradėjo sugrįžti ligos, kuriomis vai-
kai seniai nesirgo. Tokius tėvus reikėtų 
bausti, o jų vaikų neįleisti į darželius. 
Galbūt tai skamba griežtai, bet tėvai, 
taip elgdamiesi su savo vaikais, irgi 
nepaiso elementaraus sveiko proto ir 
pažeidžia ne tik savo, bet ir kitų vaikų 
teises. Pas tokius tėvus protelis neužsu-
ka net paviešėti. Tad reikalingos griežtos 
ir neatidėliotinos priemonės.•
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LRT TV
2020.
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.15 „Alpių detektyvai“.
 10.00 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
 10.45 „Tarnauti ir ginti“.
 11.40 Kas ir kodėl? 
 12.10 Kodas. 30. Pabė-

gimo kambarys 
politikams.

 13.05 Pasaulio puodai. 
 13.58 Loterija „Keno 

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 Kūrybingumo 

mokykla. 
 16.45 „Seselė Beti“.
 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 Kodas. 30. Pabė-

gimo kambarys 
politikams.

 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 Premjera. „Asmens 

sargybinis“.
 24.00 „Alpių  

detektyvai“.
 0.40 Klausimėlis. 
 1.00 LRT radijo  

žinios.
 1.05 Klauskite  

daktaro. 
 2.00 LRT radijo  

žinios.
 2.05 Daiktų istorijos. 
 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 3.50 Sportas. Orai.
 4.00 LRT radijo  

žinios.
 4.05 „Erdvės menas. 

Atgimęs tradicinės 
medienos žavesys“.

 4.31 „Erdvės menas. 
Prieš srovę. Radika-
lios gyvenimo būdo 
idėjos“.

 5.00 LRT radijo  
žinios.

 5.05 „Tarnauti ir ginti“.

LNK
 6.30 „Iš širdies į širdį“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Kalnietis“.
 11.00 Noriu likti Lietu-

voje.
 11.30 „Būrėja“.
 13.30 „Turtuolė  

varguolė“.
 14.30 „Našlaitės“.
 16.30 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.30 „Stebuklas“.
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2. 

 20.00 Valanda su Rūta. 
 21.00 Noriu likti Lietu-

voje. 
 21.30 Žinios.
 22.20 Sportas.
 22.27 Orai.
 22.30 „Gangsterių 

medžiotojai“.
 0.45 „Mirtinas ginklas“.
 1.35 „Džonas Vikas 2“.
 3.30 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 5.00 Alchemija. VDU 

karta. 
 5.25 RETROSPEKTYVA. 

TV3
 6.25 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.55 „Elena iš Avaloro“.
 7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 Gero vakaro šou.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Palaužti sparnai“.
 12.00 „Tikroji žvaigždė“.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 13.30 „Parduotas gyve-

nimas“.
 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 „Seklys“.
 23.50 „Majų baikerių 

klubas“.
 0.55 „Einšteinas“.
 1.50 „Tironas“.
 2.50 „Naujakuriai“.
 3.15 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 4.05 „Majų baikerių 
klubas“.

 5.00 Ekstrasensų mūšis.

BTV
 6.30 „CSI. Majamis“.
 7.25 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.35 „Nepataisomi“.
 9.35 „Ekstrasensai tiria“.
 10.35 „Kobra 11“.
 11.35 „Kondoras“.
 12.35 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Nepataisomi“.
 16.00 „Ekstrasensai tiria“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Kobra 11“.
 18.30 „CSI. Majamis“.
 19.30 „Kondoras“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Aukšta įtampa“.
 22.55 „Romeo turi  

mirti“.
 1.10 „Būk ekstremalas“.
 2.00 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.

Dzūkijos TV
 5.29 Programa.
 5.30 Nauja diena. 

 6.30 Alfa taškas. 
 7.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 8.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 9.00 „Pone prezidente“.
 9.30 Grilio skanėstai. 
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.00 „Reali mistika“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Tiek žinių. 
 12.30 „Pone  

prezidente“.
 13.00 Nauja diena. 
 14.00 „Paslaptys“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.20 Sportas.
 16.28 Orai.
 16.30 Alfa taškas.
 17.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 18.00 „Laisvės keliu“.
 18.30 „Alytaus istorijos 

slenksčiai“.
 19.00 Žinios.
 19.20 Orai.
 19.25 „Pozicija“. 
 20.00 Žinos. 
 20.20 Orai.
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „Paslaptys“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.
 22.58 Orai.
 23.00 Alfa taškas.
 23.30 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 0.30 „Reali mistika“.
 1.30 „Paslaptys“.
 2.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.20 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 4.00 Alfa taškas. 
 4.25 „Pone  

prezidente“.
 4.45 „Reali mistika“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Žagarės vyšnių 

festivalis 2014. 
 7.00 Literatūros 

pėdsekys. Paulius 
Širvys. 

 7.30 „Džiunglių knyga. 
Iškyla į gamtą“.

 7.40 „Šervudo padauža 
Robinas Hudas“.

 7.55 „Leksė ir Lotė – 
šauniosios detek-
tyvės dvynukės“.

 8.20 Gustavo enciklope-
dija. 

 8.45 2 Eilė: teatro 
žmonės. Algis 
Galinis. 

 9.15 Labas rytas, 
Lietuva.

 12.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 12.15 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita. 

 12.40 Veranda. 
 13.05 Pasaulio  

Lietuva. 
 14.00 Daiktų  

istorijos. 
 14.55 „Gerasis nacis“.
 15.50 „Džiunglių knyga. 

Iškyla į gamtą“.
 16.00 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas“.

 16.15 Premjera. „Artūras 
ir minimukai“.

 16.40 Gustavo enciklope-
dija. 

 17.10 „Dvynukės“.
 17.55 „Giminės po 20 

metų“. 
 18.40 Daiktų  

istorijos. 
 19.35 „Baltiškos sielos. 

Menai, legendos ir 
peizažai“.

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 3 minutės iki kino. 
 21.33 Premjera. „Išda-

vikas“.
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 Žagarės vyšnių 

festivalis 2014. 
 1.40 2 Eilė: teatro 

žmonės. Algis 
Galinis. 

 2.10 „Popierinė 
brigada“.

 3.15 Duokim garo! 
 4.40 Nacionalinis turtas. 

Kompozitorė 
Onutė Narbutaitė.

 5.05 Stilius. 

TV1
 7.00 „Tėvas Motiejus“.
 8.10 „Dvi širdys“.
 10.10 „Akloji“.
 12.25 „Privatūs detek-

tyvai“.
 13.30 „Detektyvė  

Rizoli“.
 14.30 „Danė Lovinski“.
 15.30 „Sekliai“.
 16.30 „Būk su manim“.
 18.00 „Balta – meilės 

spalva“.
 19.00 „Danė Lovinski“.
 20.00 „Naujokai“.
 21.00 PREMJERA. „Nusi-

kaltimas šiaurėje. 
Zyversas ir mirtina 
meilė“.

 22.55 „Aukštakulnių 
kerštas“.

 0.50 „Mano likimas“.
 2.30 „Policijos telefonas 

110. Demokratija 
miršta tamsoje“.

 4.00 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Kobra 11“.
 8.30 Ūkio šefas.
 9.30 „Saša ir Tania“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 12.30 „Makgaiveris“.
 13.30 „Gelbėtojai“.
 14.30 „Saša ir Tania“.
 15.00 „Kobra 11“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 18.00 „Ant ratų“.
 19.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 20.00 „Gelbėtojai“.
 21.00 „Skrydis“.
 23.55 „Havajai 5.0“.
 1.45 „Salemas“.
 3.30 „Rouzvudas“.
 4.20 Pavojingiausi pa-

saulio vairuotojai.
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LRT TV
2020. 09.0
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Daiktų istorijos. 
 6.55 Klausimėlis. 
 7.15 „Koni ir draugai“.
 9.00 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.45 Premjera. 

„Japonijoje su Sue 
Perkins“.

 12.40 Pasaulio dokumen-
tika. Premjera. „Ne-
paliesta Korėja“.

 13.35 „Jaunasis Mon-
talbanas. Mirtinai 
sužeistas“.

 15.28 Loterija „Keno 
Loto“.

 15.30 Žinios. Orai.
 15.45 Sveikinimų kon-

certas. 
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Keliai. Mašinos. 

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

Loto“ ir „Jėga“.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Dainuok su manim. 
 22.40 Premjera. „Tobulas 

vyras“.
 24.00 „Greiti ir įsiutę 7“.
 2.15 „Eteris“.
 4.05 „Jaunasis Mon-

talbana. Mirtinai 
sužeistas“.

LNK
 6.25 „Stivenas Visata“.
 7.10 „Nepaprastas 

Gumuliuko gyve-
nimas“.

 7.35 „Ogis ir tarakonai“.
 7.55 „Monstrai prieš 

ateivius“.
 8.25 „Tomo ir Džerio 

šou“.
 8.55 „Neramūs ir 

triukšmingi“.
 9.25 „Tinginių miestelis“.
 9.50 „Alvinas ir burun-

dukai 3“.
 11.35 „Tavo, mano ir 

mūsų“.
 13.25 „Ponas Bynas“.
 13.55 „Žiedų valdovas. 

Karaliaus sugrį-
žimas“.

 17.55 Gyvūnų pasaulis. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 PREMJERA. 

„Džiumandži: sveiki 
atvykę į džiungles“.

 21.50 „Gelbėtojai“.
 0.10 PREMJERA. 

„Socialūs gyvūnai“.
 1.45 „Vaikis ant ratų“.

TV3
 6.30 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.00 „Žvaigždžių karai. 

Sukilėliai“.
 7.30 „Supermergaitės“.
 8.00 Kitsy.
 8.30 Virtuvės istorijos.
 9.00 Gardu Gardu.
 10.00 Tėvų darželis.
 10.30 Būk sveikas! 

 11.00 Penkių žvaigždučių 
būstas.

 11.30 Būk profesionalas.
 12.00 „Delfinai iš arti“.
 13.05 „Drakoniuko 

Riešutėlio nuo-
tykiai. Atostogos 
džiunglėse“. 

 14.50 „Daktaras Dolitlis 
3“.

 16.45 Ekstrasensų mūšis.
 18.30 TV3 žinios.
 19.17 TV3 sportas.
 19.22 TV3 orai.
 19.25 Eurojackpot.
 19.30 galvOK.
 21.00 „Mano meilė 

karantinas“.
 22.00 „Pasauilis priklauso 

tau“.
 0.00 „Pabudimas“.
 2.05 „Seklys“.
 3.35 „Nuodėmių 

miestas“.
 5.20 „Einšteinas“.

BTV
 6.00 „Geriausi šuns 

draugai“.
 7.00 „Pričiupom!“.
 7.30 „Juodasis sąrašas“.
 8.30 „Pričiupom!“.
 9.00 Sveikatos kodas. 
 9.30 Sveikatos kodas, 

televitrina.
 10.00 „Geriausi šuns 

draugai“.
 10.30 „Didieji gyvūnai. 

Paskutiniai 
milžinai“.

 11.30 „Pričiupom!“.
 12.00 „Velniški Stivo Os-

tino išbandymai“.
 13.00 „Gordono Ramzio 

virtuvės košmarai“.
 14.00 „Pragaro virtuvė“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.05 „Ekstrasensai tiria“.
 18.20 „Pavojingi kai-

mynai“.
 19.30 „Jūrų pėstininkai“.
 20.30 „Juodasis sąrašas“.
 21.30 „Pražūtingos 

gelmės“.
 23.45 „Naujoji karta Z“.
 1.50 „Mirtinos žaizdos“.

Dzūkijos TV
 6.59 Programa.
 7.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 7.20 „TV Europa 

pristato. Vyrų 
šešėlyje. Marija Ka-
zimiera Kaupaitė“.

 7.55 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 

 9.00 Bušido ringas. 
Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO 
KOK 2020“.

 9.30 Kaip gyveni? Ačiū, 
Vilniuje. 

 9.45 Keliauk su repor-
teriu. 

 10.00 Vantos lapas. 
 10.30 Pagaliau savait-

galis. 
 11.00 Grilio skanėstai. 
 12.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 14.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 16.00 Žinios.
 16.28 Orai.
 16.30 Pinigų karta. 

 17.00 Gyvenimas. 
 18.00 Žinios.
 18.28 Orai.
 18.30 Pagaliau savait-

galis. 
 19.00 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
 20.00 Žinios.
 20.28 Orai.
 20.30 „XX amžiaus 

piratai“. 
 22.30 Žinios.
 22.58 Orai.
 23.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 0.00 Grilio skanėstai. 
 1.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 2.50 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 4.20 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 5.00 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
 5.40 Vantos lapas. 

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Auksinis protas. 

Vasara. 
 7.15 Klausimėlis. 
 7.30 Laikinosios 

sostinės feno-
menas. Inžinierius 
Steponas Kairys. 
Dokumentinis 
filmas. Rež. 
Justinas Lingys.

 8.00 Pradėk nuo savęs. 
 8.30 Smalsumo genas. 
 9.00 Į sveikatą! 
 9.30 Ekologiška. 
 10.00 Čia – kinas. 
 10.30 Tarp dalių (ne)

plojama. 
 11.00 Kas geresnio, 

kaimyne?
 11.30 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus sąsiuvinis. 
 12.00 Kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 12.30 Kultūrų kryžkelė. 

Rusų gatvė. 
 13.00 Išpažinimai. 
 13.30 Mūšio laukas. 
 14.00 Euromaxx. 
 14.30 Muzikinis pokalbių 

šou „Vakarėja“ su 
Martynu Starkumi.

 16.00 „Erdvės menas. 
Pastogė kalnų 
šlaituose. Nameliai 
Alpėse“.

 16.30 Tėčio reikalai. 
 17.00 Veranda. 
 17.30 Skambantys pa-

sauliai su Nomeda 
Kazlaus. 

 18.25 Šoka Lietuva.
 18.45 „Ten, kur namai“.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.

 21.00 „Mano priešų 
akivaizdoje“.

 22.40 Koncertas. Broliai. 
Grupė „Skylė“.

 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 „Mūsų miesteliai. 

Suviekas“.
 1.30 „Bučinys prie 

laužo“.
 2.50 Tėčio reikalai. 
 3.15 Pradėk nuo savęs. 
 3.45 Mūšio laukas. 
 4.15 Euromaxx. 
 4.45 Auksinis protas. 

Vasara. 

TV1
 6.15 „Akloji“.
 7.45 „Anthonis Bour-

dainas. Nepažįs-
tami kraštai“.

 8.45 „Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.45 „Tėvas Motiejus“.
 11.00 „Klasikiniai kepiniai. 

Anos Olson 
receptai“.

 12.00 „Mylėk savo sodą“.
 13.00 „Akloji“.
 14.45 „Šviežias maistas. 

Anos Olson 
receptai“.

 15.45 „Širdele mano“.
 17.45 „Velvet“ kolekcija“.
 18.50 „Akloji“.
 19.50 „Būrėja“.
 21.00 „Vidurnakčio 

saulė“.
 23.20 „Fortitudas“.
 1.15 „Kol mes gyvi“.
 3.10 „Midsomerio 

žmogžudystės XXI. 
Mirties geluonis“.

TV6
 6.00 „Kietuoliai“.
 6.30 Rizikingiausi 

skrydžiai pasaulyje.
 7.30 Jukono auksas.
 8.30 Rizikingiausi 

skrydžiai pasaulyje.
 9.30 Statybų gidas.
 10.00 Autopilotas.
 10.30 „Krokodilų valdos“.
 11.30 „Turtuolis vargšas“.
 12.55 „Laukinė  

Meksika“.
 14.00 Išlikimas.
 15.00 Pragaro kelias.
 16.00 Jukono auksas.
 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 Bearas Gryllsas. 

Laukinis iššūkis 
žvaigždėms.

 19.00 Kaukės.
 20.05 FIBA 3x3 Pasaulio 

turas. III etapas.
 22.05 „Pagrobimas“.
 0.00 „Karibų piratai. 

Numirėlio skrynia“.
 2.40 „Kautynės Mani-

loje“.

„Džiumandži: sveiki atvykę į džiungles“, 
19.30, LNK

penktaDieniS, rugsėjo 4 d. Saulė teka 6.30, leidžiasi 20.05, dienos 
ilgumas 13.35. Pilnatis. Vardadieniai: Ida, Rozalija, Girstautas, Germantė, Rožė, Germina.

 6.00 Lietuvos Respu-
blikos himnas.

 6.02 Labas rytas, 
Lietuva.

 9.15 „Alpių detektyvai“.
 10.00 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
 10.45 „Tarnauti ir ginti“.
 11.40 Kas ir kodėl?
 12.10 Kodas. 30. Pabė-

gimo kambarys 
politikams.

 13.05 Daiktų istorijos. 
 13.58 Loterija „Keno 

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 Kūrybingumo 

mokykla. 
 16.45 „Seselė Beti“.
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Kas ir kodėl?
 18.30 Vartotojų kontrolė. 
 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 „Greiti ir įsiutę 7“.
 1.10 „Bučinys prie 

laužo“.
 2.30 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 3.50 Sportas. Orai.
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 Beatos virtuvė. 
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 „Tarnauti ir ginti“.

LNK
 6.30 „Iš širdies į širdį“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Kalnietis“.
 11.00 Noriu likti Lietu-

voje.
 11.30 „Būrėja“.
 13.30 Valanda su Rūta.
 14.30 „Našlaitės“.
 16.30 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2 penktadienis. 
 21.00 „Vaikis ant ratų“.
 23.20 PREMJERA. „Kitas 

pasaulis. Kraujo 
karai“.

 1.10 „Gangsterių 
medžiotojai“.

 3.00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

 4.30 „Kalnietis“.

TV3
 6.25 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.55 „Elena iš Avaloro“.
 7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 Farai.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Palaužti sparnai“.
 12.00 „Tikroji žvaigždė“.

 13.00 „Parduotas gyve-
nimas“.

 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 „Ratai 3“.
 21.40 „Šelmis-1. Žvaigž-

džių karų istorija“.
 0.25 „Nuodėmių 

miestas“.
 2.15 „Kursas į katas-

trofą“.
 3.50 „Greitis 2: laivo 

užgrobimas“.
 5.55 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

BTV
 6.30 „CSI. Majamis“.
 7.25 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.35 „Nepataisomi“.
 9.35 „Ekstrasensai tiria“.
 10.35 „Kobra 11“.
 11.35 „Kondoras“.
 12.35 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Nepataisomi“.
 16.00 „Ekstrasensai tiria“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Kobra 11“.
 18.30 „CSI. Majamis“.
 19.30 „Amerikietiškos 

imtynės“.
 21.30 „Mirtinos žaizdos“.
 23.40 „Aukšta įtampa“.
 1.30 „Būk ekstremalas“.
 2.20 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.

Dzūkijos TV
 5.29 Programa.
 5.30 Nauja diena. 
 6.30 Alfa taškas. 
 7.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 8.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 9.00 „Pone prezidente“.
 9.30 Grilio skanėstai. 
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.00 „Reali mistika“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Tiek žinių. 
 12.30 „Pone prezidente“.
 13.00 Nauja diena. 
 14.00 „Paslaptys“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.20 Sportas.
 16.28 Orai.
 16.30 Pagaliau savait-

galis. 
 17.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 18.00 „Žemės ir laiko 

prakalbinimas“.
 18.30 „Dzūkiška pynė“.
 19.00 Žinios.
 19.20 Orai.
 19.25 „Svečiuose pas 

Marceliutę“. 
 20.00 Žinos. 
 20.20 Orai.
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „Paslaptys“.

 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.
 22.58 Orai.
 23.00 Bušido ringas. 

Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO 
KOK 2020“. 

 23.30 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. 

 0.30 „Reali mistika“.
 1.30 „Paslaptys“.
 2.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.20 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 4.00 Bušido ringas. 

Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO 
KOK 2020“. 

 4.25 „Pone prezidente“.
 4.45 „Reali mistika“.
 5.35 Pagaliau savait-

galis. 
 6.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Žagarės vyšnių 

festivalis 2014. 
 7.00 Mokslo sriuba. 
 7.30 „Džiunglių knyga. 

Iškyla į gamtą“.
 7.40 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas“.
 7.55 „Artūras ir mini-

mukai“.
 8.20 Gustavo enciklope-

dija.
 8.45 2 Eilė: teatro 

žmonės. Daiva 
Žukauskienė, 
Vytautas Stepo-
navičius, Romutė 
Jakubauskienė. 

 9.15 Labas rytas, 
Lietuva.

 12.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 12.15 Kultūrų kryžkelė. 
Rusų gatvė. 

 12.40 Šventės ir tradi-
cijos. Valstybinės 
šventės. 

 13.05 Legendos. Arūnas 
Žebriūnas. 

 14.00 Daiktų istorijos. 
 14.55 „Baltiškos sielos. 

Menai, legendos ir 
peizažai“.

 15.50 „Džiunglių knyga. 
Iškyla į gamtą“.

 16.00 „Šervudo padauža 
Robinas Hudas“.

 16.15 „Artūras ir mini-
mukai“.

 16.40 Gustavo enciklope-
dija.

 17.10 „Dvynukės“.
 17.55 „Giminės po 20 

metų“. 
 18.40 Daiktų istorijos. 
 19.35 Kultūros  

diena. 
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.

 21.30 UEFA „Tautų lygos“ 
futbolo turnyras. 
Lietuva–Kazach-
stanas. 

 23.40 „Rudenį“.
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 Žagarės vyšnių 

festivalis 2014. 
 1.30 Šoka Lietuva.
 1.40 2 Eilė: teatro 

žmonės. Daiva 
Žukauskienė, 
Vytautas Stepo-
navičius, Romutė 
Jakubauskienė. 

 2.10 „Išdavikas“.
 4.40 Nacionalinis 

turtas. Architektas 
Rolandas Palekas.

 5.05 Nacionalinė ekspe-
dicija „Dniepru per 
Ukrainą“.

TV1
 6.50 „Tėvas Motiejus“.
 8.10 „Dvi širdys“.
 10.10 „Akloji“.
 12.25 „Privatūs detek-

tyvai“.
 13.30 „Detektyvė Rizoli“.
 14.30 „Danė Lovinski“.
 15.30 „Naujokai“.
 16.30 „Būk su manim“.
 18.00 „Balta – meilės 

spalva“.
 19.00 „Danė Lovinski“.
 20.00 „Naujokai“.
 21.00 PREMJERA. 

„Midsomerio 
žmogžudystės XXI. 
Mirties geluonis“.

 23.10 „Kol mes gyvi“.
 1.25 „Mano likimas“.
 3.00 „Nusikaltimas 

šiaurėje. Zyversas 
ir mirtina meilė“.

 4.35 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Kobra 11“.
 8.30 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 9.30 „Ant ratų“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 12.30 „Makgaiveris“.
 13.30 „Gelbėtojai“.
 14.30 „Saša ir Tania“.
 15.00 „Kobra 11“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 18.00 „Ant ratų“.
 19.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 20.00 „Gelbėtojai“.
 21.00 Žinios.
 21.55 Sportas.
 21.58 Orai.
 22.00 „Karibų piratai. 

Numirėlio skrynia“.
 1.00 „Skrydis“.
 3.25 „Salemas“.
 4.15 „Rouzvudas“.

„Ratai 3“, 19.30, TV3
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SekmaDieniS, rugsėjo 6 d. Saulė teka 6.34, leidžiasi 20.00, dienos ilgumas 
13.26. Pilnatis. Vardadieniai: Beata, Faustas, Vaištautas, Tautenė.

 6.00 Lietuvos Respu-
blikos himnas.

 6.02 Vartotojų kontrolė. 
 7.00 Šventadienio 

mintys. 
 7.30 Klausimėlis. 
 8.00 Gyventi kaime 

gera. 
 8.30 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite. 
 9.00 Hanso Kristiano 

Anderseno 
pasakos. „Princesė 
ant žirnio“.

 10.00 Gustavo enciklope-
dija. 

 10.30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 

 11.30 Gamina vaikai. 
 12.00 Pasaulio doku-

mentika. „Mėlynoji 
planeta 2. Koraliniai 
rifai“.

 12.50 Pasaulio dokumen-
tika. „Serengetis. 
Atgimimas“.

 13.50 „Puaro. Trijų 
veiksmų drama“.

 15.28 Loterija „Keno 
Loto“.

 15.30 Žinios. Orai.
 15.45 Istorijos detektyvai. 
 16.30 „Bloga mergaitė“. 
 17.00 Piniginės reikalai. 
 17.30 Žinios. Sportas. 

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

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

račio žiniomis“.
 21.30 Premjera. „Paniu-

rėlis Olafas“.
 23.00 „Mano priešų 

akivaizdoje“.
 0.40 Pasaulio doku-

mentika. „Mėlynoji 
planeta 2. Koraliniai 
rifai“.

 1.30 Auksinis protas. 
 2.45 „Erdvės menas“.
 3.15 „Tobulas vyras“.
 4.30 „Puaro. Trijų 

veiksmų drama“.

LNK
 6.35 „Stivenas Visata“.
 7.20 „Nepaprastas 

Gumuliuko gyve-
nimas“.

 7.45 „Ogis ir tarakonai“.
 8.05 „Monstrai prieš 

ateivius“.
 8.35 „Tomo ir Džerio 

šou“.
 9.05 „Pabaisiukas 

Bansenas“.
 9.35 „Visa tiesa apie 

ryklį“.
 11.25 „Nuotakų karai“.
 13.15 „Policijos akade-

mija“.
 15.15 „Mano žmona – 

ragana“.
 17.20 Teleloto. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 PREMJERA. 

„Tobulas pasima-
tymas“.

 21.45 PREMJERA. 
„Kurjerė“.

 23.45 PREMJERA. „Merė. 
Laivo prakeiksmas“.

 1.25 „Socialūs gyvūnai“.

TV3
 6.30 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.00 „Žvaigždžių karai. 

Sukilėliai“.
 7.30 „Supermergaitės“.
 8.00 Kitsy.
 8.30 Svajonių ūkis.
 9.00 Sveikata.lt.
 9.30 La Maistas.
 10.00 Pasaulis pagal 

moteris.
 11.00 Svajonių sodai.
 12.00 Žalioji byla.
 12.30 „Grufas“.
 13.05 „Nimės sala“.
 15.00 „Asteriksas olimpi-

nėse žaidynėse“.
 17.25 „Tai – mes“.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 X Faktorius. 

Žvaigždės.
 21.30 „Naktis patrulinėje 

mašinoje“.
 23.45 „Šelmis-1. Žvaigž-

džių karų istorija“.
 2.15 „Pasauilis priklauso 

tau“.
 3.55 „Einšteinas“.

BTV
 6.30 Lietuvos galiūnų 

čempionatas. I 
etapas.

 7.30 „Juodasis sąrašas“.
 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 Lietuvos galiūnų 

čempionatas. II 
etapas. 

 10.00 „Geriausi šuns 
draugai“.

 10.30 „Didieji gyvūnai. 
Paskutiniai 
milžinai“.

 11.30 „Pričiupom!“.
 12.00 „Velniški Stivo Os-

tino išbandymai“.
 13.00 „Gordono Ramzio 

virtuvės košmarai. 
Revizija“.

 14.00 „Pragaro virtuvė“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.05 „Ekstrasensai tiria“.
 18.20 „Pavojingi kai-

mynai“.
 19.30 „Jūrų pėstininkai“.
 20.30 „Juodasis sąrašas“.
 21.30 „Legendų biuras“.
 22.40 „Sūnus paklydėlis“.
 23.40 „Fargo“.
 1.35 „Pražūtingos 

gelmės“.

Dzūkijos TV
 5.59 Programa.
 6.00 „XX amžiaus 

piratai“. 
 7.30 Pinigų karta. 
 8.00 Pagaliau savait-

galis. 
 8.30 Kaimo akademija. 
 9.00 Kryptys LT. 
 9.30 Kaip gyveni? Ačiū, 

Vilniuje. 
 9.45 Keliauk su repor-

teriu. 
 10.00 Šiandien kimba. 
 11.00 Partizanų keliais. 

 11.30 Krepšinio pasaulyje 
su V. Mačiuliu. 

 12.00 „Netikėtas teisin-
gumas“.

 14.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“.

 16.00 Žinios.
 16.28 Orai.
 16.30 „24/7“. 
 17.30 Nauja diena. 
 18.00 Žinios.
 18.28 Orai.
 18.30 Kryptys LT. 
 19.00 Gyvenimas. 
 20.00 Žinios.
 20.28 Orai.
 20.30 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 21.30 „24/7“. 
 22.30 Žinios.
 22.58 Orai.
 23.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 0.00 Šiandien kimba. 
 1.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 2.50 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 4.20 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 5.00 Kaimo akademija.
 5.20 Mažos Mūsų 

Pergalės. 

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Duokim garo! 
 7.30 Krikščionio žodis. 
 7.45 Prisikėlimo liudy-

tojai. 
 8.00 Kelias. 
 8.30 Kultūrų kryžkelė. 

Menora. 
 9.00 Pasaulio Lietuva. 
 9.55 Poezija. LRT aukso 

fondas.
 10.00 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 10.30 Literatūros pėd-

sekys. 
 11.00 Stop juosta. 
 11.30 7 Kauno dienos. 
 12.00 Trakinių atlaidai.
 13.20 Mokslo sriuba. 
 13.50 Šventės ir 

tradicijos. Vestuvių 
tradicijos ir papro-
čiai. 

 14.15 „Koni ir draugai“.
 16.00 Dainų dainelė 

2020. 
 17.30 Kultūringai su 

Nomeda. 
 18.30 Stambiu planu. 
 19.25 Šoka Lietuva.
 19.40 „Ten, kur  

namai“.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Jubiliejinis maestro 

Gintaro Rinkevi-
čiaus koncertas. 

 22.55 Opera po žvaigž-
dėmis. Edgaras 
Montvidas ir 
Lietuvos kamerinis 
orkestras festiva-
lyje „Midsummer 
Vilnius 2020“. 

 0.20 „Paniurėlis Olafas“.
 1.50 Kultūros diena. 
 2.45 Klausimėlis. 
 3.00 7 Kauno dienos. 
 3.30 Literatūros pėd-

sekys. 
 4.00 Kelias. 
 4.30 Duokim garo! 

TV1
 6.10 „Akloji“.
 7.40 „Anthonis Bour-

dainas. Nepažįs-
tami kraštai“.

 8.40 „Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.40 „Tėvas Motiejus“.
 11.00 „Džeimo klasikiniai 

šeimos patiekalai“.
 12.00 „Mylėk savo sodą“.
 13.00 Sveikinimai. 
 15.45 „Širdele mano“.
 17.45 „Velvet“ kolekcija“.
 18.50 „Akloji“.
 19.50 „Būrėja“.
 21.00 „Išmokyk mane 

mylėti“.
 23.20 „Ačiū už Jūsų 

tarnybą“.
 1.25 „Fortitudas“.
 3.05 „Vidurnakčio 

saulė“.

TV6
 6.00 Žvejo nuotykiai.
 7.00 Jukono auksas.
 8.00 Žvejo nuotykiai.
 9.00 Gyvūnų manija.
 9.25 Vienam gale 

kablys.
 9.55 Praeities žvalgas.
 10.30 „Laukinė Meksika“.
 11.30 „Turtuolis vargšas“.
 13.00 „Laukinė Meksika“.
 14.00 Išlikimas.
 15.00 Pragaro kelias.
 16.00 Jukono auksas.
 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 Bearas Gryllsas. 

Laukinis iššūkis 
žvaigždėms.

 19.00 Kaukės.
 20.00 „Kobra 11“.
 21.00 Žinios.
 21.55 Sportas.
 21.58 Orai.
 22.00 Krepšinis. NBA 

Action.
 22.30 NBA Global 

2019/20.
 1.00 „Pagrobimas“.

„Išmokyk mane mylėti“, 21.00, TV1

pirmaDieniS, rugsėjo 7 d. Saulė teka 6.36, leidžiasi 19.57, dienos ilgumas 13.21. 
Pilnatis. Vardadieniai: Klodoaldas, Pulcherija, Regina, Bartas, Bartė, Palmira, Klodas, Palmyra, Falmira.

LRT TV
2020. 09.0 
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

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

nalinė policija“.
 10.35 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 Kas ir kodėl? 
 12.00 Savaitė. 
 13.00 Beatos virtuvė. 
 13.58 Loterija „Keno 

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 Kūrybingumo 

mokykla. 
 16.45 „Seselė Beti“.
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Kas ir kodėl?
 18.30 Klauskite daktaro. 
 19.30 Zachor. Atsimink. 
 20.25 Loterija „Keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.29 Loterija „Jėga“.
 21.30 LRT forumas. 
 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 Premjera. „Babi-

lonas Berlynas 3“.
 23.55 „Alpių detektyvai“.
 0.40 Keliai. Mašinos. 

Žmonės. 
 1.05 Klauskite daktaro.
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Zachor. Atsimink.
 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 3.50 Sportas. Orai.
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 LRT forumas. 
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 „Tarnauti ir ginti“.

LNK
 6.30 „Iš širdies į širdį“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Kalnietis“.
 11.00 „Pakvaišusi porelė“.
 11.35 „Kvailiai šėlsta“.
 12.10 „Būrėja“.
 13.30 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „Našlaitės“.
 15.30 PREMJERA. 

„Juodvarnis“.
 16.30 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.30 „Stebuklas“.
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2. 
 20.00 Nuo... Iki...
 21.00 „Rimti reikalai 3“.
 21.30 Žinios.
 22.20 Sportas.
 22.27 Orai.
 22.28 Telefoninė loterija 

1634. 
 22.30 „Sąskaitininkas“.
 1.00 „Mirtinas ginklas“.
 1.50 „Kurjerė“.
 3.25 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 5.00 „Kalnietis“.

TV3
 6.25 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.55 „Elena iš Avaloro“.
 7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 Svajonių sodai.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Palaužti sparnai“.
 12.00 „Tikroji žvaigždė“.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 14.45 Loterija „Kenoloto“.
 14.47 „Parduotas gyve-

nimas“
 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 Karštai su tv3.lt.
 20.30 „Moterys meluoja 

geriau“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai.
 22.00 „Šventoji žemė“.
 22.15 Loterijos „Jėga“ ir 

„Kenoloto“.
 22.18 „Šventoji žemė“.
 0.05 „Majų baikerių 

klubas“.
 1.30 „Einšteinas“.
 2.20 „Tironas“.
 3.20 „Ką mes veikiame 

šešėliuose“.
 3.55 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 4.20 Ekstrasensų mūšis.

BTV
 6.30 „CSI. Majamis“.
 7.25 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.35 „Nepataisomi“.
 9.35 „Ekstrasensai tiria“.
 10.35 „Kobra 11“.
 11.35 „Reali mistika“.
 12.35 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Nepataisomi“.
 16.00 „Ekstrasensai tiria“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Kobra 11“.
 18.30 „CSI. Majamis“.
 19.30 „Kondoras“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Sukilimas“.
 22.45 „Jūrų pėstininkai“.
 0.40 „Legendų biuras“.
 1.40 „Sūnus paklydėlis“.
 2.25 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.

Dzūkijos TV
 5.29 Programa.
 5.30 Šiandien kimba. 
 6.30 Kaimo akademija. 
 7.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 8.00 Pinigų karta. 
 8.30 Pagaliau savait-

galis. 
 9.00 Kaimo akademija. 
 9.30 Partizanų keliais. 
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.00 „Reali mistika“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Kaip gyveni? Ačiū, 

Vilniuje…
 12.30 Kaimo akademija. 

 13.00 Nauja diena. 
 14.00 „Paslaptys“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.20 Sportas.
 16.28 Orai.
 16.30 Alfa taškas.
 17.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 18.00 „Žemės ir laiko 

prakalbinimas“.
 18.30 „Alytaus istorijos 

slenkščiai“.
 19.00 Žinios.
 19.20 Orai.
 19.25 „Laisvės keliu“. 
 20.00 Žinos. 
 20.20 Orai.
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „Paslaptys“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.
 22.58 Orai.
 23.00 Alfa taškas.
 23.30 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 0.30 „Reali mistika“.
 1.30 „Paslaptys“.
 2.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.20 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 4.00 Alfa taškas. 
 4.25 Kaimo akademija. 
 4.45 „Reali mistika“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Skambantys pa-

sauliai su Nomeda 
Kazlaus. Svečias 
pop megažvaigždė 
Dieter Bohlen 
(Vokietija).

 7.00 Gustavo enciklope-
dija. 

 7.30 „Džiunglių knyga. 
Iškyla į gamtą“.

 7.40 „Šervudo padauža 
Robinas Hudas“.

 7.55 „Artūras ir mini-
mukai“.

 8.20 Pradėk nuo savęs. 
 8.45 Tarp dalių (ne)

plojama. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.45 Klausimėlis. 
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 Kas geresnio, 

kaimyne? 
 12.40 Krikščionio žodis. 
 12.55 Prisikėlimo liudy-

tojai. 
 13.10 Kultūros diena. 
 14.05 Dainų dainelė 

2020. 
 15.35 Po pamokų. 
 15.50 „Džiunglių knyga. 

Iškyla į gamtą“.
 16.00 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas“.
 16.15 „Artūras ir mini-

mukai“.

 16.40 Gamina vaikai. 
 17.10 „Dvynukės“.
 17.55 „Giminės po 20 

metų“. 
 18.40 „Gatvės mokslas“.
 19.05 Išpažinimai. 
 19.35 Premjera. Mūsų 

miesteliai. Kybartai. 
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 UEFA „Tautų lygos“ 

futbolo turnyras. 
Albanija–Lietuva. 

 23.35 „Gatvės mokslas“.
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 Dainuok su manim. 
 2.10 Koncertas. Broliai. 

Grupė „Skylė“.
 3.45 Šventės ir tradi-

cijos.
 4.15 Smalsumo genas. 
 4.40 „Gatvės mokslas“.
 5.05 Pasaulio Lietuva. 

TV1
 6.55 „Tėvas Motiejus“.
 8.10 „Dvi širdys“.
 10.10 „Akloji“.
 12.25 „Privatūs detek-

tyvai“.
 13.30 „Detektyvė Rizoli“.
 14.30 „Danė Lovinski“.
 15.30 „Naujokai“.
 16.30 „Būk su manim“.
 18.00 „Balta – meilės 

spalva“.
 19.00 „Danė Lovinski“.
 20.00 „Naujokai“.
 21.00 „Nors mirk iš 

gėdos“.
 22.55 „Aukštakulnių 

kerštas“.
 0.50 „Mano likimas“.
 2.30 „Išmokyk mane 

mylėti“.
 4.20 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Kobra 11“.
 8.30 Autopilotas.
 9.00 Būk profesionalas.
 9.30 „Ant ratų“.
 10.30 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 11.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 12.30 „Makgaiveris“.
 13.25 „Gelbėtojai“.
 14.30 „Saša ir Tania“.
 15.00 „Kobra 11“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 18.00 „Ant ratų“.
 19.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 20.00 „Nuogi ir  

įbauginti“.
 21.00 „Kikboksininkas 2. 

Sugrįžimas“.
 23.00 „Padaras“.
 1.05 „Salemas“.

„Ekstrasensai tiria“, 16.00, BTV
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trečiaDieniS, rugsėjo 9 d. Saulė teka 6.40, leidžiasi 19.52, dienos ilgumas 13.12. 
Pilnatis. Vardadieniai: Serapina, Sergijus, Argintas, Ramutė, Sonata.

LRT TV
2020. 09.
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

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

nalinė policija“.
 10.35 „Tarnauti ir  

ginti“.
 11.30 Kas ir kodėl? 
 12.00 Nacionalinė ekspe-

dicija. Gediminaičių 
Europa. 

 13.00 (Ne)emigrantai. 
 13.58 Loterija „Keno 

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 Kūrybingumo 

mokykla. 
 16.45 „Seselė Beti“.
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Kas ir kodėl?
 18.30 Klauskite daktaro. 
 19.30 Pasaulio puodai. 
 20.25 Loterija „Keno 

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

debatai. 
 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 Premjera. „Medi-

čiai. Florencijos 
valdovai“.

 23.55 „Alpių detektyvai“.
 0.40 Piniginės reikalai. 
 1.05 Klauskite daktaro. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Pasaulio puodai.
 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 3.50 Sportas. Orai.
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 Gyventi kaime 

gera. 
 4.30 Klausimėlis. 
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 „Tarnauti ir ginti“.

LNK
 6.30 „Iš širdies į širdį“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Kalnietis“.
 11.00 „Pakvaišusi porelė“.
 11.35 „Rimti reikalai 3“.
 12.10 „Būrėja“.
 13.30 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „Našlaitės“.
 15.30 „Juodvarnis“.
 16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
 17.30 „Stebuklas“.
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2. 
 20.00 VIDO VIDeO. 
 21.00 „Rimti reikalai 3“.
 21.30 Žinios.
 22.30 PREMJERA. „Pri-

vatus detektyvas 
Nikis Larsonas“.

 0.20 „Mirtinas ginklas“.
 1.15 „Kolibrio efektas“.
 2.55 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.30 „Kalnietis“.

TV3
 6.25 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.55 „Elena iš Avaloro“.
 7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 Prieš srovę.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Palaužti sparnai“.
 12.00 „Tikroji žvaigždė“.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 14.45 Loterija „Kenoloto“.
 14.47 „Parduotas gyve-

nimas“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.30 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 Gero vakaro šou.
 20.30 „Moterys meluoja 

geriau“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 22.00 „Henrio nusikal-

timas“.
 22.25 „Vikinglotto“.
 22.30 „Henrio nusikal-

timas“.
 23.15 Loterijos „Jėga“ ir 

„Kenoloto“.
 23.18 „Henrio nusikal-

timas“.
 0.20 „Perėja“.
 1.15 „24 valandos. 

Palikimas“.
 2.05 „Tironas“.
 3.05 „Ką mes veikiame 

šešėliuose“.
 3.30 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 4.00 „Perėja“.
 4.50 Ekstrasensų mūšis.

BTV
 6.30 „CSI. Majamis“.
 7.25 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.35 „Nepataisomi“.
 9.35 „Ekstrasensai tiria“.
 10.35 „Kobra 11“.
 11.35 „Kondoras“.
 12.35 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Nepataisomi“.
 16.00 „Ekstrasensai tiria“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Kobra 11“.
 18.30 „Strėlė“.
 19.30 „Kondoras“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Akivaizdus ir 

tikras pavojus“.
 23.55 „Grėsminga žemė“.
 1.45 „Būk ekstremalas“.
 2.35 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.

Dzūkijos TV
 6.00 Nauja diena. 
 6.30 Alfa taškas. 
 7.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 8.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 9.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 9.30 Kryptys LT. 
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.00 „Reali mistika“.
 12.00 TV parduotuvė.

 12.15 Tiek žinių. 
 12.30 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 13.00 Nauja diena. 
 14.00 „Paslaptys“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.20 Sportas.
 16.28 Orai.
 16.30 Alfa taškas.
 17.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 18.00 „Svečiuose pas 

Marceliutę“. 
 18.30 „Laisvės keliu“.
 19.00 Žinios.
 19.25 „Pozicija“.
 20.00 Žinos. 
 20.20 Orai.
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „Paslaptys“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.
 22.58 Orai.
 23.00 Alfa taškas.
 23.30 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 0.30 „Reali mistika“.
 1.30 „Paslaptys“.
 2.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.20 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 4.00 Alfa taškas. 
 4.25 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 4.45 „Reali mistika“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Žagarės vyšnių 

festivalis 2015. 
 7.00 Gustavo enciklope-

dija. 
 7.30 „Džiunglių knyga. 

Iškyla į gamtą“.
 7.40 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas“.
 7.55 „Artūras ir mini-

mukai“.
 8.20 Į sveikatą! 
 8.45 Mūšio laukas. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.45 Klausimėlis. 
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 Kultūrų kryžkelė. 

Menora. 
 12.40 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 13.10 Pasaulio Lietuva. 
 14.00 Čia – kinas. 
 14.30 „Laikinosios 

sostinės feno-
menas. Inžinierius 
Steponas Kairys“.

 14.55 „Suokalbis“.
 15.20 „Erdvės menas. 

Pastogė kalnų 
šlaituose. Nameliai 
Alpėse“.

 15.50 „Džiunglių knyga. 
Iškyla į gamtą“.

 16.00 „Šervudo padauža 
Robinas Hudas“.

 16.15 „Artūras ir mini-
mukai“.

 16.40 Gustavo enciklope-
dija.

 17.10 „Dvynukės“.
 17.55 „Giminės po 20 

metų“. 
 18.40 „Gatvės mokslas“.
 19.05 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 19.35 Premjera. „Bel-

zenas. Nepapasa-
kota istorija“.

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

dleris“.
 22.50 Šoka Lietuva.
 23.00 Veranda. 
 23.30 „Erdvės menas. 

Pastogė kalnų 
šlaituose. Nameliai 
Alpėse“.

 24.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 Žagarės vyšnių 

festivalis 2015. 
 1.40 Muzikinis pokalbių 

šou „Vakarėja“ su 
Martynu Starkumi.

 3.10 Stambiu planu. 
 4.05 Krikščionio žodis. 
 4.20 Prisikėlimo liudy-

tojai. 
 4.40 „Gatvės mokslas“.
 5.05 Kultūringai su 

Nomeda. 

TV1
 7.00 „Tėvas Motiejus“.
 8.10 „Dvi širdys“.
 10.10 „Akloji“.
 12.25 „Privatūs detek-

tyvai“.
 13.30 „Detektyvė Rizoli“.
 14.30 „Danė Lovinski“.
 15.30 „Naujokai“.
 16.30 „Būk su manim“.
 18.00 „Balta – meilės 

spalva“.
 19.00 „Danė Lovinski“.
 20.00 „Naujokai“.
 21.00 „Vera. Kraujas ir 

kaulai“.
 22.55 „Aukštakulnių 

kerštas“.
 0.45 „Mano likimas“.
 2.30 „Policijos telefonas 

110. Sikorskos 
byla“.

 4.05 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Kobra 11“.
 8.30 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 9.00 Vienam gale 

kablys.
 9.30 „Ant ratų“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 12.30 „Makgaiveris“.
 13.30 Topmodeliai.
 14.30 „Saša ir Tania“.
 15.00 „Kobra 11“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 18.00 „Ant ratų“.
 19.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 20.00 „Nuogi ir įbauginti“.
 21.00 „Laukiniai šernai“.
 23.05 Sandėlių karai.
 0.05 „Havajai 5.0“.
 1.00 „Nusikalstami 

protai. Kitapus 
sienų“.

 2.35 „Rouzvudas“.
 3.20 Pavojingiausi pa-

saulio vairuotojai.

antraDieniS, rugsėjo 8 d. Saulė teka 6.38, leidžiasi 19.55, dienos ilgumas 13.17. 
Pilnatis. Vardadieniai: Adrijonas, Marija, Liaugaudas, Daumantė, Klementina.

LRT TV
2020. 09
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

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

nalinė policija“.
 10.35 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 Kas ir kodėl? 
 12.00 Vartotojų kontrolė. 
 13.00 Zachor. Atsimink. 
 13.58 Loterija „Keno 

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 Kūrybingumo 

mokykla. 
 16.45 „Seselė Beti“.
 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 ekspe-

dicija. Gediminaičių 
Europa. 

 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 Premjera. „Užver-

buotas 2“.
 23.45 „Alpių detektyvai“.
 0.30 Šventadienio 

mintys. 
 1.00 LRT radijo  

žinios.
 1.05 Klauskite  

daktaro. 
 2.00 LRT radijo  

žinios.
 2.05 (Ne)emigrantai. 
 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 3.50 Sportas. Orai.
 4.00 LRT radijo  

žinios.
 4.05 Nacionalinė ekspe-

dicija. Gediminaičių 
Europa. 

 5.00 LRT radijo  
žinios.

 5.05 „Tarnauti ir  
ginti“.

LNK
 6.30 „Iš širdies į  

širdį“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Kalnietis“.
 11.00 „Pakvaišusi  

porelė“.
 11.35 „Rimti reikalai 3“.
 12.10 „Būrėja“.
 13.30 „Turtuolė  

varguolė“.
 14.30 „Našlaitės“.
 15.30 „Juodvarnis“.
 16.30 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.30 „Stebuklas“.
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2. 
 20.00 Bus visko. 
 21.00 „Rimti reikalai 3“.
 21.30 Žinios.

 22.20 Sportas.
 22.27 Orai.
 22.30 „Kolibrio efektas“.
 0.35 „Mirtinas ginklas“.
 1.25 „Sąskaitininkas“.
 3.30 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 5.00 „Kalnietis“.

TV3
 6.25 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.55 „Elena iš Avaloro“.
 7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 Karštai su tv3.lt.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Palaužti sparnai“.
 12.00 „Tikroji žvaigždė“.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 14.45 Loterija „Kenoloto“.
 14.47 „Parduotas gyve-

nimas“.
 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 „Kolumbiana“.
 22.15 Loterijos „Jėga“ ir 

„Kenoloto“.
 22.18 „Kolumbiana“.
 0.10 „Perėja“.
 1.10 „24 valandos. 

Palikimas“.
 2.00 „Tironas“.
 3.05 „Ką mes veikiame 

šešėliuose“.
 3.30 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 3.55 „Perėja“.
 4.50 Ekstrasensų mūšis.

BTV
 6.30 „CSI. Majamis“.
 7.25 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.35 „Nepataisomi“.
 9.35 „Ekstrasensai  

tiria“.
 10.35 „Kobra 11“.
 11.35 „Kondoras“.
 12.35 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Nepataisomi“.
 16.00 „Ekstrasensai  

tiria“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Kobra 11“.
 18.30 „CSI. Majamis“.
 19.30 „Kondoras“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Grėsminga  

žemė“.
 23.10 „Sukilimas“.
 0.55 „Būk ekstremalas“.
 1.45 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.

Dzūkijos TV
 5.29 Programa.
 5.30 Nauja diena. 
 6.30 Alfa taškas. 

 7.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. 

 8.00 „Netikėtas teisin-
gumas“.

 9.00 „Pone prezidente“.
 9.30 Pagaliau savait-

galis. 
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.00 „Reali mistika“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Tiek žinių. 
 12.30 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 13.00 Nauja diena. 
 14.00 „Paslaptys“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.20 Sportas.
 16.28 Orai.
 16.30 Alfa taškas.
 17.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 18.00 „Žemės ir laiko 

prakalbinimas“.
 18.30 „Dzūkiška pynė“.
 19.00 Žinios.
 19.20 Orai.
 19.25 „Laisvės keliu“. 
 20.00 Žinos. 
 20.20 Orai.
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „Paslaptys“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.
 22.58 Orai.
 23.00 Alfa taškas.
 23.30 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 0.30 „Reali mistika“.
 1.30 „Paslaptys“.
 2.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.20 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 4.00 Alfa taškas. 
 4.25 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 4.45 „Reali mistika“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Žagarės vyšnių 

festivalis 2014. 
Renkasi geriausieji. 
Algimanto Raudo-
nikio kūryba.

 6.50 Šoka Lietuva.
 7.00 Gamina vaikai. 
 7.30 „Džiunglių knyga. 

Iškyla į gamtą“.
 7.40 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas“.
 7.55 „Artūras ir mini-

mukai“.
 8.20 Smalsumo genas. 
 8.45 Išpažinimai. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.45 Klausimėlis. 
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus sąsiuvinis. 
 12.40 Kelias. 
 13.10 Skambantys pa-

sauliai su Nomeda 
Kazlaus. Svečias 
pop megažvaigždė 
Dieter Bohlen 
(Vokietija).

 14.00 7 Kauno dienos. 
 14.30 Mokslo sriuba. 
 14.55 Mūsų miesteliai. 

Kybartai. 

 15.50 „Džiunglių knyga. 
Iškyla į gamtą“.

 16.00 „Šervudo padauža 
Robinas Hudas“.

 16.15 „Artūras ir mini-
mukai“.

 16.40 Gustavo enciklope-
dija.

 17.10 „Dvynukės“.
 17.50 „Giminės po 20 

metų“.
 18.40 „Gatvės mokslas“.
 19.05 Ekologiška. 
 19.30 Specialus renginys 

„Orša 1514. Už 
bendrą pergalę“ 

 22.00 „Apgavikai“.
 23.30 Mūšio laukas.
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 Žagarės vyšnių 

festivalis 2015. 
 1.40 Auksinis protas. 

Vasara. 
 2.50 Kultūringai su 

Nomeda. 
 3.45 Stop juosta. 
 4.15 Į sveikatą! 
 4.40 „Gatvės mokslas“.
 5.05 Stambiu planu. 

TV1
 7.00 „Tėvas Motiejus“.
 8.10 „Dvi širdys“.
 10.10 „Akloji“.
 12.25 „Privatūs detek-

tyvai“.
 13.30 „Detektyvė Rizoli“.
 14.30 „Danė Lovinski“.
 15.30 „Naujokai“.
 16.30 „Būk su manim“.
 18.00 „Balta – meilės 

spalva“.
 19.00 „Danė Lovinski“.
 20.00 „Naujokai“.
 21.00 „Policijos telefonas 

110. Sikorskos 
byla“.

 22.55 „Aukštakulnių 
kerštas“.

 0.55 „Mano likimas“.
 2.40 „Nors mirk iš 

gėdos“.
 4.10 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Kobra 11“.
 8.30 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 9.00 Gyvūnų manija.
 9.30 „Ant ratų“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 12.30 „Makgaiveris“.
 13.30 Topmodeliai.
 14.30 „Saša ir Tania“.
 15.00 „Kobra 11“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 18.00 „Ant ratų“.
 19.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 20.00 „Nuogi ir įbauginti“.
 21.00 „Dievo šarvai“.
 22.50 „Havajai 5.0“.
 0.40 „Salemas“.
 1.40 „Nusikalstami 

protai. Kitapus 
sienų“.

 2.25 „Rouzvudas“.
 3.15 Pavojingiausi pa-

saulio vairuotojai.
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aSmeniniai SkelBimai nemokamai !!!

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

G. Vasiukonio 
gėlininkystės ūkis 

PREKIAUJA našlaitėmis.
Tel. 8 626 02129, 

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

PARDUODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

Sodybą Gervėnų k., Lazdijų  •r. sav. (70 a, medinis namas, 
ūkinis pastatas, svirnas, du ga-
ražai, galima papildomai pirkti 
10 ha žemės).  
Tel. 8 614 04094.

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

Didelį sklypą namo statybai  •gražioje vietoje Lazdijuose.  
Tel. 8 686 70841.

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

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

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

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. 

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 550 Eur 
už a. Tel. 8 686 70841.

Namą Vainiūnų k. (buvusi  •valgykla, namų valda 34 a, 
trifazis elektros įvadas, atlikti 
geodeziniai matavimai), kaina 
14 000 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 paskir- •ties žemės sklypą netoli ežero 
(iki vandens apie 50 m, sklypą 
iš vienos pusės riboja keliukas, 
iš dviejų pusių juosia natūralus 
griovys, einantis iki ežero, idea-
lios sąlygos sklype turėti tvenki-
nį, patogus privažiavimas), kaina 
12 000 Eur. Tel. 8 686 70841.

Parduodamas 
antikvarinis 
traktoriukas 
„mcCormick 

d-326“, puikiai 
veikiantis. Padargai 

— kultivatorius, 
vartomas dviejų 
korpusų plūgas. 

Jei domina, 
skambinkite tel.  
8 615 39794.

Brangiai perkame 
miškus visoje Lietuvoje!

Tel. 8 656 65053
miskupirkimai@gmail.com

UAB „Arboribus“

avinas (03.21–04.20)
Visą savaitę skraidžiosite padebesiais ir, užuot 
susikaupę profesiniams reikalams, planuosite nuo-
tykių kupiną kelionę ar pramogą su keletu artimų 
bičiulių. Nuo ketvirtadienio jus aplankys kūrybos 
mūzos, tad tai ypač palankus metas pristatyti savo 
sumanymus autoritetingiems asmenims ir ieškoti 
bendraminčių. Neabejokite savo sumanymais, nes 
dabar padaryti teigiamą įspūdį bus kaip niekad 
lengva. Labai gali būti, kad savaitei baigiantis 
pradėsite įdomų daug atsakomybės bei lyderia-
vimo savybių reikalaujantį projektą.

jautis (04.21–05.21)
Šią savaitę ypač jautriai išgyvensite kolegų ar 
autoritetingų žmonių pastabas profesinėje srityje. 
Kaip bebūtų, šiuo metu kosminė atmosfera ne 
pati palankiausia, tad pasistenkite nesureikšminti 
susiklosčiusios situacijos ir svarbiausius darbinius 
susitikimus atidėkite pavasario pradžiai. Savaitei 
baigiantis, Visata paskatins jus atsigręžti į mylimus 
žmones. Suplanuokite bendrą laisvalaikį, dalinki-
tės idėjomis. Tai ne tik padės atgauti jėgas, bet ir 
praturtins jūsų gyvenimą naujais įspūdžiais.

Dvyniai (05.22–06.21)
Savaitės pradžioje Visata padės jums išsiaiškinti 
tai, kas labiausiai neramina santykiuose su myli-
mais žmonėmis. Jeigu pastebėjote, kad jau atėjo 
laikas širdingam pokalbiui, kurio metu paaiškėtų 
kiekvieno iš jūsų poreikiai, tada būtent dabar pats 
metas tai padaryti. Kiek vėliau šią savaitę būtų 
neprošal pasitikrinti, ar jūsų profesiniai siekiai 
vis dar eina teisinga linkme. Tikėtina, jog paste-
bėsite ne vieną atvejį, kai tiesiog apgaudinėjote 
save. Patobulinę kelis savo veiklos aspektus ir 
atsisakę neefektyvių veiksmų, greičiau pajudėsite 
tikslo link. 

vėžys (06.22–07.22)
Didžiąją savaitės dalį Visata ragins jus permąstyti 
pastarojo mėnesio profesinius sprendimus. Pagal-
vokite, kiek laiko ir pastangų jums kainavo įgy-
vendinti savo sumanymus. Galbūt derėtų atsisakyti 
nepasiteisinusių metodų? Savaitgalį trokšite artimo 
ryšio, gilių pokalbių ir paprasčiausios žmogiškos 
šilumos, tad pasinaudokite puikia proga praleisti 
daugiau laiko su šeima ir artimais draugais.

liūtas (07.23–08.23)
Šią savaitę turėsite aibę palankių aplinkybių skirti 
daugiau dėmesio patiems artimiausiems žmonėms. 
Galbūt seniai matėtės su tėvais ar seneliais? O gal 
jau kurį laiką svajojate pakviesti į pasimatymą 
netoliese gyvenančią žavią merginą? Nuo ketvirta-
dienio vis dažniau įsivelsite į audringas diskusijas 
su autoritetingais asmenimis. Yra problemų, kurių 
sprendimo atidėlioti daugiau nebegalite, tad drąsiai 
žvelkite faktams į akis. Būkite sąžiningi prieš save, 
tačiau nesikarščiuokite!

mergelė (08.24–09.23)
Šią savaitę Visata skatins jus prisiminti įvairias 
dvasines praktikas, atsipalaiduoti. Dėl šios prie-
žasties bus lengviau dalintis emocijomis su kitais 
žmonėmis. Pasinaudokite puikia galimybe išsakyti 
tai, kas seniai slegia jūsų širdį, ir sutvirtinkite 
santykius su išties patikimu draugu. Artėjant sa-
vaitgaliui, planetos ragins jus išmokti ko nors 
naujo ir sustiprinti profesinius įgūdžius. Galbūt 
jau metas sudalyvauti kokiame įdomiame seminare 
ar paskaitoje?

Svarstyklės (09.24–10.23)
Šią savaitę išskirtinai puikiai sutarsite su jus su-
pančiais žmonėmis. Dabar ypač tinkamas metas 
puoselėti šeimyninį gyvenimą ar santykius su 
kolegomis darbe. Tai žinodami, padarykite ką 
nors malonaus savo artimiausiems žmonėms. Juk 
mažyčiai gerumo gestai daro tikrus stebuklus! 
Savaitgalį planetos paskatins jus labiau susirūpinti 
savo fizine sveikata. Gal jau laikas pasidairyti 
kokio sporto klubo netoli namų?

Skorpionas (10.24–11.22)
Jeigu pastaruoju metu patyrėte nesklandumų ben-
draudami su mylimu žmogumi, šią savaitę galėsite 
lengviau atsikvėpti. Visata padės įveikti buitinius 
iššūkius, lengviau atrasite tinkamų žodžių nusakyti 
savo jausmus, tad į namus pamažu sugrįš ramybė ir 
harmonija. Savaitei baigiantis, labiau susirūpinsite 
savo sveikatos reikalais. Pasinaudokite laisvadie-
nių privilegija išsikelti nedidelius sveikatinimosi 
tikslus ir ieškoti būdų juos įgyvendinti.

šaulys (11.23–12.21)
Keletą pirmųjų savaitės dienų romantiškoji Venera 
skatins jus atsiverti mylimam žmogui ir papasakoti 
apie slapčiausias savo svajones bei seksualines 
fantazijas. Galite neabejoti, kad toks nuoširdumas 
nuties kelius į dar tvirtesnius bei laimingesnius 
santykius! Prasidedant savaitgaliui, planetos ragins 
jus ieškoti nuotykių bei laužyti nusistovėjusias 
taisykles. Griebkite parankėn keletą artimų žmonių 
ir mėgaukitės atradimų džiaugsmu.

ožiaragis (12.22–01.20)
Keletą pirmųjų savaitės dienų vis dažniau su-
simąstysite apie sveikesnę gyvenseną. Artėjant 
savaitgaliui, galite įsivelti į jausmingą asmeninių 
santykių dramą. Labai tikėtina, kad jūsų ir mylimo 
žmogaus nesutarimų priežastimi taps pavydas ar 
nepasidalinimas įtakos sferomis. Nepaisant to, 
kad iš prigimties visomis išgalėmis vengiate konf-
liktų, į šiuos derėtų nežiūrėti pro pirštus. Stokite 
į akistatą su didžiausiomis savo problemomis ir 
netruksite suvokti, jog viskas išsprendžiama. 

vandenis (01.21–02.19)
Savaitės pradžioje spinduliuosite išskirtiniu žais-
mingumu ir traukte trauksite prie savęs pana-
šios pasaulėžiūros žmones. Jeigu esate vieniši, 
nesidrovėkite užkalbinti jums patikusį žmogų, 
užsiregistruokite pažinčių svetainėje ar mobilio-
joje programėlėje. Visata jums ypač palanki, tad 
labai tikėtina, kad susipažinsite su išties įdomiu 
potencialiu partneriu. Prasidedant savaitgaliui, 
jums pasitaikys puiki galimybė papildyti savo 
banko sąskaitą. Nepražiopsokite jos! 

žuvys (02.20–03.20)
Visata lems, jog keletą pirmųjų savaitės dienų ypač 
jautriai išgyvensite artimų žmonių nesėkmes ar 
negatyvias nuotaikas. Tiesą pasakius, taip įsijausite 
į svetimas problemas, kad nebegalėsite susikaupti 
kasdieniams darbams. Siekdami susigrąžinti pu-
siausvyrą, nusibrėžkite aiškias ribas ir niekam, net 
sau, neleiskite jų peržengti. Nuo ketvirtadienio 
labiau susikoncentruosite į savo sveikatą. Pažvel-
kite į kasdienę rutiną iš šalies ir pagalvokite, kaip 
galėtumėte ją pakoreguoti, kad gyvenimas taptų 
visavertiškesnis. Galbūt vertėtų pradėti nuo susi-
tikimų su širdžiai mielais bičiuliais? Juk emocinė 
sveikata neabejotinai lemia ir fizinę.

SavaitėS horoSkopaS (rugsėjo 7–13 d.)
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uAB „Rividė“  
parduoda ir pristato.

• Medžio briketus.
• Medžio granules (serti-

fikuotos).
• Durpių briketus didmai-
šiuose po 500 kg.
• Plautas aukščiausios rū-
šies akmens anglis (palai-

dos arba fasuotos po 25 kg).
• Granulines akmens an-

glis.

Tel. 8 652 71212.

aSmeniniai SkelBimai nemokamai !!!

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

KnygynėLis, seinų g. 12, Lazdijai. tel. (8 318) 53 085, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt

Gausus kanceliarinių prekių pasirinkimas. Viskas Vienoje Vietoje. laukiame jūsų!

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

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

Žemę. Atsiskaitau iš   •karto.  
Tel. 8 614 80988.

Vieno arba dviejų kambarių  •butą Veisiejuose. Siūlyti  
Tel. 8 625 09244.

Pirksiu arba išsinuomosiu 1  •arba 2 kambarių butą su pato-
gumais Lazdijuose.  
Tel. 8 682 67984.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

Traktorių DT20.   •Tel. 8 606 14389.

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

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.

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

Ėringas avis.   •Tel. 8 642 07624.

AUGALAI

Kviečius, kvietrugius, žirnių  •ir avižų mišinį. Kaina 7 Eur už 
cnt. Galiu atvežti.  
Tel. 8 678 30989. 

Graikiškų riešutų, žalių  •vynuogių ir juodųjų serbentų 
sodinukus. Tel. 8 679 47212.

Prekiaujame įvairių gėlių  •daigais, skaldele kapams, bal-
tarusiškais durpių briketais ir 
akmens anglimis. UAB „MAR-
TAS“, Gėlyno g. 17, Lazdijai.  
Tel.: (8 318) 51721,  
8 652 51721.  

Žieminius česnakus, iš- •džiovinti. Kaina 3-4 Eur už kg. 
Lazdijų r. sav., Šeštokai, Sodų 
40, Tel. 8 670 73553. 

2020 m. sausą šieną, šie- •nainį ritiniais, minimalus kiekis 
38 vnt. Atveža.  
Tel. 8 698 78024. 

KITI

Kineskopinius  „Philips“ te- •levizorius, 37 cm įstrižainė – 12 
Eur, 51 cm įstrižainė – 15 Eur.  
Tel. 8 686 43600.

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

Pigiai labradorito akmens  •plokštes iš Ukrainos Lazdijuo-
se. Tel. (8 318) 52156.

PERKA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

Žemę. Tel. 8 688 80688.  •

PARDUODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

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.

Grūdų pikiavimo sandėlį  •Nemajūnų k. (su grūdų pikia-
vimo malūnu arba atskirai), 
kaina sutartinė.  
Tel. 8 698 78040. 

Gretimus namų valdos  •sklypus Panarvės k.: 0,27 ha 
ir 0,46 ha. Kaina: 2200 Eur 
ir 3000 Eur. Šalia – 1,23 ha ir 
1,06 ha žemės ūkio paskirties 
sklypus. Kaina – po 4200 Eur. 
Visi sklypai tinkami namų 
statybai. Arti Lazdijų miestas 
bei miškas.  
Tel. 8 679 08011.

Sodybą Lazdijų r., N. Kirs- •nos k. (sodyba prižiūrėta, 
galima gyventi iš karto, namas 
mūrinis, 2 aukštų, 5 kambarių, 
su baldais ir buitine techni-
ka, apšildomas kietuoju kuru 
(vietinis centrinis šildymas), 
komunalinis vandentiekis, 
sodyboje yra ūkiniai pastatai, 
garažas, šulinys, prižiūrėtas 
sodas ir aplinka, 45 arai dir-
bamos žemės). Šalia galima 
įsigyti 7 ha žemės.  
Tel. 8 611 50514.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

1997 m. „WV Golf 3“ skar- •dinių  ratlankių  R14 gaubtus,  4 
vnt. po 2 Eur,

ir plastikines slenksčio  •juostas po 10 Eur.  
Tel. 8 654 87148.

GYVULIAI

Dvi jaunas 4 mėn. ožkytes.   •Tel. 8 679 47212.

Norgaudas Pilvinis atlieka 
geodezinius (kadastrinius) 

matavimus
Tel. 8 680 83000.

PArduodAMe 
NAšLAiTeS

 Užsakymus priimame 
nuotoliniu būdu.

Telefonas pasiteirauti
8 626 02129.

Įmonė superka karves, bu- •lius ir telyčias AB „Krekenavos 
agrofirma“ supirkimo kaino-
mis. Atsiskaito iš karto.  
Tel.: 8 685 86131,  
8 698 28063.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

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

UAZ kariškus tiltus arba  •BTR blokiruotę.  
Tel. 8 606 14389.

Superkame visų markių au- •tomobilius: „Mazda“, „Audi“, 
BMW, „Mitsubishi“, „Renault“, 
„Volkswagen“ ir kt. Pasiimame 
patys, sutvarkome reikiamus 
dokumentus, atsiskaitome iš 
karto. Dirbame savaitgaliais ir 
šventinėmis dienomis.  
Tel. 8 681 20546. 

Visų markių automobilių  •supirkimas. Gali būti nevažiuo-
jantys, be techninės apžiūros, 
po autoįvykio. Atsiskaitome 
vietoje, pasiimame, sutvarko-
me dokumentus.  
Tel. 8 686 94982.

KITI

Naudotą pianiną.   •Tel. 8 659 60507.

Metalo laužo supirkimas:  •juodojo metalo laužas – 150–
170 Eur už t, skarda – 120–140 
Eur už t. Didesnį kiekį pasiima-
me patys. Ežero g. 39, Lazdijai. 
Svėrimo paslaugos iki 60 t.  
Darbo laikas 
 I–V – 8.00–16.00 val.,  
VI – 8.00–12.00 val.  
Tel. 8 698 30902.

SIŪLO DARBĄ
Reikalingas darbštus,  •tvarkingas žmogus dirbti pieno 

ūkyje, galintis vairuoti traktorių 
ir dirbti su žemės ūkio techni-
ka. Tel. 8 615 75699.

PASLAUGOS
Atvežame geriamojo  •vandens iš  artezinio šulinio, 

užpildome šulinius, kubilus, 
baseinus. Skambinti ryte  
Tel. 8 623 93738.

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

Antspaudų gamyba 
pagal užsakymą
Seinų g. 12, Lazdijai. 
Tel. (8 318) 53085. 
Seinų g. 12, Lazdijai. 
Tel. (8 318) 53085. 

Antspaudų gamyba 
pagal užsakymą

Visų tipų stogų, fasadų, 
patalpų PLOVIMAS, 

ATNAUJINIMAS, DAŽYMAS. 
Konsultuojame. 

Suteikiame garantiją. 

Tel. 8 631 91211.

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

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

Gaminame duris namams,  •ūkiniams pastatams, laiptus, 
28 metai gamybos patirtis.  
Tel 8 682 62195.

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

Spaudžiame ir pasterizuo- •jame sultis. Dirbame kasdien 
be poilsio dienų nuo 9.00 iki 
19.00 val. Adresas: Kalnų g. 4, 
Lazdijai,  
Tel. +370 614 02546. 

Valau, dezinfekuoju šuli- •nius. Perku savadarbės prieka-
bos dokumentus.  
Tel. 8 621 53 011.

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.

Nuomoju betono maišyklę.   •Tel. 8 614 56206.

Išnuomojamas nestandar- •tinio išplanavimo butas Lazdijų 
miesto centre (autonominis 
šildymas).  
Tel. 8 698 78040.

IEŠKO

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

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

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

išsinuomočiau žemės  •šventežerio sen. Laiku moku 
sutartą nuomos mokestį.  
Tel. 8 671 50589.
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a. kašalyno pĮ teikia

gyvulių 
sėklinimo 

paslaugas....

tel. 8 698 50235.

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.

• Topografiniai ir 
geodeziniai matavimai, 

• žemės sklypų 
formavimo ir 

pertvarkymo projektai, 
• detaliųjų planų rengimas

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!

PeRKAMe 
MIŠKĄ.

su žeme 
ir iškirsti. 

Tel. 8 682 61641
www.SuperkaMišką.lt

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

MALKOS, MALKOS, 
MALKOS,

pagal pageidavimus.  
Skaldytos, pjautos, rąstais, 

beržinės, alksninės, 
pušinės, drebulinės, 

ąžuolinės, 
eglinės, atraižos. 

Vežame mažais kiekiais.
TEL. 8 657 88458.

• 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

perka pienu girdomus 
veršelius. 

Moka 6 ir 21 proc. 

UAB „Galvijų eksportas“

Tel. 8 612 34503. 

PArduodA
beržines ir juodalksnio 

malkas.
Atvežame.

užsakymai priimami

8 688 80175.

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“

Reikia knygos, biuRo popieRiaus, spaudo, 
užpildyti tonerį? SuSiSiekite:

Kviečiame apsilanKyti

Tel. 8 646 71901.

E. p.  knygynelis@dzukuzinios.lt
FACEBOOK, MESSENGER
Lazdiju knygynelis

laukiame JūSų!

Antspaudų gamyba pagal užsakymą
Seinų g. 12, Lazdijai. Tel. 8 646 71901. 

AKCiJA KAPoToMS ir 
PJAuToMS MALKoMS!

Pušinės malkos (gali būti 
kapotos, pjautos arba rąsteliais).

Beržinės ir alksninės malkos 
(gali būti kapotos arba pjautos).

Atvežame nemokamai.
Senjorams taikome didesnes 

nuolaidas.
Tel. 8 680 29853.

Brangiai perka 
įvairų mišką. 

Gali būti bendraturčių, 
neatidalytas, su skolomis.
Sutvarkau dokumentus. 

Tel. 8 644 55355.

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

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

 info@ntkarolis. lt
www.ntkarolis. lt

Virtuvės baldai, sofos, lovos, 
kampai, lentynos, komodos, 
kėdės, prieškambariai, šal-
dytuvai, šaldikliai, trimeriai. 
Atvežame. Galima išsimo-
kėtinai.

ulonų g. 16 ir 
Naujoji g. 50, Alytus. 

Telefonas 8 674 05844

,
.


