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Lazdijuose — psichologinė įtampa: žmonės nenori būti niekinami

Per keturis mėnesius darbą paliko apie penkiolika savivaldybės ar jai priklausančių įstaigų specialistų.
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G. Vasiukonio gėlininkystės
ūkis prekiauja
begonijomis.
Tel. 8 626 02129,
Staidarų g. 8,
Staidarų k., Lazdijų r.

tarnautojams privalomą testą.
„Man patinka dirbti su jaunimu,
surengiau jiems šią vasarą stovyklą, visi buvo labai patenkinti.
Turėjau ir daugiau minčių, kaip
padaryti jauniems žmonėms kuo
prasmingesnį gyvenimą Lazdijuose, tačiau dabar apsisprendžiau
išeiti iš savivaldybės“, – sakė pašnekovė.

pa

Tel. 8 679 81736.

Dirbo su jaunimu
Jau kitą savaitę iš savo pareigų

traukiasi savivaldybės Jaunimo
reikalų koordinatorė Loreta Kolkienė. Ji nenorėjo atvirauti apie
išėjimo iš darbo priežastis, tačiau
pažadėjo, jog apie tai detaliau papasakos uždariusi savivaldybės
duris.
Moteris teigė, jog Jaunimo reikalų koordinatore tapo prie senosios rajono valdžios, prieš pusmetį, puikiai išlaikiusi valstybės

Iš

Galvijus (įskaitant
pienines karves ir
veršingas telyčias),
arklius, avis.

jau dabar darbą savivaldybėje ar
jos valdomose įstaigose palikęs
specialistas. Panašu, jog artėja
laikas, kai Lazdijai bus paskelbti
patogenine zona, o sostinės psichologų brigada atvyks į savivaldybę įvertinti čia susidariusio
psichologinio klimato.
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mišką.

darau“, „Supratau, kad negalėsiu
dirbti tokioje nepagarbos ir nepasitikėjimo atmosferoje“, „Jaučiu, kad esu nepageidaujamas“.
Tokius ir panašius komentarus
galima išgirsti iš prašymus dėl
išėjimo iš darbo rajono valdžiai
rašančių žmonių. Per keturis naujosios valdžios vadovavimo mėnesius psichologinį vadovų spaudimą skundėsi pajutęs ne vienas
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rašymai dėl išėjimo iš darbo Lazdijuose įgauna
epidemijos mastą. Vienas po kito
darbą palieka geri
specialistai, neatlaikę naujosios
valdžios psichologinio spaudimo.
„Negaliu dirbti, kai ant manęs
taip baisiai rėkia“, „Jaučiu nuolatinį atvirą nepasitenkinimą tuo, ką

Tel. 8 614 80988.
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Savaitės komentaras

Ar ne per daug švenčiame norėdami gyventi geriau?

Algimantas Mikelionis
Neseniai Seimas nubalsavo už tai,
kad Vėlinės, t. y. lapkričio 2 diena,
būtų šventinė – ne darbo diena.
Viskas atrodo logiška ir pagrįsta.
Apskritai Vėlinės lietuviams lyg ir
turėtų būti net svarbesnės už lapkričio 1-ąją Visų Šventųjų dieną.
Jeigu pastaroji turi krikščioniškas šaknis, tai Vėlinės primena
mūsų ištakas, t. y. net pagoniškąjį
pradą. Kaip ten bebūtų, turėsime
penkiolika šventinių dienų. Dabar
vyksta diskusija: ar ne per daug
švenčiame ir ne per mažai dirbame? Vakarų Europos valstybėse
šventinių dienų yra nuo dvylikos
iki septyniolikos.
Labai smagu, kad jau beveik
trisdešimt metų galime švęsti
visas šventes kaip normalus ir
laisvas pasaulis būdami jo dalimi.

Iš jų išsiskiria dvi: šv. Kalėdos
ir šv. Velykos. O juk kažkada,
gūdžiu sovietmečiu, prie Velykų
stalo prisėsdavome tik sekmadieniais, o šventinį pirmadienį visi
jaunatviškai užtinusiais veidais
puldavo statyti komunizmo. Dar
liūdniau būdavo per šv. Kalėdas.
Kūčių dieną „dirbam tėvynei, dirbame liaudžiai, esam laimingi
kaip niekada!“ Per šv. Kalėdas
taip pat statome komunizmą, nes
juk Dievo nėra! Taip sakė didi
rusų tauta, kurios atstovas J. Gagarinas, paskraidęs kosmose ir
nepamatęs ant mėnulio sėdinčio ir
tabaluojančio kojomis Aukščiausiojo, jiems papasakojo. Žinoma,
šventėme ir Kūčias, ir Kalėdas,
bet tai būdavo keistos šventės,
per kurias dažniausiai reikėdavo
dirbti.
Nors jau beveik trisdešimt metų,
kai esame laisvi ir nepriklausomi,
bet po penkiasdešimties metų trukusios sovietinės okupacijos kai
kurių žmonių mąstymas negrįžtamai sugadintas. Sovietiniai žmonės sakydami, kad gyvena gerai,
patys tuo netikėjo ir iš to šaipėsi.
Panašiai sakoma apie kosmonautų savijautą: kosmonautai po nu-

sileidimo jaučiasi gerai. Reiškia,
jie dar gyvi. Bet kai žmogus dabar
sako, kad „prie ruso buvo geriau“,
čia jau raudonoji amnezija. Tokiems net gegužės 1-oji vis dar
šventė. Kam apskritai reikalinga
šventė tokią dieną? Tai juk pati
tikriausia komunistinė šventė!
Sovietmečiu į ją beveik visus varu
suvarydavo. Tokie buvo laikai...
Bet, gerbiamieji, sakykit, kurių
velnių tokia šventė reikalinga dabar? Juk darbininkui didžiausia
šventė yra darbas, už kurį sumokama alga. Jau girdžiu, kaip tai
perskaitę sakote, kad tai tarptautinė darbo diena. Geriau niekam
kitam garsiai to nesakykit, nes
tai visiška nesąmonė. Gegužės
1-ąją normaliame pasaulyje švenčia tik kairieji, įvairaus plauko
komunistėliai, anarchistai ir kitos
visuomenės atmatos, pašlemėkai
ir nusmurgėliai.
Ne viskas tvarkoj Lietuvoje
su laisvomis dienomis ir dabar.
Dažnai akis bado vadinamieji
tarpušvenčio laikotarpiai – tarp
Kalėdų ir Naujųjų metų. Po keturias ar net penkias dienas švęstų
Kalėdų būna kelios darbo dienos,
ir vėl laukia Naujųjų metų šventė.

Ką reikia žinoti sudarant darbo sutartį
Ne tik jauniems pradedantiems darbuotojams,
tačiau ir kiekvienam keičiančiam darbą pravartu
žinoti pagrindinius darbo
sutarties sudarymo aspektus. Pirmiausia reikia
atkreipti dėmesį, kokios
rūšies sutartis pasirašoma.
Darbo kodekse yra numatytos darbo sutarčių rūšys:
neterminuota, terminuota,
laikinojo darbo, sezoninio
darbo. Taip pat gali būti
sudaroma pameistrystės
darbo sutartis, projektinio darbo sutartis, darbo
vietos dalijimosi darbo
sutartis ir darbo keliems
darbdaviams sutartis.

Darbo sutartyje turi būti nurodomi
darbdavio rekvizitai ir darbuotojo
duomenys. Tuomet aprašomos
darbo funkcijos arba pareigybė
ir, jei yra nustatyta, jos kvalifikacijos ar sudėtingumo lygis.
Labai svarbu atkreipti dėmesį,
kad darbo sutartyje turi būti aiškiai nurodytas darbo užmokestis.
Jo sudedamosios dalys, priedai,
priemokos, premijos ar kitoks papildomas apmokėjimas paprastai
yra nustatomi vidaus tvarkose.
Be to, taip pat apibrėžiama darbo
užmokesčio mokėjimo tvarka ir
terminai.
Jeigu yra papildomų sąlygų,
jos gali būti aprašytos sutarties
priede. Tai gali būti, pavyzdžiui,
bandomasis laikotarpis, konfiden-

Adomo Žilinsko piešinys.
Ne paslaptis, kad per kelias darbo
dienas vyksta įstaigų vakarėliai,
o realaus darbo praktiškai nebūna. Gal geriau tos kelios dienos
būtų laisvos kaip kai kuriose Vakarų šalyse? Apskritai atostogos
galėtų būti nuo Kūčių iki Trijų
karalių šventės. Tai irgi kai kuriose išsivysčiusiose šalyse įprasta
praktika.
Paklauskite bet kurio dirbančiojo, ar Lietuvoje užtenka laisvadienių? Dauguma atsakys, kad
galėtų būti daugiau. Susiduriame
su itin įdomiu paradoksu: norime
gyventi kaip danai ar prancūzai,

o štai dirbti kaip jie nenorime.
Tiksliau, dirbti norime kuo mažiau, o gyventi – kuo geriau.
Bet, mielieji, taip nebūna. Kol
pavysime sovietinės okupacijos
nemačiusias Vakarų valstybes,
turėsime ilgai, atkakliai ir sunkiai
dirbti. Kito kelio neturime. Kad
sugebame gerai dirbti, įrodėme
per beveik trisdešimties metų
atkurtos nepriklausomybės laikotarpį. Jeigu kas nors su laiko
mašina iš 1990 m. būtų perkeltas
į dabartį, nepatikėtų savo akimis
pamatęs, kiek daug pasiekėme
per tris dešimtmečius.

•

Alytaus profesinio rengimo centre
(Putinų g. 40, Alytus)
Rugsėjo 4–5 d. nuo 9.00 val.

cialumo ir nekonkuravimo susitarimai, susitarimai dėl papildomo
darbo, papildomos garantijos ar
kiti įsipareigojimai.
Darbo sutartyje nėra nurodama
kasmetinių atostogų trukmė ir suteikimo tvarka bei apmokėjimo
sąlygos, darbo sutarties nutraukimo sąlygos ir įspėjimo terminai,
nes jie aiškiai reglamentuoti Darbo kodekse. Tačiau jeigu įmonėje
yra pasirašyta kolektyvinė sutartis, joje visi šie aspektai gali būti
įtraukti. Darbo sutartis sudaroma
dviem egzemplioriais.
Dar prieš pasirašant darbo sutartį verta su darbdaviu aptarti būsimo darbo sąlygas, pasiteirauti,
ar įmonėje yra pasirašyta kolektyvinė sutartis, ar veikia profesinė sąjunga, kokie dar nuostatai
galioja darbovietėje.
Kartais darbuotojas pasirašo
darbo sutartį dar nenutraukęs
darbo sutarties esamoje darbo-

vietėje. Tuomet joje nurodomas
terminas, nuo kada darbo sutartis
įsigalioja. Bet kartais darbuotojai
nerimauja, kas nutiks, jei būsimas
darbdavys persigalvos ir po trijų
savaičių ar mėnesio nebepriims
į darbą. Įvykus tokiai situacijai,
darbuotojas turi teisę reikalauti
atlyginti žalą ir išmokėti vieno
darbo užmokesčio kompensaciją.
Jeigu nutinka priešinga situacija ir darbuotojas nepradeda
dirbti ir neinformuoja darbdavio
apie neatvykimą prieš tris darbo
dienas, darbdavys taip pat gali
prašyti, kad darbuotojas atlygintų
padarytą žalą, o jos dydis negali
būti didesnis negu dviejų savaičių
darbo užmokestis.
Jei turite daugiau klausimų,
kviečiame konsultuotis su Valstybine darbo inspekcija arba įsilieti į socialinį dialogą internete
adresu www.socdialogas.lt.

•

Organizuojami nemokami miškininkystės ir biokuro ruošos
kursai privačių miškų savininkams ir ūkininkams pagal programą:
„Atsinaujinantys energijos ištekliai – bioenergijos potencialas ir biomasės gamyba miško ūkyje“, kodas 296152205, trukmė 20 akad.
val. Antroji kursų diena – praktiniai užsiėmimai miške. Mokymus
vykdys Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos dėstytojai.
Kursų klausytojai bus nemokamai maitinami, taip pat galės gauti
konsultacijas, kaip ūkininkauti savo miško valdose.
Kursai aktualūs ūkininkams, gavusiems paramą pagal Lietuvos
KPP, nes įtraukti į pasirenkamųjų išklausyti kursų sąrašą.
Į kursus registruojama telefonais: 8 610 25047, 8 685 84542, el.
paštu k.javaite@kmaik.lm.lt, s.cernuliene@kmaik.lm.lt.

Italijos grupėS „Domo Emigrantes“
Koncertas vyks Rugsėjo 28 d. 18 val. Alytaus
kultūros ir komunikacijos centre.
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Mitai ir tikrovė: kodėl maisto atliekų konteineriuose veisiasi kirmėlės

Atliekų tvarkymo paslaugų organizavimo ir kontrolės padalinio vadovas M. Krasauskas pataria maisto atliekų konteinerius, nors jie ir pustuščiai,
išstumti du kartus per mėnesį.
Daina Baranauskaitė
Alytiškiai socialiniuose
tinkluose dalijasi vaizdais,
kuriuose šiuo metu alinant
karščiui maisto atliekų
konteineriuose karaliauja
baltos kirmėlės. Žmonės
piktinasi: ne gana to, kad
nemalonūs kvapai, dar
raitosi ir kirmėlės.
Atliekų tvarkymo paslaugų organizavimo ir kontrolės padalinio vadovas Martynas Krasauskas sako, jog
organika iš tiesų gąsdina žmones.
Maisto atliekos sukelia neigiamas

asociacijas, tačiau gyventojams dar
kartą primena, kad prie kvapų ir
atsirandančių kirmėlių prisideda
ir patys, mat konteinerius išstumia
tik kartą per mėnesį.
„Mes atliekame kontrolinius
patikrinimus ir išgirstame iš gyventojų, kokios yra didžiausios
problemos. Tiesa, kad viena jų –
kvapai ir kirmėlės maisto atliekų
konteineriuose. Šiuos konteinerius
mes vežame du kartus per mėnesį,
tačiau tik 30–40 procentų žmonių
juos išstumia pagal grafiką. Visi
kiti laiko, laiko, o tuomet veisiasi
kirmėlės ir atsiranda kvapai. Rei-

kia laikytis grafiko“, – akcentavo
Atliekų tvarkymo paslaugų organizavimo ir kontrolės padalinio
vadovas M. Krasauskas.
Anot pašnekovo, kartais būna
sudėtingiausia žmonėms paaiškinti, kodėl maisto atliekų konteineris yra su skylėmis, kodėl
konteinerio apačioje yra vieta
vandeniui surinkti. To iš tiesų
reikia, kad atliekos nepūtų. Be
to, pastebima, kad kai kurie dėl
viso pikto maisto atliekas sudeda į
plastikinius maišelius. Tokio konteinerio turinys – daug prastesnės
būklės nei konteinerio, kuriame

Toks vaizdas dažnas, tačiau reikia naudotis
Regioninio atliekų tvarkymo centro
rekomendacijomis.

yra tik maisto atliekos.
„Mes pastebime, kad maisto
atliekas į maisto konteinerius
žmonės meta plastikiniuose maišeliuose. Arba, tarkim, grietinės
likučius meta su grietinės indeliu.
Tai ir sudaro terpę kvapams. Dėl
to konteineriuose ir yra tarpeliai,
kad vyktų biologinis procesas, o
žmonės įterpia plastiką. Blogai.
Rekomenduojame to nedaryti“,
– patikino specialistas.
Pašnekovo teigimu, geriausia,
kai maisto atliekos šiek tiek pamaišomos su žaliosiomis atliekomis ir dar kartą primena – baltų

kirmėlių išvengsite keisdami filtrus, du kartus per mėnesį išstūmę konteinerius, mat ši paslauga
visiškai nemokama.
„Tose savivaldybėse, kur išdalinti maisto atliekų konteineriai,
pasitaiko atvejų, atgarsių apie
kirmėles. Būna garsesnių atvejų
apie kvapus. Pakartosiu, kad geriausios priemonės – konteinerį
išstumti du kartus per mėnesį,
jį praplauti, keisti anglies filtrą.
Tai tik nemokamos paslaugos teikimo pradžia, tikimės, kad prie
jos gyventojai pripras“, – sakė
M. Krasauskas.

•

Svarstoma, ar leisti mūsų rajone anksčiau pradėti medžioti vilkus
Vaidotas Morkūnas
Vilkų įžūlumui nėra ribų.
Atėjus rudens metui, jie
ypač aktyvūs – ateina net į
žmonių sodybas ir pjauna
veršelius, avis, ožkas vidury baltos dienos.
Ypač daug atvejų užregistruota
Šventežerio seniūnijoje. Praeitą
savaitgalį jie siautėjo Teizuose,
kur netoli šio kaimo gyventojo
sodybos papjovė du veršelius, o
vieną stipriai apdraskė. Prygos
kaimo gyventojas apie 19 valandą nuėjęs parsivesti į tvartą avių
vieną rado papjautą. Antradienį
redakcijai paskambinęs Kapčiamiesčio seniūnas Vidmantas
Dambrauskas pranešė, kad apie
16 valandą Kapčiamiesčio gyventojas rado savo ganykloje papjautus ožką ir ožį. Šie gyvuliai
ganėsi Kapčiamiesčio miestelio
teritorijoje. Vilkai dabar mokina
savo palikuonis ieškoti grobio,
medžioti, todėl yra itin drąsūs ir
įžūlūs.
Ūkininkai, gyvulių augintojai
yra itin sunerimę – jie vis daugiau

patiria nuostolių dėl vilkų siautėjimo, nuolat klausia, kada valdžia
imsis priemonių ir padės suvaldyti tokį vilkų terorą. Ūkininkai
dalinasi informacija, kad išimtinais atvejais tuose rajonuose, kur
žvėrys daug nuostolių pridaro,
juos galima medžioti ir ne medžioklės sezono metu arba jų medžioklės sezoną pradėti anksčiau
negu spalio 15 dieną. Pasirodo,
mūsų rajono savivaldybė jau yra
parašiusi Aplinkos ministerijai ir
kitoms jai pavaldžioms įstaigoms
prašymą, kad leistų anksčiau pradėti vilkų medžioklės sezoną dėl
patiriamų didelių nuostolių. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Lazdijų skyriaus medžioklės
žinovas Anatolijus Palionis patvirtino šią informaciją. „Iš tiesų
tiek rajono savivaldybė, tiek mes
dar liepos mėnesį esame išsiuntę aplinkosaugininkams prašymą
leisti pradėti vilkų medžioklės sezoną anksčiau. Buvo remtasi tuo,
kad vis daugiau užregistruojama
atvejų mūsų savivaldybėje, kai
vilkai papjauna naminius gyvulius. Aš dar surinkau iš Dzūkijos,

Giraitės, Balsio ir kitų medžiotojų
būrelių prašymus bei sutikimus,
kad šie būreliai sutinka medžioti.
Šių būrelių medžiojamuose plotuose daugiausia yra vilkų, jie
daugiausia pridaro žalos ūkininkams. Tačiau kol kas į šiuos raštus nei mūsų draugija, nei rajono
savivaldybė negavo atsakymų ir
leidimo medžioti. Esu girdėjęs,
kad aplinkosaugininkai Vilniuje
derina šį mūsų prašymą su saugomų teritorijų tarnyba bei kitomis
institucijomis. Kiek užtruks tie
derinimai, ar mums bus leista
anksčiau pradėti medžioklės sezoną ir kiek bus leista sumedžioti
vilkų, dar neaišku. Taigi dabar
vilkų medžioti negalima ir laukiame įsakymų iš Vilniaus. Turiu
tik pastebėti, kad oficialiai visoje
šalyje vilkų medžioklė prasideda
spalio 15 dieną“, – sakė medžioklės žinovas.
Vakar kalbintas gamtininkas
Ramūnas Buinauskas sakė, kad
vilkų puolimai dienos metu gyvenvietėse arba arti jų, net sodybose parodo, kad jų elgsena yra
nenatūrali, pakitusi. „Tai gali są-

Asociatyvi nuotr.
lygoti įvairios priežastys. Kartais
tai būna pasiligoję ar traumuoti
individai, kurie jau nesugeba
gamtoje susirasti maisto, todėl
traukia arčiau žmonių, pjauna
lengviau pagaunamus gyvulius.
Pasitaiko gamtoje vilko ir šuns
hibridų, kurie taip pat nesibijo
žmogaus. Tai nereiškia, kad gali
užpulti žmogų, tačiau drąsiau

pjauna naminius gyvulius nevengdami žmogaus. Tokius sužalotus ar traumuotus vilkus reikėtų leisti medžioti ištisus metus
ir pašalinti juos iš populiacijos,
nes jų jau yra susiformavę tokie
medžioklės įgūdžiai. Jie savaime nepakis, o gali būti perduoti kitiems gentainiams“, – sakė
R. Buinauskas.

•
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Ar pataisius įstatymą, A. Margelis galėtų tapti Lazdijų vicemeru?
Ar galite įsivaizduoti, jog
tiesiogiai išrinktos Lazdijų
merės pavaduotoju būtų
paskirtas opozicijos lyderis Artūras Margelis arba
kitas frakcijos „Pirmyn“
atstovas?

Toks scenarijus visai įmanomas,
jei būtų priimtos Vietos savivaldos įstatymo pataisos, kurias įregistravo Seimo Tėvynės
sąjungos-Lietuvos krikščionių
demokratų (TS-LKD) frakcijos
narys Andrius Kupčinskas. Pataisomis siūloma nustatyti reikalavimą merui, siūlant kandidatus į
mero pavaduotojus, įtraukti vieną
kandidatą iš savivaldybės tarybos
opozicijos.

Opozicijos lyderis A. Margelis.

Siekia kelti demokratijos
lygį
„Įstatymo pakeitimo projektą paskatino siekis kelti demokratijos
lygį vietos savivaldoje. Skandinavijos šalių savivaldybėse
įprasta praktika, kad pasibaigus
rinkimams ir skiriant į pareigas
politinio lygmens pareigūnus,
opozicijai atitenka mero pavaduotojo pareigybė. Tuo tarpu
Lietuvoje, įvykus tiesioginiams

mero rinkimams, laimėjusiems
atitenka visos svarbiausios politinės pozicijos, nors vėliau
opozicija pasiskelbę politiniai
judėjimai ir visuomeniniai komitetai taip pat sulaukia reikšmingo
visuomenės palaikymo ir pasitikėjimo“, – sako parlamentaras
A. Kupčinskas.
Šiandieninis reglamentavimas
nenustato merui pareigos siūlant
kandidatus į mero pavaduoto-

Lazdijų rajono savivaldybės merė A. Miškinienė.
jus įtraukti vieną kandidatą iš
savivaldybės tarybos opozicijos. Tačiau vietos savivaldos lygmeniu opozicija galėtų vykdyti
kasdienę priežiūrą ir užtikrinti
nuolatinę demokratinę kontrolę
savivaldybių tarybose, analogiškai parlamentinei kontrolei
Seime.
Parlamentaro nuomone, po
tiesioginių rinkimų meras įgauna pakankamai administracinių

instrumentų, būtinų vietos valdžios suformavimui ir rinkimų
programos įgyvendinimui per
vietos administracijos struktūrą
ir jai pavaldžias įmones bei įstaigas. Tuo tarpu opozicijai tenka tik
visuomeninės pareigybės (kontrolės komiteto, antikorupcijos
ir etikos komisijos pirmininkų)
be realių svertų. Todėl siekiant
kelti vietos demokratijų lygmenį
ir stiprinti demokratinę kontrolę,

reikalinga, kad vienas iš mero
pavaduotojų būtų skiriamas iš
opozicijos atstovų.

M. Sinkevičius turi abejonių
Lietuvos savivaldybių asociacijos vadovas Jonavos meras
Mindaugas Sinkevičius BNS
teigė, kad šis pasiūlymas nelabai suprantamas ir sunkiai realizuojamas.
Nukelta į 5 psl.
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Tiki, kad po penkerių metų vėl stovės Baltijos kely
Dineta Babarskienė
Visuotinio susikabinimo
akcija pakvietė atkurti
prieš 30 metų lietuvius
suvienijusią gyvą Baltijos
kelio grandinę, kuri primena apie nepalaužiamą lietuvių tautos dvasios tvirtybę
ir stiprų laisvės troškimą.
Šiais metais sukako 30
metų nuo Baltijos kelio, kai
praradusių nepriklausomybę Baltijos šalių sostines Vilnių, Rygą ir Taliną
sujungė gyva grandinė.
Tą dieną prie akcijos prisijungė
ir norą taikiai siekti laisvės išreiškė apie 2 milijonai žmonių, o
Baltijos kelias Lietuvai, Latvijai
ir Estijai tapo laisvės simboliu.
Manoma, kad tuomet, prieš 30
metų, apie 2 tūkstančiai mūsų
krašto žmonių taip pat stovėjo
Baltijos kelyje tvirtai surėmę
pečius, susikibę rankomis su
besiplaikstančiomis vėjyje trispalvėmis, iš dangaus pylėsi ne
lietus, o rudeninės gėlės iš visos
Lietuvos darželių, barstomos iš
lėktuvų. Virtinės automobilių,
autobusų ir begalinis noras būti
ten, Baltijos kely. Gerai menu tą
jausmą ir aš, ko gero, pamiršti
to neįmanoma. Tą patvirtino ir
ponia Aldona Mikalonienė, buvusi Baltijos kely prieš 30 metų,
stovėjusi jame ir šiemet, minint
Baltijos kelio 30-metį. Ponios
Aldonos Mikalonienės širdyje
gyvena brangios ir didingos akimirkos ir šiandien.

Dieve, Dieve, kaip gražu
buvo!
„Aš tik ką buvau išėjusi į pensiją. Kalbos apie organizuojamą

Baltijos kelią vis pasigirsdavo, o
kai viską sužinojome tiksliau, aš
tvirtai nusprendžiau vykti. Buvo
ir tokių, kurie juokėsi iš tokio pasiryžimo, tačiau aš, mano vyras
ir mama nuvažiavome“, – prisimena ponia Aldona tvirtindama,
jog tuomet jos mamai buvo 80.
„Mamai buvo panašiai tiek, kiek
dabar man. Aš – dar nepilnametė.
Man be penkiolikos metų šimtas“, – ir juokais, ir rimtai kalba
ponia Aldona. Pasak jos, tuomet
buvo prašoma turėti juodų kaspinų, jei žmonių pritrūktų. „Bet tų
kaspinų nereikėjo, žmonių buvo
jūra, stovėjome vienas prie kito,
susikibome ranka rankon. Dieve,
Dieve, kaip gražu buvo! Pravažiuojančių automobilių vairuotojai mums signalizavo, mojo. Ir
dabar tas pats buvo“, – su jauduliu
pasakoja moteris. Jos prisiminimai gyvi širdyje, o tądien Baltijos
kely, minint 30-metį, išgyventi
dar kartą.

Į autobusą su glėbiu
kardelių
Ir šiemet pakviesta ponia Aldona nė neabejojo – važiavo. „Kad
manęs ir kviesti nereikia, aš pati
žinau, kad man reikia ten būti“,
– patikina senjorė. Kitaip būti negali, mat ponia Aldona Baltijos
kely stovėjo ir prieš trisdešimt
metų, buvo, kai buvo švenčiamas
10-metis, paskui ir 20-metis, ir
25-metis. Anot jos, kaip ir šiemet, taip ir tuomet, lazdijiečių
buvo daug kelyje. „Tada važiavo
ir iš kaimų, ir iš miesto“, – sako
ji. Ir šiemet plaikstėsi vėliavos,
žmonių rankose rudeninės gėlės – kardeliai. „Tuomet gėles
barstė ir iš lėktuvų, kaip ir dabar“, – prisimena ponia Aldona.

„Ir aš savoj širdy iš naujo tą pakilų jausmą pajutau. Šiandien aš beprotiškai didžiuojuosi tuo keliu. Džiaukimės,
didžiuokimės, kad esam mes, lietuviai, ir galim susitikti šiam kely“, — sako Aldona Mikalonienė.
„Ir aš į autobusą nusinešiau 20
kardelių ir išdalinau moterims“,
– tarsteli ji.
„Suglauskime pečius, susikabinkim rankom, lai plaka širdys
Lietuvos ritmu“, – kvietė pajusti
tą nenusakomą jausmą Aldona
Mikalonienė apie 70 lazdijiečių,
rugpjūčio 23 dieną vėl stovėjusių
Baltijos kely. Anot ponios Aldonos, ji girdėjo, kad tai kone gausiausias būrys šiemet atvykusių
į savo kelio ruožą. „Mes labai
apsidžiaugėme“, – sako ji. Jų vieta, kaip ir prieš 30 metų, buvo
autostrados Vilnius–Panevėžys
40,5 kilometre.

Baltijos kelią pamini
išsiuvinėdama vėliavą
Ponia Aldona Baltijos keliui
ruošiasi iš anksto – siuvinėja
vėliavas. Šiemet visos vėliavos
ir gairelės, skirtos Baltijos keliui, ponios Aldonos rankomis
išsiuvinėtos, buvo pasiimtos ir
nusivežtos ten, Baltijos kelin. Ji
išsiuvinėjusi 10-mečio, 20-mečio, 25-mečio proga vėliavas,
mininčias šias svarbias datas. Ir
šiemet Baltijos kelio 30-mečio
proga ponia Aldona vėl išsiuvinėjo naują vėliavą, skirtą šiai
atmintinai datai, užsakė ir gairelių. „Dar išsiuvinėjau ir užsakiau

gaireles su užrašu „Tegul žydi
laisvė““, – rodė pasakodama auksarankė savo dailiąsias gaireles.
Baltijos kelio 25-mečiui ji buvo
išsiuvinėjusi vėliavą ant šilko, o
30-mečio proga – ant lino. Visas šias vėliavas galima pamatyti
Laisvės kovų muziejuje.
„Ir aš savoj širdy iš naujo tą
pakilų jausmą pajutau. Šiandien
aš beprotiškai didžiuojuosi tuo
keliu. Džiaukimės, didžiuokimės,
kad esam mes, lietuviai, ir galim susitikti šiam kely“, – sako
Aldona Mikalonienė. Ji tiki, kad
Baltijos kely stovės ir po 5 metų.
Tuomet jai bus 90.

•
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Lazdijuose — psichologinė įtampa:
žmonės nenori būti niekinami
»Atkelta iš 1 psl.

Moteris teigė, jog darbas savivaldybėje nebuvo jos pagrindinis
pragyvenimo šaltinis, ji turinti
daug įvairios veiklos, kuri jai
suteikia lėšų duonai ir sviestui,
todėl išėjimas iš darbo savivaldybėje neturės įtakos jos šeimos
finansiniam stabilumui.
L. Kolkienė yra visuomeninio
judėjimo „Pirmyn! Kartu mes
galime“ narė.
Redakcijos duomenimis, iš darbo darželyje-mokykloje „Kregždutė“ traukiasi dvi mokytojų
padėjėjos – Evelina Dobilaitė ir
Vaida Kardokienė. Darželyje iš
viso yra penkios mokytojų padėjėjos. Redakcijos duomenimis,
šios abi pedagogės buvo judėjimo „Pirmyn! Kartu mes galime“
narės.
Taip pat gauta informacijos, jog
savo postą ketina palikti Vietinio
ūkio skyriaus vedėjas ir dar du jo
pavaldiniai. Šie asmenys nieko
bendra su politika neturi.

Įžvelgia pavojingą
tendenciją
Tris mėnesius nesulaukęs darbo pasiūlymų Lazdijuose, savo
gimtąjį rajoną paliko jaunas, bet
perspektyvus teisininkas, buvęs
savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, rajono
tarybos narys Jonas Stankevičius.
Jis gavo darbo pasiūlymą
Druskininkuose – buvo paskirtas
Druskininkų pirminės sveikatos
priežiūros centro direktorės pavaduotoju. Kartu su būsimąja žmona jiedu ketina persikelti gyventi
į Druskininkus.
Paklaustas, ar darbas Lazdijuose jam nebuvo pasiūlytas dėl
to, jog jis priklauso opozicinei
frakcijai „Pirmyn!“, J. Stankevičius atsakė: „Tokia politikos
praktika. Šiuo metu aktyviai dirbame mažumoje (opozicijoje),
todėl negalime tikėtis kažkokių
postų. Tačiau įžvelgiu pavojingą
tendenciją, kad šiuo metu savivaldybėje retėja vietinių specialistų gretos, todėl jeigu ir toliau
tokiais tempais vyks šis procesas,
gali pradėti trūkti darbuotojų. Gal
bus bandoma situaciją gelbėti
specialistais iš kitų rajonų, bet,
manau, tai tik laikinas sprendimas. Darbo vietos neturėtų būti
skirstomos pagal partinę ar kitokią liniją.“
Nusprendė išeiti patys
Specialistų pasitraukimai iš darbų
prasidėjo iškart po rinkimų. Nelaukdamas naujosios valdžios atėjimo, darbą Lazdijų sporto centre
paliko ten ūkiui vadovavęs Artūras Juškauskas. Puikus organizatorius ir vadybininkas nusprendė
išvykti dirbti į užsienį.
Lazdijų rajono savivaldybėje jau ne vieną mėnesį dirbama
be Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus vedėjo. Šį postą paliko
puikiai vertinamas specialistas
Vytuolis Valūnas. Jis susirado
darbą Alytuje.
Viena iš didžiausių netekčių
savivaldybei tapo Ūkio tarnybos

vadovo Deivydo Palačionio išėjimas iš darbo.
D. Palačionis dar gegužę paliko šį postą. Paklaustas apie priežastis, privertusias jį priimti tokį
sprendimą, D. Palačionis teigė,
jog tai nėra tiesiogiai susiję su
rajono valdžios pasikeitimu.
„Manau, atėjo laikas naujiems
iššūkiams. Savo gyvenimą ir
darbą perkelsiu į Alytų. Ten jau
įsigijome savo būstą“, – sakė
D. Palačionis.
Atėjus naujai valdžiai, bendrovės „Lazdijų vanduo“ direktoriaus
postą paliko Justinas Šmulkštys.
Kadangi jis buvo laikomas buvusio mero Artūro Margelio statytiniu, tai suvokė, jog jo naujoji
valdžia netoleruos, todėl suskubo
iš darbo išeiti šalių susitarimu.
Lazdijų seniūnijos seniūno pareigas paliko Sigitas Arbačiauskas. Jis „Dzūkų žinioms“ teigė,
jog nusprendė išeiti į pensiją ir
užleisti savo vietą jauniems vadovams.
Iš pareigų pasitraukė ir ilgametis Krosnos pagrindinės mokyklos
direktorius Regimantas Jasevičius. Redakcijos duomenimis,
direktorius mokyklą paliko dėl
asmeninių priežasčių.

Atleido grupę darbuotojų
Pradėjus darbą naujajai rajono
valdžiai, į darbą po ilgos ligos sugrįžo Lazdijų ligoninės vadovas
Vitas Šimkonis, kuris akimirksniu
iš darbo atleido net tris darbuotojus.
Darbo neteko personalo administratorė Asta Pilvinienė, kuri
savo atleidimą vadina politiniu.
Kaip spaudoje yra teigusi A. Pilvinienė, ji iš darbo galėjo būti
atleista dėl to, jog yra buvusio
mero pusseserė. Taip pat darbo
ligoninėje neteko direktoriaus
patarėjas Kęstutis Drėzas, atvežęs į Lazdijus profesorių Rimantą
Kėvalą, bei puikus informacinių
technologijų specialistas Andrius
Maldonis.
Darbo ginčų komisija pripažino
A. Pilvinienės atleidimą neteisėtu
ir leido jai sugrįžti į darbą.
Išėjo puikios specialistės
Vasaros pradžioje darbą savivaldybėje paliko viešųjų ryšių specialistė Virginija Tulevičiūtė. Šiuo
metu jau kitame rajone dirbanti
profesionali specialistė pripažino, jog iš darbo Lazdijų rajono
savivaldybėje ji buvo priversta
išeiti dėl slogaus mikroklimato ir
sudėtingo bendravimo su naująja
rajono valdžia.
„Supratau, jog negalėsiu dirbti
tokios įtampos, nesusikalbėjimo
ir nepagarbos atmosferoje, todėl
parašiau prašymą išeiti iš darbo“,
– pasakojo V. Tulevičiūtė.
Toliau dar įdomiau. Kaip perkūnas iš giedro dangaus driokstelėjo žinia apie ilgametės Lazdijų
rajono savivaldybės Visuomenės
sveikatos biuro direktorės Romutės Kunigiškienės išėjimą iš
darbo.
Pati moteris „Dzūkų žinioms“
nenorėjo pasakoti apie tai, kodėl
ji, šio biuro įkūrėja, puikiai ver-

tinama sostinės ir net užsienio
kolegų, staiga nusprendė palikti
savo mylimą darbą.
Tačiau „Dzūkų žinios“ išsiaiškino galimas tokio žingsnio
priežastis. Savivaldybė gavo
skundą dėl galimų pažeidimų
Visuomenės sveikatos biure, todėl skubiai buvo inicijuotas biuro
veiklos auditas.
Inicijuoti įstaigos veiklos auditą – nuo sovietmečio laikų
patikrintas metodas, norint iš
darbo išprašyti nepageidaujamą
vadovą.

Sutrikdė merės tonas
Redakcijos šaltinių duomenimis,
gali būti, jog netrukus iš savo
posto bus priversta išeiti Lazdijų
rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus
vedėja Rosvita Rupšienė.
Ši principinga, aukšto intelekto skyriaus vadovė galimai pateko į kolegų intrigų pinkles ir
sulaukė griežtos rajono vadovės
kritikos.
Moteris teigė, jog tokio tono
ir žodyno, kokiu su ja bendravo
merė, jai gyvenime dar nebuvo
tekę girdėti nė iš vieno vadovo.
Šiuo metu R. Rupšienė turi nedarbingumo pažymėjimą, todėl
jos tolesnis likimas bus sprendžiamas sugrįžus į darbą.
Laukia reorganizacija
Rudenį savivaldybės administracijos laukia sudėtingas ir skausmingas reorganizacijos procesas,
kai bus jungiami ir naikinami
struktūriniai padaliniai, sumažės
skyrių vedėjų skaičius.
Kai kurių skyrių vedėjai nujaučia, kad turės palikti postus,
kai kas, nelaukdami reorganizacijos, jau dabar bando derėtis su
savivaldybės vadovais dėl išėjimo šalių susitarimu ir atitinkamų
kompensacijų.
Tuo metu, kai retėja vietinių
specialistų gretos ir rajone didėja
bedarbių armija, rajono vadovė į
darbą Lazdijuose kviečiasi darbuotojus iš kitų miestų. Administracijos direktorė atvyko iš
Vilniaus, merės patarėja eksportuota iš Alytaus, o merės padėjėjos postas patikėtas teisininkei
iš sostinės, dirbančiai nuotoliniu
būdu ir darbo metu sprendžiančiai
„valstiečių“ partijos problemas.
Merė Ausma Miškinienė per
interviu „Dzūkų žinioms“ buvo
paklausta, ką ji galvoja apie
specialistų masinius išėjimus iš
darbo savivaldybėje ar jos valdomose įstaigose.
„Kiekvienas yra laisvas pasirinkti, kur dirbti. Žmonės visada
ieško jiems palankesnių sąlygų ir
jei jie randa ir renkasi geriau apmokamą arba arčiau gyvenamosios vietos esantį darbą, negaliu jų
neišleisti. Laisvus etatus planuojame užpildyti skelbdami atvirus
konkursus. Tikiu, kad norinčių
ir galinčių dirbti Lazdijų krašto
labui rasime tiek Lazdijuose, tiek
gretimuose rajonuose“, – teigė
merė.
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„Dzūkų žinių“ inf.

Dzūkai

kalba, kad...
g Praėjusią savaitę vicemeras ir ligoninės vadovas lankėsi Sveikatos apsaugos ministerijoje. Panašu, kad buvo
aptarinėjami ligoninės likimo
klausimai. Keista, kad apie šį
vizitą nepranešė valdininkėžurnalistė, socialiniuose tinkluose nuolat atsiskaitanti už
savo darbą savivaldybėje. Bet
gal šis vizitas nebuvo susijęs su
korupcija, todėl ir nesudomino
aršiosios kovotojos už tiesą.
g Naujiesiems rajono vadovams erzelį kelia vaizdai, kai
rajono gyventojai ir svečiai
plačiai ir šiltai šypsodamiesi
viešumoje bendrauja su buvusiu meru. Jie, matyt, supranta,
kad aplinkiniai gerbia ne kėdę,
bet žmogų.
g Rajono teisininko Kęstučio energija, varstant kolegų
ir viršininkų duris, liejasi per
kraštus ir kelia problemų staliams, nes skubėdamas įeiti į
kabinetus, jis sugadino ne vieną durų spyną.
g Rajono valdžia, sekdama
merės pavyzdžiu, linkusi labai
susireikšminti, todėl švenčių
metu visai nekreipia dėmesio
į atvykusius garbius svečius.

Tarę sveikino žodį lazdijiečių
tarnai skuba pasišalinti iš šventės. O svečiai ir paprasti žmonės labai norėtų pabendrauti.
O gal taip siekiama išvengti
nepatogių klausimų?
g Benius būdamas vicemeru ne tik tratino rajono
biudžetą maitindamas vytintomis dešromis, šakočiais bei
girdydamas rajoną ir sostinę,
bet dar ir savo arklius vežiodavo valdišku transportu po visą
Lietuvą. Čia gal kiek rimčiau
nei akordeonai? Pamiršo karvė,
kad buvo telyčia. Tyla – gera
byla ir dūšiai ramiau.
g Lazdijų visų aukščiausioji
nelabai žino socialinės globos
centro „Židinys“ pavadinimą.
Per pasitarimus šią savivaldybės įstaigą ji vadina „Žiburiu“.
Gal jai į atmintį visam gyvenimui įsirėžė vaikystėje skaitytas
J. Biliūno „Laimės žiburys“?
Šioje humoristinėje rubrikoje minimų įvykių ir asmenų sutapimai su tikrove yra
atsitiktiniai.
Žinutes galite siųsti el.
paštu dzukuzinios@gmail.
com, pranešti telefonais:
(8 318) 52260, 8 670 38882.
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Ar pataisius įstatymą,
A. Margelis galėtų tapti
Lazdijų vicemeru?
»Atkelta iš 4 psl.

„Jis realizuojamas tik didžiuosiuose miestuose, kur, pagal
įstatymą galima, rinkti ir skirti
daugiau nei vieną vicemerą. Pavyzdžiui, Jonavoje, Kėdainiuose, Raseiniuose, Lazdijuose yra
tik po vieną vicemerą. Vadinasi,
meras būtų išrinktas žmonių, o
vicemeras opozicijos paskirtas?“
– pasiūlymu stebėjosi M. Sinkevičius. Be to, anot jo, opozicijos
atstovo paskyrimas vicemeru
sukeltų neaiškumų, kas sudaro
valdančiąją daugumą, o kas opoziciją.
„Rinkėjui turi būti aišku, kas
buvo valdžioje ir kas buvo opozicijoje, kas kritikavo valdžią,
už kokius klausimus kritikavo,
kad žmogus, atėjus laikui pasirinkti, galėtų aiškiai suprasdamas
„nubausti“ buvusią valdžią arba
perrinkti ją“, – sakė Savivaldybių
asociacijos vadovas.

Lazdijiečiams tai įdomu
Merės Ausmos Miškinienės paklausėme: „Kokia Jūsų nuomonė
dėl šio pasiūlymo? Jūs visada sakėte, kad svarbu ne partiškumas,
bet specialisto kompetencija. Ar
įsivaizduojate darbą su opozicijai
priklausančiu vicemeru?“
„A. Kupčinsko siūlymas yra
įdomus ir vertas diskusijų. Tikiu, kad į šias diskusijas aktyviai
įsitrauks ne tik Lietuvos savivaldybių asociacija, politikai, bet ir

plačioji visuomenė. Mano nuomone, svarbiausia ne postų pagal
partiškumą dalybos, svarbiausia
tai, kad žmonių tiesiogiai išrinktas meras turėtų galimybę suburti
darbščią ir darnią komandą, su
kuria galėtų įgyvendinti gyventojams duotus pažadus. Kaip Jūs
ir patys minite, man visada bus
svarbiau žmogaus kompetencija ir
dalykinės savybės. Dėl to lengvai
įsivaizduoju darbą su visais, kurie
minėtas savybes ir kompetencijas
turi. Mero pavaduotojo etatas ne
vienintelė reikšminga pozicija
savivaldybėje, yra daugelis kitų,
į kurias ir kviečiu kandidatuoti
visus tuos, kurie reikiamas kompetencijas turi. Informaciją apie
laisvas darbo vietas savivaldybėje ar jai pavaldžiose įstaigose
skelbiame viešai“, – sakė A. Miškinienė.
Tarybos narys, opozicijos lyderis, buvęs meras A. Margelis
teigė, jog Seimo nario siūloma
pataisa yra įdomi. Meras sakė,
jog, jei ją patvirtins Seimas, turėtų
būti aiškiai reglamentuota, kaip
visa tai įgyvendinti realybėje.
„Prieš skiriant vicemeru opozicijos atstovą, turėtų vykti derybos su valdančiąja dauguma,
kurių metu būtų galimi tam tikri
susitarimai. Jei viską protingai
sudėliojus, toks rajono valdymo
modelis būtų įdomus“, – sakė
A. Margelis.
ELTA, BNS, „Dzūkų žinių“ informacija
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Aidas Kelionis
Jeigu kas nors paklausia, kur
gyvenu, pirmiausia paminiu
gatvės pavadinimą, bet ne visi
žino, kur ji yra. Tuomet pasakau,
kad gyvenu mokytojų namuose. Tada daugumai tampa aiški
mano gyvenamoji vieta. Netoli
ežero, prie pat miško stovi trys
vienodi aštuonių butų dviaukščiai namai. Ir vienas pailgas
namas, vadinamas technikumo
namu. Pavadinimai nėra laužti iš
piršto: anksčiau trijuose aštuonių
butų namuose gyveno beveik
vien mokytojai, o technikumo
name – kadaise mano gimtajame
miestelyje veikusio technikumo
dėstytojai.
Gyvenamuosius namus vadinti mokytojų namais galima
buvo prieš tris ir daugiau dešimtmečių. Mokytojai buvo
jauni ar brandesnio amžiaus, o
jų vaikai paaugliai. Dabar, kaip
pasakė viena buvusi mokytoja,
iš mokytojų namų teliko pensionatai, o maži vaikai užaugo ir
tapo suaugusiais.
Būdamas vaikas su draugais
ištisus metus žaisdavau kiemuose tarp namų, kai tik nereikėdavo
eiti į mokyklą ir vakarais ruošti
pamokų. Žinoma, smagiausia
būdavo ilgomis vasaros dienomis. Užaugus vasaros kažkaip
sutrumpėjo ir greitai prabėga, o
vaikystėje jos atrodydavo labai
labai ilgos ir nesibaigiančios.
Šiltuoju metų laiku itin daug
laiko praleisdavome pliaže prie
ežero. Nereikia net minėti, kad
mirkdavome nuo ryto iki vakaro karštomis vasaros dienomis.
Maudydavomės daugybę kartų,

kol pamėlynuodavome ir tapdavome panašūs į legendinio
animacinio filmo herojus nykštukus, vadinamus smurfais.
Kai baigdavome plaukioti,
žaisti vandenyje gaudynes ir
nardyti nuo tiltelio, visi palypėdavome kelis metrus nuo
pliažo ir prie pat pušyno įsitaisydavome pažaisti kortomis.
Pliekdavome „Vežimą“, įprastą
„Durnių“ ir čekišką jo variantą.
Vis dėlto „Vežimas“ buvo pats
populiariausias mūsų vaikystės
vasarų kortų žaidimas.
Maudyklėje buvo įrengti du
mediniai tilteliai, kuriuos vieną nuo kito skyrė apie dvidešimties ar kiek daugiau metrų
atstumas. Sovietmečiu netoli
pliažo stovėjo nedidelis pastatas, kurį visi vadindavome
„postuku“. Ten pliažo budėtojas laikydavo plūdurus, kuriais užtverdavo maudyklą nuo
vieno liepto galo iki kito. Už
plūdurų nevalia buvo maudytis
mažiems vaikams. Būdami paaugliais mes jų nepaisydavome
ir drąsiai plaukdavome už jų.
Niekas to daryti nedrausdavo,
nes tikras mano miestelio gyventojas pirmiausia išmokdavo
plaukti, tik po to eidavo į pirmą
klasę.
Dar viena vasaros pramoga
– taip vadinamas valties vertimas. Iš paprastos valties būdavo
išimami irklai, visi daiktai, nepritvirtinti suoliukai ir paauglių
kompanija, sulipusi į ją, rankomis irdavosi giliau. Tada visi
siūbuodavo valtį, kol ši prisipildydavo vandens ir pradėdavo
skęsti. Žinoma, ji nenuskęsdavo, o plūduriuodavo ir nuo jos
dugno atsispyrus smagu būdavo
nardyti ir šiaip siausti.
Dabar jau nelikę abiejų senųjų
lieptukų, o vandens plotas tarp
jų, anksčiau užtvertas plūdurais, apaugęs didelėmis žaliomis nendrėmis. Stovi tik vienas
suręstas lieptelis, o šalia jo yra
neblogas krantas įbristi į ežerą
ir jame maudytis. Kiekvieną
kartą ten nuėjęs užsimerkiu ir
matau didelį vaikystės pliažą su
dviem dideliais mediniais tiltais
ir maudyklę, aptvertą plūdurais,
ir atrodo, kad tuoj atbėgs mano
vaikystės kiemo draugai su
kortų malka ir pasiūlys sulošti
„Vežimą“...
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Du buvę pasieniečiai nuteisti dėl
kyšininkavimo ir turės sumokėti baudas

Nuteisti du buvę pasieniečiai. (VSAT nuotr.)
Praėjusią savaitę įsigaliojo
liepos pabaigoje paskelbtas
Alytaus apylinkės teismo
baudžiamasis įsakymas,
kuriuo kaltais dėl kyšininkavimo pripažinti du buvę
Valstybės sienos apsaugos
tarnybos (VSAT) Varėnos
pasienio rinktinės Kalvarijos pasienio užkardos
pareigūnai.

Kaip informavo VSAT, abu nesąžiningus pasieniečius išaiškino
ir sulaikė jų kolegos, VSAT Imuniteto valdybos pareigūnai.
Tyrimo metu nustatyta, kad šių
metų birželio 30 dieną tuomet dar
Kalvarijos užkardoje tarnavę 36
metų vyresnysis pasienietis S. M.
ir 37-erių jaunesnysis specialistas T. S. tarnybiniu automobiliu
patruliavo pasienyje su Lenkija, ties Lazdijų rajono Akmenių
kaimu.
Šioje vietovėje VSAT pareigūnai patikrinti sustabdė į Lietuvą
vykusį vienatūrį „Ford Galaxy“ su
priekaba, kuria buvo vežamas len-

gvasis automobilis „Audi A6“.
Vienatūrį vairavusio Lietuvos
piliečio dokumentus tikrinęs
S. M. nustatė, jog vyras neturėjo
teisės vairuoti tokios kategorijos
transporto priemonės, tačiau nesiėmė tinkamų veiksmų ir nesurašė
tokiais atvejais būtino administracinio nusižengimo protokolo.
VSAT pareigūnas sąmoningai delsė atlikti savo pareigas ir
nedviprasmiškomis užuominomis provokavo vairuotoją duoti
kyšį.
Vienatūrio vairuotojas pasieniečiui kartu su jo kolega pasiūlė išsirinkti alkoholinių gėrimų,
kurie legaliai buvo gabenami
priekaba vežtame automobilyje
„Audi A6“.
Dabar jau buvę VSAT pareigūnai išsirinko du 0,7 l tūrio degtinės butelius ir butelį putojančio
vyno, grąžino vairuotojui tikrinimui paimtus dokumentus ir leido
jam tęsti kelionę.
Budėjimą baigę S. M. bei
T. S. tarnybiniu automobiliu grįžo į Kalvarijos užkardą, kur ir

buvo sulaikyti VSAT Imuniteto
valdybos pareigūnų. Tarp asmeninių pasieniečių daiktų rasti ir
trys buteliai alkoholinių gėrimų,
kuriuos kaip kyšį šie buvo paėmę
iš automobilio vairuotojo.
Dėl kyšininkavimo Varėnos pasienio rinktinėje buvo pradėtas
ikiteisminis tyrimas. Jo metu abu
pasieniečiai pripažino savo kaltę
ir gailėjosi padarę nusikaltimą.
Abu VSAT pareigūnai tarnybą
paliko savo noriu. S. M. sienos
apsaugos sistemoje tarnavo beveik 16 metų, T. S. – beveik 17
metų.
2019 m. liepos 29 d. Alytaus
apylinkės teismo Lazdijų rūmų
teisėjos sprendimu S. M. nubaustas 3 tūkst. 800 eurų bauda, o T. S.
skirta 3 tūkst. 600 eurų bauda.
Buvę pasieniečiai galėjo skųsti
sprendimą, tačiau šią teise nepasinaudojo. Įsiteisėjus baudžiamajam įsakymui abiem asmenims
dvejiems metams atimta teisė
dirbti valstybės tarnyboje.
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Už kyšio davimą — tūkstančio eurų bauda
Vaidotas Morkūnas
Alytaus apylinkės teismo
Lazdijų rūmų teisėjai išnagrinėjo baudžiamąją bylą,
kurioje A. B. buvo kaltinama pareigūnų papirkimu.
A. B. policijos pareigūnams įkliuvo šių metų liepos 16-osios naktį,
kai norėdama išvengti administracinės atsakomybės už kontrabandinių cigarečių laikymą davė
pareigūnams 30 eurų kyšį.
Kaltinamoji A. B., pareiškus
jai įtarimą ir apklausus, savo
kaltę pripažino visiškai. Paaiškino, kad tą naktį pas ją į namus
atvyko policijos pareigūnai. Jie
apžiūrėjo namo vidų, ieškojo
jos dukros sugyventinio N. L.
ir kambaryje ant stalo rado rusiškas kontrabandines cigaretes,
25 pakelius „NZ Gold“, iš viso
500 vienetų cigarečių. Vienas
iš atvykusių pareigūnų nusinešė
cigaretes į tarnybinį automobilį ir

rašė jai administracinio nusižengimo protokolą. Tuo metu, kai jis
rašė protokolą, moteris buvo prie
automobilio, ištraukė iš kišenės
30 eurų. Ją pareigūnas perspėjo
kelis kartus, kad už bandymą
papirkti policijos pareigūną bus
iškelta baudžiamoji byla, tačiau
ji neklausė ir per automobilio
langą į vidų lyg ant stalo padėjo
30 eurų. Taip davė kyšį policijos
pareigūnui, nes norėjo, kad jis
nerašytų protokolo už surastas
cigaretes. Buvo neblaivi, alkoholio kiekio matuokliu nustatytas
2,36 promilės girtumas. Vėliau
atvyko kiti pareigūnai, tačiau
su jais įtariamoji jau nekalbėjo. Nuoširdžiai gailisi dėl to, ką
padarė. Kaltas alkoholis, blaivi
taip nebūtų pasielgusi. Gyvena
viena, nedirba, išvyksta į užsienį,
užsidirba ir grįžta į Lietuvą. Savo
vardu registruoto turto neturi,
namas, kuriame gyvena, nuomojamas.

Apklausti rajono policijos komisariato pareigūnai teigė, kad
jie gavo pranešimą, jog pranešėją sumušė sugyventinis. Nuvykę
pareigūnai sugyventinio namuose
nerado – jis buvo pasišalinęs. Tačiau viename kambaryje pareigūnai rado 25 pakelius kontrabandinių cigarečių, A. B. prisipažino,
kad cigaretės jos. Tuomet moteris
pradėjo siūlyti pinigus už tai, kad
šie nefiksuotų pažeidimo. Nors
pareigūnai perspėjo, kad už kyšio davimą pareigūnams gresia
baudžiamoji atsakomybė, tačiau
ir šie žodžiai moters nesustabdė,
Ji pradėjo pinigus pareigūnui kišti
į ranką prašydama „baigti cirkus“,
nerašyti protokolo, nebausti. Kadangi moteris nekreipė dėmesio į
policijos pareigūnų perspėjimus,
pareigūnai dėl papirkimo pradėjo
ikiteisminį tyrimą.
Teismas išnagrinėjęs baudžiamąją bylą A. B. pripažino kalta ir
paskyrė 1 000 eurų baudą.
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Dideliame pasaulyje — didelės rizikos
Prieš dešimtmetį visoje
Europoje buvo kalbama, jog
tymai yra suvaldyti, tačiau
didžiulis šios infekcinės ligos
protrūkis sudrebino mūsų
šalį dar šių metų pradžioje,
o vienintelė to priežastis –
nepakankamos skiepijimosi
apimtys.
Virusas pričiupo ir žinomą
grupės „Rondo“ lyderį Aleksandrą Ivanauską-Farą, kuris dalijasi savo patirtimi, o
apie šios klastingos ligos ypatybes bei galimas pasekmes
pasakoja Užkrečiamų ligų ir
AIDS centro Imunoprofilaktikos skyriaus vedėja Daiva
Razmuvienė.

Sutramdyta liga smogė
lyg žaibas
Lietuva ir visa likusi Europa
prieš 10 metų galėjo džiaugtis
suvaldytomis infekcinėmis ligomis, o ypač tymais, kadangi
skiepijimosi rodikliai buvo gan
aukšti – siekė 95 proc. ir daugiau, o tai sudarė veiksmingą
kolektyvinį imunitetą. Tačiau
prasidėjus antivakcininiam
judėjimui žmonės ėmė skeptiškiau reaguoti į visas ligas,
tuo pat metu sureikšmindami
povakcinines reakcijas ir neįvertindami skiepų reikšmės,
dėl ko stipriai sumažėjo vakcinacijos apimtys.
Pavieniai tymų susirgimai
visuomet buvo registruojami
pagal Europos ligų prevencijos
kontrolės centro reikalavimus,
tačiau nuo 2010 metų Lietuvoje skaičiai pradėjo sparčiau
didėti ir 2015 m. buvo užregistruota jau 50 susirgimo atvejų, 2018 m. pabaigoje vos per
pora mėnesių susirgo dar 30
asmenų, o 2019 m. per pirmą
pusmetį tymais prasirgo beveik
800 asmenų, iš kurių 76 proc.
sudarė suaugusieji ir 24 proc.
– vaikai.
„Šių metų tymų protrūkis
kilo dėl daug metų vis mažėjusių vaikų skiepijimo aprėpčių.
Tymų virusą galima suvaldyti,
kai skiepijimo aprėptys siekia
95 proc. Kasmet, pagal vaikų
profilaktinių skiepijimų kalen-

Iš užsienio į
Lietuvą grįžęs
dainininkas iškart
atsidūrė ligoninėje, kur buvo nustatytas užsikrėtimas
tymais. Norėdami
įsitikinti, kad nėra
jokių komplikacijų, medikai periodiškai tikrino
kraują bei įvairius
vidinius organus:
darė kardiogramą,
tyrė plaučius, kepenis, inkstus ir
širdį.
A. Ivanauskas
pripažįsta, kad ne
visuomet pavykdavo profilaktiškai lankytis pas
gydytojus, tačiau
šis netikėtas užsikrėtimas privertė
Užkrečiamų ligų ir AIDS centro Imunologijos
rimtai
susimąstyti
skyriaus vedėja Daiva Razmuvienė ragina visus
nesiskiepijusius suaugusiuosius bei vaikus paskubėti, apie savo sveikatą bei galimas panes tymų virusas vis dar cirkuliuoja tarp mūsų, o
sekmes. „Dabar
rudenį po atostogų grįžę į darbus keliame didžiulę
jaučiuosi gerai ir
grėsmę savo bei aplinkinių sveikatai. (Nuotr. iš
džiaugiuosi, kad
asmeninio archyvo)
gydymas praėjo
dorių, Lietuvoje 15–16 mėnesių gan greitai, tačiau šios ligos pavaikų paskiepijama tik iki 92 sekmės gali būti negailestingos,
proc., o atskirose savivaldybėse tad raginu visus nejuokauti ir
paskiepytų vaikų aprėptys nesie- skiepytis, nes vakcinos yra viekia net 90 proc., o 6–7 metų vaikų nintelis apsisaugojimo būdas“,
paskiepijama tik iki 91 proc. – tai – teigia A. Ivanauskas.
ir leido išplisti tymų virusui“, –
Apgaulingi simptomai ligos
teigia D. Razmuvienė.
pradžioje
Dainininkas ragina
Pasak D. Razmuvienės, tymai
yra virusinė infekcija, plintanti
nejuokauti su savo
oro lašeliniu būdu, o tai yra čiausveikata
Ši pavojinga virusinė infekci- dint, kosint ir turint artimą ryšį,
ja neaplenkė ir žinomo grupės ir ja užsikrėsti yra ypač lengva,
„Rondo“ lyderio Aleksandro Iva- kadangi artimas kontaktas su sernausko-Faros, kuris, jo pasakoji- gančiu žmogumi nėra būtinas
mu, nežino, kur ir kada užsikrė- – potencialiais užkrečiamaisiais
tė tymais, o pajutęs pirmuosius tampa net tie asmenys, kurie atsimptomus, galvojo, kad peršalo. eina į patalpą, kurioje prieš tai
„Pakilo aukšta temperatūra, ėmė buvo sergantis žmogus.
skaudėti ir džiovinti gerklę, dėl
Tymų virusą žmogus platina
to burnoje jaučiau savotišką kar- pirmas 4 dienas iki pirmų bėritumą ir nesinorėjo valgyti, taip mų, dar neturėdamas jokių simppat kankino varginantys kosulio tomų, vėliau – dar 4 dienas po
priepuoliai, jaučiau bendrą sil- bėrimų. Taigi, nemažą laikotarpį
pnumą ir sukosi galva – visa tai žmogus išskiria virusą į išorę net
atrodė kaip eiliniai gripo simpto- nežinodamas, jog jau serga užmai ir neįtariau nieko daugiau“, krečiama liga, o kiekvienas ser– pasakoja A. Ivanauskas.
gantysis gali užkrėsti net iki 18

žmonių, kontaktavusių su juo.
„Labai svarbu yra tai, kad tymai yra itin agresyvi liga ir mes
visi esame 98–99 proc. imlūs šiai
infekcijai, jeigu nesame sirgę arba
skiepyti, o daugelis žmonių net
nesureikšmina pirmųjų simptomų, kadangi susirgimo pradžioje
viskas yra panašu į paprastą peršalimą – karščiavimas, kosulys,
sloga, šviesos bijojimas – visa
tai negąsdina tol, kol neatsiranda bėrimai, o tuomet jau būtina
nedelsiant kreiptis į medikus, nes
tik jie gali identifikuoti specifinį
tymų bėrimą ir nustatyti ligą“,
– perspėja Užkrečiamų ligų ir
AIDS centro Imunoprofilaktikos
skyriaus vedėja.

Nėra jokio specifinio
gydymo būdo
Ši infekcija gali išprovokuoti labai rimtų komplikacijų – plaučių
uždegimą, ausų uždegimą ar net
smegenų uždegimą, o didžiausia
problema yra ta, kad tam nėra
jokio specifinio gydymo. Pavyzdžiui, žmogui susirgus plaučių
uždegimu, kurį sukėlė tymų virusas, nėra jokio specifinio priešvirusinio gydymo, todėl palaikoma
tik simptominio gydymo eiga.
Mirties atvejai nuo tymų yra
registruojami visoje Europoje,
o viena iš pagrindinių priežasčių – tymų sukeltas plaučių uždegimas, tad pajutus peršalimo
požymius, patartina kreiptis į
gydytojus ir įsitikinti, ar nesate
užsikrėtęs tymais.
Nepasiskiepijus
užsikrėtimas yra
garantuotas
Vienintelis moksliškai įrodytas
būdas, galintis veiksmingai suvaldyti tymus ir visas kitas už-

krečiamas ligas, yra skiepai,
kuriems pasaulis jau daugiau
nei 200 metų neišrado jokios
alternatyvos. Kaip bebūtų, visuomenėje neretai girdimos
įvairios nespecifinės apsisaugojimo priemonės, tokios kaip
maudymasis eketėje žiemą,
bėgiojimas, tam tikrų maisto
produktų atsisakymas ir panašiai, tačiau medikai atkreipia
dėmesį, kad visi šie veiksmai
formuoja žmogaus bendrąją
imuninę sistemą, kuri labai
dažnai yra maišoma su užkrečiamų ligų imunitetu, gaunamu
tik pasiskiepijus.
„Kiekvienas žmogus, kuris
nėra sirgęs tymais, dviem vakcinos dozėmis nepasiskiepijęs nuo tymų yra užkrečiamas
99 proc., vadinasi, susirgimo
atvejis yra garantuotas, tad dabar ypač raginame visus nesiskiepijusius suaugusiuosius
bei vaikus paskubėti, nes tymų
virusas niekur nedingo ir vis
dar cirkuliuoja tarp mūsų. Gerai, kad vasaros metu būname
daugiau gryname ore, tačiau
rudenį po atostogų visiems
grįžus į darbus ir į ugdymo
įstaigas, būnant uždarose patalpose sukuriame tinkamesnį
klimatą tokioms ligoms plisti
ir keliame didžiulę grėsmę
sau bei aplinkinių sveikatai“,
– perspėja Užkrečiamų ligų ir
AIDS centro Imunoprofilaktikos skyriaus vedėja D. Razmuvienė.
Visi kompetentingi medikai
pataria nelaukti dar vieno ligos išplitimo ir pasirūpinti savo
sveikata iš anksto, tačiau, kaip
bebūtų, didžioji dalis visuomenės sukrunta ir norą skiepytis
išreiškia tik tuomet, kai pamato,
kokias pasekmes liga sukėlė
kitiems žmonėms.
Užs. Nr. 30

Prenumerata priimama visuose pašto skyriuose, internete www.prenumerata.lt ir
redakcijoje adresu: Nepriklausomybės a. 4, Lazdijai.
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Nuotykių parkų sėklą po pasaulį sėjantis verslininkas:
„Lietuva visada liks svarbiausia žaidimų aikštele“
Akvilė Bružinskaitė
2009 metais Marijus
Krasnickas, „UNO Parks“
nuotykių parkų savininkas, ėmėsi avantiūros.
Tuo metu Lietuvoje,
pasak jo, tokių paslaugų
teikimo situacija buvo
prasta, o kelionės po pasaulį suteikė žinių bagažą,
kuris leido realizuoti savo
vizijas.
Prieš pradėdamas šį verslą Marijus dirbo advokatų kontoroje,
dėstė universitete. Verslo idėja jį
užklupo netikėtai, o šiandien šių
parkų įrengta net keturi – Šiauliuose, Druskininkuose, Vilniuje
ir Kaune. Parkų šeima skaičiuoja
dešimtmetį, o rinkoje verslas pripažįstamas kaip vienas lyderiaujančių ne tik Baltijos šalių regione, bet ir visame pasaulyje.
„Turbūt ne vieną aplanko jausmas, kai pradeda kažko trūkti.
Jauti, kad pasirinktas kelias teisingas visais loginiais aspektais,
bet neteikia džiaugsmo. Reikėjo
priimti sprendimą – dabar arba
niekada. Taigi, ryžausi palikti
komforto zoną ir priimti gyvenimo iššūkį, kuris visomis prasmėmis tapo ekstremalia kelione.
Neturėjau konkrečios vizijos, ši
idėja pasitaikė atsitiktinai. Kaip
sakoma, laiku ir vietoje“, – pasakojo parkų šeimos savininkas.
Pirmieji verslo metai buvo chaotiški – nebuvo aiškaus finansinio
plano, apibrėžtos strategijos. Toks
sprendimas buvo nuostaba tiek
draugams, tiek tėvams. Verslininko nuomone, aplinkiniai nelabai tikėjo verslo sėkme, bet visi
mielai prisidėjo, kas kuo galėjo
– patarimais ar reklamos idėjomis
bei kitais būdais.
Tačiau metai netruko prabėgti,
nebuvo patirta jokių finansinių
nuostolių, priešingai – parko veikla buvo pelninga.
„Tada natūraliai sekė antras
projektas Vilniuje, o po kurio
laiko trečias, ketvirtas projektai
Kaune ir Šiauliuose. Palengva
pradėjome gauti užsakymus dėl
tokio tipo parkų projektavimo
ir įrengimo, dėl viduje esančių
parkų projektavimo ir įrengimo,
vaikų žaidimų aikštelių. Taip
prasidėjo kelionė“, – prisiminė
Marijus.

Verslininkas prisimena, kad
pirmojo sezono metu neturėjo
finansinės drausmės, todėl ir galutinės investicijos sumos jis negali įvardinti, tačiau tvirtai žino,
kad po pirmojo sezono niekam
skolingas neliko.

Sėkmės receptas
Pirmojo parko projekto planavimas užtruko keturis mėnesius, o
įrengimas tetruko vos du. Pagrindinis sėkmės faktorius įgyvendinant šią idėją, pasak Marijaus,
buvo puikiai pasirinktos geriausios Lietuvos vietos.
„Druskininkai – lyderiaujantis
kurortas Lietuvoje. Vilnius – sostinė, o taip pat esame strategiškai
geroje vietoje. Kaunas – antras
pagal dydį miestas, vėlgi – esame
netoli centro. Šiauliuose parkas
taip pat įkurtas centre. Svarbiausia įsikurti vartotojui pasiekiamoje vietoje“, – sėkmės receptu
dalijosi verslininkas.
Verslininko teigimu, jo komanda paruošusi 70 tarptautinių
projektų visame pasaulyje, todėl
jaučiasi atsakingi už naujų technologijų diegimą tiek techninių /
technologinių sprendimų, tiek
aptarnavimo kokybės gerinimo
klausimais. Įmonė turi patirties
valdant parkus ar rengiant verslo
planus užsienio klientams ir yra
epicentras, į kurį suplaukia tarptautinė ir vietinė patirtis.
„Daugiau kaip 90 proc. pajamų
yra eksportas į užsienį. O Lietuva
lieka kaip bandymų poligonas,
kuomet labai lengva savo valdomuose parkuose išbandyti tam
tikrą įrangą. Taip pat planuojame
valdymo veiklą ir užsienio valstybėse, tad esame pradėję derybas
su Italijos, Danijos įmonėmis.
Turime pasiūlymų dirbti Kinijoje, arabų šalyse. Tai – naujas
etapas, bet Lietuva visada liks
namų žaidimų aikštele, kurioje
buvome ir būsime“, – patikino
Marijus.
Platus paslaugų spektras
Įmonė gali pasiūlyti platų paslaugų spektrą, o šias jie skirsto į bazines ir praplečiančias pasiūlą.
„Bazinės yra tos, apie kurias
šneka mūsų lankytojai, apibūdina
mūsų parkus – tai laipynės medžiuose, ekstremalūs šuoliai ar
skrydžiai. Kitos paslaugos, to-

Prieš dešimt metų įkūrė verslą, kuris šiandien klesti net ir už Lietuvos ribų. (Lrytas.lt koliažas)
kios, kaip šventės, mergvakariai
ir bernvakariai, įmonių šventės ar
komandos formavimo programos,
mūsų lankytojams suteikia naujos
pramogavimo patirties.
Antroji paslaugų grupė yra
sparčiai auganti ir gerai sutinkama mūsų lankytojų. Pavyzdžiui,
praėjusį sezoną turėjome per 1500
gimtadienio švenčių, o šio sezono
rezultatai turėtų būti dar geresni“,
– pasakojo verslininkas.
Verslininkas kuruoja ir didelį
skaičių darbuotojų, kuriuos specialiai apmoko. Čia egzistuoja 3
didesnės darbuotojų grupės – grupė, užsiimanti verslo procesais ir
valdymu, grupė, kuri aptarnauja
parkus ir – trečioji – parkų įrengimo (statybų) grupė, kuri vykdo
nuotykių parkų projektavimą ir
įrengimą užsienyje.
„Darbuotojų skaičius priklauso
nuo sezoniškumo, projektų užsienyje skaičiaus. Gali būti 35, gali
būti ir apie 90. Visi darbuotojai
yra mokomi pagal įmonėje paruoštą metodiką, aprašus. Taip
pat stengiamės daryti daugiau,
nei numato Lietuvos teisės aktai.
Pavyzdžiui, Vilniaus parko darbuotojai ką tik baigė mokymus ir
gavo sertifikatus darbui su autistais ar kitų sensorinių sutrikimų

turinčiais asmenimis ir jų šeimomis“, – džiaugėsi verslininkas.

Pirmasis sertifikuotas
parkas Lietuvoje
Verslininkas pasakojo, kad net
ir neturėdami sertifikato nuolat
sulaukdavo asmenų su specialiais
poreikiais. Vienos iš tarptautinių
parodų metu jis susipažino su su
autizmo ir kitų sensorinių sutrikimų mokymų pramonės lyderės
IBCCES (International Board of
Credentialing and Continuing
Education Standards) valdybos
direktoriumi Myronu Pincombu.
Tuomet atsirado mintis, kad
parkas galbūt galėtų tapti pirmuoju inovatoriumi ir įgytų formalų
pagrindą sakyti, kad dirba ir gali
dirbti su specialiųjų poreikių reikalaujančiais vaikais.
„Uno Park“ nuotykių parke
Vilniuje sutikti specialiųjų poreikių turinčių vaikų tėveliai bei
Lietuvos autizmo asociacijos
„Lietaus vaikai“ atstovai neslėpė džiaugsmo, kad parkas gali
pasiūlyti užsiėmimus ir sutrikimų
turintiems vaikams.
„Mums labai trūksta galimybių,
kad sesės ir broliai galėtų leisti
laiką kartu. Visas personalas ap-

mokytas, jie pasiruošę darbui su
mūsų vaiku – tai labai svarbu.
Šis parkas labai gera mintis – čia
atvira erdvė, nėra daug žmonių
vienoje vietoje, nes visi juda savo
tempu.
Parke labai įdomu, o mūsų vaikai mėgsta tokio tipo sensorinius
iššūkius. Lietuvoje, deja, iki šiol
beveik nėra sensorinės integracijos, kas yra labai svarbi terapija
autizmo spektrą turintiems asmenims“, – sakė asociacijos „Lietaus vaikai“ valdybos pirmininkė
Kristina Košel-Patil.
Arūnas su septynerių metų vaiku Kęstučiu, čia besilankantis jau
antrą kartą, taip pat patikino, kad
tokio pobūdžio paslaugų Lietuvoje itin trūksta.
„Pirmą kartą Kęstučiui buvo
baisu. Bet jis noriai eina, džiaugiasi. Aš jam pasakiau, kad po
darželio eisime į parką, tai jis iš
karto neslėpė džiaugsmo. Jam tai
tarsi motyvacija. Manau, kad po
dar keleto apsilankymų per kai
kurias trasas jis galės eiti ir vienas. Šis parkas bus kaip ugdymo
priemonė, siekiant savarankiškumo kitose panašiose aplinkose“, –
pasakojo Arūnas.

•

lrytas.lt

Gausus kanceliarinių prekių pasirinkimas. Viskas vienoje vietoje. Laukiame Jūsų!

KNYGYNĖLIS, Seinų g. 12, Lazdijai. Tel. (8 318) 53 085, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt
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Bulakavo dvaro viešnios: poezija ir muzika
Dineta Babarskienė
Lazdijų viešosios bibliotekos mobilioji biblioteka
šįkart lankėsi Bulakavo
dvare, kuris yra Bulotiškės
kaime.
Norėta skaityti poeziją, prozą
ten, kur dar to nebuvę – netradicinėje erdvėje, tačiau atskubėjęs
Vilmantas Grabliauskas sakė, kad
į dvarą atvažiuoja turistai ir dar
dviaukščiais autobusais. Ką jie
čia veikia? „Pavaikšto ir išvažiuoja“, – tikino vaikinas. O juk
dažnam ir mūsų krašto žmogui
Bulakavo dvaras – didelis atradimas, kiti, kas domisi dvarų istorija, čia užsuka. Tądien Lazdijų
krašto kūrėjai, Aštriosios Kirsnos,
Būdviečio bibliotekininkės, o ir
visi norintys, palydėti paties Būdviečio seniūnijos seniūno Arūno
Kundroto linkėjimo gerai praleisti
laiką, o ir malonaus siūlymo paprašyti Aštriosios Kirsnos dvaro
savininko priimti į svečius savo
išpuoselėtan dvaran, išskubėjo.
Skrybėlėti ponai ir ponios tądien
pasuko dvarų link... su knygomis
rankose, mylintys poeziją ir muziką ir patys kuriantys.

Dvare praleista pusšimtis
metų
„Bulakavo dvaras – dvaras Lazdijų rajone, Bulotiškės kaime.
Bulakavo dvaro sodyba skiriasi
iš daugelio klasicizmo epochos
kompleksų laisvesniu suplanavimu (ūkiniai trobesiai įvairiais
kampais pasukti į rūmus). Dvaras
paminėtas dar XVI a., kai pri-

klausė Bulhalkams, nuo kurių pavardės kilo vietos pavadinimas.
Klasicistinius rūmus XIX a. pabaigoje pastatė Karengos. 1960
metais rūmai iš esmės remontuoti
ir pakeisti, kiek geriau išsilaikė
tik klėtis“. Tiek skurdžių žinių
apie šį didžiulį, kažkada klestėjusį dvarą parašyta Vikipedijoje.
Lazdijų krašto muziejaus tinklalapyje žinių žymiai daugiau. Tačiau
tądien mus lydėjusi skrybėlėta
ponia Alė Štreimikienė, paskutinė
šio dvaro gyventoja, viską papasakojo gyvai. Ji Bulakavo dvare
gyveno pusšimtį metų. Pasirodo,
apie 1959 metus čia gyveno 95
gyventojai. Šiandien išlikę architektūriniu požiūriu įdomūs dvaro
rūmai, kuriuose po Antrojo pasaulinio karo buvo įsteigti vaikų
namai. Išlikę išties nemažai pastatų: kumetynas, dvaro rūmuose
kolūkio laikais gyveno net 17
šeimų. Ponia Alė nuvedė parodyti, kur ji gyvenusi – pono Juozo
Navicko „palociuose“. Juk dvarą
valdė du broliai, pasak ponios
Alės, ką turėjo vienas, tą ir kitas.
Anot jos, bendra buvusi tik pieninė ir kalvė. „Juozo brolis Petras
gyveno didžiuosiuose rūmuose.
Juozas turėjo vieną sūnų, o Petras
– tris dukras“, – sakė senjora. Ji
čia žino viską: kuris medis ponų
sodintas, o kurią slyvukę jau jie
žemėn įkišę. Prisimena moteris,
kaip čia gražiai buvo tvarkomasi
ponų laikais. „Alėjoje kone prie
kiekvieno medžio stovėjo medinis suolelis, o didžiuliuose gazonuose žydėjo gėlės“, – pasakojo
ji. Anot ponios Alės, tarybiniais

Skrybėlėti ponai ir ponios pasuko dvarų link... su knygomis rankose, mylintys poeziją ir muziką ir patys kuriantys.
laikais čia buvusi ir mokykla. Ji
mena paskutinius dvaro valdytojus – ponus Navickus. Prisimena
ir sovietmečiu čia virte virusį gyvenimą. „Dabar dvaras priklauso
Jūratei Navickaitei-Linartienei.
Anksčiau ji dar atvažiuodavo,
gimines lankydavo. Dabar girdime kalbas, kad dvarą nori pirkti
Aštriosios Kirsnos dvaro savininkas, bet kalbos lieka kalbomis, o
kaip bus, pamatysime“, – sakė
ponia Alė. Ilgai ponios nekankinome, mat seniūnas prisakęs
saugoti. „Man 85 metai, bet aš į
Rudaminos bažnyčią dar su dviračiu nuvažiuoju“, – prisipažino
senjorė.

Eilės, kurtos Bulakavo
dvarui
Mobilioji biblioteka atvyko čia su
būriu literatų. Prie senųjų rūmų
laiptų skambėjo senovinė muzika,

dvaro istorija ir eilės. Apleisto
dvaro akys žvelgė į susirinkusius,
o medžiai pritilę šlamėjo, dūzgė
bitės, dunksėjo arklių kanopos
ir didžiulis jau beveik užakęs
tvenkinys tarsi atsidūsėjo... Skaitė
poetės Ramutė Sinkevičiūtė, specialiai Bulakavo dvarui sukūrusi
eiles, Zita Tumosienė, žurnalistas
Ričardas Lapaitis, Giedrė Čėsnaitė papasakojo dvaro istoriją,
o Simona Lapaitytė skaitė tai,
kas jai tądien atrodė gražiausia.
„Nieko nebuvau parašiusi apie
dvarus, o pakviesta į renginį, sėdau ir parašiau specialiai Bulakavo dvarui“, – prisipažino ponia
Ramutė. Šildė graži bendrystė,
muzika ir eilės dvaro apsuptyje.
Draugiška atmosfera, nuoširdūs
žodžiai, senieji dvaro medžiai,
apleisti rūmai sukūrė subtilią
ir trapią atmosferą, kuri kvietė
nesiskirstyti ir dar pasimėgauti

nuostabiu nepakartojamu buvimu kartu. Tad mėgautasi magiškų poečių žodžių ir užburiančių
senovinių melodijų kaita. Popietė
išsiskyrė savo nuoširdumu, jaukumu. „Ačiū už pasidalinimą prisiminimais apie šį kažkada žavų
kampelį, kuris nė kiek nemažiau
traukia ir šiandien. Ir už keptus
obuolius Aštriosios Kirsnos bibliotekininkei Rūtelei. Buvo labai
skanu“, – sakė Ričardas Lapaitis.
O ponia Alė Štreimikienė sakėsi
iškeptų pyrago, tik jau tokio „pečiaus“ kaip čia, dvare, neturinti,
gyvenusi dar būtų čia, tik kad jau
baisu buvę. „Miegodavau stačia
galva“, – pasisakė ji.
Iš Bulakavo dvaro mus išlydėjo užkalti langai, paradinių durų
laiptai net apsamanoję – nieks čia
jau seniai nevaikšto, važiavome į
kitą, išpuoselėtą, dvarą – Aštriosios Kirsnos...

•

„Tele2“ pasiūlymas: telefonai su nuolaida ir dovanomis
Rudens proga „Tele2“ skelbia nuolaidas telefonams,
o kartu su jais vos už vieną
centą dovanoja išmanius
įrenginius. Nuo išmaniosios apyrankės iki papildomo išmaniojo telefono
– dovaną išsirinkti galima
pačiam.

„Rudens pradžioje tėvams padaugėja išlaidų, be to, dažnai būtent
prieš naujus mokslo metus moksleiviai gauna savo pirmąjį išmanųjį, Todėl paruošėme sutaupyti
padedančių pasiūlymų, su kuriais
kartu įgyjama dar ir dovana, o
taip pat – viliojantį mokėjimo
plano pasiūlymą“, – sakė Vaida
Burnickienė, „Tele2“ pardavimų
direktorė.

Telefonai su nuolaida ir
dovanomis
Šiuo metu atsinaujinti arba įsigyti
pirmąjį išmanųjį – ypač verta.
Kaip tik dabar „Tele2“ klientai,
įsigydami daugelį „Samsung“
ir „Huawei“ telefonų su bet kuriuo 24 mėn. planu, iš skelbiamų
www.tele2.lt, kartu gauna neįtikėtinas dovanas vos už 1 ct! Nuo
išmaniųjų apyrankių ar laikrodžių
iki išmaniųjų telefonų – dovaną
rinktis tikrai yra iš ko.
Vienas tokių pasiūlymų skirtas išmaniajam „Samsung Galaxy

A50“. Sumokėjus 27 Eur pradinę
įmoką ir sudarius 24 mėn. sutartį
su bet kuriuo „Tele2“ planu, skelbiamu www.tele2.lt, šis telefonas
su 128 GB atmintine kainuos 6,33
Eur/mėn. Perkant išmanųjį su sutartimi, jis kainuos 179 Eur, o dovanų gausite išmaniąją apyrankę
„Samsung Galaxy FIT“. Telefono
kaina be sutarties – 349 Eur.
Iš daugiau dovanų galima rinktis įsigyjant išmanųjį „Samsung
Galaxy A70“. Sumokėjus 57 Eur
pradinę įmoką ir sudarius 24 mėn.
sutartį su bet kuriuo „Tele2“ planu, skelbiamu www.tele2.lt, šis
telefonas su 128 GB atmintine
kainuos 13,41 Eur/mėn. Perkant
išmanųjį su sutartimi, jis kainuos
379 Eur, o dovanų galima gauti
išmaniąją apyrankę „Samsung
Galaxy FIT“ arba laikrodį vaikams „Gudrutis R10“. Telefono
kaina be sutarties – 399 Eur.
Neįtikėtinas pasiūlymas paruoštas ir šiais metais pristatytam
„Samsung Galaxy S10“. Sumokėjus 117 Eur pradinę įmoką ir
sudarius 24 mėn. sutartį su bet
kuriuo „Tele2“ planu, skelbiamu www.tele2.lt, šis telefonas su
128 GB atmintine kainuos 27,58
Eur/mėn. Perkant išmanųjį su
sutartimi, jis kainuos 779 Eur,
o rinktis galima net iš 3 dovanų: apyrankės „Samsung Galaxy
FIT“, laikrodžio vaikams „Gu-

drutis R10“ arba „Galaxy A20e“
išmaniojo. Telefono kaina be sutarties – 909 Eur.
Norintiems dar didesnio ekrano
verta rinktis „Samsung Galaxy
S10+“. Sumokėjus 132 Eur pradinę įmoką ir sudarius 24 mėn.
sutartį su bet kuriuo „Tele2“ planu, skelbiamu www.tele2.lt, šis
telefonas su 128 GB atmintine
kainuos 31,12 Eur/mėn. Perkant
išmanųjį su sutartimi, jis kainuos
879 Eur, o rinktis galima net iš 4
dovanų. Už centą įsigyti galima
apyrankę „Samsung Galaxy FIT“,
laikrodį vaikams „Gudrutis R10“,
išmanųjį „Galaxy A20e“ arba laikrodį „Galaxy Active“. Telefono
kaina be sutarties – 1009 Eur.
Ir tai dar ne viskas – pasirinkę
planus su 20 GB ir neribotais GB,
gausite papildomą 100 Eur nuolaidą telefonų įmokoms!

„Huawei“ gerbėjams: antras
išmanusis — dovanų
Pasiūlymų paruošta ir „Huawei“
gerbėjams. Ypač suskubti turėtų
svajojantys apie modelį „P30“.
Sumokėjus 97 Eur pradinę įmoką
ir sudarius 24 mėn. sutartį su bet
kuriuo „Tele2“ planu, skelbiamu www.tele2.lt, šis telefonas
su 128 GB atmintine kainuos 23
Eur/mėn. Perkant išmanųjį su
sutartimi, jis kainuos 649 Eur, o
dovanų gausite išmanųjį „Huawei

Y5“. Telefono kaina be sutarties
– 699 Eur.
Norintys didesnio „Huawei“
telefono, turėtų rinktis modelį
„P30 Pro“. Sumokėjus 127 Eur
pradinę įmoką ir sudarius 24 mėn.
sutartį su bet kuriuo „Tele2“ planu, skelbiamu www.tele2.lt, šis
telefonas su 128 GB atmintine
kainuos 30,08 Eur/mėn. Perkant
išmanųjį su sutartimi, jis kainuos
849 Eur, o dovaną galima rinktis
iš 2 išmaniųjų: „Huawei Y5“ arba
„Huawei P Smart 2019“ su 64
GB atmintine. Telefono kaina be
sutarties – 899 Eur.
Šiame pasiūlyme dalyvauja ir
daugiau „Huawei“ bei „Samsung“ išmaniųjų modelių, apie
visus juos sužinoti galite www.
tele2.lt, visuose „Tele2“ salonuose arba paskambinę 117.
Palyginamoji kaina yra kaina
ne akcijos metu, perkant be sutarties. Telefonams ir išmaniesiems

aksesuarams papildomai taikomas
vienkartinis laikmenos mokestis.
Pasiūlymo laikas, įrenginių ir dovanų kiekiai riboti.

Reikia naujo plano? Gaukite
daugiau už mažiau
Jei žvalgotės tik naujo mokėjimo
plano, kaip tik dabar yra puikus
metas jį įsigyti. Šiuo metu „Tele2“ siūlo vietoje 5 GB kiekvieną
mėnesį gauti visus 9 GB.
Norintiems naršyti daugiau už
mažiau skirtas neribotų pokalbių ir SMS planas su 9 GB šiuo
metu kainuoja tik 9 Eur/mėn.
Pasiūlymas galioja sudarius 12
arba 24 mėn. sutartį, o 2,8 GB
duomenų kiekis, iš suteikiamų 9
GB, gali būti išnaudojamas ES/
EEE šalyse.
Daugiau informacijos apie pasiūlymą ir jo sąlygas sužinosite
www.tele2.lt, „Tele2“ salonuose
arba paskambinę 117.

•
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Savaitės horoskopas
Avinas (03.21—04.20)
Mėnulio ir Neptūno veikiami keletą
pirmųjų savaitės dienų būsite nusiteikę
skirti daugiau dėmesio šeimai. Dėl
šios priežasties visus neskubius darbus
atidėkite savaitės pabaigai ir nesidrovėkite nuo darbo stalo pakilti keletu
minučių anksčiau. Nuo ketvirtadienio
planetos skatins jus labiau pasirūpinti
savo fizine sveikata: išsimiegoti, daugiau judėti, gerti daugiau vandens ar
valgyti daugiau daržovių. Atminkite,
kad didelės permainos prasideda nuo
mažų drąsių žingsnelių!
Jautis (04.21—05.21)
Šią savaitę planetos skatins jus ieškoti
naujų saviraiškos būdų, o tai neišvengiamai suteiks naujų spalvų ir jūsų
meilės reikalams. Mėgausitės atradimų kupinomis romantiškomis dienomis mylimojo glėbyje, todėl šiek tiek
mažiau dėmesio skirsite profesiniams
įsipareigojimams. Artėjant savaitgaliui
pamažu pajusite Merkurijaus įtaką.
Dėl šios priežasties labiau susikoncentruosite į tai, ko per savaitę taip ir
nepadarėte darbe. Sėkmės!
Dvyniai (05.22—06.21)
Mėnulio ir Neptūno paskatinti savaitės pradžioje vis galvosite apie
didžiuosius savo ateities sumanymus
ir ieškosite būdų kuo greičiau paversti
juos realybe. Tai puikus metas iš naujo
įvertinti savo prioritetus bei galimybes. Artėjant savaitgaliui atsigręšite į
žmones, kurie kasdieniame gyvenime
jums suteikia saugumo jausmą. Aplankykite seniai matytus giminaičius
bei artimus draugus!
Vėžys (06.22—07.22)
Šią savaitę jus užvaldys mintys apie
įvairias asmeninio tobulėjimo galimybes bei keliones. Drąsiai svajokite!
Net jeigu iš pradžių jūsų sumanymai
atrodys utopiški, viską užsirašykite
ir laikui bėgant tikrai atrasite būdų
paversti juos realybe. Penktadienį–
sekmadienį nesikuklindami pasipasakokite apie savo planus patikimam
pašnekovui. Labai gali būti, jog būtent
jo patarimas užves jus ant tiesiausio
kelio svajonės link!
Liūtas (07.23—08.23)
Mėnulio ir Jupiterio veikiami pirmoje
savaitės pusėje bus kur kas lengviau
atvirai kalbėti apie savo jausmus su
mylimu žmogumi. Tai puikus metas
spręsti įsisenėjusias šeimynines problemas ir kurti ateities planus. Nuo
ketvirtadienio derėtų sąmoningai sulėtinti tempą ir įsiklausyti į save. Atidžiai pergalvokite savo prioritetus ir
iš naujo paskirstykite laiką taip, kad
jaustumėtės patys laimingiausi!
Mergelė (08.24—09.23)
Savaitei prasidedant žavingoji Venera
ir Uranas skatins jus peržengti savo
komforto zonos ribas. Taigi panašu,
kad pagaliau išdrįsite padaryti tai, apie
ką seniai svajojote ir vis atidėliodavote. Nuo ketvirtadienio pasinersite
į savirefleksiją: daugiau skaitysite,
medituosite, išsipasakosite dienoraščiui. Tai padės apvalyti sielą nuo nepageidaujamų jausmų ir sustiprins ryžtą
imtis naujų iššūkių.
Svarstyklės (09.24—10.23)
Šią savaitę Mėnulis ir Neptūnas paskatins jus net į pačias kasdieniškiausias užduotis pažiūrėti netradiciniu
kampu. Taigi išlaisvinkite vaizduotę
ir nebijokite pasirodyti nepritapėliais!

Artėjant savaitgaliui planetų padedami
sugebėsite pergalvoti savo prioritetus
ir atsisakysite planų, kurie lig šiol nedavė norimų rezultatų. Palikite praeities šleifą užnugaryje, kad galėtumėte
drąsiai pasitikti rytojų!

Skorpionas (10.24—11.22)
Dėl Merkurijaus padėties dangaus
skliaute šią savaitę daugiausiai finansinės naudos bei teigiamų įspūdžių
gausite dirbdami su kitais žmonėmis.
Nesvarbu, ar imtumėtės spręsti ilgai
atidėliotas buitines probemas, ar planuotumėte naują profesinį sandorį
– neužsikraukite visos atsakomybės
ant savo pečių ir noriai išklausykite
aplinkinių patarimų. Savaitgalį jus
užvaldys romantiška nuotaika, tad
laukia aistringi bei atradimų kupini
laisvadieniai.
Šaulys (11.23—12.21)
Šią savaitę planetos paskatins jus kaip
reikiant atsiverti mylimam žmogui.
Nuostabiausia tai, kad pagaliau rasite
tinkamų žodžių papasakoti apie slapčiausias savo baimes bei viltis, o tai ne
tik įneš daugiau aiškumo jūsų tarpusiavio santykiams, bet dar ir pakylės juos
į kitą lygmenį. Nuo ketvirtadienio vis
daugiau laiko skirsite apmąstyti savo
profesinius prioritetus. Prisiminsite
nuveiktus darbus ir iš naujo planuosite
būsimus. Tai puikus metas užsirašyti į
tobulinimosi kursus arba pasisemti patirties iš patyrusių kolegų. Sėkmės!
Ožiaragis (12.22—01.20)
Merkurijaus skatinami šią savaitę daug
laiko praleisite tarp bendraminčių.
Jus domins diskusijos apie naujausius
mokslinius bei profesinius atradimus,
tad noriai dalyvausite įvairiuose mokymuose, paskaitose, dalinsitės informacija iš anksčiau lankytų seminarų
ar perskaitytų knygų. Tai puiki proga
susipažinti su įtakingais žmonėmis,
mentoriais, kurie ilgainiui taps nepamainomi pagalbininkai jūsų profesiniame kelyje. Savaitgalį tikrai nesėdėsite
namie, mat Visata skatins jus peržengti
savo komforto zonos ribas ir išbandyti ką nors visiškai pašėlusio. Prieš
priimdami sprendimus suburkite apie
save geriausių bičiulių būrį. Juk drauge
ieškoti nuotykių kur kas smagiau!
Vandenis (01.21—02.19)
Mėnulio ir Neptūno padėtis dangaus
skliaute lems, jog šią savaitę vis ieškosite būdų harmoningai suderinti savo
asmeninį bei profesinį gyvenimą, maksimaliai pasirūpinti kūno bei sielos
sveikata ir galiausiai padidinti pajamas. Tikslas – ne iš menkųjų, tačiau
jeigu pasikliausite savo neprikaištinga
intuicija, viskas bus gerai. Savaitgalį
pasinersite į tikrą aistrų vandenyną.
Tai ypač palankus metas atskleisti savo
antrajai pusei slapčiausias savo fantazijas ir daugiau paeksperimentuoti
miegamajame. Nusiteikite jaudinančiai
patirčiai!
Žuvys (02.20—03.20)
Šią savaitę Mėnulis ir Neptūnas padės
atsiskleisti jūsų įgimtam kūrybiškumui.
Pasinaudokite tuo atlikdami kasdienes
profesines užduotis ir ieškokite būdų
praskaidrinti asmeninį gyvenimą. Savaitgalį skirkite daugiau dėmesio mylimiems žmonėms. Prisiminkite, kada
paskutinį kartą drauge leidote laiką ir
galbūt suplanuokite kokią laisvalaikio
pramogą su visa šeima. Tegul artimųjų
meilė ir dėmesys padeda atgauti jėgas
prieš naujos savaitės iššūkius!

Eteris
Ketvirtadienis
, rugpjūčio 29 d. Saulė teka 6.17, leidžiasi 20.22, dienos
ilgumas 14.05. Delčia. Vardadieniai: Adolfas, Sabina, Barvydas, Gaudvydė, Beatričė.
LRT Televizija
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,
Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto kriminalinė policija 8“.
11.10 „Komisaras
Reksas“.
12.00 (Ne)emigrantai.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.40 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Daiktų istorijos.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Gyvenk be skolų.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Istorijos detektyvai.
23.45 „Komisaras
Reksas“.
0.30 „Bloga mergaitė“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Gyvenimo spalvos.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Istorijos detektyvai.
5.00 LRT radijo žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

LNK
6.05 „Mano gyvenimo

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

reindžeris“.
9.50 „Mirtinas ginklas“.
10.50 „Kandisė Renuar“.
12.00 „Neklausk meilės
vardo“.
13.00 „Paskolinta meilė“.
14.00 „Našlaitės“.
15.00 „Svajoklė“.
16.00 Labas vakaras,
Lietuva.
17.30 „Bjaurusis ančiukas
Niujorke“.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 „Klasės susitikimas. Berniukai
sugrįžta!“.
0.30 „Juodasis sąrašas“.
1.25 „Tarp mūsų,
berniukų“.
3.00 Alchemija. VDU
karta.
3.30 RETROSPEKTYVA.
Ciklas „Menininkų
portretai“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
6.55 „Simpsonai“.
7.55 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Nuo meilės

nepabėgsi“.
12.00 „Svotai“.
13.00 „Pažadėtoji“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.27 TV3 orai.
19.30 „Atsargiai! Merginos“.
20.30 „Kam ta meilė?“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Komando“.
23.50 „Įrodytas nekaltumas“.
0.50 „Nuodėmių
daktaras“.
1.40 „Raitelis be
galvos“.
3.20 „Įrodytas nekaltumas“.
4.10 „Naujakuriai“.
5.05 „Svotai“.

„Nepriklausomybės diena“, 21.00, TV6
19.00 Žinios.
19.20 Orai.
19.25 „Pozicija“.
20.00 Žinios.
20.25 Orai.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.58 Orai.
21.00 „Bruto ir Neto“.
21.30 „Pamiršk mane“.
22.30 Reporteris.
23.20 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Laikykitės ten su

23.35 „Paliekant Never-

landą“.
1.35 DW naujienos rusų

kalba.
1.50 Dabar pasaulyje.
2.20 Klaipėdos pilies

džiazo festivalis
2019.
3.20 „Žmogus, pažinęs
begalybę“.
5.10 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi 3“.

TV1

Andriumi Tapinu.
0.30 „Mentalistas“.
1.35 „Šeimininkė“.
2.35 „Bruto ir Neto“.
3.00 „Pamiršk mane“.
3.40 „Karo merginos“.
4.30 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.
5.20 „Rojus“.

7.05 „Tėvas Motiejus“.
8.05 „Meilės sparnai“.
10.05 „Akloji“.
11.05 „Būrėja“.
12.10 „Mokytojas“.
13.10 „Ponas Bynas“.
13.40 „Marvel animė.

LRT Plius

14.05 „Žvėrelių būrys“.
14.30 „Džekio Čano

Geležinis žmogus“.

6.00 Lietuvos Respu-

BTV
6.40 „Mentalistas“.
7.35 „Pragaro virtuvė“.
8.30 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
9.30 „Teisingumo

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

mūšis“.
13.50 „Pragaro virtuvė“.
14.50 „Kijevo operatyvinė
grupė“.
15.55 „Teisingumo
agentai“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „Mentalistas“.
19.30 „Akloji zona“.
20.30 „Kvailiai šėlsta“.
21.00 „Paskutinis reisas“.
22.55 „Gatvės riteris“.
0.45 „Akloji zona“.

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

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

Odesa“.
15.00 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.
16.00 Reporteris.
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 „Mentalistas“.
18.00 „Žemės ir laiko
prakalbinimas“.
18.30 „Laisvės keliu“.

blikos himnas.
6.05 Klaipėdos pilies
džiazo festivalis
2019.
7.00 Stop juosta.
7.30 „Detektyvė
Miretė“.
7.40 „Pašėlę Blinkio Bilo
nuotykiai“ .
7.55 „Leksė ir Lotė –
šauniosios detektyvės dvynukės“.
8.15 Į sveikatą!
8.45 „Lietuvos
mokslininkai.
Genetikas Vaidutis
Kučinskas“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
13.10 Stambiu planu.
14.00 „Pranciškonų
metai. Paskui
mažesnįjį brolį“.
14.50 „Nesibaigianti
Hablo misija“.
15.40 „Detektyvė
Miretė“.
15.50 „Pašėlę Blinkio Bilo
nuotykiai“.
16.05 „Šecherazada.
Nepapasakotos
istorijos“.
16.30 Laba diena,
Lietuva.
18.00 Mokslo ekspresas.
18.15 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi 3“.
19.00 Klausimėlis.lt.
19.15 „Gerard Depardieu:
priimkit mane tokį,
koks esu“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Andromedos
štamas“.

nuotykiai“.
14.55 „Sugrįžimas į salą“.
16.05 „Svaragini. Amžina

draugystė“.
17.00 „Būk su manim“.
18.00 „Iš širdies į širdį“.
19.00 „Mokytojas“.
20.00 „Sugrįžimas į salą“.
21.00 PREMJERA. „Nu-

sikaltimo vieta –
Berlynas. Nuslėpta
tapatybė“.
22.55 „Amžina meilė“.
0.50 „Senojo Tilto
paslaptis“.
2.40 „Midsomerio
žmogžudystės VIII.
Tai, kas nutinka
naktį“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Skorpionas“.
8.30 „Rezidentai“.
9.00 Vienam gale

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

bendrikas“.
12.30 „Iš Los Andželo į

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

bendrikas“.
18.00 „Iš Los Andželo į

Vegasą“.
19.00 „Gelbėtojai“.
20.00 „Rezidentai“.
20.30 Žinios.
20.58 Orai.
21.00 „Nepriklausomybės

diena“.
23.55 „Transporteris“.
1.00 „Pėdsakai“.
1.45 „Svieto

lygintojai“.
2.35 „Vilfredas“.
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Eteris
Penktadienis
, rugpjūčio 30 d. Saulė teka 6.19, leidžiasi 20.19, dienos ilgumas
14.00. Jaunatis. Vardadieniai: Feliksas, Kintenis, Augūna, Adauktas, Gaudencija, Laimis, Joris, Vesta.

, rugpjūčio 31 d. Saulė teka 6.21, leidžiasi 20.17, dienos ilgumas
13.56. Jaunatis. Vardadieniai: Izabelė, Raimundas, Raimunda, Vilmantas, Vilmantė, Raimondas.

LRT Televizija

LRT Televizija

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,

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

linė policija 8“.
11.10 „Komisaras
Reksas“.
12.00 Gyvenimo spalvos.
13.00 Ypatingas būrys.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.40 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Visi kalba.
19.30 Beatos virtuvė.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas.
22.55 „Greiti ir įsiutę 7“.
1.10 „Komisaras
Reksas“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Visi kalba.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
3.35 Šventadienio
mintys.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Beatos virtuvė.
5.00 LRT radijo žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

LNK
6.05 „Mano gyvenimo

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

reindžeris“.
9.50 „Mirtinas ginklas“.
10.50 „Kandisė Renuar“.
12.00 „Neklausk meilės
vardo“.
13.00 „Paskolinta meilė“.
14.00 „Našlaitės“.
15.00 „Svajoklė“.
16.00 Labas vakaras,
Lietuva.
17.30 „Bjaurusis ančiukas
Niujorke“.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 „Pašėlęs Maksas.
Įtūžio kelias“.
23.20 „Griaustinio
dienos“.
1.20 „Baubas 2“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
6.55 „Simpsonai“.
7.55 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
8.55 „Aš matau tave“.
10.00 „Nuo meilės

nepabėgsi“.
12.00 „Svotai“.
13.00 „Pažadėtoji“.

15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.27 TV3 orai.
19.30 „Ledynmetis 3“.
21.20 „Piršlybos“.
23.45 „Lemtingas posūkis

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Daiktų istorijos.
7.00 Klausimėlis.lt.
7.30 Premjera. „Pa-

grobta princesė“.
9.00 Labas rytas,

6“.
1.25 „Laukinė“.
3.25 „Greitis 2. laivo

užgrobimas“.

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

grupė“.
9.30 „Teisingumo

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

mūšis“.
13.50 „Pragaro virtuvė“.
14.50 „Kijevo operatyvinė
grupė“.
15.55 „Teisingumo
agentai“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „Mentalistas“.
19.30 „Amerikietiškos
imtynės“.
21.30 „Keršto valanda.
Teisingumas“.
23.25 „Paskutinis reisas“.

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

Andriumi Tapinu.
10.00 „Rojus“.
11.05 „Šeimininkė“.
12.10 „Bruto ir Neto“.
12.40 „Pamiršk mane“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Mentų karai.
Odesa“.
15.00 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.
16.00 Reporteris.
16.23 Sportas.
16.30 „Kitoks pokalbis su
D. Žeimyte“.
16.58 Orai.
17.00 „Mentalistas“.
18.00 „Pozicija“.
19.00 Žinios.
19.20 Orai.
19.25 „Svečiuose pas
Marceliutę“.
20.00 Žinios.
20.25 Orai.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.58 Orai.
21.00 „Bruto ir Neto“.
21.30 „Pamiršk mane“.
22.30 Reporteris.
23.20 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.
0.30 „Mentalistas“.
1.35 „Šeimininkė“.
2.35 „Bruto ir Neto“.
3.00 „Pamiršk mane“.
3.40 „Karo merginos“.
4.30 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.

šeštadienis

„Ledynmetis 3“, 19.30, TV3
5.20 „Rojus“.
6.10 „Pasaulis iš

viršaus“.
6.35 Krepšinio pasaulyje

su V. Mačiuliu.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Klaipėdos pilies
džiazo festivalis
2019. Kiko Berenguer Quartet
(Ispanija).
7.05 Mokslo sriuba.
7.30 „Detektyvė
Miretė“.
7.40 „Pašėlę Blinkio Bilo
nuotykiai“.
7.55 „Šecherazada.
Nepapasakotos
istorijos“.
8.15 Euromaxx.
8.45 „Lietuvos mokslininkai. Knygotyrininkas Domas
Kaunas“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Ekspedicija „Nuo
Baltijos iki Bengalijos“.
13.10 Daiktų istorijos.
14.00 „Neribotos žmogaus galimybės“.
14.30 „Gerard Depardieu:
priimkit mane tokį,
koks esu“.
15.25 ...formatas. Poetas
Kornelijus Platelis.
15.40 „Detektyvė
Miretė“.
15.50 „Kaimynai piratai“.
16.05 „Šecherazada.
Nepapasakotos
istorijos“.
16.30 Laba diena,
Lietuva.
18.00 Mokslo ekspresas.
18.15 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi 3“.
19.00 Klausimėlis.lt.
19.15 „Vaiva. Gyvenimas
už lango“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Ryžtingoji Šarlin“.
23.15 Kauno „Hanza
dienos 2019“.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar
pasaulyje.
0.45 Klaipėdos pilies

džiazo festivalis
2019. „Memeland“
(Lietuva).
1.45 Istorijos detektyvai.
2.30 Daiktų istorijos.
3.10 „Eurovizija 2019“.
5.15 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi 3“.

TV1
7.00 „Tėvas Motiejus“.
8.05 „Meilės sparnai“.
10.05 „Akloji“.
11.05 „Būrėja“.
12.10 „Mokytojas“.
13.10 „Ponas Bynas“.
13.40 „Marvel animė.

Geležinis žmogus“.
14.05 „Džekio Čano

nuotykiai“.
14.55 „Sugrįžimas į salą“.
16.00 „Svaragini. Amžina

draugystė“.
17.00 „Būk su manim“.
18.00 „Iš širdies į širdį“.
19.00 „Mokytojas“.
20.00 „Sugrįžimas į salą“.
21.00 „Nebylus liudi-

jimas“.
23.15 „Pasilik“.
1.10 „Senojo Tilto

paslaptis“.
3.00 „Nusikaltimo vieta

– Berlynas. Nuslėpta tapatybė“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Skorpionas“.
8.30 „Rezidentai“.
9.00 Sandėlių karai.
9.30 „Topmodeliai“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Univeras. Naujas

bendrikas“.
12.30 „Iš Los Andželo į

Vegasą“.
13.30 „Gelbėtojai“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Skorpionas“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Univeras. Naujas
bendrikas“.
18.00 „Iš Los Andželo į
Vegasą“.
19.00 „Gelbėtojai“.
20.00 „Rezidentai“.
21.00 Žinios.
21.50 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 „Divergentė“.
1.00 „Velnio ranka“.
2.20 „Kikboksininkas 3.
Karo menas“.
3.55 „Amerikietiška
siaubo istorija“.
4.50 „Vilfredas“.

Lietuva.
12.00 Pasaulio dokumentika. „Gibraltaras
– laukinių gyvūnų
namai“.
12.55 Pasaulio dokumentika. „Įstabiausios
Indonezijos salos.
Roplių rojus“.
13.50 „Džesika Flečer 8“.
15.28 Loterija „Keno
Loto“.
15.30 Žinios. Orai.
15.45 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Muzikinis pokalbių
šou „Vakarėja“ su
Martynu Starkumi.
19.30 Stilius.
20.25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Gražiausios poetų
dainos.
22.40 „Aukšta klasė 2“.
0.35 „Greiti ir įsiutę 7".
2.45 Pasaulio dokumentika. „Gibraltaras
– laukinių gyvūnų
namai“.
3.35 Pasaulio dokumentika. „Įstabiausios
Indonezijos salos.
Roplių rojus“.
4.25 „Džesika Flečer 8“.

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

Nuotykių ieškotojai“.
7.45 „Nickelodeon“
valanda. „Monstrai
prieš ateivius“.
8.10 „Riterių princesė
Nela“.
8.35 „Tomo ir Džerio
pasakos“.
9.05 „Ogis ir tarakonai“.
9.35 „Pelėdų karalystės
sargai“.
11.30 „Prakeikimas“.
13.05 „Aukštyn kojom“.
15.15 „Tas beprotiškas,
beprotiškas, beprotiškas pasaulis“.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 „Monstrų ratai“.
21.30 „Paskutinės
atostogos“.
23.45 PREMJERA. „Penkiasdešimt tamsesnių atspalvių“.
2.00 „Pašėlęs Maksas.
Įtūžio kelias“.

TV3
6.15 Televitrina.
6.30 „Elena iš Avaloro“.
7.00 „Bakuganas. Kovos

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

8.30 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
9.00 „Simpsonai“.
10.00 Maisto kelias.
10.30 TIESIOGIAI.
Pasaulio vyrų krepšinio čempionatas
2019. Angola–Serbija.
12.30 „Undinė“.
14.40 „Netikra vienuolė
2“.
16.45 Ekstrasensų
mūšis.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 orai.
19.25 „Eurojackpot“.
19.30 „Garfildas 2“.
21.10 „Iksmenai. Apokalipsė“.
0.05 „Žmogus žmogui –
vilkas“.
1.50 „Apgaulinga
aistra“.
3.45 „Piršlybos“.

BTV

18.30 Vasara tiesiogiai su

D. Žeimyte.
19.00 Dekonstrukcijos su
Edmundu Jakilaičiu.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Šviesoforas“.
21.30„ Pamiršk mane“.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai. B. Nicholson.
0.05 „Karo merginos“.
2.15 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.
3.45 Dekonstrukcijos su
Edmundu Jakilaičiu.
4.30 „Žmogus be
praeities“.
6.20 „Pasaulis iš
viršaus“.
6.40 „Kitoks pokalbis su
D. Žeimyte“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

6.05 „Kvailiai šėlsta“.
7.30 „Džiunglių princesė

Šina“.
8.30 „Kvailiai šėlsta“.
9.00 Galiūnai. Lietuvos

rinktinė – Europos
rinktinė.
10.00 „Augintinių talentų
šou“.
10.30 „Ginkluoti gyvūnai“.
11.40 „Ekstremalūs
išbandymai“.
12.10 „Būk ekstremalas“.
12.40 PREMJERA.
„Džeimis gamina
Italijoje“.
13.50 „Policijos akademija“.
14.50 „Ekstrasensų
mūšis“.
17.05 „Muchtaro
sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
18.00 „Nusikaltimų
miestas“.
18.30 „Pavojingi kaimynai“.
19.30 Muzikinė kaukė.
22.05 „Pagirios Las
Vegase“.
0.15 „Sapnų demonai“.

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

lininkai. Vaidutis
Kučinskas“.
7.55 „Pasaulio turgūs“.
9.00 „Nuostabūs
pojūčiai“.
9.30 Vantos lapas.
10.00 Skonio reikalas.
10.30 „Kitoks pokalbis su
D. Žeimyte“.
11.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai. H. Mackevičius.
12.00 „Inspektorius
Luisas“.
14.00 „Ragana“.
16.00 Žinios.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai. A. Mamontovas.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.

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

Pranciškonų kelias
Lietuvoje.
9.00 Mano mama
gamina geriau!
10.00 Į sveikatą!
10.30 „Gamtosaugos
idėjos“.
11.00 Pradėk nuo savęs.
11.30 Mokslo sriuba.
12.00 B. Kutavičius.
„Kaulo Senis ant
geležinio kalno“.
12.45 Žagarės vyšnių
festivalis 2016
„Viskas yra gerai“.
„Mano Lietuva“.
13.50 Euromaxx.
14.20 Pasaulio irklavimo
čempionatas.
Finalai.
16.45 „Sporto galia.
Išsipildžiusios
svajonės. Pasaulinis vaikų futbolo
čempionatas“.
17.10 Stilius.
18.05 Istorijos detektyvai.
18.55 Daiktų istorijos.
19.40 „Dauntono abatija
5“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 „Šnipas, kuris mane
mylėjo“.
23.00 Prof. Vytautas
Landsbergis.
„Apmąstymai apie
M. K. Čiurlionį“. VII
tarptautinio M. K.
Čiurlionio muzikos
festivalio baigiamasis koncertas.
0.40 Dabar pasaulyje.

1.10 „Ryžtingoji Šarlin“.
2.55 „Gamtosaugos

idėjos“.
3.25 ...formatas. Poetas

Liutauras Degėsys.
3.45 ARTS21.
4.15 „Vaiva. Gyvenimas

už lango“.
5.05 Stilius.

TV1
6.45 „Akloji“.
7.15 „Pragaro katytė“.
8.10 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.10 „Tėvas Motiejus“.
10.35 „Būrėja“.
11.45 „Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson
receptai“.
12.15 „Akloji“.
13.45 „Mylėk savo sodą“.
14.45 „Nekviesta meilė
4“.
15.15 „Būrėja“.
15.45 „Širdele mano“.
17.45 „Akloji“.
18.50 „Būrėja“.
20.00 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“.
21.00 „Prancūziška
žmogžudystė.
Žmogžudystės
Grase“.
23.00 „Begėdis“.
1.15 „Apgavikai“.
3.10 „Nebylus liudijimas“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 Jokių kliūčių!
7.30 „Aliaskos geležin-

keliai“.
8.30 Sandėlių karai.
9.00 Nuo amato iki

verslo.
10.00 „Įspūdingiausios

atostogų vietos“.
10.30 Juokingiausi

Amerikos namų
vaizdeliai.
11.00 „Didieji senovės
statiniai“.
12.00 Jokių kliūčių!
13.00 „Didieji senovės
statiniai“.
14.00 „Išlikimas“.
15.00 Sandėlių karai.
15.30 TIESIOGIAI.
Pasaulio vyrų krepšinio čempionatas
2019. Ispanija–Tunisas.
17.30 Sandėlių karai.
18.00 Amerikos dievaitis.
20.00 Gero vakaro šou.
21.00 Žinios.
21.50 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 „Lūšnynų milijonierius“.
0.30 „Divergentė“.
2.55 „Nepriklausomybės
diena“.

„Monstrų ratai“, 19.30, LNK
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Eteris
Sekmadienis
, rugsėjo 1 d. Saulė teka 6.23, leidžiasi 20.14, dienos ilgumas
13.51. Jaunatis. Vardadieniai: Egidijus, Verena, Gytautas, Burvilė, Gytis.

pirmadienis
, rugsėjo 2 d. Saulė teka 6.25, leidžiasi 20.12, dienos ilgumas 13.47.
Jaunatis. Vardadieniai: Ingrida, Protenis, Vilgaudas, Steponas, Vilgaudė.

LRT Televizija

19.40 „Dauntono abatija

LRT Televizija

5“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Legendos.
22.00 Premjera. Gala
koncertas iš teatro
„La Scala“.
0.05 „Šnipas, kuris mane
mylėjo“.
2.05 „Pranciškonų
metai. Paskui
mažesnįjį brolį“.
2.55 Pasaulio irklavimo
čempionatas.
Finalai.
4.30 „Sporto galia.
Išsipildžiusios
svajonės. Pasaulinis vaikų futbolo
čempionatas“.
5.05 Vartotojų kontrolė.

6.00 Lietuvos Respu-

6.00 Lietuvos Respu-

6.30 „Elena iš Avaloro“.
7.00 „Bakuganas. Kovos

blikos himnas.
6.05 Nacionalinė ekspe-

dicija.
7.00 Šventadienio

mintys.
7.30 Premjera. „Du
ančiukai ir žąsinas“.
9.00 „Brolių Grimų
pasakos. Druskos
princesė“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 „Mėlynoji planeta
2. Pakrantės“.
12.55 „Žirafa. Susipažinkime iš arčiau“.
13.50 „Mis Marpl 5.
Palšas žirgas“.
15.28 Loterija „Keno
Loto“.
15.30 Žinios. Orai.
15.45 Premjera. „Džimas
Saga ir mašinistas
Lukas“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Šlagerių festivalis
„Palanga 2019“.
19.30 Savaitė.
20.25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
21.30 „Bloga mergaitė“.
22.30 Premjera. „Toks
gyvenimas!“.
0.25 „Ani Hol“.
2.00 „Mėlynoji planeta
2. Pakrantės“.
2.50 „Žirafa. Susipažinkime iš arčiau“.
3.45 Šventadienio
mintys.
4.10 Klausimėlis.lt.
4.25 „Mis Marpl 5.
Palšas žirgas“.

LNK
6.50 „Tomas ir Džeris“.
7.20 „Broliai meškinai.

Nuotykių ieškotojai“.
7.50 „Nickelodeon“
valanda. „Monstrai
prieš ateivius“.
8.15 „Riterių princesė
Nela“.
8.40 „Tomo ir Džerio
pasakos“.
9.10 „Ogis ir tarakonai“.
9.40 „Misija „Karvės““.
11.15 „Lesė“.
13.10 „Keistas penktadienis“.
15.05 „Artūras, svajonių
milijonierius“.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 PREMJERA. Šokio
revoliucija.
21.35 PREMJERA. „Tarp
mūsų, mergaičių“.
23.25 „Pinigų monstras“.
1.20 „Pinigų kalba“.
2.55 „Paskutinės
atostogos“.

TV3
6.15 Televitrina.

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

Plačiakelnis“.
9.00 „Simpsonai“.
9.30 Ūkio šefas.
10.00 Keliauk išmaniai.
10.25 Krepšinio namai.
Pasaulio vyrų krepšinio čempionato
apžvalga.
10.30 TIESIOGIAI.
Pasaulio vyrų krepšinio čempionatas
2019. Kanada–Australija. Rungtynių
pertraukoje –
Krepšinio namai.
12.25 Krepšinio namai.
12.30 „Seni vilkai“.
14.25 Krepšinio namai.
14.30 TIESIOGIAI.
Pasaulio vyrų krepšinio čempionatas
2019. Senegalas–
Lietuva. Rungtynių
pertraukoje –
Krepšinio namai.
16.25 Krepšinio namai.
16.30 „Havajai 5.0“.
17.25 Už Kaukazo.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Panelės Peregrinės ypatingų
vaikų namai“.
22.00 „Kartą Venecijoje“.
23.55 „Iksmenai. Apokalipsė“.
2.35 „Komando“.
4.10 „Rouzvudas“.

BTV
6.30 Galiūnai. Lietuvos

rinktinė – Europos
rinktinė.
7.30 „Muchtaro
sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
8.30 Tauro ragas.
9.00 „Geriau vėliau,
negu niekada“.
10.00 „Augintinių talentų
šou“.
10.30 „Deividas Atenboras. Kiaušinių
stebuklas“.
11.40 „Ekstremalūs
išbandymai“.
12.10 „Būk ekstremalas“ .
12.40 „Džeimis gamina
Italijoje“.
13.55 „Policijos akademija“.
14.55 „Ekstrasensų
mūšis“.
17.25 „Muchtaro
sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
18.25 „Pavojingi kaimynai“.
19.30 „Šuo“.
21.40 „Juodasis sąrašas“.
22.40 PREMJERA. „Sostų
karai“.
23.50 „Sapnų demonai“.

Dzūkijos TV
7.03 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 „Gluchariovas“.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 „Neprijaukinti“.
9.30 Grilio skanėstai.

10.00 Šiandien kimba.
11.00 „Laikykitės ten.

Pokalbiai“.
12.00 „Pagrindinis

įtariamasis“.
14.00 „Ragana“.
16.00 Žinios.
16.30 Krepšinio pasaulyje

su V. Mačiuliu.
17.00 Laikykitės ten. Po-

kalbiai. M. Starkus.
18.00 Žinios.
18.30 Vasara tiesiogiai su

D. Žeimyte.
19.00 Šauliai. Tėvynės

labui 2.
20.00 Žinios.
20.30 „Šviesoforas“.
21.30 Nusikaltimas ir

bausmė.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten.

Pokalbiai. J. Jankevičius.
0.05 „Inspektorius
Luisas“.
2.15 „Rojus“.
3.40 „Pagrindinis
įtariamasis“.
5.10 Nusikaltimas ir
bausmė.
5.50 „Pasaulio turgūs“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Kauno „Hanza

dienos 2019“.
6.45 Daiktų istorijos.
7.30 Kultūrų kryžkelė.

Vilniaus sąsiuvinis.
7.45 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
8.00 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
8.15 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas.
8.30 Mažesnieji broliai.
Pranciškonų kelias
Lietuvoje.
9.00 Vilniečiai. Antanas
Dilys.
9.30 Euromaxx.
10.00 „Nežinoma Čekijos
Lietuva. Prahos
lituanistų pasiekimai“.
10.30 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
11.00 7 Kauno dienos.
11.30 Linija, spalva,
forma.
12.00 Lietuva mūsų
lūpose.
12.30 „Pažinimo
džiaugsmas. Ar
gyvūnai geba
jausti?“.
13.00 Stop juosta.
13.30 Koncertuoja
„Antikvariniai Kašpirovskio dantys“.
14.25 „Saros muzika.
Šiuolaikinė klasika“.
14.40 Pasaulio irklavimo
čempionatas.
Finalai.
16.15 Šventadienio
mintys.
16.40 Mokslo sriuba.
17.05 Vartotojų kontrolė.
18.00 Kultūringai su
Nomeda.
18.45 „Istorijos perimetrai. Vasario 16-oji“.

TV1
7.05 „Akloji“.
7.35 „Pragaro katytė“.
8.35 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.35 „Tėvas Motiejus“.
10.55 Už vaikystę.
11.25 „Būrėja“.
12.00 „Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson
receptai“.
12.30 „Džinas Italijos
pakrantėje“.
13.00 „Laukiam svečių su
Reičele Alen“.
13.30 Sveikinimai.
15.45 „Širdele mano“.
17.45 „Akloji“.
18.50 „Būrėja“.
20.00 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“.
21.00 „Aš gyvas“.
22.45 „Atlygis“.
1.05 „Apgavikai“.
3.00 „Prancūziška
žmogžudystė.
Žmogžudystės
Grase“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 Jokių kliūčių!
7.30 „Išlikimas“.
8.30 Juokingiausi

Amerikos namų
vaizdeliai.
9.30 Vienam gale
kablys.
10.00 Sandėlių karai.
11.00 „Didieji senovės
statiniai“.
12.00 Jokių kliūčių!
13.00 „Didieji senovės
statiniai“.
14.00 „Išlikimas“.
15.00 TIESIOGIAI.
Pasaulio ralio
kroso čempionatas
Prancūzijoje.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 Amerikos dievaitis.
20.00 Gero vakaro šou.
21.00 Žinios.
22.00 Nakties TOP.
Vasara.
22.30 Pasaulio vyrų krepšinio čempionatas
2019. Senegalas–
Lietuva.
0.30 „Lūšnynų milijonierius“.
2.40 Dainų dvikova.

komanda“.
6.55 „Čipas ir Deilas

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,

skuba į pagalbą“.
7.25 „Kempiniukas

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

linė policija 8“.
11.10 „Komisaras
Reksas“.
12.00 Beatos virtuvė.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.40 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Vartotojų kontrolė.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 LRT forumas.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Premjera. „Vokietija
86“.
23.45 „Komisaras
Reksas“.
0.30 Klausimėlis.lt.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Savaitė.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo žinios.
4.10 „Vokietija 86“.
5.00 LRT radijo žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

LNK
6.05 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.30 „Tomas ir Džeris“.
8.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
9.50 „Mirtinas ginklas“.
10.50 „Kandisė Renuar“.
12.00 „Bjaurusis ančiukas
Niujorke“.
13.00 „Paskolinta meilė“.
14.00 „Našlaitės“.
15.00 „Svajoklė“.
16.00 Labas vakaras,
Lietuva.
17.30 PREMJERA.
„Baudžiauninkė“.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 NAUJAS SEZONAS.
KK2.
20.00 NAUJAS SEZONAS.
Nuo... Iki...
21.00 NAUJAS SEZONAS.
„Rimti reikalai 2“.
21.30 Žinios.
22.28 Telefoninė loterija
1634.
22.30 PREMJERA.
„Svetingi namai“.
0.30 „Juodasis sąrašas“.
1.25 „Pinigų monstras“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Keršytojų

Plačiakelnis“.
7.55 Ūkio šefas.
8.20 Maisto kelias.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Nuo meilės

nepabėgsi“.
12.00 „Svotai“.
13.00 „Pažadėtoji“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 NAUJAS SEZONAS.
TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 NAUJAS SEZONAS.
Namas.
20.30 „Kam ta meilė?“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 NAUJAS SEZONAS.
„Kobra 11“.
0.00 „Įrodytas nekaltumas“.
1.05 „Vaiduoklių ieškotojai“.
1.55 „Rouzvudas“.
2.45 „Imperija“.
3.35 „Įrodytas nekaltumas“.
4.25 „Naujakuriai“.
5.15 „Svotai“.

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

grupė“.
9.25 „Teisingumo
agentai“.
10.25 „Kobra 11“.
11.25 „Ekstrasensų
mūšis“.
13.50 „Pragaro virtuvė“.
14.50 „Kijevo operatyvinė
grupė“.
15.55 „Teisingumo
agentai“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „Mentalistas“.
19.30 „Akloji zona“.
20.30 „Kvailiai šėlsta“.
21.00 „Pagrobtas gyvenimas“.
23.10 „Pagirios Las
Vegase“.
1.15 „Juodasis sąrašas“.
2.00 „Sostų karai“.
2.50 „Akloji zona“.

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

su V. Mačiuliu.
7.00 Šiandien kimba.
8.00 „Ant bangos“.
9.00 Laikykitės ten su

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

Pokalbiai. A. Mamontovas.
12.10 „Bruto ir Neto“.
12.40 „Šviesoforas“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Mentų karai.
Odesa“.
15.00 Laikykitės ten su

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

lės-1“ čempionato
Belgijos apžvalga.
18.00 „Geroji naujiena“.
18.35 „Jūsų sveikatai“.
19.00 Žinios.
19:25 Orai.
19.25 „Tai – sportas“.
19.35 „Svečiuose pas
Marceliutę“.
20.00 Žinios.
20:20 Orai.
20.30 Reporteris.
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 „Bruto ir Neto“.
21.30 „Pamiršk mane“.
22.30 Reporteris.
23.20 Sportas.
23.25 Orai.
23.27 Rubrika „Verslo
genas“.
23.30 Dėmesio centre su
Edmundu Jakilaičiu.
0.00 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.
1.00 2019 m. „Formulės-1“ čempionato
Belgijos apžvalga.
2.05 „Šviesoforas“.
2.35 „Bruto ir Neto“.
3.00 „Pamiršk mane“.
3.40 Laikykitės ten.
Pokalbiai. A. Mamontovas.
4.30 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.
5.20 „Rojus“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Klaipėdos pilies

džiazo festivalis
2019. „Memeland“.
7.05 Mokslo sriuba.
7.30 „Detektyvė
Miretė“.
7.40 „Kaimynai piratai“.
7.55 „Šecherazada.
Nepapasakotos
istorijos“.
8.20 „Pažinimo
džiaugsmas. Ar
gyvūnai geba
jausti?“.
8.45 „Lietuvos mokslininkai. Kalbininkė
Danguolė Mikulėnienė“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Savaitė.
13.10 Istorijos detektyvai.
14.00 „Dauntono abatija
5“.
15.40 „Detektyvė
Miretė“.
15.50 „Kaimynai piratai“.
16.05 „Šecherazada.
Nepapasakotos
istorijos“.
16.30 Laba diena,
Lietuva.
18.00 Šventinis koncertas
Mokslo metų
pradžiai ir Laisvės
dienai „Dainuojame
Tėvynei ir laisvei“.
19.30 „Sigutė“.

19.55 Dainuoju Lietuvą.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Anarchija Žirmū-

nuose“.
23.00 „Pranciškonų

metai. Po žvaigždiniais skliautais“.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Klaipėdos pilies
džiazo festivalis
2019. „Karsu band“.
1.35 „Toks gyvenimas!“.
3.25 Prof. Vytautas
Landsbergis.
„Apmąstymai apie
M. K. Čiurlionį“.
4.50 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
5.05 Legendos.

TV1
7.00 „Tėvas Motiejus“.
8.05 „Meilės sparnai“.
10.05 „Mylėk savo sodą“.
11.10 „Akloji“.
11.45 „Būrėja“.
12.20 „Mokytojas“.
13.20 „Ponas Bynas“.
13.50 „Saugokis meš-

kinų“.
14.20 „Kas naujo, Skūbi

Dū?“.
14.45 „Zigis ir Ryklys“.
14.55 „Sugrįžimas į salą“.
16.00 „Svaragini. Amžina

draugystė“.
17.00 „Būk su manim“.
18.00 „Iš širdies į širdį“.
19.00 „Mokytojas“.
20.00 „Sugrįžimas į salą“.
21.00 „Suktukas“.
22.50 „Amžina meilė“.
0.45 „Senojo Tilto

paslaptis“.
2.35 „Aš gyvas“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Skorpionas“.
8.30 „Rezidentai“.
9.00 Sandėlių karai.
9.30 „Topmodeliai“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Univeras. Naujas

bendrikas“.
12.30 „Iš Los Andželo į

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

bendrikas“.
15.30 TIESIOGIAI.

Pasaulio vyrų
krepšinio čempionatas 2019. Puerto
Rikas–Ispanija.
17.30 „Univeras. Naujas
bendrikas“.
18.00 „Iš Los Andželo į
Vegasą“.
18.30 „Moderni šeima“.
19.00 „Gelbėtojai“.
20.00 „Rezidentai“.
20.30 Žinios.
21.00 Farai.
22.00 „Naša Raša“.
23.00 „Pjūklas“.
1.05 „Pėdsakai“.
1.50 „Svieto lygintojai“.
2.40 Dainų dvikova.
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Eteris
Antradienis
, rugsėjo 3 d. Saulė teka 6.27, leidžiasi 20.10, dienos ilgumas 13.43.
Jaunatis. Vardadieniai: Ingrida, Protenis, Vilgaudas, Steponas, Vilgaudė.

Trečiadienis
, rugsėjo 4 d. Saulė teka 6.29, leidžiasi 20.07, dienos ilgumas 13.38.
Jaunatis. Vardadieniai: Ida, Rozalija, Girstautas, Germantė, Rožė, Germina.

LRT Televizija

LRT Televizija

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,

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

linė policija 8“.
11.10 „Komisaras
Reksas“.
12.00 Stilius.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 „Keno Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.40 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 (Ne)emigrantai.
20.25 „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nacionalinė
ekspedicija.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Premjera. „Užverbuotas“.
23.45 „Komisaras
Reksas“.
0.30 Klausimėlis.lt.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 (Ne)emigrantai.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo žinios.
4.10 „Užverbuotas“.
5.00 LRT radijo žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

LNK
6.05 „Mano gyvenimo

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

reindžeris“.
9.50 „Mirtinas ginklas“.
10.50 „Kandisė Renuar“.
12.00 „Bjaurusis ančiukas

Niujorke“.
13.00 „Paskolinta meilė“.
14.00 „Našlaitės“.
15.00 „Svajoklė“.
16.00 Labas vakaras,
Lietuva.
17.30 „Baudžiauninkė“.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 PREMJERA. „Galiu
rytoj“.
21.00 „Rimti reikalai 2“.
21.30 Žinios.
22.30 PREMJERA.
„Išžudyti visus“.
0.25 „Juodasis sąrašas“.
1.20 „Svetingi namai“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Keršytojų

komanda“.
6.55 „Čipas ir Deilas
skuba į pagalbą“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.55 Namas.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 Pasaulio vyrų krep-

šinio čempionato
apžvalga.
10.30 TIESIOGIAI.
Pasaulio vyrų krepšinio čempionatas
2019. Australija–
Senegalas.
12.30 „Pažadėtoji“.
14.25 Krepšinio namai.
14.30 TIESIOGIAI.
Pasaulio vyrų krepšinio čempionatas
2019. Lietuva–Kanada. Rungtynių
pertraukoje –
Krepšinio namai.
16.25 Krepšinio namai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Prieš srovę.
20.30 „Kam ta meilė?“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 PREMJERA.
„Juodas vanduo“.
0.10 „Įrodytas nekaltumas“.
1.10 „Vaiduoklių ieškotojai“.
2.00 „Rouzvudas“.
2.50 „Imperija“.
3.40 „Įrodytas nekaltumas“.
4.25 „Naujakuriai“.
5.15 „Rouzvudas“.

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

grupė“.
9.10 „Teisingumo
agentai“.
10.10 „Kobra 11“.
11.10 „Ekstrasensų
mūšis“.
13.50 „Pragaro virtuvė“.
14.50 „Kijevo operatyvinė
grupė“.
15.55 „Teisingumo
agentai“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „Mentalistas“.
19.30 „Akloji zona“.
20.30 „Kvailiai šėlsta“.
21.00 „Niekada nepasiduok 3“.
23.00 „Pagrobtas gyvenimas“.
1.05 „Akloji zona“.

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

Andriumi Tapinu.
10.00 „Rojus“.
11.05 Laikykitės ten. Pokalbiai. M. Starkus.
12.10 „Bruto ir Neto“.
12.40 „Šviesoforas“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Mentų karai.
Odesa“.
15.00 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Mentalistas“.
18.00 „Geroji naujiena“.
18.35 „Tai – sportas“.

19.00 Žinios.
19.30 „Laisvės keliu“.
20.00 Žinios.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
21.00 „Bruto ir Neto“.
21.30 „Pamiršk mane“.
22.30 Reporteris.
23.20 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Dėmesio centre su

Edmundu Jakilaičiu.
0.00 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.
1.00 „Mentalistas“.
2.05 „Šviesoforas“.
2.35 „Bruto ir Neto“.
3.00 „Pamiršk mane“.
3.40 Laikykitės ten. Pokalbiai. M. Starkus.
4.30 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.
5.20 „Rojus“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Klaipėdos pilies

džiazo festivalis
2019. „Karsu band“.
6.55 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo kodas. Šv.
arkangelo Mykolo
(Įgulos) bažnyčia.
7.05 Linija, spalva,
forma.
7.30 „Detektyvė
Miretė“.
7.40 „Kaimynai piratai“.
7.55 „Šecherazada.
Nepapasakotos
istorijos“.
8.20 „Nežinoma Čekijos
Lietuva. Prahos
lituanistų pasiekimai“.
8.45 „Lietuvos mokslininkai. Istorikas
Antanas Tyla“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Legendos.
13.10 Šventinis koncertas
Mokslo metų
pradžiai ir Laisvės
dienai „Dainuojame
Tėvynei ir laisvei“.
14.40 „Sigutė“.
15.10 „Saros muzika.
Šiuolaikinė klasika“.
15.25 ...formatas. Poetė
Daiva Čepkauskaitė.
15.40 „Detektyvė
Miretė“.
15.50 „Kaimynai piratai“.
16.05 „Šecherazada.
Nepapasakotos
istorijos“.
16.30 Laba diena,
Lietuva.
18.00 Mokslo ekspresas.
18.15 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi 3“.
19.05 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo kodas. Šv.
arkangelo Mykolo
(Įgulos) bažnyčia.
19.15 „Leninas. Žlugęs
mitas“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.

21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Kalnų istorijos.

Gyvenimo svajonė“.
23.00 „Paliekant Neverlandą“.
1.00 DW naujienos rusų
kalba.
1.15 Dabar pasaulyje.
1.45 Klaipėdos pilies
džiazo festivalis
2019. „Karsu band“.
2.30 „Anarchija Žirmūnuose“.
4.00 Kauno „Hanza
dienos 2019“.
4.45 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo kodas. Šv.
arkangelo Mykolo
(Įgulos) bažnyčia.
4.55 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
5.10 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi 3“.

TV1
7.00 „Tėvas Motiejus“.
8.05 „Meilės sparnai“.
10.05 „Akloji“.
11.10 „Būrėja“.
12.20 „Mokytojas“.
13.20 „Ponas Bynas“.
13.50 „Saugokis meš-

kinų“.
14.20 „Kas naujo, Skūbi

Dū?“.
14.45 „Zigis ir Ryklys“.
14.55 „Sugrįžimas į salą“.
16.00 „Svaragini. Amžina

draugystė“.
17.30 „Būk su manim“.
18.00 „Iš širdies į širdį“.
19.00 „Mokytojas“.
20.00 „Sugrįžimas į salą“.
21.00 „Midsomerio

žmogžudystės VIII.
Mirtis per regatą“.
23.00 „Amžina meilė“.
0.55 „Senojo Tilto
paslaptis“.
2.45 „Suktukas“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „Topmodeliai“.
7.30 „Simpsonai“.
8.30 „Rezidentai“.
9.00 Nuo amato iki

verslo.
9.30 „Topmodeliai“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Univeras. Naujas
bendrikas“.
12.30 „Iš Los Andželo į
Vegasą“.
13.00 „Moderni šeima“.
13.30 „Gelbėtojai“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Skorpionas“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Univeras. Naujas
bendrikas“.
18.00 Pasaulio vyrų krepšinio čempionato
apžvalga.
18.30 Pasaulio vyrų krepšinio čempionatas
2019. Lietuva–Kanada.
20.30 Žinios.
21.00 „Mechanikas“.
22.50 „Transporteris“.
23.50 „Pėdsakai“.
0.30 „Svieto lygintojai“.
1.20 Dainų dvikova.

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,

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

linė policija 1“.
11.10 „Komisaras
Reksas“.
12.00 Vartotojų
kontrolė.
13.00 Klauskite
daktaro.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.40 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite
daktaro.
19.30 Gyvenimo
spalvos.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Ypatingas
būrys.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Premjera. „Dingę
be žinios 1“.
23.45 „Komisaras
Reksas“.
0.30 „Bloga mergaitė“.
1.00 LRT radijo
žinios.
1.05 Stilius.
2.00 LRT radijo
žinios.
2.05 Klauskite
daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo
žinios.
4.10 „Dingę be žinios 1“.
5.00 LRT radijo
žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

LNK
6.05 „Mano gyvenimo

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

reindžeris“.
9.50 „Mirtinas ginklas“.
10.50 „Kandisė Renuar“.
12.00 „Bjaurusis ančiukas

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

Lietuva.
17.30 „Baudžiauninkė“.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 PREMJERA.

Šiandien. Po metų.
21.00 „Rimti reikalai 2“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 „2.22“.

0.25 „Antrininkas“.
1.30 „Išžudyti visus“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Keršytojų

komanda“.
6.55 „Čipas ir Deilas

skuba į pagalbą“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.55 Prieš srovę.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Nuo meilės
nepabėgsi“.
12.00 „Svotai“.
13.00 „Pažadėtoji“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 NAUJAS SEZONAS.
Gero vakaro šou.
20.30 „Kam ta meilė?“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Keleiviai“.
22.25 „Vikinglotto“.
23.55 „Įrodytas nekaltumas“.
0.55 „Vaiduoklių ieškotojai“.
1.45 „Rouzvudas“.
2.35 „Imperija“.
3.25 „Įrodytas nekaltumas“.
4.15 „Naujakuriai“.
5.05 „Svotai“.

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

grupė“.
9.30 „Teisingumo
agentai“.
10.30 „Kobra 11“.
11.30 „Ekstrasensų
mūšis“.
13.50 „Pragaro virtuvė“.
14.50 „Kijevo operatyvinė
grupė“.
15.55 „Teisingumo
agentai“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „Mentalistas“.
19.30 „Akloji zona“.
20.30 „Kvailiai šėlsta“.
21.00 „Išlaipinimo zona“.
23.00 „Niekada nepasiduok 3“.
1.00 „Akloji zona“.

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

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

Odesa“.
15.00 Laikykitės ten su

Andriumi Tapinu.
16.00 Reporteris.
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 „Mentalistas“.
18.00 „Geroji naujiena“.
18.35 „Svečiuose pas

Marceliutę“.
19.00 Žinios.
19.15 Orai.
19.20 „Pozicija“.
20.00 Žinios.
20.25 Orai.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.58 Orai.
21.00 „Bruto ir Neto“.
21.30 „Pamiršk mane“.
22.30 Reporteris.
23.20 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Dėmesio centre su
Edmundu Jakilaičiu.
0.00 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.
1.00 „Mentalistas“.
2.05 „Šviesoforas“.
2.35 „Bruto ir Neto“.
3.00 „Pamiršk mane“.
3.40 „Karo merginos“.
4.30 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.
5.20 „Rojus“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

dinimas“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Šaltis liepą“.
23.15 „Veiksmas ir

bausmė“.
0.45 DW naujienos rusų

kalba.
1.00 Dabar pasaulyje.
1.30 Klaipėdos pilies

džiazo festivalis
2019. Tom Ibarra
Band (Prancūzija).
2.30 „Kalnų istorijos.
Gyvenimo svajonė“.
4.00 Koncertuoja
„Antikvariniai Kašpirovskio dantys“.
4.55 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
5.10 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi 3“.

TV1
7.00 „Tėvas Motiejus“.
8.05 „Meilės sparnai“.
10.05 „Akloji“.
11.10 „Būrėja“.
12.20 „Mokytojas“.
13.20 „Ponas Bynas“.
13.50 „Saugokis meš-

kinų“.
14.20 „Kas naujo, Skūbi

blikos himnas.
6.05 Klaipėdos pilies

džiazo festivalis
2019. „Karsu band“.
6.45 ...formatas. Poetė
Daiva Čepkauskaitė.
7.00 Lietuva mūsų
lūpose.
7.30 „Detektyvė
Miretė“.
7.40 „Kaimynai piratai“.
7.55 „Šecherazada.
Nepapasakotos
istorijos“.
8.15 Pradėk nuo savęs.
8.45 „Lietuvos mokslininkai. Biochemikas
Mindaugas
Zaremba“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Aš – laidos vedėjas.
13.10 Kultūringai su
Nomeda.
14.00 Pradėk nuo savęs.
14.30 „Leninas. Žlugęs
mitas“.
15.25 ...formatas. Poetas
Mindaugas Nastaravičius.
15.40 „Detektyvė Miretė“.
15.50 „Kaimynai piratai“.
16.05 „Šecherazada.
Nepapasakotos
istorijos“.
16.30 Laba diena,
Lietuva.
18.00 Mokslo ekspresas.
18.15 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi 3“.
19.10 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo
kodas. Šv. Mikalojaus (Benediktinių)
bažnyčia.
19.15 „Anapus Žemės.
Kosmoso apgyven-

Dū?“.
14.45 „Zigis ir Ryklys“.
14.55 „Sugrįžimas į salą“.
16.00 „Svaragini. Amžina

draugystė“.
17.00 „Būk su manim“.
18.00 „Iš širdies į širdį“.
19.00 „Mokytojas“.
20.00 „Sugrįžimas į salą“.
21.00 „Midsomerio

žmogžudystės
VIII. Lemtingoji
orchidėja“.
23.00 „Amžina meilė“.
0.55 „Senojo Tilto
paslaptis“.
2.40 „Midsomerio
žmogžudystės VIII.
Mirtis per regatą“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „Topmodeliai“.
7.30 „Simpsonai“.
8.30 „Rezidentai“.
9.00 Statybų gidas.
9.30 „Topmodeliai“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Univeras. Naujas

bendrikas“.
12.30 „Skorpionas“.
13.30 „CSI kriminalistai“.
14.30 TIESIOGIAI.

Pasaulio vyrų krepšinio čempionatas
2019. Italija–Serbija.
16.30 „Univeras. Naujas
bendrikas“.
18.00 „Moderni šeima“.
19.00 „Gelbėtojai“.
20.00 „Rezidentai“.
20.30 Žinios.
20.58 Orai.
21.00 PREMJERA.
„Kikboksininkas.
Atpildas“.
23.25 „Transporteris“.
0.30 „Pėdsakai“.
1.20 „Svieto lygintojai“.
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ĮMONĖ SUPERKA
KARVES, BULIUS ir TELYČIAS
AB „Krekenavos agrofirma“
supirkimo kainomis.
Sveria vietoje. Moka 6 ir 21 proc. PVM.
Pasiima savo transportu. Atsiskaito iš karto.

Tel.: 8 685 86131, 8 698 28063.

Norgaudas Pilvinis atlieka
geodezinius (kadastrinius)
matavimus
Tel. 8 680 83000.

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

„Sūduvos galvijai“

MALKOS, MALKOS,
MALKOS,

pagal pageidavimus:
skaldytos, pjautos, rąstais,
beržinės, alksninės,
pušinės, drebulinės,
ąžuolinės,
eglinės, atraižos.
Vežame mažais kiekiais.

Tel. 8 657 88458.

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

Rulonavimas. Šienainio
gamyba.

Tel. 8 688 80688.

brangiai perka.

karves, jaučius, telyčias.
Tvarko subsidijas.
Atsiskaito iš karto.
Moka 6–21 proc.
Sveria, pasiima.

PA RD UODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

namų valdos
•sklypus:
•Gretimus
0,27 ha ir 0,46 ha,

Panarvės k. Kainos: 2 200 Eur,
3 000 Eur. Šalia – 1,23 ha ir
1,06 ha žemės ūkio paskirties
sklypus. Kaina – po 4 200
Eur. Visi sklypai tinkami namų
statybai. Arti Lazdijų miestas
bei miškas.
Tel. 8 679 08011.

••
sklypą Jūratės g. 10,
•Alytus
•Žemės
(12 a, namų valda, puiki
Puikų didelį sklypą statybai
Lazdijuose. Tel. 8 686 70841.

vieta, geri kaimynai, ~1 km iki
PC „Senukai“, arti mokyklos
bei darželiai, sklypo dokumentai tvarkingi, neįkeistas, miesto
komunikacijos (išskyrus
dujas), gatvė įtraukta į miesto
plėtros projektą), kaina 1 000
Eur/a, galima derėtis.
Tel. 8 677 78572.

••

Žemės sklypą Lazdijų r.,
šalia ežero.
Tel. 8 686 70841.

••

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

••
(2 aukštas,
•34,14
•1 k.kv.butąm, Simne
su daline buitine

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

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

technika, nauji langai, šarvuotosios durys, nauja santechnika) kartu su kolektyviniu sodu
(6 a). Tel. 8 601 93000.

Baldų papildymas!
Virtuvės komplektai, sofos,
lovos, kampai, spintelės,
lentynos, komodos, kėdės,
prieškambario baldai, šaldytuvai, šaldikliai, žoliapjovės, trimeriai. Nemokamas
atvežimas.

••

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

Ulonų g. 16, Alytus
(„Dainava“)
Tel. 8 683 76442

••

Namą Vytauto g. 41, Lazdijai (15 a namų valda) ir 15 a
sklypą Sodų g.
Tel. 8 672 05028.

Lazdijuose arba kei- ••2 k. butą Vartuose, Krosnos
•čiu•Sodybą
į 2 k. butą I arba II aukšte.
sen., kaina sutartinė.
Tel. 8 670 61649.

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

••

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

sklypą namo
•statybai
•ŽemėsLazdijų
mieste (30 a,

gražioje vietoje, prie miško ir
vandens telkinio, atlikti geodeziniai matavimai, visos miesto
komunikacijos), kaina 20 000
Eur.
Tel. 8 686 70841.

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

sklypą Nemajūnų k.
•(80•Žemės
a, žemės ūkio paskirtis, su

tvenkiniu ir nedideliu statiniu),
kaina 6 000 Eur.
Tel. 8 686 70841.

••

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

namą Mikniš•kių•Gyvenamąjį
k., Šeštokų sen. (87 kv. m,

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

Medinį gyvenamąjį namą
•su•mediniu
priestatu Kalnų g.,

Lazdijai (4,65 a žemės sklypas,
elektra, vanduo).
Tel. 8 690 29090.

Tel. 8 603 20920.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

„VW Passat“ (1996 m., 1,9 l,
•66•kW,
su galiojančia TA), kaina 300 Eur. Tel. 8 609 45026.

Zafira“ (važiuojan•tis).•„Opel
Tel. 8 606 57346.
Megane Scenic“
•(2003
•„Renault
m., 1,8 l, benzinas, labai

geros būklės), kaina sutartinė.
Dvivietį namelį ant ratų (iš Anglijos, labai geros būklės, 1990
m.), kaina sutartinė.
Tel. 8 623 23430.
(2007 m., 2 l,
•benzinas,
•BMW 318
95 kW, TA iki 2021

m., sidabrinės spalvos, lengvojo lydinio ratlankiai, žieminės
padangos su ratlankiais, geros
būklės), kaina 4 100 Eur.
Tel. 8 689 99160.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

bulvių kasamąją,
•mėšlo
•Lenkišką
kratytuvą, miško prie-

kabą „Palms 410“ ir 1,5 kub. m
metalinę talpyklą.
Tel. 8 686 70818.

GYVULIAI

avis.
•Tel.•Ėringas
8 642 07624.
(apie 200 kg), kaina
•1,40•Kaiulę
Eur/kg. Tel. 8 675 73103.
veislės šių
•metų
•Cholmohorų
žąsis (grynaveislės, galima pamatyti tėvus).
Tel. 8 686 45188.

AUGALAI

Įvairius valytus grūdus, kai•na•160
Eur/t. Tel. 8 698 50782,
Leipalingio k.

„Vineta“ veislės
•bulves.
•Šviežias
Pristatome į namus.
Tel. 8 614 80988.

PARDUODA

beržines ir juodalksnio
malkas.
Atvežame.
Užsakymai priimami

8 688 80175.
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Nors mes ir ne vaistininkai, bet galime Jums numalšinti galvos skausmą dėl artėjančių mokslo metų. Jei
Jūsų namuose gyvena darželinukas, pirmokėlis ar šiek tiek paaugęs padauža, kuriam reikia į kuprinę sudėti
dešimtis itin svarbių dalykų mokslo metams, mes Jums mielai padėsime. Turime visko, ko reikia mažiesiems
moksliukams – nuo trintuko iki pieštukų ir rašiklių.
Kviečiame užsukti į Lazdijuose, Seinų g. 12, esantį knygyną, kuriame galėsite išsirinkti prekes, reikalingas
mokyklai, užsisakyti pratybas, išsirinkti taip nenorimas skaityti knygas. Turime pasiūlyti kai ką daugiau ne tik
moksleiviams: galime pagaminti spaudus, užpildyti spausdintuvo kasetes, atlikti kitus spausdinimo ar pjovimo
darbus, galbūt ir sau išsirinksite ką paskaityti. Nežinote, ką dovanoti? Galėsite įsigyti dovanų kuponus Jūsų
pasirinktai sumai.
O jei neturite laiko vaikščioti po parduotuves, parašykite mums elektroniniu paštu savo pageidavimus ir mes
Jums viską pristatysime į namus.

15

35 / 2019 08 29 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt Dzūkų žinios

Asmeniniai skelbimai nemokamai !!!

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

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

parduoda
Augalai

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

rulonais.
•Tel.•Šiaudus
8 600 15976.
TRANSPORTO PRIEMONĖS
Vasiukonio gėlininkystės ••Lengvąjį automobilį arba
•ūkis•G.prekiauja
našlaitėmis.
mikroautobusą, pagamintą
Tel. 8 626 02129, Staidarų g. 8,
Staidarų k., Lazdijų r.

••

KITI

Televizorių „Orion“ Color
2051 Stereo (japonų modelis,
pagamintas pagal vokiečių
užsakymą), kaina 6 Eur.
Tel. 8 612 41428.

nuo 1985 m. Gali būti techniškai netvarkingas, daužtas,
nevažiuojantis. Siūlyti įvairius
variantus. Tel. 8 687 89742.

••

Superkame visų markių
automobilius, kemperius. Gali
būti nevažiuojantys ar po autoįvykio bei parvežti iš Anglijos.
Pasiimame patys, sutvarkome
reikalingus dokumentus, atsiskaitome iš karto. Dirbame ir
savaitgaliais. Tel. 8 636 60454.

dydžių akmenis.
•Tel.•Įvairių
8 605 70200.
įvairiais gėlių
supirki•sodinukais,
•Prekiaujame
•mas•Automobilių
skaldele kapams,
(visų markių). Gali būti
fasuota akmens anglimi ir
baltarusiškų durpių briketais.
Atvežame. UAB „Martas“,
Gėlyno g. 17, Lazdijai.
Tel.: 8 652 51721,
(8 318) 51721.

nevažiuojantys, be techninės
apžiūros, po autoįvykio. Atsiskaitome vietoje, pasiimame,
sutvarkome dokumentus.
Dirbame ir savaitgaliais.
Tel. 8 686 94982.

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

Siūlome darbą vairuoto•jui•autotraukiniu
(120 kv. m,

maršrutas Lietuva-LenkijaLietuva, atlyginimas nuo 1200
Eur, mokamas 2 kartus per
mėnesį, savaitgaliui grįžtame į
namus; reikalavimai: vairuotojo
pažymėjimas, CE kategorija,
skaitmeninė vairuotojo kortelė,
profesinės kompetencijos pažymėjimas „95 kodas“, atsakingumas, noras dirbti, be žalingų
įpročių). Tel. 8 647 74685.

N UOMA
SIŪLO

•(miegamajame
•Išnuomoju Druskininkuose
rajone) pilnai

įrengtą maisto prekių parduotuvę (65 kv. m, su įranga arba
be įrangos). Galima kita veikla.
Tel. 8 612 12197.

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

6 ir 21 proc. Sveria elektroninėmis svarstyklėmis.
Tel. 8 646 81037.

butą Lazautomatines
•dijuose.
•Išsinuomočiau
•skalbimo
•Taisomemašinas.
Mokėsiu iki 100 Eur/
Atvykstame
mėn. už nuomą.
Tel. 8 603 30577.

į namus.
Tel. 8 615 73404.

PA Ž INT YS

ieško rimtos
•bendraamžės
•53 m. vyrasgyvenimo
draugės.
Tel. 8 629 64511.

D OVA NOJA

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

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

gamybines-san- ••4 vištas. Tel. 8 662 39070.
dažau bei galiu
•dėliavimo
•Išnuomoju
•dirbti
•Glaistau,
patalpas Radvilų g.,
kitus statybinius
Veisiejuose.
Tel. 8 698 78040.

••

Nebrangiai išnuomojamos
patalpos Alytaus miesto centre
(pusrūsyje, 70 ir 100 kv. m).
Tel. 8 698 78040.

radiatorius.
GYVULIAI
•Tel.•Ketinius
8 614 56206.
Brangiai – pienu girdomus
•
•
Palečių
vežimėlį,
suvirinimo
buliukus
ir telyčaites (2–8
maišyklę.
•aparatus.
•
•Tel.•Betono
8 614 56206.
sav., nuo 50 iki 90 kg). Moka
Tel. 8 698 78040.

Informuojame, kad 2019-09-09 12.00 val.
bus atliekami kadastriniai matavimai A. J. P.
priklausančio žemės sklypo (kad. skl. Nr.
5905/0005:20), esančio Vieštartų k., Lazdijų
sen. Kviečiame atvykti gretimo sklypo (kad.
skl. Nr. 5905/0005:182) mirusio savininko
J. S. turto paveldėtojus.
2019-09-09 13.00 val. bus atliekami kadastriniai matavimai L. Č.
priklausančio žemės sklypo (kad. skl. Nr. 5913/0001:35). Taip pat
bus atliekami L. O. S. ir S. J. priklausančio žemės sklypo (kad.
skl. Nr. 5913/0001:12), esančių Mankūnėlių k., Noragėlių sen.,
kadastriniai matavimai. Kviečiame atvykti gretimo sklypo (kad. skl.
Nr. 5913/0001:11) mirusio savininko V. B. turto paveldėtojus.
Matavimus atliks UAB „Geodala“
matininkė Erika Petruškevičiūtė.
Tel. 8 685 08308.
Vasario 16-osios g. 6-4, 44250 Kaunas. El. p. info@geodala.lt.

IEŠKO

PA S LAU G O S

darbus.
Tel. 8 622 60230.

krosnis,
•duonkepius,
•Statau, remontuoju
židinius.
ir kokybiškai
•dažau
•Nebrangiai
namus, fasadus, tvoras.
Tel. 8 646 20409.
Kokybė garantuota.
Statau,
remontuoju
krosnis,
Tel. 8 609 15652.
•duonkepius,
•
židinius.
Tel. 8 646 20409.
dėjimas kapinėse.
•Kapaviečių
•Trinkeliųužpylimas
skaldele
Karštuoju
būdu
restauruo(AKMENUKAIS).
•jame• vonias. Dengiame impor- Tel. 8 682 31375.
tinėmis medžiagomis. Spalvų
įvairovė, garantija. Darbo patir- ••Rulonavimas. Šienainio
gamyba.
tis 27 metai.

••
Išsinuomočiau žemės ūkio
•
•
paskirties
žemės. Gali būti
Įmonė
tiesiogiai
–
galvijus
•
•
PARDUODU
malkas.
aukščiausiomis
ŽŪKB
„Krekeapleista.
Apleistą
žemę sutvar- Tel.: 8 617 78494, 8 636 79331. Tel. 8 688 80688.
•Tel.• 8 680 83000.
navos mėsa“ kainomis. Moka
kyčiau.
UAB „Staigūs sprendimai“
Gaminame duris namams,
iš karto. Tel. 8 613 79515.
Tel. 8 680 77728.
•
•
•
•
Pigiai
labradorito
akmens
autoservisas.
Važiuoklės
remonūkiniams
pastatams, laiptus ir
•plokštes
• iš Ukrainos Lazdi- ••Perku veršelį arba telyčią ••Jauna šeima išsinuomotų tas, virinimo darbai, padangų kitus gaminius.
Kokybę garannuo 6 mėn. iki 3 metų tolimes- būstą Lazdijuose.
juose. Tel. (8 318) 52156 (po
montavimas ir balansavimas,
tuojame.
Naudotą žoliapjovę.
Tel. 8 688 11982.

darbo valandų ir savaitgaliais).

PER K A
NEKILNOJAMASIS TURTAS

•Tel.•Žemę.
8 688 80688.
ūkio paskirties
•žemę.
•Žemės
Tel.: 8 615 94920,
8 614 56206.

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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

niam auginimui. Taip pat pienines melžiamas karves arba
visą bandą. Tel. 8 625 93679.

KITI

būstą.
•Pageidautina
•Išsinuomočiau
Veisiejų seniūnijoje.
Tel. 8 620 46498.

pianiną.
•Tel.•Naudotą
8 659 60507.
išsinuomočiau
•žemės
•Brangiai
Krosnos, Šeštokų sen.
laužo supirkimas:
Tel. 8 688 80688.
•juodojo
•Metalometalo
laužas – 160–
180 Eur/t, skarda – 110–140
••Išsinuomočiau žemės
Eur/t. Didesnį kiekį pasiimame Šventežerio sen. Laiku moku
patys. Ežero g. 39, Lazdijai.
Svėrimo paslaugos iki 60 t.
Darbo laikas I–IV 8.00–16.30
val., V 8.00–16.00 val., VI
8.00–12.00. Tel. 8 698 30902.

DAR BA S

ir MTZ
SIŪLO
•traktorių.
•4–6 tonųTel.priekabas
8 645 93659.
Garantuotas darbas namų
•
•
Bet
kokią
žemės
ūkio
techtvarkytojoms
(-ams) Anglijoje.
•niką.• Perku traktorių, priekabą, Anglų kalba nebūtina.
Uždarbis
sunkvežimį ir jų padargus. Gali
būti neveikianti, su defektais.
Tel. 8 680 77728.

Tel. 8 673 24549.

1500–2000 Eur/mėn. Be žalingų įpročių. Tel. 8 672 41083,
www.superdarbas.com

sutartą nuomos mokestį.
Tel. 8 671 50589.

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.

žemės ūkio mašinų, sunkvežimių
padangų montavimas ir remontas, tepalų prekyba, keitimas,
įvairios žemės ūkio paslaugos,
prekyba naudota žemės ūkio
technika. Alytaus g., Krosna.
Tel.: 8 620 68034, 8 614 15051.

Tel. 8 686 71689.

IR
•PASTERIZAVIMAS.
•SULČIŲ SPAUDIMAS
Kalnų g.

4, Lazdijai. Dirbame kasdien
9.00–19.00 val.
Tel. 8 614 02546.
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KNYGYNĖLIS, Seinų g. 12, Lazdijai
Tel.: 8 646 71 901, (8 318) 53 085, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt
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Dėmesio!
Kalvarijoje organizuojami
mokymai:
traktorininkų TR1, TR2, SZ kategorijų
mokymo kursai;
vairuotojų A, B, BE, C, CE kategorijų mokymo kursai.
Keičiami seno pavyzdžio
traktorininkų pažymėjimai į naujus.
Kviečiame registruotis į
vairavimo kursus

TVENKINIŲ KASIMAS
• Konsultuojame.
• Vežame smėlį,
žvyrą, juodžemį.

Tel. 8 602 21748.

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

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

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

A. Kašalyno PĮ teikia

gyvulių
sėklinimo
paslaugas. ..
Tel.: 8 698 50235,
(8 318) 45988.

SUPERKA visų modelių

AUTOMOBILIUS, mikroautobusus,
sunkvežimius, tinkamus eksploatuoti ir
su defektais, jų kėbulus. Išrašome sunaikinimo
(utilizacijos) dokumentus.

Tel.: 8 684 26629,
8 640 23333.

PERKA žemę.
Tel. 8 688 80688.
Firma brangiai perka
veršelius ir didelius
mėsinius galvijus.
Moka 6 ir 21 proc..

Tel. 8 634 23551.
ose

alp
pat

e
jos
• Topografiniai ir
geodeziniai matavimai,
• žemės sklypų
formavimo ir
pertvarkymo projektai,
• detaliųjų planų rengimas

Nau

Naujoji g. 56, Alytus
Tel. : 8 678 41222,
8 655 26922

El. p. : geodezinis@gmail. com,
info@ntkarolis. lt,
www. ntkarolis. lt

Tel. 8 650 54363.

PERKAME
MIŠKĄ

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.
Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

Perkame mišką

• 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

VANTOS

UAB „Rividė“
.
BRANGIAI PERKAME ĮVAIRIUS
parduoda ir pristato:
Įvairioms pirtims.
ARKLIUS, JAUČIUS,
Įvairiems. vanojimams.
TELYČIAS,
KARVES
• Plautas aukščiausios
rūDidesnį kiekį galiu atvežti.
šies akmens anglis (palaidos
Tel. 8 625 93 679
Kviečiu susipažinti su
arba fasuota po 25 kg).
lietuviškos pirties
• Granulines akmens anglis
tradicijomis
ir ritualais.
(po 1 t, po 25 kg).
• Medžio briketus.
• Durpių briketus didmaišiuose po 500 kg.
• Medžio granules (sertifikuotos).

PERKAME
didžiausiomis kainomis
MIŠKĄ
Lietuvoje.

Tel. 8 652 71212.

ir apvaliąją
Mokame avansus.
medieną su žeme
Atsiskaitomearba
iškarto.
išsikirsti.

Tel. 8 633 59539.

BRANGIAI PERKAME ĮVAIRIUS

ARKLIUS, JAUČIUS,
TELYČIAS, KARVES.
Tel. 8 625 93 679

Atliekame
sanitarinius kirtimus
Tel. 8 605bei
44445
retinimus. Konsultuojame.

Perka mišką
su žeme ir iškirsti .
Darome miškotvarkos
projektus
Teikiame miškovežio
paslaugas..

UAB „VYTKERTA“,
Varpilės g. 4,
Senoji Varėna
Tel.: 8 610 31732, 8 623 16745,
el. p. vytkerta@gmail.com

VERŠELIŲ
Veršelių
SUPIRKIMAS.
supirkimas.
Tel. 8 684 95050.

Tel. 8 680 81777

PERKAME
MIŠKĄ.

su žeme
ir iškirsti.
Tel. 8 682 61641
www.SuperkaMišką.lt

UAB „Galvijų eksportas“
Ilgastrėliu ekskavatoriumi pigiai, greitai ir kokybiškai

kasame, valome ir giliname
tvenkinius. Formuojame šlaitą,
išlyginame žemes. Patariame dėl
kasimo darbų.

perka pienu girdomus
veršelius.
Moka 6 ir 21 proc.

Tel. 8 612 34503.

Tel. GALVIJŲ
8 684 95050.

SUPIRKIMAS.
Tel.: 8 682 49384,
8 686 98223.

Tel. 8 652 50282.

• Stacionarių ir nešiojamųjų kompiuterių
remontas
•
Kompiuterių
tvarkymas

programinės

įrangos

• Navigacijų naujinimas
• Kompiuterinių tinklų projektavimas ir
tvarkymas
• Vaizdo stebėjimo sistemų diegimas
• Įmonių ir organizacijų kompiuterinės
technikos priežiūra
• Kompiuterių ir projektorių nuoma

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

Leidėjas UAB „Dzūkų žinios“
Nepriklausomybės a. 4, Lazdijai
Tiražas 3000 vnt..
Redakcijos tel.: (8 318) 52260,
TELE2 8 670 38882
faksas (8 318) 51474
dzukuzinios@gmail.com

Direktorius
Darius Brindza.
Reklamos vadybininkė
Agnė Sukackienė
Tel. 8 670 38882.

Redakcija neatsako už reklamos turinį. Redakcijos
nuomonė nebūtinai sutampa su autoriaus nuomone.

