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Mokyklų tuštėjimo metas — demografinės katastrofos ženklai

P

rieš keturis mėnesius, baigiantis
mokslo metams,
pasklidusios kalbos, kad šį rudenį rajono mokyklose teks uždaryti per dešimt
klasių, tampa skaudžia realybe.
Rajono valdžia ketina atsisakyti
dvylikos klasių komplektų, nes
nebesurenka minimalaus moksleivių skaičiaus. Tai ne tik rimtas
demografinės problemos ženklas,
bet ir nuostolis Lazdijų biudžetui
– rajonas negaus klasėms skiriamų pinigų. Jau nekalbant apie
tai, kad dalis pedagogų liks be
darbo, o kai kuriems vaikams į
mokyklą teks keliauti keliasdešimt kilometrų.

Stebulių mokykloje dėl mokinių stokos nesuformuotos devintokų ir dešimtokų klasės.
valdybės atstovai buvo neperkalbami – Stebulių devintokai ir
dešimtokai turės keliauti mokytis
į Šventežerio mokyklą.

Šią savaitę vyko rajono savivaldybės tarybos Švietimo komisijos
posėdis, kur buvo svarstomas klasių komplektų skaičiaus mažini-
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Šviežios „Vineta“
veislės bulvės.
Pristatome į
namus.

mo klausimas.
Prieš klasių skaičiaus mažinimą
pasisakę opozicijos atstovai konstatavo, jog dėl kiekvieno klasės

komplekto panaikinimo savivaldybė netenka mažiausiai 15 tūkst.
eurų valstybės skiriamų pinigų.
Nukelta į 3 psl.
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Stebuliuose – sunkūs
pokalbiai
Dėl susidariusios situacijos – nesurenkant klasėse minimalaus 8
moksleivių skaičiaus, planuojama
naikinti devintą ir dešimtą klases
Stebulių mokykloje.
Su Stebulių bendruomene susitiko rajono vicemeras Audrius
Klėjus ir savivaldybės specialistas, stovintis eilėje prie Švietimo,
kultūros ir sporto skyriaus vedėjo
posto. Savivaldybės atstovai dvi
valandas bendravo su stebuliečiais, kurie reikalavo nenaikinti
devintos ir dešimtos Stebulių
mokyklos klasių. Tačiau savi-
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Savaitės komentaras

Supuvusi FIBA sugadino dar vieną pasaulio krepšinio čempionatą

Algimantas Mikelionis
Vienas sparnuotas posakis byloja, kad stengėsi kaip niekad, o išėjo kaip visada. Šie žodžiai puikiai tinka tarptautinei krepšinio
federacijai – FIBA. Laikas seniai
pripažinti, kad ji yra tokia griozdiška ir nerangi, kad jai negalima
patikėti absoliučiai jokių aukšto
rango krepšinio varžybų. Savo
lygiu ją seniai aplenkė ULEB
organizacija, kuri puikiai ir be
priekaištų organizuoja Eurolygos ir Europos taurės varžybas.
Savo lygiu šviesmečiais FIBA
pralenkė geriausi pasaulio krepšininkai ir minėta organizacija
jau jų niekada nebepavys.
Svarbiausia, kad tarp FIBA ir
ULEB krepšinio organizacijų
vyksta aršus karas. Šiame kare
jau seniai į miltus sumalta ir
apgailėtina FIBA vis dar bando
šypsotis, bet ta grimasa nei kiek
šypsenos neprimena ir ją galima
pavadinti lavono šypsniu. Reikia
pripažinti, kad FIBA jau seniai
yra mirusi ir jos lavonas stipriai
dvokia. Na, kai gerai pagalvoji,
tegul sau, bet kodėl dėl to turi
kentėti geriausi pasaulio krepšininkai aukodami savo vasaras ir
itin brangų poilsį už tai tegauda-

mi riestainio skylę, kodėl turime
kentėti mes, eiliniai krepšinio
mėgėjai.
Dar prieš šių metų Pasaulio
krepšinio čempionatą Kinijoje
akis badė itin didelis komandų
skaičius – net 32. FIBA juk nori
būti gera visų žemynų krepšinio federacijoms, kurios už tai
atsidėkoja balsuodamos ir pritardamos šioje organizacijoje
vyraujančiam chaosui ir visiškai betvarkei. Kam Pasaulio
krepšinio čempionate reikalingos Filipinų, Jordanijos ar Senegalo rinktinės? Tegul jos sau
žaidžia su Tailando, Libano ar
Zimbabvės rinktinėmis tarpusavyje kokiose nors penktos lygos
krepšinio varžybose. Stipriausioms krepšinio rinktinėms žaisti
su tokiais nykštukais ir daužyti
juos penkiasdešimties ar šešiasdešimties taškų skirtumu nėra
jokios naudos, kaip ir silpnoms
rinktinėms žaisti su gigantais irgi
nėra visiškai jokios prasmės. Tai
panašu į rungtynes tarp LKL komandos ir Kazbiejų krepšinio
rinktinės.
Dėl FIBA užgaidų ir įnorių
Pasaulio krepšinio čempionate
neteisėjavo geriausi arbitrai iš
Europos, kurie švilpia ULEB organizuojamoms varžyboms. Juk
ir arkliui yra aišku, kad žaidžiant
geriausiems pasaulio krepšininkams turi teisėjauti geriausi arbitrai. Šiame pasaulio čempionate
varžyboms teisėjavo žmonės,
vilkintys teisėjų aprangas, bet
geriausias pasaulio komandas
žaidžiant jie iki šiol buvo matę

tik per televizorių. Kas ir būtų,
jeigu LKL teisėjautų arbitrai iš
Lietuvos moksleivių lygos?
Liūdniausia, kad nuo tokių
pseudoarbitrų nukentėjo Lietuvos krepšinio rinktinė. Žinoma,
su prancūzais mūsiškiai nesužaidė gerų rungtynių ir dėl to pralaimėjo, bet apgailėtina ir bjauri
arbitrų klaida sužlugdė mačo
pabaigoje atgimusias mūsiškių
viltis. Juk ginčytiną rungtynių
epizodą galima peržiūrėti! Bet
žmonės, kurie per klaidą atsidūrė
Pasaulio krepšinio čempionate ir
net apsivilko arbitrų uniformas,
pagalvojo, kad to nereikia. Šiaip
sau, nes taip užsigeidė...
Tai ne pirmos ir, galima garantuoti visu šimtu procentų, ne
paskutinės FIBA sugadintos varžybos. Prisiminkime 1995 metų
Europos krepšinio čempionatą,
kai nevykę arbitrų sprendimai
nuskriaudė finale su serbais
žaidusią Lietuvos rinktinę. Prisiminkime 2002 metų Pasaulio
krepšinio čempionatą JAV, kai finale žaidė tuometinės Jugoslavijos ir Argentinos rinktinės. Likus
kelioms sekundėms rezultatas
buvo lygus, ir Argentinos krepšininkas prasiveržė po krepšiu,
kur buvo taranuotas jugoslavo
Marko Jaričiaus. Arbitrų švilpukai tuomet irgi tylėjo. Taip iš
Argentinos krepšinio rinktinės
buvo pavogtas Pasaulio čempionato auksas. Galima išvardinti
dar daug atvejų. Ne veltui tarptautinė krepšinio federacija FIBA
neretai pavadinama MAFIBA.
Kyla natūralus klausimas: ką

Adomo Žilinsko piešinys.
daryti, kad FIBA daugiau atvirai
nesityčiotų iš geriausių pasaulio
krepšininkų ir krepšinio aistruolių. Galima būtų imtis net drastiškų būdų: boikotuoti Europos
ir Pasaulio krepšinio čempionatus, ir taip priversti FIBA imtis
būtinų demokratinių reformų.
Minėtas varžybas taip pat galėtų organizuoti ULEB, tuomet
jose teisėjautų geriausi Europos

arbitrai. Žinoma, tuomet iškiltų
pavojus nedalyvauti olimpinėse
žaidynėse. Kaip ten bebūtų, su
dabartine skandalinga padėtimi negalima taikstytis ir tiesiog
būtina imtis radikalių priemonių, kad krepšinio spektaklių
mums toliau negadintų FIBA
kabinetuose sėdintys sustabarėję ir inertiški funkcionieriai ir
jų nevykę sprendimai.
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Išskirtinis grupės iš Italijos „Domo Emigrantes“ pasirodymas Alytuje
Jau rugsėjo 28 d. „Arts
Libera International”
kvietimu Alytuje apsilankys žymi grupė iš Italijos
– „Domo Emigrantes“.
Grupė nuolat koncertuoja
ne tik geriausiose Italijos
koncertų salėse, bet ir aktyviai dalyvauja prestižiniuose Europos, Azijos bei
JAV muzikos festivaliuose.
Begalinė meilė gimtosios
šalies melodijoms, didžiulė aistra ir užsidegimas
leido atlikėjams pasiekti
tarptautinį pripažinimą
bei savo pasirodymais
sužavėti publiką visame
pasaulyje.

kurs profesionalūs grupės „Domo
Emigrantes“ atlikėjai.
Visiems smalsu žinoti, ką apie
koncertą mano ir patys grupės
„Domo Emigrantes“ muzikantai.

Charizmatiški atlikėjai žada
ypatingą koncertą, o jausminga,
romantiška ir spalvinga koncertinė programa nuneš visus muzikos mylėtojus į saulėtąją Pietų
Italiją. Koncertų metu skambės
netikėtos muzikinių instrumentų
kombinacijos, lyriškos ir ekspresyvios dainos palies mūsų širdis
kaip šiltas Pietų vėjas, tarytum
sėdėtume ne koncerto salėje, o
jaukioje itališkoje terasoje, pripildytoje levandų kvapo, vyno
bei romantikos. Visa tai scenoje

– Skirtingi ne tik nariai – skirtingi ir instrumentai, kuriais grojate, taip?
– Taip! Ir skirtingi, ir išskirtiniai. Mūsų koncertuose išgirsite
visko – nuo akordeono, gitaros,
perkusijos, violončelės iki graikiško buzukio ir kitų pasaulio
kraštų instrumentų, kurie turi
originalų skambesį ir labai harmoningai susilieja į visumą.

– Kaip susikūrė grupė „Domo
Emigrantes“?
– Grupė „Domo Emigrantes“
susikūrė 2009 m. Nusprendėme judėti viena muzikine linkme – populiarinti labai savitą
ir emocingą Pietų Italijos ir Viduržemio jūros regiono muziką.
„Domo Emigrantes“ sudaro
įvairių tautų atlikėjai, turintys
unikalios ir didelės muzikavimo
patirties. Todėl ši grupė tokia išskirtinė ir spalvinga.

– Ką norite pasakyti muzikos
mylėtojams savo kūryba?

Domo Emigrantes (ITALIJA)

Rugsėjo 28 d. 18 val. Alytaus kultūros ir komunikacijos centre
– Norime prabilti savo muzika ir dainomis į visų tautų ir
šalių žmones. Todėl ir grojame
skirtingais instrumentais bei dainuojame skirtingomis kalbomis.
Kiekviena jų turi unikalią spalvą
ir išraišką. Muzika – nuostabus
būdas paliesti žmonių širdis ir
užmegzti ryšį su klausytojais. Tai
mums nepaprastai svarbu. Jausti
nuoširdų atsaką, paliesti žmonių jausmus, padaryti viską, kad
po mūsų koncertų publika išeitų

pakylėta ir dar ilgai džiaugtųsi ir
dalintųsi patirtomis pozityviomis
emocijomis su kitais.
– Ko gali tikėtis klausytojai,
ateinantys į Jūsų koncertą?
– Kiekvieną klausytoją nukelsime į fantastišką kelionę po
Viduržemio jūrą ir Pietų Italiją.
Bus daug nuoširdumo, pietietiško
karščio bei unikalaus skambesio.
Kai koncertuojame, mūsų širdys
nieko neslepia – būna atviros.

Tai pietietiškas bruožas (juokiasi). Tad visi klausytojai pateks į
„atvirų širdžių klubą“ ir bus pakylėti bei uždegti emocijomis,
tikime, kad dainuos ir judės kartu
su mumis.
Kviečiame apsilankyti nuotaikingiausiame šių metų renginyje
– garsios grupės iš Italijos „Domo
Emigrantes“ koncerte.
Koncertas vyks rugsėjo 28
d. 18 val. Alytaus kultūros ir
komunikacijos centre.
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Trumpa merės padėjėjos karjera su skandalų prieskoniu
Du mėnesiai. Vos toks
laiko tarpas skiria merės
padėjėjos Eglės Stasiškienės prašymus dėl priėmimo į darbą ir dėl atleidimo
iš merės padėjėjos pareigų.
Rekordiškai trumpą laiką
Lazdijų merės padėjėja
dirbusi vilnietė, teisės magistrė nuo rugsėjo 5 dienos
nebedirba Lazdijų rajono
savivaldybėje. Kas lėmė
tokią trumpą moters karjerą, dabar sunku pasakyti,
tačiau per šį laikotarpį ji
pateko į dvi nemalonias
situacijas.

Norėjo padėti merei
Merės padėjėja 39-erių metų
vilnietė, Lietuvos valstiečių ir
žaliųjų sąjungos (LVŽS) narė
E. Stasiškienė pradėjo dirbti birželio antroje pusėje.
Savo paskyrimo į šias pareigas
išvakarėse ji „Dzūkų žinioms“
patvirtino, jog su ja buvo kalbėta
apie šias pareigas. Paklausta, ar
ji planuoja visą darbo laiką būti
Lazdijuose, E. Stasiškienė teigė,
jog konkrečios darbo sąlygos bus
aptartos su mere.
„Tikrai noriu padėti jaunai ir
šauniai merei“, – tada kalbėjo
būsimoji padėjėja.
E. Stasiškienė yra teisininkė,
turinti magistro kvalifikaciją. Moteris yra įsteigusi mažąją bendriją,
taip pat labdaros ir paramos fondą, kuris rūpinasi medžių išsaugojimu.
Su LVŽS sąrašu E. Stasiškienė dalyvavo 2016 metų Seimo
rinkimuose, tačiau į Parlamentą
nepateko.
Kaip teigė merė Ausma Miškinienė, E. Stasiškienės funkcijos
savivaldybėje yra vietos savivaldos korupcijos prevencijos

įgyvendinimas, viešųjų pirkimų
organizavimo, sutarčių rengimo
ir vykdymo koordinavimas bei
savivaldybės rengiamų teisės aktų
projektų teisinio reguliavimo problematikos vertinimas.
Merė ir E. Stasiškienė susitarė, jog padėjėja tris dienas –
antradieniais, trečiadieniais ir
penktadieniais – dirbs nuotoliniu būdu – Vilniuje, o pirmadieniais ir ketvirtadieniais bus
Lazdijuose.

Darbo metu – partijos
posėdyje
Į pirmąją nemalonią situaciją
E. Stasiškienė pateko liepos 24
dieną, kai vietoj darbo Lazdijų
rajono labui pusdienį dalyvavo
savo partijos (LVŽS) posėdyje.
O posėdžio tądien būta neeilinio, partijos Procedūrų ir etikos
komisija svarstė, ar Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis
nepažeidė partijos etikos nuostatų.
E. Stasiškienė yra viena iš šios
komisijos narių, ji tris valandas
dalyvavo Procedūrų ir etikos
komisijos posėdyje, vykusiame
Vilniuje. Posėdyje taip pat turėjo
dalyvauti ir šios komisijos narė
A. Miškinienė, tačiau tądien į
Vilnių ji nevyko.
Etikos ir procedūrų komisijos posėdis truko labai ilgai. Po
posėdžio komisijos pirmininkas
Leonas Apšega informavo, kad
komisija priėmė sprendimą, kad
V. Pranckietis nepažeidė etikos
normų. Iš keturių posėdžiavusių
komisijos narių 3 balsavo, kad
V. Pranckiečio pažeidimų nėra, o
viena komisijos narė, kad pažeidimų būta. Kaip vėliau paaiškėjo,
ta vienintelė komisijos narė, kuri
„nuteisė“ V. Pranckietį, buvo būtent E. Stasiškienė.

Merė teisino pavaldinę
Kai „Dzūkų žinios“ merės paklausė, kas išleido E. Stasiškienę į LVŽS Etikos ir procedūrų
komisijos posėdį Vilniuje, merė
atsakė, jog E. Stasiškienė liepos 24 d. (trečiadienį) kaip įprasta dirbo nuotoliniu būdu Vilniuje.
Leidimą vykti į LVŽS Etikos ir
procedūrų komisijos posėdį ji
turėjo, dėl jo iš anksto kreipėsi
žodžiu.
Merė pažymėjo, kad pritarimas
jos dalyvavimui posėdyje buvo
duotas tik sutarus, kad paskirtos
dienos užduotys bus įvykdytos
po darbo valandų.
Pasidomėjus, ar merė toleruoja
partijos reikalų sprendimą darbo
metu, A. Miškinienė atsakė, jog,
jos nuomone, piliečiams teisę dalyvauti politinėje veikloje numato
LR Konstitucija. Merė pridūrė,
jog politinė ar kita papildoma
veikla negali trukdyti tiesioginiam ir pagrindiniam darbuotojo
darbui.
„Jei pastebėčiau, kad yra piktnaudžiaujama, nedelsdama priimčiau atitinkamus sprendimus.
Laikausi pozicijos, kad nesvarbu,
kuriai politinei partijai priklauso
ar nepriklauso žmogus, svarbu jo
kompetencija, gebėjimas bendradarbiauti ir dirbti komandoje. Esu
vienodai reikli visiems“, – kalbėjo A. Miškinienė.
Įdomi detalė – apie E. Stasiškienės dalyvavimą partijos posėdyje
„Dzūkų žinios“ merės klausinėjo
rugpjūčio 20 dieną. Tą pačią dieną buvo įteiktas merės padėjėjos
E. Stasiškienė prašymas Lazdijų
merei dėl atleidimo iš darbo „dėl
asmeninių priežasčių“.
Įsakymą dėl E. Stasiškienės
atleidimo iš pareigų nuo rugsėjo 5 dienos merė A. Miškinienė
pasirašė rugsėjo 3 dieną.

E. Stasiškienė.

Pasivijo dar vienas
nemalonumas
Paskutinę E. Stasiškienės darbo
Lazdijų rajono savivaldybėje dieną jos laukė dar vienas nemalonumas. Lazdijų rajono savivaldybė
gavo Vyriausiosios tarnybinės
etikos komisijos raštą, adresuotą
merei A. Miškininei. Rašte buvo
prašoma atlikti tyrimą dėl galimo
E. Stasiškienės viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės
tarnyboje pažeidimo.
Komisija gavo skundą, jog
merės padėjėja E. Stasiškienė
galimai pažeidė įstatymą, nes
nedeklaravo savo viešųjų ir privačių interesų. Pagal įstatymą,
E. Stasiškienė tai turėjo padaryti
per 30 dienų nuo darbo Lazdijų
rajono savivaldybėje pradžios,

konkrečiai – iki liepos 20 dienos,
tačiau to nepadarė.
Žinoma, tai nėra toks šiurkštus
pažeidimas, kaip tas, kurį padarė vicemeras Audrius Klėjus, kai
vienu metu dirbo ir merės pavaduotoju, ir Seimo narės padėjėju,
tačiau E. Stasiškienės karjerai tai
nebūtų buvę naudinga.
Sužinojusios apie E. Stasiškienės prašymą išeiti iš darbo,
„Dzūkų žinios“ nusiuntė merės
padėjėjai klausimų: kas paskatino
ją pasitraukti iš pareigų, kodėl
ji nedeklaravo viešų ir privačių
interesų, ar jai patiko darbas Lazdijuose.
Tačiau atsakymų iš E. Stasiškienės savaitraštis nesulaukė.
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Opozicija pasisakė prieš
klasių naikinimą
Savivaldybės tarybos narys, buvęs administracijos direktorius
Gintautas Salatka pripažino,
jog, pagal dabartinę situaciją,
rajone siūloma atsisakyti 12 klasių komplektų. Šios problemos
esmė – šiose klasėse nesusidaro
normatyviniais aktais nustatytas
moksleivių skaičius.
„Pavasarį buvo kalbama apie
17 klasių komplektų naikinimą,
dabar svarstoma šiek tiek mažesnė netektis – 12 komplektų.
Bet vis tiek tai labai blogai. Mes
tam nepritariame, reikia ieškoti
kitokių išeičių“, – sakė G. Salatka.
„Jei skaičiuosime, jog vienas
klasės komplektas klasės krepšelio forma į rajoną atneša per
15 tūkst. eurų, tai dvylikos klasių
panaikinimas rajonui kainuotų
beveik 200 tūkst. eurų. Kitaip
sakant, mes prarastume tokią didžiulę pinigų sumą“, – kalbėjo
G. Salatka.
Paklaustas, kur dingsta moksleiviai iš rajono mokyklų, pašne-

kovas sakė, jog rajone mažėja
mokyklinio amžiaus vaikų. Taip
pat pastebėjo, jog kai kurių vaikų
tėvai, pamatę, jog klasėse mažai
mokinių, savo vaikus perkelia į
kitą mokyklą, dažnai net į gretimo
rajono.

Klasės jungiamos kaip
pokaryje
G. Salatka pripažino, jog daugelyje rajono mokyklų yra labai bloga situacija – naikinamos klasės
arba jos jungiamos, pavyzdžiui,
I su III arba II su IV, kaip būdavo
po karo. Kai naikinamos klasės,
dalis vaikų turi keliauti į kitas
mokyklas, toli nuo savo namų.
„Žinau atvejų, kai moksleiviams iki mokyklos tenka keliauti
net 30 kilometrų. Tai nėra normalu 21-ame amžiuje“, – svarstė
opozicijos atstovas.
G. Salatkos teigimu, yra klasių, kurioms iki pilno komplekto trūksta vieno ar dviejų vaikų.
Kai kurių klasių grupių minimali
komplekto norma – 8 vaikai.
„Manau, jog visi turime padirbėti, kad sukomplektuotume bent
tas klases, kur trūksta tik vieno

vaiko. Reikia pastangų, kad išsaugotume mūsų mokyklose vaikus
ir neprarastume pinigų“, – sakė
G. Salatka.
Jo teigimu, daugiausiai moksleivių trūksta Krosnos, Kučiūnų,
Stebulių, Kapčiamiesčio mokyklose.

Vicemeras – prieš mokyklų
uždarymą
Pasidomėjome, ką apie šią problemą galvoja Lazdijų rajono savivaldybės merės pavaduotojas
A. Klėjus.
– Gerbiamas vicemere, kokia
šiandien situacija Stebulių mokykloje?
– Situacija Lazdijų r. Stebulių
mokykloje, kurioje šiuo metu yra
4 jungtinių klasių komplektai, stabili. Tvirtai laikomės pozicijos
neuždaryti mokyklų, nors visa
rizika bei finansiniai įsipareigojimai gula ant savivaldybės pečių.
Jungtiniai komplektai gauna finansavimą, tačiau atsižvelgiant
į esamų komplektų skaičių, skiriama valstybės tikslinė dotacija
mokyklai nėra pakankama tinka-

mam ugdymo plano įgyvendinimui bei administravimo išlaidoms
padengti.
– Kodėl šioje mokykloje nuspręsta atsisakyti 9–10 klasių?
– Pagal Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimą, minimalus
klasės komplekto mokinių skaičius turi būti ne mažiau kaip 8
mokiniai. 10 klasės komplektui,
kuriame buvo vos 4 mokiniai,
galėjo būti skiriamas tik dalinis
finansavimas. 9 klasėje, rugsėjo
1-osios duomenimis, planavo mokytis tik 5 mokiniai, todėl šiam
klasės komplektui būtų skiriama
tik pusė reikalingo finansavimo
iš valstybės tikslinės dotacijos.
Kadangi pagal vyriausybės nutarimą, 9 ir 10 klasės negali būti
jungiamos į vieną komplektą ir
esant nepakankamam finansavimui nuspręsta nekomplektuoti
9 ir 10 klasių kaip atskirų komplektų.
– Kokios galimos tokio sprendimo pasekmės?
– Noriu pabrėžti, kad klasių
komplektacijos galimybes api-

brėžia teisės aktai ir privalome
jų laikytis. Mokiniai, kurių klasės
negalėjo būti sukomplektuotos
Lazdijų r. Stebulių mokykloje, jau
pradėjo lankyti kitas arčiausiai
pagal gyvenamą vietą esančias
Lazdijų rajono mokyklas. Dėl to
mokinių ugdymo kokybė nenukentės.
– Kaip bus panaudojamos laisvos patalpos?
– Laisvų patalpų neatsirado,
nes jomis ugdymo tikslais naudojasi Lazdijų r. Stebulių mokykloje besimokantys mokiniai ir
mokyklos darbuotojai.
– Kaip bus su pedagogų darbo
krūviais?
– Šiuo metu yra perskaičiuojama tarifikacija. Darbo krūvio
pokytis bus, tačiau apie tai bus
galima kalbėti tuomet, kai bus
aiškūs tarifikacijos perskaičiavimo rezultatai.
– Ar atsiras bedarbių?
– Dėl šio pasikeitimo mokytojų
atleisti neketinama.
„Dzūkų žinių“ informacija
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Savivaldybėms — dar viena galimybė asfaltuoti vietinius kelius
tinės reikšmės viešojo kelio (-ių)
ir (arba) jo ruožo (-ų), ir (arba)
gatvės kapitalinis remontas ir
(arba) rekonstravimas.
Finansuojama ir bendrųjų išlaidų dalis, kuri gali būti ne daugiau
kaip 10 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų ir ne didesnė
kaip 3 tūkst. Eur. Tinkamos yra
projekto viešinimo išlaidos, patirtos vadovaujantis Viešinimo
taisyklėmis ir neviršijančios jose
nustatytos didžiausios išlaidų,
skirtų viešinimo priemonėms,
sumos. Parama teikiama projektams, kurių atitiktis projektų
atrankos kriterijams įvertinama
ne mažiau kaip 30 balų.

Rugsėjį savivaldybių
administracijos gali teikti
paraiškas paramai vietiniams keliams remontuoti. Šiam šaukimui planuojama paskirstyti 10,2 mln.
eurų.
Didžiausia paramos
suma vienam pareiškėjui
ir pareiškėjo projektui
įgyvendinti negali būti didesnė kaip 200 tūkst. Eur
su PVM. Finansuojama
iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto
išlaidų. Paraiškas galima
teikti iki rugsėjo 30 d.

Sieks balų maksimumo
Pasak Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Povilo
Černeckio, kretingiškiai šioje
programoje taip pat dalyvaus.
Paraišką, kaip ir reikalaujama,
pateiks iki rugsėjo pabaigos, o
šiuo metu rengiami parinktos
asfaltuoti Kartenos miestelio
Naujųjų Gintarų gatvės projektiniai sprendiniai.
„Iš tikrųjų buvo įvertinta ne
viena gatvė ir Vydmantų, ir Kretingos, ir Žalgirio seniūnijose,
bet mes žiūrėjome, kad objektas
pagal visus kriterijus surinktų
maksimalų balų skaičių, norime laimėti kuo daugiau lėšų“,
– sakė direktoriaus pavaduotojas. Jo teigimu, pasirenkant
gatvę, orientuotasi į pagrindinius konkurso reikalavimus: ar

Kretingos rajone buvo įvertinta ne viena žvyruota gatvė, kurią reikėtų
išasfaltuoti, tačiau pasirinkta ta, kuri pagal keliamus kriterijus gali surinkti
daugiausia balų. (Dariaus Šypalio nuotr.)
gyventojų skaičius gyvenvietėje
ne didesnis kaip 1000, ar numatytas asfaltuoti kelias yra gyvenvietės ribose, kokia žvyruota jo
dalis priklauso savivaldybei, ar
kelias tiesiogiai veda prie viešųjų
paslaugų objektų bei toje gatvėje įkurtų konkrečių darbo vietų.
Naujųjų Gintarų gatvėje yra kaimo turizmo sodyba, registruoti 4
ūkininkų ūkiai, be to, asfaltuota
gatvė pasitarnaus namus čia pasistačiusiems žmonėms.

Tinkamos finansuoti
išlaidos
Pagal šią veiklos sritį tinkamos
finansuoti yra kelių ir jų ruožų,
gatvių kapitalinio remonto ir
rekonstravimo išlaidos, taip pat
kelio elementų – kelkraščių, pėsčiųjų ir dviračių takų, šaligatvių,
apšvietimo įrenginių įrengimo,
rekonstravimo ir (arba) kapitalinio remonto išlaidos. Šios išlaidos
yra tinkamos finansuoti tik tuo
atveju, jeigu yra atliekamas vie-

Atrankos kriterijai
Jeigu kaimo vietovėje, kurioje
planuojama kelio, jo ruožo ar gatvės rekonstrukcija arba kapitalinis remontas, gyventojų skaičius
siekia 201, suteikiama 30 balų;
nuo 101 iki 200 – 25 balai; nuo
71 iki 100 – 20 balų; nuo 51 iki
70 – 15 balų; nuo 31 iki 50 – 10
balų, mažiau negu 30 gyventojų
– 5 balai.
Jeigu numatyta kelio ar jo ruožo, taip pat gatvės, jungiančios
su viešųjų paslaugų objektais,
rekonstrukcija arba kapitalinis

remontas, skiriama 20 balų.
Tiek pat balų, jeigu numatytas remontuoti kelias veda iki
darbo arba užimtumo vietų ir
jo neriboja kitas kelias, o atliekant gatvės kapitalinį remontą
šalutinių kelių ar gatvių negali
būti, – 20 balų. Jeigu kelias ar
jo ruožas yra gyvenvietės ribose
– 10 balų. Jei projektas įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje
kelių su žvyro danga dalis siekia
daugiau negu 40 proc. – 20 balų;
nuo 36 iki 40 proc. – 15 balų;
nuo 31 iki 35 proc. – 10 balų;
nuo 26 iki 30 proc. – 5 balai;
nuo 21 iki 25 proc. – 3 balai; 20
proc. ir mažiau, – 2 balai. Mažiausias atrankos balų skaičius,
kurį būtina surinkti, kad gautum
paramą, – 30.
Paraiškos pagal KPP priemonės
„Pagrindinės paslaugos ir kaimų
atnaujinimas kaimo vietovėse“
veiklos sritį „Parama vietiniams
keliams“ priimamos NMA teritoriniuose padaliniuose.
Kaimo kelių tvarkymo darbai, numatyti projekte, privalo
būti atlikti per 36 mėnesius nuo
paramos sutarties pasirašymo
dienos, bet ne vėliau kaip iki
2023 m. birželio 30 d.
Užs. Nr. 30

Nukentėjęs nuo sprogimo daugiabutis baigiamas suremontuoti
Vaidotas Morkūnas
Birželio pradžioje Būdviečio seniūnijoje,
Aštriosios Kirsnos kaime,
daugiabučio pirmame
aukšte nuaidėjęs sprogimas sunkiai sužalojo
šio buto šeimininkę, kuri
gydoma Kauno klinikose mirė. Sprogimo metu
nesunkiai buvo sužalota
antrame aukšte su vyru
gyvenusi moteris. Ant jos
užkrito spintelė. Taip pat
stiklo ir plastiko šukės
sužalojo šalia šio namo
buvusį vyriškį. Vyriškis buvo per plauką nuo
mirties – šukės įstrigo
kakle vos nepaliedamos
gyvybiškai svarbios kraujagyslės.
Ugniagesiai nustatė, kad sprogimas nukentėjusiosios bute įvyko
dėl susidariusio dujų nuotėkio, kai
šeimininkė nepajutusi dujų kvapo
uždegė degtuką. Dujų balionas
nebuvo pažeistas, jis nesprogo,
sprogimą sukėlė iš jo nutekėjusios ir susikaupusios bute dujos.
Sprogimas buvo toks stiprus, kad
išdužo ne tik šio namo, bet ir kelių aplinkinių namų langai. Taip
pat šiame daugiabutyje sprogimo
banga išlaužė ir išvertė kelerias
butų bei koridoriaus duris, kai
kuriuose butuose nukentėjo sie-

nų pertvaros, deformavosi namo
išorinė siena.
Rajono savivaldybėje sudaryta
komisija apžiūrėjusi šį namą po
sprogimo paskelbė ekstremalią
situaciją ir rekomendavo kai kurių butų savininkams negyventi
juose, kol šie nebus suremontuoti,
nes įtarta, kad gali būti pažeistos
namo pagrindinių konstrukcijų
sienos.
Vakar kalbintas šiuo metu atostogaujantis Būdviečio seniūnijos seniūnas Arūnas Kundrotas
sakė, kad šiuo metu gyvenimas
daugiabutyje jau grįžta į įprastas
vėžes. „Nukentėjusiems nuo šio
sprogimo butų savininkams savivaldybė skyrė paramą sienų,
langų, durų remontui. Kai kurias
duris jiems teko įsidėti naujas.
Buvo butų šeimininkų, apsidraudusių savo turtą, todėl jie gavo
išmokas iš draudimo bendrovių.
Labiausiai nukentėjo butas, kuriame ir nugriaudėjo sprogimas.
Ten ne tik išbyrėjo langai, bet
nuo sprogimo bangos sugriuvo
kambario pertvaros, sulūžo baldai, stipriai buvo apgadinti kiti
daiktai ir durys. Sugadintus daiktus bei baldus išnešėme iš buto,
o langus nuspręsta apkalti OSB
plokštėmis, kad nesiskverbtų pro
juos šaltis ir gretimuose butuose
gyvenantiems nebūtų šalta. Šis
butas dabar priklauso mirusios
nuo nudegimų moters dukrai,

Šiuo metu gyvenimas daugiabutyje jau grįžta į įprastas vėžes.
kuri, kiek girdėjau, nesiruošia
jo remontuoti, nes iš tiesų reikia
nemažai lėšų. Moteris sprendžia,
ką daryti su šiuo turtu. Šiuo metu
daugiabutyje penkiuose butuose
žmonės gyvena, o trijuose, įskaitant ir tą, kuriame nuaidėjo spro-

gimas, negyvena niekas. Manau,
kad butų savininkai pagal galimybes susitvarkė nukentėjusius
nuo sprogimo butus. Beje, namo
gyventojai anksčiau bandė įkurti
šio namo bendriją, bet nespėjo.
Esu buvęs namo gyventojų su-

sirinkime, kuriame nuspręsta šį
daugiabutį perduoti administruoti
UAB „Lazdijų vanduo“. Manau,
kad priimtas geras sprendimas,
nes čia gyvenančioms šeimoms
reikia pagalbos, pasirūpinti ne visi
gali“, – sakė A. Kundrotas.
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Sveikatos apsaugos ministerija:
Dzūkai
Lazdijų ligoninė užima priešpaskutinę vietą kalba, kad...
Neseniai į sostinę susitikti su Sveikatos apsaugos
ministerijos atsakingais
darbuotojais nuvykęs
Lazdijų mero pavaduotojas
Audrius Klėjus ir ligoninės
direktorius Vitas Šimkonis
ten sužinojo nemalonių
naujienų. Pasirodo, pagal
2018 metų veiklos rezultatus Lazdijų ligoninė tarp
kitų šalies savivaldybių užėmė priešpaskutinę vietą.
Pernai ligoninei aštuonis
mėnesius vadovavo V. Šimkonis, o tik keturis mėnesius vadovo pareigas ėjo
Kęstutis Mazurkevičius.

Apie vizitą Vilniuje, ten išgirstas
naujienas kalbamės su vicemeru
A. Klėjumi.

Veikla įvertinta neigiamai
– Kartu su Lazdijų ligoninės
vadovu neseniai lankėtės Sveikatos apsaugos ministerijoje. Koks
buvo kelionės tikslas?
– Sveikatos apsaugos ministerijoje lankėmės ministerijos
kvietimu. Nebuvome iš anksto
informuoti, apie ką kalbėsimės.
Apie pokalbio turinį ir kontekstą
sužinojome tik susitikimo metu.
– Kaip ministerija vertina Lazdijų ligoninės veiklą ir kokias
mato jos perspektyvas?
– Susitikime dalyvavo sveikatos apsaugos viceministrė,
ministro patarėjai, Valstybinės
ligonių kasos bei Teritorinės
ligonių kasos vadovai, kurie
išanalizavę 2018 metų VšĮ Lazdijų ligoninės veiklą pristatė
rezultatus. Pagal jų pasirinktus
10 vertinimo kriterijų, lyginant
su kitomis šalies savivaldybėmis, VšĮ Lazdijų ligoninė užima
priešpaskutinę vietą. 2018 metų
VšĮ Lazdijų ligoninės veikla vertinama neigiamai. Apsilankymo
metu išgirdome pastabų dėl 2018
metais šioje įstaigoje netinkamai
organizuoto darbo. Ministerijai
žinoma, kad daug lėšų 2018
metais buvo iššvaistyta perteklinėms administracijos išlaidoms,
Sveikatos apsaugos ministerijos
nuomone, turime ieškoti papildomų veiklų, optimizuoti įmonės
administravimą, didinti efektyvumą, pelningumą. Susitikime
taip pat buvo pateiktos pastabos
atskiroms sritims, kurioms reikia
papildomo dėmesio siekiant ištaisyti rezultatus.
– Ministerijos planuota sveikatos apsaugos sistemos pertvarka
sustojo. Kokia Lazdijų ligoninės
ateitis?
– Apie sveikatos apsaugos
sistemos pertvarką susitikime
nebuvo kalbama. VšĮ Lazdijų
ligoninės ateitis, ministerijos
nuomone, priklauso nuo Lazdijų
rajono savivaldybės bei Sveikatos
apsaugos ministerijos. Laikomės
tvirtos pozicijos, kad šiuo metu
teikiamos paslaugos Lazdijų ligoninėje išliks, ligoninė nebus
uždaryta. Ateityje planuojama
paslaugų plėtra.

Lazdijų ligoninė.

Sieks panaikinti skolą
– Kokių priemonių ketina imtis
Lazdijų rajono savivaldybė, kad
būtų išsaugota ligoninė su dabar
joje esančiomis paslaugomis?
– Visų pirma sprendžiama
2018 metais atsiradusios skolos problema. Skola atsirado dėl
neefektyvaus ir nekokybiško
įstaigos administravimo, perteklinių etatų administracijoje,
kurių šiais metais yra atsisakyta.
Vienas iš pagrindinių tikslų šiuo
metu – panaikinti skolą. Kaip
jau minėjau, ateityje ieškosime
papildomų rentabilių paslaugų,
kurios užtikrintų normalų įstaigos
funkcionavimą.
– Kaip Jums atrodo, ar dabar
ligoninės teikiamos paslaugos
tenkina Lazdijų krašto žmonių
lūkesčius?
– To ir reikėtų klausti Lazdijų krašto gyventojų. Aš manau,
kad žmonių lūkesčius patenkinti
labai sudėtinga, o tobulėjimui
ribų nėra. VšĮ Lazdijų ligoninės
teikiamų paslaugų spektras gana
platus, o teikiamos paslaugos kiekvieną savaitę yra vertinamos,
stengiamasi atsižvelgti į žmonių
skundus bei pageidavimus.
– Ar negalvojate apie tai, kad
norint perspektyvius medikus
pritraukti į Lazdijus, savivaldybė
galėtų sukurti socialinių patogumų paketą – tarnybinį butą,
transporto lengvatas, patrauklų
atlyginimą?
– Savo srities profesionalams,
teikiantiems kokybiškas paslaugas, stengiamės sudaryti palankias sąlygas.
Taip pat paprašėme apie vizitą
Vilniuje savo nuomonę pareikšti
ir ligoninės direktorių V. Šimkonį.

Kvietimus gavo ir kiti
Paklaustas, koks buvo jo ir vicemero vizito į Sveikatos apsaugos ministeriją tikslas, direktorius atsakė, jog šis vizitas
buvo suorganizuotas Sveikatos
apsaugos ministerijos bei Valstybinės ligonių kasos iniciatyva,
jo žiniomis, kvietimus gavo ir
kitos savivaldybės, todėl Lazdijai

nebuvo išimtis.
„Mes buvome supažindinti su
esama situacija sveikatos apsaugos sistemoje bei su kai kuriais rodikliais ne tik mūsų ligoninės, bet
ir kitų gydymo įstaigų. Žinoma,
mes išsakėme savo pageidavimą
ir toliau dirbti kaip savarankiška
daugiaprofilinė ligoninė“, – pasakojo ligoninės vadovas.
Paklaustas, ar susitikime buvo
kalbama apie ligoninės reorganizaciją, V. Šimkonis sakė, jog susitikime apie reorganizaciją nebuvo kalbama. Tokią perspektyvą,
jo nuomone, ligoninei „piešia“
spauda (tiek respublikinė, tiek
vietinė), įnešdama destrukcijos
savivaldybės gyventojų tarpe.
„Dar kartą pabrėžiu, kad nėra
svarstoma VšĮ Lazdijų ligoninę
reorganizuoti į slaugos ir palaikomojo gydymo įstaigą“, – patikino
ligoninės direktorius.

Stengsis lanksčiai reaguoti
į norus
Pasidomėjus, ką reikia daryti,
kad ligoninė išliktų tokia, kokia
dabar yra, V. Šimkonis teigė, jog
reikia visų susitelkimo. Susitelkti
turėtų ne tik steigėjas (Lazdijų
rajono savivaldybė), bet ir ligoninės kolektyvas. Jis pastebėjo, jog
su Lazdijų rajono savivaldybės
vadovais diskutuojama apie ligoninės veiklą bei jos vystymą.
Į klausimą, kokia ligoninės paslaugų dinamika šių metų pirmąjį
pusmetį, kokių paslaugų daugėja,
o kokių mažėja, kokios naujų darbuotojų įdarbinimo perspektyvos,
direktorius atsakė: „Paslaugų dinamika šių metų pirmą pusmetį
kinta. Padaugėjo chirurginių ligonių apyvarta bei operacijų skaičius. Taip pat sėkmingai didėja
pacientų apsilankymų skaičius
konsultacinėje poliklinikoje ir
besigydančių Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje. Atleidus
2018 metais priimtus patarėjus,
teisės konsultantus, optimizuotos
administracinės išlaidos. Kokybiškas paslaugas teikiantiems
specialistams visada stengiamės
sudaryti palankias sąlygas, tačiau juos pritraukti nėra lengva.
Stengiamės lanksčiai reaguoti į
jų norus ir poreikius.“
„Dzūkų žinių“ informacija
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g Naujasis Lazdijų vandens
vadovas taip susirūpino Lazdijų įstaigų darbuotojų blaivumu, kad net užsuko Lazdijų
ligoninei ir Lazdijų sporto centrui karštą vandenį. Na, Lazdijų
ligoninei suprantama dėl ko,
bet kas Lazdijų sporto centre
pradėjo pijokauti? Gal didysis
sportininkas?..
g Ilgametė sutuoktuvių ceremonijų vedlė, nuolanki vicemero garbintoja „liko ant ledo“.
Netrukus neliks jos vadovaujamo skyriaus, o santuokos ceremonijų vadžias turės perduoti
kiečiausiam rajono teisininkui,
kuris ne tik saugos įstatymus,
bet ir kvies jaunavedžius pasikeisti aukso žiedais.
g Savivaldybės ekonomikai
vadovaujanti vedėja, bandžiusi demonstruoti uolią savo tarnystę naujajai valdžiai ir bijodama sveikintis su senosios
valdžios atstovais, jau palūžo.
Supratusi, kad jos vadovavimo skyriui valandos suskaičiuotos, vėl ėmė sveikintis su
opozicija.
g Vieninteliame Lazdijuo-

se esančiame knygyne reikia
pirkti tik tada, jei tikrai žinai,
jog apie tai nesužinos rajono
valdžia. Visi, kurių darbdavys
savivaldybė, yra tiek įbauginti, kad už anksčiau paimtas
prekes bijo išsirašyti vos kelių
eurų sąskaitas, kad tik valdžia
nesužinotų. Šiam knygynui
valdžia paskelbė ekonominę
blokadą. Tegyvuoja Laisvi Laimingi Lazdijai!
g „Kregždutės“ direktorei
kilo įtarimų, jog jos pavaldinės gerdamos kavą aptarinėja
darželio problemas, apie kurias
vengiama viešai kalbėti. Todėl
ji nusprendė, jog nėra reikalo
kolektyvo moterims kartu gerti
kavą. Draudimo nauda dviguba – kolektyve mažiau kofeino
ir maištingų kalbų.

•

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.

Nors mes ir ne vaistininkai, bet galime Jums numalšinti galvos skausmą dėl
prasidėjusių 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.
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Kuo nustebintume mokslininkus E. Jennerį ir L. Pasterą?
Pasaulio Sveikatos
Organizacijos (PSO)
duomenimis, kiekvienais
metais dėl vakcinacijos
yra išsaugoma nuo 2 iki 3
milijonų gyvybių, tačiau
šia tema atsiranda nemažai kritikų, kurie viešina
moksliškai nepagrįstus
faktus ir kelia spekuliacijas visuomenėje. Apie
tai, kodėl rizika nesiskiepyti yra daug didesnė nei
rizika pasiskiepijus ir
kokie populiariausi vakcinacijos mitai klaidina
visuomenę, pasakoja šeimos gydytoja iš Vilniaus
Elena Šopytė.

Nauja medicinos era,
išgelbėjusi milijonus
gyvybių
Visais laikais buvo stengiamasi išvengti nepageidaujamų
ligų: jau prieš tūkstančius metų
žmonės įvairiausiais metodais
bandė apsaugoti save nuo raupų ir kitų ligų, o tai palaipsniui
atvedė pasaulį į šiuolaikinę
vakcinaciją.
1796 m. E. Jenneris atliko
eksperimentą, kai paimti pūliniai iš karvių raupais sergančio
žmogaus buvo įskiepyti aštuonmečiui berniukui. Po pusantro
mėnesio ta pati procedūra buvo
pakartota naudojant žmonių
raupais sergančiojo pūlius,
ir nuo tos akimirkos, kai šis
būdas pasitvirtino, prasidėjo
nauja medicinos era. Tuomet
prie E. Jennerio prisidėjo
L. Pasteras, sukūręs vakciną
nuo pasiutligės, ir vakcinacijos
pasiekimai įsibėgėjo.
Pasaulis po vakcinų sukūrimo pasikeitė negrįžtamai: daug
gyvybių nusinešusios užkrečiamos ligos likviduotos, sumažėjo sergamumas difterija,
stablige, virusiniu hepatitu B
ir kitomis užkrečiamosiomis
ligomis, buvo išnaikinti raupai.
Nebebijoma ligų, nes
nebėra sergančiųjų
aplink
Šiais metais kaip viena didžiausių grėsmių pasaulio sveikatai
įvardijamas dvejojimas vakcinacijos nauda. Tiesa, vakcinacijos skeptikų buvo visuomet,
tačiau šiais laikais baisiomis

Vakcinų sukūrimas pradėjo naują medicinos erą: likviduotos daug gyvybių
nusinešusios užkrečiamos ligos, išnaikinti raupai, sumažėjo sergamumas
kitomis pavojingomis ligomis. (Nuotr. iš „Santarvės“ archyvo)
užkrečiamosiomis ligomis patys
žmonės nebeserga ir aplink save
nemato sergančiųjų, todėl jie
jų nebebijo, nebemato prasmės
skiepytis ir lengviau įsitraukia į
antivakcininį judėjimą.
„Dažniausiai tie asmenys,
kurie turi tam tikrų kompleksų
ar psichologinių problemų, lengviau patiki įvairiausiomis konspiracijos teorijomis ir skleidžia
moksliškai nepagrįstus faktus
apie skiepus. Išsilavinę ir apsišvietę žmonės neinvestuotų savo
brangaus laiko norėdami paneigti
tai, ką pasaulio mokslas ir nesuskaičiuojamas kiekis klinikinių
tyrimų jau seniai ištyrė“, – teigia
šeimos gydytoja E. Šopytė.

Galimybė pasiskiepyti
nemokamai
Lyginant su kitomis pasaulio šalimis, Lietuva gali džiaugtis tuo,
kad valstybė finansuoja daug
skiepų tiek vaikams, tiek suaugusiems. Taigi, norint išvengti
užkrečiamų ligų protrūkių ir
apsaugoti ne tik save, bet ir aplinkinius, visi vaikai turėtų būti
nemokamai paskiepyti nuo 14
infekcijų pagal vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių, suaugę – nuo difterijos, stabligės,
rizikos grupėms priklausantys
žmonės – nuo gripo, pneumo-

kokinės infekcijos.
Be to, šeimos gydytoja E. Šopytė pabrėžia, jog yra patvirtinta, kad vakcinos praeina daugiau
patikrų negu eiliniai vaistai, todėl negalime tikėti nepagrįstomis teorijomis ir rizikuoti savo
sveikata. „Gan paradoksalu, kad
vaistus vartojantys žmonės tai
daro be jokios baimės, nesusimąstydami apie vaisto sudėtį,
jo priemaišas bei galimus šalutinius poveikius, tačiau vakcinų
vengia galvodami, jog daro sau
kažką blogo, nors tai praktiškai
yra neįmanoma. Vertėtų nerizikuoti savo sveikata ir skiepytis,
nes tai yra vienintelis apsisaugojimo nuo užkrečiamų ligų
kelias“, – teigia ji.

Moksliškai neįrodyti mitai
ir tikrovė
Tikriausiai dauguma esame girdėję įvairiausių teorijų apie tai,
kad vakcinos yra nesaugios ir
vertėtų rimčiau vertinti nepageidaujamas jų reakcijas. Kaip
bebūtų, kompetentingi medikai
teigia, kad visos vakcinos, kaip
ir visi kiti vaistai, gali sukelti
tam tikras reakcijas, skirstomas
į vietines ir bendras. Remiantis
Europos Sąjungos ir Lietuvos
Respublikos reikalavimais,
Europoje, o kartu ir Lietuvoje,

veikia farmakologinio budrumo sistema, kuri skirta nustatyti,
įvertinti, stebėti bei perspėti apie
galimą nepageidaujamą poveikį
į vaistą ar vakciną. Lietuvoje
apie tokias reakcijas sveikatos
priežiūros specialistai ir registracijos teisės turėtojai privalo pranešti atitinkamoms tarnyboms.
Pranešimai yra analizuojami, o
pasikeitimas tokia informacija
užtikrina pacientų saugumą.
Be to, dažnai tėvai jautriai reaguoja į savo vaikų skiepijimą
ir mano, jog tai gali išbalansuoti
kūdikio imuninę sistemą, sukelti autizmą ar net staigią mirtį.
Anot šeimos gydytojos E. Šopytės, nuo pat gimimo kūdikio
imuninė sistema pradeda kautis
su tūkstančiais mikroorganizmų, kurie atsiranda ant jo kūno
paviršiaus, ir tai – visiškai natūralus procesas. Naujagimio
imuninė sistema tam puikiai
prisitaikiusi, kuri, atsakydama
į mikroorganizmų, patenkančių
iš aplinkos, poveikį, pasigamina
savo gynybinių pajėgumų, tarp
jų ir antikūnų. Vakcinos imituoja užsikrėtimą patogeniniais
mikroorganizmais, o įskiepyti
vakcinų antigenai sužadina imunines reakcijas, tačiau nesukelia
jokių žymesnių patologinių pokyčių – ligos požymių.
Geriau užsikrėsti ir persirgti
liga natūraliai nei pasiskiepyti –
dar vienas mitas, neturintis jokių
sąsajų su tikrove. Imunologai ir
kiti medicinos ekspertai pabrėžia, kad skirtumas tarp vakcinacijos ir imunizacijos yra tas,
kad už imunitetą yra mokama
tam tikra kaina: po poliomielito
skiepo suleidimo gali paskaudėti
ranką, tačiau natūraliai užsikrėtus šia liga žmogų gali ištikti
paralyžius, užsikrėtus hepatitu
B gali pasireikšti įvairūs kepenų
negalavimai, natūrali vėjaraupių

infekcija gali sukelti pneumoniją, ir tai tik maža dalis pavyzdžių, kurie gali ištikti žmogų,
žaidžiantį su savo sveikata.

Atsisakymas skiepytis
negalvojant apie
pasekmes
Gerais vakcinacijos rodikliais
laikoma, kai paskiepytųjų skaičius šalyje ir jos regionuose
siekia 90–95 proc. tikslinės
grupės asmenų. Skiepijant
pagal Lietuvos Respublikos
vaikų profilaktinių skiepijimų
kalendorių, iki 2009 m. buvo
pasiektos aukštos skiepijimų
aprėptys (94–99 proc. paskiepytų asmenų įvairiose amžiaus
grupėse), leidžiančios suvaldyti užkrečiamąsias ligas, tačiau analizuojant daugiametes
tendencijas matyti, kad vaikų
vakcinacijos aprėptys vis mažėja, keldamos grėsmę visiems
aplinkiniams. Antivakcininis
judėjimas visuomenei nekelia
pavojaus tik tuomet, kai tai
nedaro įtakos kolektyviniam
imunitetui, kuris yra įgyjamas
tada, kai 95 proc. žmonių yra
paskiepyti.
Jeigu tikėsime įvairiais mitais
ir nesiskiepysime, nebeliks kolektyvinio imuniteto, o baisios
ligos galės vėl išlįsti į dienos
šviesą. Ne veltui PSO perspėja, jog per paskutiniuosius 50
metų užkrečiamų ligų paplitimas išaugo net 4 kartus, o į tai
vertėtų žvelgti itin atsakingai
ir pasiskiepyti. Svarbiausia
nebijoti naudotis šia gyvybę
ir sveikatą saugančia priemone, ir tikėti tik kompetentingų
specialistų nuomone, nes visi
jie teigia, jog rizika nesiskiepyti ir sulaukti negailestingų
pasekmių yra daug didesnė nei
rizika pasiskiepijus.
Užs. Nr. 2

Prenumerata priimama visuose pašto skyriuose, internete www.prenumerata.lt ir
redakcijoje adresu: Nepriklausomybės a. 4, Lazdijai.
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Jurginai neišėjo iš mados: paveikslas, alėja ir net tortai
Dineta Babarskienė
Nesuklysiu pasakiusi, jog
Stebuliai sekmadienį ne
juokais pretendavo tapti
jurginų sostine. Paroda
„Jurginai Mamulei“ pranoko susirinkusiųjų lūkesčius.
Po šv. Mišių, aukotų už Stebulių
kaimą Simno Šv. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčioje,
visi traukė į Stebulius, į Ritos ir
Almanto Sabestinų sodybą. „Jurginų paroda „Jurginai Mamulei“
surengta mano a. a. senelės garbei.
Šio krašto žinoma gėlininkė, be
galo mylėjusi grožį ir gėles, buvo
mano senelė Ona Janeckienė, tėčio mama, kuri gyveno nuo mūsų
visai netoli, vos už 4 kilometrų,
Seimeniškių kaime. Rožės, raganės, kardeliai, jurginai... Tų žiedų
grožis dar ir dabar stovi man akyse“, – pasakojo Rita Sabestinienė.
Ir visi, kas tik norėjo, atvyko čia
su jurginais: savų parodyti, kitų
pamatyti, pasidalinti žiniomis ir
savo laiku. Eime jurginų alėja,
pasidairysime kartu!
Žavūs reginiai pasitiko kiekvieną svečią, apsilankiusį tądien Stebuliuose. Jau nuo kelio į Ritos ir
Almanto Sabestinų sodybą vedė
jurginų alėja: baltų, raudonų, margų, vienas už kitą gražesnių. Dailiai sumerkti jurginai moliniuose
vazonėliuose priminė senųjų sodybų palanges – ant jų molinukai su
gėlėmis buvo įprastas vaizdas, dabar jau mielas dekoras, primenantis močiučių namus. Čia tuoj reikėjo vėl stabtelėti, mat paveikslas
iš jurginų atėmė žadą. „Ne veltui
Ritutė tiek daug jurginų iš manęs
parsivežusi“, – grožėjosi „gyvu“
paveikslu ir pati jurginų karalienė
iš Marijampolės Danutė Simonaitienė. Pasirodo, jurginai neišeina iš
mados. O pastaraisiais metais netgi
itin išpopuliarėjo. Gėlių mylėtojai
pastebi, kad atsiranda vis daugiau
besidominčių šiomis karališkomis
gėlėmis – jurginais.

Daugiau nei 100 jurginų
žiedų atvežta iš
Marijampolės
Spalvingiausi bobų vasaros žiedai – daugelio pamėgtos darželio
gėlės. Tačiau kai kuriems šios rudeninės gėlės taip susuka galvą,
kad užkariauja ne tik gražiausias
sodybų vietas šalia namų, bet ir
daržus. Taip atsitiko ir jurginų
karaliene tituluojamai Danutei
Simonaitienei iš Marijampolės.
Po tarptautinės parodos Kaune
dar nenuvyto? „Naujų priskyniau,
daugiau nei 100 veislių atvežiau
į Stebulius“, – sakė šypsodamasi

Vyrai rinko jurginą karalių.

D. Simonaitienė ir R. Sabestinienė.
Danutė prisipažindama, kad tarptautinė jurginų paroda Kaune jai
buvo sėkminga. Lietuvos jurginų
karaliene tituluojama Danutė Simonaitienė prisipažino, jog dabar jos 15 arų sklype jau gerokai
daugiau nei 1500 jurginų veislių.
Stebuliuose savo kerus margaspalviai jurginai skleidė sumerkti
įvairiausiose vazose. „Dabar jau
turiu silpnybę ir vazoms, pamatau
ir perku“, – prisipažįsta Danutė.
Jurginų daug: nuo įspūdingo dydžio žiedų iki mažučių spurgelių
arba tokių, į kuriuos žiūrint iškart
nė nepasakysi, jog tai jurginas,
labiau primena leliją ar chrizantemas. Nei Danutės, nei daugumos
auginančiųjų jurginus negąsdina ir
tai, kad juos reikia iškasti rudenį,
pasirodo, tai dar geriau. Kitą pavasarį galima susodinti augalus kita
tvarka, kad išryškėtų spalvų kontrastai, matytųsi veislių ir žiedų
įvairovė. „Aš kasu, vyras, aišku,
padeda, paskui gerai išdžioviname,
sudedame į maišelius ir į lentynas“, – pasakoja jurginų augintoja.
Tada, anot Danutės, jie, saugiai
peržiemoję, nuo vidurvasario iki
vėlyvo rudens vėl džiugins gausiais įvairiaspalviais žiedais. Visus
rūpesčius, kantrų darbą – viską
atperka akis ir sielą džiuginančios
jurginų spalvos. Anot Danutės,
kuriant floristines kompozicijas
iš jurginų, vėlgi įkvepia beveik
neišsemiamos galimybės: jų galima rasti įvairiausių žiedų atspalvių
ir formų: nuo smulkių iki labai
didelių, nuo apvalių iki plokščių.
„Šie didžiuliai žiedai labai gerai
ant koto laikosi, nesigąsdinkite,

Z. ir G. Aleškevičiai iš Alytaus savo darželyje užaugino jurginą karalių.
drąsiai sodinkite, tikrai nenulūš, o
štai mažyčiai jurginai: spurgeliai.
Namuose dar mažesnių turiu“, –
rodo savo pasididžiavimus jurginų augintoja. O kur tas jurginas
Jūsų pavadintas „Dzin“? „Aš juos
pasodinau nelabai geroje vietoje, nuošaly, mat prastai augo, bet
štai ėmė ir sužydėjo, ir dar taip
gražiai, tarsi man sakydami, kad
jiems dzin, kur augti, vis tiek gražiai žydės. Tad ir pavadinau šiuos
jurginus „Dzin“. Dabar juos noriai
įsigyja žmonės. Tų „Dzin“ nori
turėti savo darželiuose“, – juokiasi
pasakodama Danutė.
Besigrožintys gėlėmis renginio
dalyviai turėjo progą susipažinti
ir su savojo krašto jurginų augintojais.

Jurginą karalių išrinko
vyrai
O kad mūsų krašto jurginų augintojos nė kiek nenusileidžia jurginų
karalienei Danutei Simonaitienei,
išgirdau iš jos pačios lūpų, mat
ji čia atrado tokių jurginų, kurių
neturi, nors, kaip pati prisipažino,
turinti net kvepiančių jurginų, kurie itin reti. „Saugokite senąsias
jurginų veisles, dar mūsų močiučių palikimą“, – sakė ji įteikdama
dovaną sesėms Linai Marcinkevičienei ir Levai Žagarinskienei
už senųjų jurginų veislių žiedus
parodoje. Augalėliai, kokių dar
neturi gėlių mylėtojos, buvo dovanoti ponios Daunutės Simonaitienės visoms parodos dalyvėms:
Ginai Ramanauskienei, Daivai
Jarmalienei, Vilijai Kuckailienei,
Bronei Jušinskienei, Stasei Bla-

žauskienei, Levai Žagarinskienei
ir Linai Marcinkevičienei, Rasai
Amboltienei, Auksei Cibulskaitei, Linai Margelienei. Ponia Lina
Margelienė prisipažino turinti
mamą, kuri nepaprastai myli gėles, ji net pradėjo organizuoti Jurginų šventę, kuri „išėjo“ už kiemo
ribų ir tapo Žeimelio seniūnijos
švente, o praeitais metais ir Ritos
Sabestinienės jurginai buvo tarp
nugalėtojų ir grįžo su dovanomis.

pavėsinėje tarp žiedų surado sau
mielą pašnekovą ar seniai nematytą bičiulį. „Čia nėra paniurusių
ar surūgusių. Stebulių ateities bendruomenė buria visus, juolab, kad
jurginai tokie gražūs, kad atsispirti
jų grožiui neįmanoma“, – prisipažino šio renginio sumanytoja,
organizatorė Rita Sabestinienė
dėkodama ištikimosioms savo
pagalbininkėms jau, anot pačios
Ritos, nuolatinėms, o šįkart labai

Besigrožintys gėlėmis
turėjo progą susipažinti
ir su jurginų augintojais.
O ir pati ponia Lina sakėsi, jog
savo sodyboje turinti per 20 veislių jurginų, kerų pasodinanti apie
pusantro šimto: į vagą kaip bulves.
Tądien visos jurginų augintojos ir
mylėtojos buvo pagerbtos Danutės dovanomis – augalais, moterys
paskatintos ir toliau puoselėti bei
puošti savą kraštą karališkomis
gėlėmis – jurginais, džiuginti akį
įvairiomis šių gėlių veislėmis.
Žiedus išskleidusių jurginų
spalvose paskendo visa Sabestinų sodyba. Tikra Jurginų karalija,
kurioje išrinktas jurginas karalius.
Stebuliuose jurginą karalių rinko... vyrai. Buvo nelengva... Bet...
Jie labai stengėsi... Zita ir Gediminas Aleškevičiai iš Alytaus nė
nesitikėjo, jog jų atsivežtas vienas
iš jurginų taps jurginų karaliumi.
O ir atkeliavo jurginų karalius į
Stebulius visai ne karališkai, o paprastame plastmasiniame kibire.
„Kad tik nenuvystų“, – tarstelėjo
ponia Zita.

Rožių namuose – jurginų
tortai
Rožių namai skendėjo jurginų karalijoje... O ten viduje tarp gausybės gardumynų tortai su jurginais:
saldus – su špinatais, puoštas jurgino žiedu, kitas gi su dešryte,
pasidabinęs raudonais jurginų
žiedais. Gerta kava, arbata, ragauti gardumynai ir šnekučiuotasi:
kas Rožių namuose, kas jaukioje

pagelbėjusioms, ir Linai Margelienei bei Rūtai Margelytei. Ir eilės
Linutės Marcinkevičienės savam
kraštui tarp liepsnojančių jurginų
iki graudulio sujaudino. Jurginai ir
eilės, pasirodo, puiki dermė.
Buvo galima įsigyti augalų,
užsisakyti jurginų, o ir pati Rita
Sabestinienė sakėsi, jei kas užsinorės kurio nors iš jos sodyboje
augančių augalų, dovanosianti.
Renginio metu augintojos dalijosi
savais gėlių auginimo rūpesčiais
ir džiaugsmais, džiugesys ir puikios emocijos tvyrojo viso renginio metu.
Stebulių ateities bendruomenė
kvietė visus pasižiūrėti parodos,
net tuos, kurie atsitiktinai vyko
pro šalį. „Tokiu grožiu reikia dalintis“, – sakė šio neeilinio renginio iniciatorė Rita Sabestinienė.
Ir Mamulė iš Dangaus, ko gero,
stebėjo ir džiaugėsi ne tik jurginais, kuriuos taip mylėjusi, ne
tik daržus, bet ir gėles sodinusi,
džiaugiasi ji ir žmonėmis, mylinčiais savą kraštą ir jurginus.
Džiaugiasi ji jau iš Dangaus...
Šiandien jai būtų 98.
Nors šventė baigėsi, tačiau paskubėkite, važiuodami pro šalį
stabtelėkite, gal dar kažką ir jūs
pamatysite, dar nenuvyto jurginai,
vėliau jau apie šias nuostabias
rudens gėles liks tik malonūs prisiminimai, įamžinti fotografijose
ir gėlininkų atmintyje.

•
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Aidas Kelionis
Šiais laikais, kai lietuviai masiškai plūsta į Lenkiją prisipirkti
pigesnių maisto prekių ir kitos
produkcijos, aš ten keliauju
lenkiškos spaudos ir retkarčiais
knygų. Ne todėl, kad ten spauda
ir knygos pigesnės, nors gerai ir
tai, bet todėl, kad ten laikraščiai
ir žurnalai yra žymiai įdomesni
negu Lietuvoje.
Iš laikraščių man įdomiausias
dienraštis „Gazeta wyborcza“,
kuriam šiemet sukako trisdešimt
metų. Jį redaguoja vienas žymiausių ne tik Lenkijos, bet ir
Europos intelektualų Adamas
Michnikas. Šis laikraštis yra liberalios pakraipos ir itin aršiai
oponuoja dabartinei „Prawo i
sprawiedlywoscz“ („Tvarka
ir teisingumas“) partijai ir jos
idėjiniam vadui Jaroslawui
Kaczynskiui. Pastaroji partija
ir minėtas asmuo yra nusiteikę
itin antieuropietiškai, nemėgsta
užsienio kapitalo ir yra ultradešiniųjų pažiūrų. Nors valdanti
Lenkiją partija yra nusiteikusi
prieš Rusiją ir jos atvirai nekenčia, pati Lenkiją stengiasi valdyti
kieta ranka.
Iš žurnalų labiausiai vertinu savaitraštį „Newsweek“.
Tai irgi gana liberalių pažiūrų
leidinys, taip pat pasisakantis
prieš „Prawo i sprawiedliwoscz“
antidemokratinius ir prieš Lenkijos demokratinę teisinę sistemą nukreiptus veiksmus. Jame

gausu ne tik politikos, bet daug
rašoma apie kultūrą: kiną, teatrą
ir knygas. Pateikiami itin originalūs ir aukšto lygio straipsniai
moksline tematika. Šį žurnalą
skaityti verta dėl to, kad kitur
tokių straipsnių nepavyksta rasti. Šiame savaitraštyje itin daug
įdomių feljetonų, komentarų ir
apžvalgų. Jame itin didelis dėmesys skiriamas ne tik Lenkijos,
bet ir pasaulio politiniams įvykiams ir išsamiai jų analizei.
Gal kai kas pasakys, kam
vykti į Lenkiją pirkti tenykštės spaudos, jeigu viską galima perskaityti internete. Deja,
šiuo atveju Lenkijoje geriausi
laikraščiai ir žurnalai neleidžia
savo turinio internete skaityti
nemokamai. Lietuvoje baigia
išnykti popierinė spauda todėl,
kad visa informacija beveik
visuose internetiniuose portaluose pateikiama nemokamai.
Bet galima garantuoti, kad kai
tik Lietuvoje išnyks popierinė
spauda, portalai kaip mat apmokestins savo turinį, ir mokėti už
jį reikės gal net daugiau nei už
popierinių laikraščių prenumeratą ar juos perkant atskirai po
vieną numerį kasdien.
Mintimis vis nuklystu į tolimą
praeitį, kai buvau dar vaikas.
Tuo metu užsienietišką spaudą
iš taip vadinamų socialistinio
lagerio šalių buvo galima prenumeruoti. Žiūrėdamas lenkiškus
televizijos kanalus jau buvau
neblogai pramokęs lenkiškai.
Tėvai prenumeravo lenkišką
žurnalą „Kobieta i Zycie“ („Moteris ir gyvenimas“). Tai ir buvo
pirmasis lenkiškas žurnalas, kurį
pradėjau skaityti. Nors turinys
buvo skirtas daugiau moterims,
bet man labiausiai patikdavo
skaityti paskutinį šio žurnalo
puslapį, nes ten būdavo humoristinė rubrika. Druskininkuose
esančiuose spaudos kioskuose
tėvų paprašydavau nupirkti žurnalą apie sportą „Sportowiec“ ir
laikraštį ta pačia tematika „Przeglad sportowy“. Tokios buvo
mano pirmosios skaitymo lenkų
kalba pamokos.

•

• 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

Išskirtinis dėmesys verslui —
artimiausiame „Tele2“ salone Lazdijuose

Nuo šiol telekomunikacijų
bendrovės „Tele2“ verslo
klientai konsultuotis dėl
paslaugų ar įrenginių ir
juos užsisakyti galės Seinų
g. 4 įsikūrusiame operatoriaus salone. Skirtinguose Lietuvos miestuose
esančiuose salonuose
dirbs būtent verslo klientus aptarnaujantis vadybininkas.

„Anksčiau šie klientai galėdavo konsultuotis ne visuose, o būtent verslui skirtuose salonuose,
įsikūrusiuose tik didžiausiuose
šalies miestuose. Verslui norime būti ne tik paslaugų teikėju,
bet ir partneriu, o tokiam ryšiui
užmegzti reikalingas asmeninis
bendravimas“, – sakė Mindaugas
Ambrasas, „Tele2“ verslo klientų
pardavimų vadovas.
Anot M. Ambraso, galimybė
bet kuriame šalies salone pasitarti dėl verslui skirtų išmanių
sprendimų, planų ar įrenginių
bus itin patogi ir dažnai keliaujantiems įmonių atstovams.

Pasiūlymai verslui – taip
pat personalizuoti
Bendrovė „Tele2“ asmenina ne

tik bendravimą su verslo klientais, bet ir paslaugas jiems. Tai
įrodo pavasarį pristatytas pasiūlymas „Power Pack“. Naujasis viskas viename paketas yra
skirtas smulkioms ir vidutinėms
įmonėms nuo 1 iki 30 darbuotojų.
Ieškantiems plano, kuris suteiks daugiau vertės jūsų verslui,
„Tele2“ paruošė ypatingą pasiūlymą: visą rugsėjo mėnesį nauji
verslo klientai, užsisakę „Power
Pack“ planus ir pasirašę 24 mėn.
sutartį, visomis plano naudomis
galės net tris mėnesius naudotis
nemokamai.
„Power Pack“ – išmanūs pokalbių planai, kuriuos pasirinkę
verslo klientai gaus ne tik įprastą
pokalbių planą, bet ir daugiau
vertės: poreikius atitinkantį
„Tele2 Laisvą internetą“ biurui,
išmanią skambučių valdymo
paslaugą ir geresnius įrangos
pasiūlymus.
Tam specialiai buvo sukurta ir
internetinė skaičiuoklė https://
tele2.lt/verslui/power-pack, kurioje įmonės gali pasitikrinti savo
vartojimo poreikį.
Bendroji plano kaina mėnesiui
priklauso tik nuo įmonės darbuotojų skaičiaus ir pasirinkto

mobilaus bei biuro interneto
duomenų kiekio.

Išmanus skambučių
valdymas – nemokamai
Į kiekvienam verslo klientui personalizuotą „Power Pack“ paketą
nemokamai įtraukiama „Tele2“
išmanaus skambučių valdymo
paslauga užtikrins, kad nebūtų
praleistas nei vienas skambutis,
o tai reiškia – ir potencialus užsakymas.
Šis sprendimas leidžia sukurti
bei įrašyti unikalų pasisveikinimo pranešimą, nukreipti skambučius kitu numeriu, nepažeidžiant
GDPR aktyvuoti pokalbių įrašymą bei išmanų autoatsakiklį. O
kur dar galimybė susipažinti su
praleistų skambučių informacija
ar pokalbių statistika – visa tai
yra tik dalis išmanaus skambučių
valdymo privalumų, kurie padeda verslui efektyviau bendrauti
su klientais bei partneriais ir uždirbti daugiau.
Daugiau informacijos rasite www.tele2.lt/verslui, paskambinę trumpuoju nemokamu numeriu 1575 arba +370 684 000 75
(kaina pagal mokėjimo plano
tarifus). Informacija teikiama
7.00–23.00 val.

•
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Pirmąkart Lietuviškos pirties bičiulių draugijos sąskrydis Znicos kaime
Dineta Babarskienė
Šįkart Lietuviškos pirties
bičiulių draugijos nariai
plačiai užsimojo: pirmąkart savo sąskrydį surengė
mūsų krašte, Znicos kaime,
ir aplankė Lenkijos lietuvius pirtininkus Punske
kviesdami jungtis draugėn.
„Norime parodyti visiems,
kad mūsų kraštas apdovanotas gražia gamta, kad čia
yra ką pamatyti, o kartu
dar nuvyksime ir į Punską, pakviesime vietinius
pirtininkus prisijungti prie
mūsų jau 10 metų gyvuojančios Lietuviškos pirties
bičiulių draugijos – tikrai
šaunios pirtininkų kompanijos. Mes bendraujame
su pirtininkais iš Latvijos,
Estijos, Baltarusijos, o štai
su Punsko pirtininkais
ryšiai iki šiol neužmegzti,
tad tikimės tai padaryti“, –
tikino garsus mūsų krašto
pirtininkas Rimantas Silkė.

Istorinis įvykis Punske
– pirmąkart apsilankė
pirtininkai iš visos Lietuvos
Iš visos Lietuvos daugiau nei trys
dešimtys pirtininkų: iš Vilniaus,
Kauno, Marijampolės, Elektrėnų, Rokiškio, Alytaus, sugužėjo
į Punską. Daugelis jų prisipažino,
kad šiame krašte jie pirmąkart.
„Pirmąkart Punske. Dabar pats
pajutau tą lietuvišką dvasią“, –
sakė laidos „Vantos lapas“ vedėjas Saulius Tučkus.
Pirtininkus priėmė pats Punsko
valsčiaus viršaičio pavaduotojas
Jonas Vaičiulis. Jis papasakojo
apie lietuviškumo išsaugojimą
šiame krašte, vaišino šio krašto skanumynais ir dėkojo mūsiškiams pirtininkams Irenai ir
Rimantui Silkiams, kurių dėka
sulaukta tokių ypatingų svečių.
Pats Punsko viršaičio pavaduotojas Jonas Vaičiulis šį susitikimą
pavadino istoriniu. „Istorinis įvykis Punske – pirtininkai pas mus
svečiuojasi pirmąkart“, – sakė
ponas Jonas. Jis sulaukė daug
klausimų apie šį pirtininkams
neregėtą kraštą, paskui pakvietė apžiūrėti miestelį, aplankyti
Punsko Švč. M. Marijos Dangun
Ėmimo bažnyčią ir greta esatį
lietuvišką muziejų. Kaip ir dera
pirtininkams, šie viršaičio pavaduotojui ponui Jonui dovanojo
vantą ir pirties kepurę ir, žinoma,
lietuviškų gardumynų. Neišleido
be lauktuvių į namus savų svečių
ir viršaičio pavaduotojas, dėkodamas Lietuviškos pirties bičiulių
draugijos pirmininkui Egidijui
Žukauskui už malonią pažintį
bei domėjimąsi Punsko kraštu,
mūsų krašto pirtininkams Irenai
ir Rimantui Silkiams už galimybę
susitikti su tokiu gausiu būriu pirtininkų iš Lietuvos. „Džiaugiuosi, kad mūsų krašto pirtininkai
susipažins. Tikiuosi, ir pirtelės
garą išmėgins jau Lietuvoje“, –
juokdamasis sakė jis. Restorane
„Rūta“ pirtininkai iš Lietuvos susitiko su Punsko pirtininkais. Šie
buvo pakviesti jau tą pačią dieną
atvykti į Znicos kaimą ir patys
patirti lietuviškos pirties malonumus. „Mes apie pusantros valan-

Punsko valsčiaus savivaldybėje. Pirmas iš dešinės Punsko viršaičio pavaduotojas Jonas Vaičiulis.
dos praleidžiame pirtyje“, – sakė
Punsko pirtininkai. „O mes ir 4
ar 6 valandas“, – sakė pirtininkai
iš Lietuvos. Punskiečiai pasiryžo viską pamatyti savo akimis ir
patirti savu kailiu: malonumą,
karštą Irenos ir Rimanto Silkių
pirties garą, galimybę pabendrauti su pirtininkais, naudą sveikatai.
„Džiaugiuosi matydamas sveikus, laimingus žmones“, – vis
neatsidžiaugė Punsko valsčiaus
viršaičio pavaduotojas Jonas Vaičiulis. O ar tikrai „sveikus“ po
sočių pietų? Punskiečių cepelinus ne visos damos įveikė, net į
namus išsivežė, o ir cepelinai su
spirgučiais, atrodytų, viskas gerai, bet kam tie kopūstėliai šalia
cepelinų, pirtininkams taip ir liko
neįminta mįslė. „Tokių cepelinų
dar nevalgėme su kopūstų salotomis“, – sakė pirtininkai.

Pirtininkų krikštynos
basomis ant dilgėlių bei
pelynų arbata
Paskui jau į Lietuvą: pažvelgti į
mūsų gražia gamta paties Dievulio apdovanotą kraštą nuo Metelių
apžvalgos bokšto ir Prelomciškės
piliakalnio, atsigaivinti Dzūkijos ežerų vandeniu, panirti į jų
bangas, o jau čia ranka pasiekiama ir Irenos ir Rimanto Silkių
sodyba.
Ponas Rimantas Silkė pirmiausiai pakvietė į savo dirbtuves, kur
tuoj paleidęs meditacinę muziką
„pademonstravo“, kaip jis vantas rišantis. Kvapas svaigina,
vaizdas dar labiau, mat virš galvos keli šimtai įvairiausių vantų
sukabinta: kanadietiško ąžuolo,
beržo, liepų su kvepiančiais medumi žiedais, čia ir vingiorykštės
džiūsta. „Į vantas dedame ir melisos, ir mėtos, ir pelynų“, – sako
šeimininkas. O paskui jau rodo
hidrolatų „sandėlį“, kur į didžiulius butelius supilstyti jų pačių
gaminti hidrolatai. Ponia Irena
purškia, o aš mėgaujuosi kvapų

gausa, kartais turiu prisipažinti,
kad beveik nieko neužuodžiu,
kartais kvapas pribloškia. Nepatikėsite, kaip kvepia kietis – geras
kvapas. „Iš laukinių morkų išgautas hidrolatas labai tinka veidui,
o vingiorykštės – nuo karščio“, –
sako ponia Irena. Pirtininkė rodo
buteliukus su juodųjų serbentų,
lazdynų, čiobrelių, medetkų,
gysločio, kraujažolės hidrolatais
ir net topinambų žiedų bei sulos
hidrolatų jie turintys.
Pirmiesiems Irenos ir Rimanto
pirtį išbandyti tądien leista naujokams, mat, žinia, kad naujokus
neišvengiamai reikia pakrikštyti.
Po pirties ant dilgėlių lyg kareivėliai surikiuoti jie turėjo gerti
pelynų arbatą. Krikštytojai paliepė ragauti ir atspėti, kas tai. Ir
ne taip paprasta buvo. Reikėjo
pasakyti, jog ragavai imbiero,
dilgėlių sėklų, bičių pikio trauktinės, gintaro pudros, o baltuoju
moliu iš Estijos reikėjo vienas
kitam išsipiešti saugantį ženklą
ir paskui jau tvenkinin. Naujokai
su visomis užduotimis susitvarkė
kuo puikiausiai ir buvo pripažinti
tikrais pirtininkais. Ir dovanos jau
dabar tikrais pirtininkais tapusiems: amuletas ir pirties kepurė,
o nuo šeimininkų Silkių – hidrolatai. Įdomūs tie pirtininkų ritualai, oi, įdomūs! Paragavau „tų
skanumynų“ ir aš – pelynai man
patiko, kiti – nelabai.
Paskui jau lietuviškos pirties
malonumai ir Lenkijos lietuviams
iš Punsko. Kokius stebuklus gali
daryti vanta, svečiai tuoj įsitikino.
Pirtininkai parodė, kad jie ne iš
kelmo spirti! Oi, parodė! Kokie
potyriai, klausiau tik iš pirties
į tvenkinį panirusių pirties mėgėjų iš Punsko. „Rojus“, – sakė
vienas. „Orgazmas smegenims“,
– šūktelėjo kitas. O paskui jau
visi pirtininkai, panorę išbandyti dzūkišką mūsų krašto pirtį,
susiruošė pirtelėn. Anot pirties
tradicijų puoselėtojų, pirtininkų,

jų tikslas – pasiekti, kad lietuviai
ne mažiau nei suomiai didžiuotųsi
savo pirties tradicijomis, kad išsitrintų sovietmečiu susiformavęs
paprotys pirtyje vartoti alkoholį.
„Punskiečiai jau šį sekmadienį pas
mus vėl atlėks. Patiko jiems mūsų
pirtelė. O tiek nedaug parodėme,
laiko daug neturėjome. Juk saulei
nusileidus, namo pirtininkai išskubėjo“, – jau vėliau papasakojo
pirtininkas Rimantas Silkė.
Ir dzūkiškos vaišės: sūriai, čirviniai blynai su raudonųjų serbentų uogiene, mėsos tortai ir
šimtalapis. O jau dzūkiškų bandų
gardumas! Pasirodo, pirtininkai
ne tik pirtinimosi tradicijas puoselėja, jie turi tradiciją ypatingai
padėkoti šeimininkams už svetingą priėmimą ir vaišes – visiems

kartu susikibus už rankų dėkota
jau dabar vieninteliams Znicos
kaimo gyventojams Irenai ir Rimantui Silkiams ir tądien svečius
pasitikusiems jų sūnui, marčiai
ir anūkui.
„Pirtis yra ritualas“, – sakė Lietuviškos pirties bičiulių draugijos
pirmininkas Egidijus Žukauskas.
Šįkart pirtininkų Silkių pirtis kaip
reikiant „davė garo“. Ištirpę Irenos ir Rimanto Silkių pirties gare,
pirtininkai įsimylėjo jų jaukią pirtelę, o ir sodyboje, anot svečių,
pajuto gerą aurą. Kas žino, gal
pirtininkai sugrįš Znicon vėl. O
gal ir jūs norėtumėte pirtelėn?
Turėkite omenyje, jei ką, tuomet
jūsų lauks ypatinga pirtis su geriausiu mūsų krašto pirtininku
Rimantu.

•

Lazdijų rajono gyventojų
dėmesiui!
Pagal Lazdijų rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo
taisykles, Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje stambiosios
atliekos (stambūs buities apyvokos daiktai: baldai, langai, durys,
dviračiai, indai, talpos, buitinė technika, namų ūkio santechnikos
įrenginiai: kriauklės, praustuvai, vonios ir pan., televizoriai, kompiuteriai ir kitos elektroninės įrangos atliekos) yra surenkamos 2
kartus per metus: pavasarį ir rudenį.
Dėl stambiųjų atliekų surinkimo vietų kreiptis į seniūnijas.
Pateikiame 2019 m. rudeninio rinkimo grafiką:
1. Kapčiamiesčio seniūnija – rugsėjo 18 d.
2. Noragėlių seniūnija – rugsėjo 20 d.
3. Šventežerio seniūnija – rugsėjo 24 d.
4. Lazdijų seniūnija – rugsėjo 26 d.
5. Seirijų seniūnija – spalio 2 d.
6. Krosnos seniūnija – spalio 4 d.
7. Būdviečio seniūnija – spalio 9 d.
8. Šeštokų seniūnija – spalio 11 d.
9. Veisiejų seniūnija – spalio 16 d.
10. Kučiūnų seniūnija – spalio 22 d.
Lazdijų padalinio vadovė
Zita Matulevičienė
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Savaitės horoskopas
Avinas (03.21—04.20)
Mėnulio pilnatis lems, kad šią savaitę
nepaisydami savo socialios prigimties norėsite atsiskirti nuo triukšmingo
pasaulio ir įsiklausyti į savo mintis.
Tai gali padėti surasti taip ieškomus
atsakymus. Negana to, prasidedant savaitgaliui jus aplankys kūrybos mūzos,
tad labai tikėtina, jog pažvelgsite į pastaruosius savo profesinius profektus iš
visiškai kitos perspektyvos. Mėgaukitės atradimų kupinu laikotarpiu!
Jautis (04.21—05.21)
Savaitės pradžioje Plutonas ir Merkurijus kaip reikiant įkaitins jūsų vaizduotę, o tai atsilieps ne tik asmeniniam, bet
ir profesiniam gyvenimui. Būsite pasiryžę drąsiems sprendimams ir nuostabiausia tai, kad dabar jūsų įtaigai bei
transliuojamam entuziazmui bus ypač
sunku atsispirti. Savaitgalį turėsite
galimybę pademonstruoti puikius savo
organizacinius įgūdžius bei pagerinti
savo viešą įvaizdį. Sėkmės!
Dvyniai (05.22—06.21)
Merkurijui ir Venerai veikiant šią savaitę jums puikiai seksis tvarkyti širdies
reikalus. Nusiteikite atviriems pokalbiams, romantiškiems pasivaikščiojimams bei santykius sutvirtinantiems
užsiėmimams. Nuo ketvirtadienio
planetos suteiks jums unikalią galimybę pademonstruoti savo gebėjimus
svarbiame profesiniame projekte. Tai
neabejotinai sužavės su jumis drauge dirbančius žmones, sustiprins jūsų
autoritetą ir galbūt net apdovanos jus
papildomu piniginiu atlygiu. Puiku!
Vėžys (06.22—07.22)
Merkurijaus ir Veneros paskatinti šią
savaitę atsiduosite meilei bei artimiesiems. Bendraudami su jums mielais
žmonėmis, dalindamiesi idėjomis bei
patirtimi, jausitės be galo laimingi,
saugūs ir nusiteikę apdovanoti pasaulį
šia puikia nuotaika. Dėl tos pačios
priežasties tai puikus metas pakeisti
darbą ar imtis naujo hobio. Eksperimentuokite! Išlaisvinkite vaizduotę,
pasikliaukite savo intuicija ir mėgaukitės magišku atradimų laikotarpiu!
Liūtas (07.23—08.23)
Ši savaitė skirta nuoširdžiam bei atviram bendravimui su jus supančiais
žmonėmis. Planetos lems, kad dabar
jausitės ypač gerai galėdami nevaržomai dalintis savo idėjomis, keistis
patirtimi ar paprasčiausiai plepėti su
artimais bičiuliais prie vyno taurės.
Pasidedant savaitgaliui planetos kaip
reikiant pakurstys jūsų aistras, tad kūniški malonumai taps vienu didžiausių
šeštadienio ir sekmadienio siekių. Pasidalinkite savo mintimis su mylimu
žmogumi, drauge fantazuokite apie
galimus scenarijus miegamajame ir
mėgaukitės drauge praleistu laiku.
Mergelė (08.24—09.23)
Merkurijaus ir Veneros paskatinti šią
savaitę nesunkiai rasite tinkamiausius
žodžius išreikšti giliausius ir tauriausius savo jaumus. Priimdami sprendimus išlaisvinkite įgimtą kūrybiškumą ir
leiskitės vedini intuicijos. Prasidedant
savaitgaliui jūsų mintis užvaldys finansiniai klausimai. Pasinaudokite Visatos
palankumu pristatyti savo naujausius
profesinius sumanymus platesnei klausytojų auditorijai. Kas žino, galbūt tai
bus naujo pelningo kelio pradžia?
Svarstyklės (09.24—10.23)
Šią savaitę planetos skatins jus labiau

pasirūpinti savo asmeniniais interesais,
taigi profesiniai reikalai kuriam laikui
nugrims į antrąjį planą. Tai puikus
metas sustiprinti santykius su jus supančiais žmonėmis ir dar kartą parodyti jiems geriausias savo asmenybės
puses. Savaitgalį skirkite dvasios bei
kūno sveikatai. Apsilankykite sporto treniruotėje, sveikiau maitinkitės,
medituokite.

Skorpionas (10.24—11.22)
Marso ir Saturno padedami šią savaitę
profesinius iššūkius gliaudysite it riešutus. Atrodys, kad šiomis dienomis
jums nėra neįveikiamų užduočių ar
neišsprendžiamų galvosūkių! Artėjant
savaitgaliui vis labiau trokšite išsivaduoti iš kasdienybės. Pasiduokite širdies šauksmui ir susiplanuokite trumpas savaitgalio atostogas, vidurdienio
pasivaikščiojimą su mylimu žmogumi
ar išbandykite ką nors visiškai netikėto
bei įkvepiančio. Priimdami sprendimus pasikliaukite intuicija, o visa kita
stos į savas vietas savaime.
Šaulys (11.23—12.21)
Šią savaitę Venera ir Merkurijus įkvėps
jus pasidalinti pačiais kūrybiškiausiais
savo sumanymais su autoritetingais
žmonėmis. Svarbiausia, būkite sąžiningi prieš save, nes vos tik garsiai
įvardinsite svajones, jos ims pildytis!
Savaitgalį planetų padedami turėsite
galimybę išspręsti įsisenėjusią asmeninių santykių problemą. Nepraleiskite
jos!
Ožiaragis (12.22—01.20)
Labai tikėtina, kad šią savaitę imsite
pavargti nuo nuolatinio kolegų dėmesio bei reikalavimų. Kaip bebūtų, iš
prigimties esate puikūs organizatoriai,
tad jums tereikia gerai apgalvoti savo
prioritetus, nusistatyti aiškias ribas ir
galiausiai sugebėsite nuversti kalnus.
Bendraudami su žmonėmis nevyniokite
žodžių į vatą – atvirumas padės išvengti
dviprasmiškų situacijų ir sutaupys daugybę brangaus jūsų laiko. Savaitgalį
skirkite sau. Po įtemptos darbo savaitės
tiegiog privalote pasirūpinti savimi!
Vandenis (01.21—02.19)
Šią savaitę planetos skatins jus pamaitinti sielą naujomis intelektualinėmis
patirtimis, todėl noriai dalyvausite profesiniuose mokymuose, susirinkimuose,
lankysite meno parodas, kino ar teatro
premjeras. To paties reikalausite ir iš
mylimo žmogaus, tad bendraudami nuolat provokuosite jį atvirai išsakyti nuomonę šiuo metu visuomenėje aktualiais
socialiniais ar politiniais klausimais.
Svarbiausia, nepersistenkite! Prasidedant savaitgaliui galite susidurti su šiokiais tokiais finansiniais iššūkiais, kurie
paskatins gerai apgalvoti viso mėnesio
biudžetą.
Žuvys (02.20—03.20)
Darbo savaitei dar neįpusėjus jau jausitės nuo visko pavargę. Blogiausia tai,
kad jeigu iki trečiadienio taip ir nesulauksite trokštamo įvertinimo, galite
visiškai prarasti motyvaciją užbaigti
projektus, kuriems pastaruoju metu
atidavėte nemažai laiko bei pastangų.
Galbūt apatiją įveikti padėtų trumpas
atokvėpis su mylimu žmogumi ar geru
draugu? Susitelkite į tikslą ir ištikimiausių bendražygių padedami tikrai
įveiksite šį sunkų laikotarpį. Savaitgalį
planetos įkvėps jums daugiau drąsos
kalbėti apie savo seksualines fantazijas. Pasipasakokite mylimam žmogui
ir mėgaukitės magišku laisvalaikiu.

Eteris
Ketvirtadienis
, rugsėjo 12 d. Saulė teka 6.43, leidžiasi 19.47, dienos ilgumas
13.04. Priešpilnis. Vardadieniai: Gvidas, Marija, Tolvaldas, Vaidmantė.
LRT Televizija
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,

Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto kriminalinė policija 1“.
11.10 „Komisaras
Reksas“.
12.00 (Ne)emigrantai.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.40 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Daiktų istorijos.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Gyvenk be skolų.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Bankas“.
24.00 Mūsų gyvūnai.
0.30 „Bloga mergaitė“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Gyvenimo spalvos.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 „Bankas“.
5.00 LRT radijo žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

6.55 „Čipas ir Deilas

skuba į pagalbą“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.55 Gero vakaro šou.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Meilės simfonija“.
12.00 „Svotai“.
13.00 „Pažadėtoji“.
14.00 TIESIOGIAI.
Pasaulio vyrų krepšinio čempionatas
2019.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Farai.
20.30 „Moterys meluoja
geriau“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Pavojingasis“.
23.55 „Įrodytas nekaltumas“.
0.55 „Vaiduoklių ieškotojai“.
1.45 „Rouzvudas“.
2.35 „Imperija“.
3.25 „Įrodytas nekaltumas“.
4.20 „Naujakuriai“.
5.10 „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“.

LNK
6.05 „Mano gyvenimo

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

13.50 „Pragaro virtuvė“.
14.50 „Kijevo operatyvinė

grupė“.
15.55 „Teisingumo

agentai“.

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 Valanda su Rūta.
21.00 „Rimti reikalai 2“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 „Apgaulės meistrai
2“.
1.05 „Antrininkas“.
2.05 „Juodosios mišios“.
4.00 Alchemija. VDU
karta.
4.30 RETROSPEKTYVA.
Ciklas „Menininkų
portretai“.

17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „Mentalistas“.
19.30 „Mirtinas ginklas“.
20.30 „Kvailiai šėlsta“.
21.00 „Grėsmė po

TV3

16.00 Reporteris.
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva

vandeniu“.
22.55 „Beverli Hilso

policininkas“.
1.00 „Mirtinas ginklas“.

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

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

Odesa“.
15.00 Laikykitės ten su

Andriumi Tapinu.

6.10 Televitrina.
6.25 „Keršytojų

komanda“.

tiesiogiai.

16.58 Orai.
17.00 „Beveik negyvas“.
18.00 „Žemės ir laiko

prakalbinimas“.

21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Savi keliai“.
22.45 „Lūžio taškas“.
0.15 DW naujienos rusų

18.30 „Svečiuose pas

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

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.

kalba.
0.30 Dabar pasaulyje.
1.00 Tarptautinis

bigbendų festivalis
„Big Band festival
Šiauliai 2015“.
1.45 „Moterų dalia“.
3.40 „Pranciškonų
metai. Misija“.
4.50 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas.
5.10 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi 4“.

TV1
7.00 „Tėvas Motiejus“.
8.05 „Neklausk meilės

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

Super“.
13.50 „Saugokis meš-

kinų“.
14.20 „Kas naujo, Skūbi

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

6.05 Tarptautinis

bigbendų festivalis
„Big Band festival
Šiauliai 2015“.
7.00 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
7.30 „Šervudo padauža
Robinas Hudas 2“.
7.40 „Kaimynai piratai“.
7.55 „Šecherazada.
Nepapasakotos
istorijos“.
8.20 Į sveikatą!
8.45 „Nežinoma
Čekijos Lietuva.
Kunigaikštis
Butautas – pirmieji
Gediminaičių
pėdsakai Čekų
žemėse“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
13.05 Stambiu planu.
13.50 „Algimantas
Šalna: norėjau būti
geriausias“.
14.45 „Ar galima sustabdyti alcheimerį?“.
15.40 „Šervudo padauža
Robinas Hudas 2“.
15.50 „Kaimynai
piratai“.
16.05 „Šecherazada.
Nepapasakotos
istorijos“.
16.30 Laba diena,
Lietuva.
18.00 Mokslo ekspresas.
18.15 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi 4“.
19.00 Klausimėlis.lt.
19.15 „Warrenas Beatty.
Holivudo ambicijos“.
20.10 Kultūros
diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.

tyvai“.
16.05 „Svaragini. Amžina

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

tyvai“.
21.00 PREMJERA.

„Nusikaltimo
vieta – Berlynas.
Didmiesčio žvėrys“.
22.55 „Amžina meilė“.
0.45 „Senojo Tilto
paslaptis“.
2.35 „Midsomerio
žmogžudystės VIII.
Aiškiaregystė“.

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

kablys.
9.30 „Topmodeliai“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Skorpionas“.
12.30 „Moderni

šeima“.
13.30 „Gelbėtojai“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Skorpionas“.
16.00 TIESIOGIAI.

Pasaulio vyrų krepšinio čempionatas
2019.
18.00 „Moderni šeima“.
19.00 „Gelbėtojai“.
20.00 „Rezidentai“.
20.30 Žinios.
20.58 Orai.
21.00 „Ričardas Liūtaširdis“.
23.10 „Tironas“.
0.05 „Pėdsakai“.
1.00 „Svieto
lygintojai“.
1.50 „Moterų lyga.
Vyrai, pinigai ir
meilė“.
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Eteris
Penktadienis
, rugsėjo 13 d. Saulė teka 6.45, leidžiasi 19.44, dienos
ilgumas 12.59. Pilnatis. Vardadieniai: Barmantas, Barvydė.

šeštadienis
, rugsėjo 14 d. Saulė teka 6.47, leidžiasi 19.42, dienos ilgumas
12.55. Pilnatis. Vardadieniai: Sanita, Sanija, Santa, Eisvinas, Eisvina, Krescencija, Krescencijus.

LRT Televizija

16.30 Laba diena,

LRT Televizija

Lietuva.
18.00 Mokslo ekspresas.
18.15 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi 4“.
19.00 Klausimėlis.lt.
19.15 „Alė Rūta. Ilgesys“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Slogus ruduo“.
23.00 Franko Sinatros
istorija.
0.30 DW naujienos rusų
kalba.
0.45 Dabar pasaulyje.
1.15 Gyvos dainos
festivalis „Aš toks
vienas“.
2.45 Kėdainių miesto
šventės 2019
Didysis koncertas.
5.15 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi 4“.

6.00 Lietuvos Respu-

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,

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

linė policija 1“.
11.10 „Komisaras
Reksas“.
12.00 Gyvenimo
spalvos.
13.00 Ypatingas būrys.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.40 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Visi kalba.
19.30 Beatos virtuvė.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis
protas.
22.55 „Dingęs pasaulis.
Juros periodo
parkas“.
1.00 LRT radijo
žinios.
1.05 (Ne)emigrantai.
2.00 LRT radijo
žinios.
2.05 Visi kalba.
3.00 LRT radijo
žinios.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Šventadienio
mintys.
4.00 LRT radijo
žinios.
4.05 Beatos virtuvė.
5.00 LRT radijo
žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

6.25 „Keršytojų

komanda“.
6.55 „Čipas ir Deilas
skuba į pagalbą“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.55 Farai.
8.55 „Aš matau tave“.
10.00 „Meilės simfonija“.
10.55 Krepšinio namai.
11.00 TIESIOGIAI.
Pasaulio vyrų krepšinio čempionatas
2019. Pusfinalis.
Rungtynių pertraukoje – Krepšinio
namai.
12.55 Krepšinio namai.
13.00 „Pažadėtoji“.
14.55 Krepšinio namai.
15.00 TIESIOGIAI.
Pasaulio vyrų krepšinio čempionatas
2019. Pusfinalis.
Rungtynių pertraukoje – Krepšinio
namai.
16.55 Krepšinio namai.
17.00 TV Pagalba.
17.55 Namų idėja su
IKEA.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 „Ledynmetis.
Susidūrimas“.
21.15 PREMJERA.
„Kingsman. Aukso
ratas“.
0.10 „Vizijos“.
1.45 „Pavojingasis“.
3.20 „Paskutiniai
riteriai“.

6.05 „Mano gyvenimo

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

reindžeris“.
9.50 „Mirtinas ginklas“.
10.50 „Supermamos“.
11.25 „Rimti reikalai 2“.
12.00 „Bjaurusis ančiukas
Niujorke“.
13.00 „Paskolinta
meilė“.
14.00 „Našlaitės“.
15.00 „Svajoklė“.
16.00 Labas vakaras,
Lietuva.
17.30 „Baudžiauninkė“.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 PREMJERA.
„Žudikų brolija“.
23.10 „Operacija „Baltosios pupytės““.
1.15 „57 keleivis“.
2.40 „Apgaulės meistrai
2“.

TV3
6.10 Televitrina.

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

D. Žeimyte“.
16.58 Orai.
17.00 „Beveik negyvas“.
18.00 „Žemės ir laiko

prakalbinimas“.
18.35 „Jūsų sveikatai“.
19.00 Žinios.
19.20 Orai.
19.25 „Svečiuose pas

Marceliutę“.
20.00 Žinios.
20.25 Orai.
20.30 „Kitoks pokalbis su

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

Andriumi Tapinu.
0.30 „Beveik negyvas“.
1.35 „Šeimininkė“.
2.35 „Bruto ir Neto“.
3.00 „Pamiršk mane“.
3.40 „Karo merginos“.
4.30 Šauliai. Tėvynės
labui.
5.20 „Rojus“.
6.10 „Pasaulis iš
viršaus“.
6.35 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.

BTV

6.05 Tarptautinis

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

grupė“.
9.30 „Teisingumo

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

mūšis“.

LNK

Odesa“.
15.00 Laikykitės ten su

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 „Absoliutus blogis.
Išnykimas“.
23.30 „Grėsmė po
vandeniu“.

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

labui.
10.00 „Rojus“.
11.05 „Šeimininkė“.
12.10 „Bruto ir Neto“.
12.40 „Pamiršk

mane“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Mentų karai.

bigbendų festivalis
„Big Band festival
Šiauliai 2015“.
7.00 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
7.30 „Šervudo padauža
Robinas Hudas 2“.
7.40 „Kaimynai
piratai“.
7.55 „Šecherazada.
Nepapasakotos
istorijos“.
8.20 Euromaxx.
8.50 „Nežinoma Čekijos
Lietuva. Ar Vytautas buvo Čekijos
karalius?“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 „Istorijos perimetrai. Nepriklausomybės kovos“.
13.10 Daiktų istorijos.
14.00 „Pažinimo
džiaugsmas.
Merapis – liepsnojantis kalnas“.
14.30 „Warrenas Beatty.
Holivudo ambicijos“.
15.25 ...formatas. Poetas
Henrikas Čigriejus.
15.40 „Šervudo padauža
Robinas Hudas 2“.
15.50 „Kaimynai
piratai“.
16.05 „Šecherazada.
Nepapasakotos
istorijos“.

TV1
7.00 „Tėvas Motiejus“.
8.05 „Neklausk meilės

vardo“.
9.05 „Meilės sparnai“.
10.05 „Akloji“.
11.10 „Būrėja“.
12.20 „Mokytojas“.
13.20 „Drakonų kova.
Super“.
13.50 „Saugokis meškinų“.
14.20 „Kas naujo, Skūbi
Dū?“.
14.50 „Zigis ir Ryklys“.
15.00 „Privatūs detektyvai“.
16.05 „Svaragini. Amžina
draugystė“.
17.00 „Būk su manim“.
18.00 „Iš širdies į širdį“.
19.00 „Mokytojas“.
20.00 „Privatūs detektyvai“.
21.00 PREMJERA. „Nepamiršta“.
22.55 „Numeris 44“.
1.30 „Senojo Tilto
paslaptis“.
3.20 „Nusikaltimo
vieta – Berlynas.
Didmiesčio žvėrys“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „Topmodeliai“.
7.30 „Skorpionas“.
8.30 „Rezidentai“.
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 „Topmodeliai“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Skorpionas“.
12.30 „Moderni šeima“.
13.30 „Gelbėtojai“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Skorpionas“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Univeras. Naujas

bendrikas“.
18.00 „Moderni šeima“.
19.00 „Gelbėtojai“.
20.00 „Rezidentai“.
21.00 Žinios.
21.45 Sportas.
21.50 Orai.
22.00 „Lojalioji“.
0.15 „Nuotykių ieško-

tojas“.
2.00 „Ričardas Liūtaširdis“.

blikos himnas.
6.05 Daiktų istorijos.
7.00 Klausimėlis.lt.
7.15 „Bebė ir Tina. Be-

viltiškai užkerėti“.
9.00 Labas rytas,

Lietuva.
12.00 Pasaulio dokumen-

tika. „Didžiųjų kačių
žaidynės“.
12.55 Pasaulio dokumentika. „Neatrasti
Kolumbijos kampeliai. Makarenos
kalnynas. Gamtos
lobynas“.
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 „Gana juokinga
istorija“.
0.20 „Dingęs pasaulis.
Juros periodo
parkas“.
2.25 Pasaulio dokumentika. „Didžiųjų kačių
žaidynės“.
3.10 Pasaulio dokumentika. „Neatrasti
Kolumbijos kampeliai. Makarenos
kalnynas. Gamtos
lobynas“.
4.00 Klausimėlis.
4.25 „Džesika Flečer 8“.

LNK
7.05 „Tomas ir Džeris“.
7.35 „Broliai meškinai.

Nuotykių ieškotojai“.
8.05 „„Nickelodeon“
valanda. Monstrai
prieš ateivius“.
8.30 „Riterių princesė
Nela“.
9.00 „Tomo ir Džerio
nuotykiai“.
9.30 „Ogis ir tarakonai“.
10.00 „Monstrų biuras“.
11.55 „Padangių gimnazija“.
13.55 „Keistuolis Deivas“.
15.45 „Išleistuvės“.
17.55 Gyvūnų pasaulis.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 PREMJERA.
„Dagas iš akmens
amžiaus“.
21.10 „Naujokas“.
23.35 „Mano kaimynė –
pornožvaigždė“.
1.35 „Žudikų brolija“.

TV3
6.15 Televitrina.
6.30 „Elena iš Avaloro“.

7.00 „Bakuganas. Kovos

planeta“.
7.30 „Aladinas“.
8.00 „Elena iš Avaloro“.
8.30 Virtuvės istorijos.
9.00 Gardu Gardu.
10.00 Būk sveikas!
10.30 Penkių žvaigždučių
būstas.
11.00 „Laimingas nelaimėlis“.
13.10 „Spąstai tėvams“.
15.45 Ekstrasensų mūšis.
17.25 Keliauk Lietuvoje.
18.30 TV3 žinios.
19.17 TV3 sportas.
19.22 TV3 orai.
19.25 „Eurojackpot“.
19.30 „Turtuolis vargšas“.
21.00 PREMJERA.
„Širdys“.
23.20 „Stounas“.
1.30 „Universalus karys.
Atpildo diena“.
3.25 „Vizijos“.

BTV
6.05 „Kvailiai šėlsta“.
7.30 „Muchtaro

sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
8.30 „Kvailiai šėlsta“.
9.00 „Varom!“.
10.00 Lietuvos Hipokratas.
10.30 „Didžioji žydrynė“.
11.50 „Ekstremalūs
išbandymai“.
12.20 „Būk ekstremalas“.
12.50 „Džeimis gamina
Italijoje“.
14.00 „Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai“.
14.55 „Ekstrasensų
mūšis“.
17.25 „Muchtaro
sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
18.25 „Pavojingi kaimynai“.
19.30 Muzikinė kaukė.
22.05 „Degantis
žmogus“.
1.00 „Juodasis lietus“.

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

lininkai. Vladas
Zulkus“.
7.55 „Pasaulio turgūs“.
9.00 „Nuostabūs
pojūčiai“.
9.30 Vantos lapas.
10.00 Grilio skanėstai.
10.30 „Kitoks pokalbis su
D. Žeimyte“.
11.00 Laikykitės ten. Pokalbiai. Ž. Žvagulis.
12.00 „Inspektorius
Luisas“.
14.00 „Ragana“.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 Laikykitės ten. Pokalbiai. V. Mačiulis.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Vasara tiesiogiai
su D. Žeimyte.
Erikas Pavlovičius“.
19.00 Dekonstrukcijos su
Edmundu Jakilaičiu.

20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Šviesoforas“.
21.30 „Pamiršk mane“.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. Po-

kalbiai. J. Vaitkutė.
0.05 „Karo merginos“.
2.15 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.
3.45 Dekonstrukcijos su
Edmundu Jakilaičiu.
4.30 „Žmogus be
praeities“.
6.20 „Pasaulis iš
viršaus“.
6.40 „Kitoks pokalbis su
D. Žeimyte“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 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 Kazachstano
valstybinio operos
ir baleto teatro
„Ostana opera“
baleto trupės
koncertas.
14.00 VIII tarptautinis
folkloro festivalis
„Saulės žiedas“.
Baigiamasis
koncertas.
15.00 Mokslo ekspresas.
15.20 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė.
15.50 Euromaxx.
16.20 Klauskite daktaro.
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 „Tik tavo akims“.
23.05 Tarptautinis M. K.
Čiurlionio festivalis
2019.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 „Slogus ruduo“.

2.15 „Alė Rūta. Ilgesys“.
3.15 „Gamtosaugos

idėjos“.
3.45 ARTS21.
4.15 Klauskite daktaro.
5.05 Stilius.

TV1
6.50 „Akloji“.
7.20 „Pragaro katytė“.
8.20 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.20 „Tėvas Motiejus“.
10.40 „Būrėja“.
11.50 „Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson
receptai“.
12.20 „Akloji“.
13.20 „Mylėk savo
sodą“.
14.30 Sveikatos namai.
15.30 Sveikatos namai
teleparduotuvė.
15.45 „Širdele mano“.
17.45 „Akloji“.
18.50 „Būrėja“.
20.00 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“.
21.00 „Byla“.
23.00 PREMJERA. „Stela
Bloumkvist“.
0.50 „Trise valtimi.
Gamtos šauksmas“.
2.20 „Nepamiršta“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 Amerikos dievaitis.
8.30 „Simpsonai“.
9.00 Vienam gale

kablys.
9.30 Statybų gidas.
10.00 Autopilotas.
10.30 Juokingiausi

Amerikos namų
vaizdeliai.
11.00 TIESIOGIAI.
Pasaulio vyrų krepšinio čempionatas
2019.
13.00 „Didžioji migracija“.
14.00 „Išlikimas“.
15.00 TIESIOGIAI.
Pasaulio vyrų krepšinio čempionatas
2019.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 Krovinių karai.
19.00 Amerikos dievaitis.
21.00 Žinios.
21.45 Sportas.
21.50 Orai.
22.00 „Rytoj, kai prasidėjo karas“.
0.05 „Lojalioji“.

„Dagas iš akmens amžiaus“, 19.30, LNK
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Eteris
Sekmadienis
, rugsėjo 15 d. Saulė teka 6.49, leidžiasi 19.39, dienos ilgumas
12.50. Pilnatis. Vardadieniai: Eugenija, Rolandas, Vismantas, Rimgailė, Nikodemas.

pirmadienis
, rugsėjo 16 d. Saulė teka 6.51, leidžiasi 19.37, dienos ilgumas 12.46.
Pilnatis. Vardadieniai: Eufemija, Kiprijonas, Kornelijus, Liudmila, Rimgaudas, Jogintė, Kamilė, Edita, Kipras.

LRT Televizija

LRT Televizija

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Ypatingas

būrys.
7.00 Šventadienio
mintys.
7.30 Klausimėlis.
8.00 Tėčio reikalai.
8.30 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite.
9.00 „Brolių Grimų
pasakos. Princas su
lokio gaurais“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 Pasaulio dokumentika. „Mėlynoji
planeta 2. Mūsų
mėlynoji planeta“.
12.55 Pasaulio dokumentika. „Slėpiningi
Amazonės miškai“.
13.50 „Mis Marpl 5. Perskilęs veidrodis“.
15.28 Loterija „Keno
Loto“.
15.30 Žinios. Orai.
15.45 Istorijos
detektyvai.
16.30 Gyvenk be
skolų.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Duokim garo!
19.30 Savaitė.
20.25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
21.30 „Bloga mergaitė“.
22.30 „Vairavimo
pamokos“.
24.00 „Prisiminimai apie
žvaigždžių dulkes“.
1.30 Pasaulio dokumentika. „Mėlynoji
planeta 2. Mūsų
mėlynoji planeta“.
2.20 Pasaulio dokumentika. „Slėpiningi
Amazonės miškai“.
3.15 Klausimėlis.lt.
3.30 Šventadienio
mintys.
4.00 Tėčio reikalai.
4.25 „Mis Marpl 5. Perskilęs veidrodis“.

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
nuotykiai“.
9.05 „Ogis ir
tarakonai“.
9.15 „Jūros komanda“.
11.05 „Šnipų vaikučiai“.
12.50 „Žiedų valdovas.
Dvi tvirtovės“.
16.20 Sveikatos
namai.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.

19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 Šokio revoliucija.
21.40 PREMJERA. „Karo

šunys“.
23.55 „Kiečiausi Spartos
vyrai“.
1.25 „Naujokas“.

TV3
5.45 Televitrina.
6.00 „Sveikatos

medis“.
7.00 „Bakuganas. Kovos
planeta“.
7.30 „Aladinas“.
8.00 „Elena iš Avaloro“.
8.30 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
9.00 La Maistas.
10.00 Pasaulis pagal
moteris.
10.55 Krepšinio namai.
11.00 TIESIOGIAI.
Pasaulio vyrų krepšinio čempionatas
2019. Finalas.
Rungtynių pertraukoje – Krepšinio
namai.
12.55 Krepšinio namai.
13.00 „Tūkstantis
žodžių“.
14.55 Krepšinio namai.
15.00 TIESIOGIAI.
Pasaulio vyrų krepšinio čempionatas
2019. Finalas.
Rungtynių pertraukoje – Krepšinio
namai.
16.55 Krepšinio namai.
17.25 Visi mes
žmonės.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 X Faktorius.
22.00 „Universalioji
korta“.
23.50 „Lemiamas
tyrimas“.
2.00 „Stounas“.

BTV
6.30 Lietuvos galiūnų

komandinis čempionatas.
7.30 „Muchtaro
sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Galiūnai. Pasaulio
taurė.
10.00 „Apvalioji
planeta“
10.35 „Bero Grilso kelionės po Britaniją“.
11.40 „Ekstremalūs
išbandymai“
12.10 „Būk ekstremalas“.
12.40 „Džeimis gamina
Italijoje“.
13.50 „Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai“.
14.50 „Ekstrasensų
mūšis“.
17.25 „Muchtaro
sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
18.25 „Pavojingi kaimynai“.
19.30 PREMJERA.
„Rivjera“.
21.40 „Juodasis sąrašas“.

22.40 „Sostų karai“.
0.15 „Absoliutus blogis.

13.30 „Eurovizija 2019“.
16.05 Šventadienio

Išnykimas“.
1.55 „Juodasis

lietus“.

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

lės-1“ čempionato
Italijos GP
apžvalga.
10.00 Šiandien kimba.
11.00 Laikykitės ten. Pokalbiai. I. Stasiulytė.
12.00 „Pagrindinis
įtariamasis“.
14.00 „Ragana“.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
17.00 Laikykitės ten. Pokalbiai. L. Kunigėlis.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Vasara tiesiogiai
su D. Žeimyte“.
19.00 Šauliai. Tėvynės
labui.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Šviesoforas“.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai. A. Valinskas.
0.05 „Inspektorius
Luisas“.
2.15 „Rojus“.
3.40 „Pagrindinis
įtariamasis“.
5.10 „24/7“.
5.50 „Pasaulio turgūs“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Franko Sinatros
istorija.
7.30 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
7.45 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
8.00 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
8.15 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas.
8.30 Mažesnieji broliai.
Pranciškonų kelias
Lietuvoje.
9.00 Vilniečiai.
9.30 Euromaxx.
10.00 „Nežinoma Čekijos
Lietuva. Spaudos
draudimas“.
10.30 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
11.00 7 Kauno dienos.
11.30 Linija, spalva,
forma.
11.50 „Saros muzika.
Šiuolaikinė klasika“.
12.00 Lietuva mūsų
lūpose.
12.30 „Pažinimo
džiaugsmas.
Zoologijos sodas
– laukinės gamtos
vizija“.
13.00 Stop juosta.

6.00 Lietuvos Respu-

mintys.
16.35 Mokslo sriuba.
17.05 Vartotojų kontrolė.
18.00 „Istorijos perime-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,

TV6

Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto kriminalinė policija 1“.
11.10 „Komisaras
Reksas“.
12.00 Beatos virtuvė.
13.00 Klauskite
daktaro.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.40 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite
daktaro.
19.30 Vartotojų
kontrolė.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 LRT forumas.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Vokietija 86“.
23.45 „Komisaras
Reksas“.
0.30 Klausimėlis.
1.00 LRT radijo
žinios.
1.05 Savaitė.
2.00 LRT radijo
žinios.
2.05 Klauskite
daktaro.
3.00 LRT radijo
žinios.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo
žinios.
4.10 „Vokietija 86“.
5.00 LRT radijo
žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

6.15 Televitrina.
6.30 Amerikos

LNK

trai. Jūros vartai“.
19.00 ...formatas. Poetas
Henrikas Čigriejus.
19.20 „Dauntono abatija
5“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Legendos.
22.00 Šv. Kristoforo
kamerinio orkestro
25-asis gimtadienis!
23.30 „Tik tavo akims“.
1.35 „Gana juokinga
istorija“.
3.15 „Savi keliai“.
4.30 Lietuva mūsų
lūpose.
5.05 Vartotojų kontrolė.

TV1
7.10 „Būrėja“.
7.40 „Pragaro katytė“.
8.40 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.40 „Tėvas Motiejus“.
10.55 Už vaikystę.
11.25 „Būrėja“.
12.00 „Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson
receptai“.
12.30 „Džinas Italijos
pakrantėje“.
13.00 „Laukiam svečių su
Reičele Alen“.
13.30 Sveikinimai.
15.45 „Širdele mano“.
17.45 „Akloji“.
18.50 „Būrėja“.
20.00 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“.
21.00 „Aš gyvas“.
22.40 „Nekviesta
viešnia“.
0.20 „Trise valtimi.
Gamtos šauksmas“.
1.50 „Byla“.

dievaitis.
8.30 Sandėlių karai.
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 Vienam gale
kablys.
10.00 Praeities žvalgas.
10.30 „Didžioji
migracija“.
11.30 Jokių kliūčių!
13.00 „Didžioji
migracija“.
14.00 TIESIOGIAI.
Pasaulio ralio
kroso čempionatas
Latvijoje.
16.00 Iš peties.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 Krovinių karai.
19.00 Amerikos
dievaitis.
21.00 Žinios.
21.45 Sportas.
21.50 Orai.
22.00 Aukščiausia
pavara.
23.10 „Rytoj, kai prasidėjo karas“.
1.15 Dainų dvikova.

6.05 „Mano gyvenimo

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

reindžeris“.
9.55 „Mirtinas

ginklas“.
10.55 „Supermamos“.
11.30 „Rimti reikalai 2“.
12.00 „Bjaurusis ančiukas
Niujorke“.
13.00 „Paskolinta meilė“.
14.00 „Našlaitės“.
15.00 „Svajoklė“.
16.00 Labas vakaras,
Lietuva.
17.30 „Baudžiauninkė“.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Nuo... Iki...
21.00 „Rimti reikalai 2“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.28 Telefoninė loterija
1634.

22.30 PREMJERA. „Prieš-

nuodis gyvenimui“.
1.20 „Antrininkas“.
2.20 „Karo šunys“.

TV3

16.00 Reporteris.
16.48 Sportas.
16.58 Orai.
17.00 „Beveik negyvas“.
18.00 „Dzūkijos istorijos

21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Laisvė“.
23.10 „Pranciškonų

metai. Malonė“.
24.00 DW naujienos rusų

sleksčiai“.

6.10 Televitrina.
6.25 „Keršytojų

komanda“.
6.55 „Čipas ir Deilas

skuba į pagalbą“.
7.25 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
7.55 La Maistas.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Meilės simfonija“.
12.00 „Svotai“.
13.00 „Pažadėtoji“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Namas.
20.30 „Moterys meluoja
geriau“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Kobra 11“.
23.00 „Ekstraordinarių
džentelmenų lyga“.
1.10 „X mutantai“.
2.55 „Imperija“.
3.45 „Kobra 11“.
4.35 „Naujakuriai“.
5.00 „Svotai“.

18.35 „Laisvės keliu“.
19.00 Žinios.
19.25 Orai.
19.25 „Tai – sportas“.
19.35 „Svečiuose pas

Marceliutę“.
20.00 Žinios.
20.20 Orai.
20.30 Laikykitės ten su

Andriumi Tapinu.
21.00 „Bruto ir Neto“.
21.30 „Pamiršk mane“.
22.30 Reporteris.
23.20 Sportas.
23.25 Orai.
23.27 Rubrika „Verslo

genas“.
23.30 Delfi dėmesio
centre.
0.00 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.
1.00 „Beveik negyvas“.
2.05 „Šviesoforas“.
2.35 „Bruto ir Neto“.
3.00 „Pamiršk mane“.
3.40 Reporteris.
4.20 Sportas.
4.28 Orai.
4.30 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.
5.20 „Rojus“.

LRT Plius

kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Gyvos dainos

festivalis „Aš toks
vienas“.
1.35 „Vairavimo
pamokos“.
3.05 Franko Sinatros
istorija.
4.35 Mokslo ekspresas.
4.50 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
5.10 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi 4“.

TV1
6.00 „Pasisvėrę ir

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

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

Super“.
13.50 „Saugokis meš-

kinų“.
14.20 „Kas naujo, Skūbi

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

6.00 Lietuvos Respu-

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

grupė“.
9.25 „Teisingumo

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

mūšis“.
13.50 „Pragaro virtuvė“.
14.50 „Kijevo operatyvinė
grupė“.
15.55 „Teisingumo
agentai“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „Mentalistas“.
19.30 „Mirtinas ginklas“.
20.30 „Kvailiai šėlsta“.
21.00 „Patriotų diena“.
23.40 „Degantis
žmogus“.
2.20 „Juodasis sąrašas“.
3.00 „Sostų karai“.
4.20 „Mirtinas ginklas“.

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

su V. Mačiuliu.
7.00 Šiandien kimba.
8.00 „Ant bangos“.
9.00 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.
10.00 „Rojus“.
11.05 Laikykitės ten. Pokalbiai. V. Mačiulis.
12.10 „Bruto ir Neto“.
12.40 „Šviesoforas“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Mentų karai.
Odesa“.
15.00 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.

blikos himnas.
6.05 Gyvos dainos
festivalis „Aš toks
vienas“.
7.40 „Šervudo padauža
Robinas Hudas 2“.
7.55 „Šecherazada.
Nepapasakotos
istorijos“.
8.20 „Pažinimo
džiaugsmas.
Zoologijos sodas
– laukinės gamtos
vizija“.
8.45 „Nežinoma Čekijos
Lietuva. Pranciškus
Skorina Prahoje“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Savaitė.
13.10 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija
13.40 „Dauntono abatija
5“.
15.40 „Šervudo padauža
Robinas Hudas 2“.
15.50 „Kaimynai piratai“.
16.05 „Šecherazada.
Nepapasakotos
istorijos“.
16.30 Laba diena,
Lietuva.
18.00 Mokslo ekspresas.
18.15 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi 4“.
19.00 Klausimėlis.lt.
19.20 Premjera. „Nenuspėjama Šiaurės
Korėja. Kimų
dinastija“.
20.10 Kultūros
diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.

tyvai“.
16.05 „Svaragini. Amžina

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

tyvai“.
21.00 „Vingiuotas kelias

namo“.
22.55 „Amžina meilė“.
0.50 „Senojo Tilto

paslaptis“.
2.45 „Aš gyvas“.

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

bendrikas“.
12.30 „Moderni šeima“.
13.30 „Gelbėtojai“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Skorpionas“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Univeras. Naujas

bendrikas“.
18.00 „Moderni

šeima“.
19.00 „Gelbėtojai“.
20.00 „Rezidentai“.
20.30 Žinios.
20.58 Orai.
21.00 Farai.
22.00 „Naša Raša“.
23.00 „Pjūklas 8“.
0.50 „Pėdsakai“.
1.35 „Svieto

lygintojai“.
2.25 „Moterų lyga.

Vyrai, pinigai ir
meilė“.

13

37 / 2019 09 12 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt Dzūkų žinios

Eteris
Antradienis
, rugsėjo 17 d. Saulė teka 6.52, leidžiasi 19.34, dienos ilgumas
12.42. Pilnatis. Vardadieniai: Robertas, Sintautas, Sintautė, Pranciškus, Pranas.

Trečiadienis
, rugsėjo 18 d. Saulė teka 6.54, leidžiasi 19.32, dienos ilgumas
12.38. Pilnatis. Vardadieniai: Juozapas, Stanislovas, Mingailas, Galmantė, Stefanija, Stefa, Elita.

LRT Televizija

LRT Televizija

1.30 „Priešnuodis

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,

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

linė policija 1“.
11.10 „Komisaras
Reksas“.
12.00 Stilius.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.40 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite
daktaro.
19.30 (Ne)emigrantai.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nacionalinė
ekspedicija.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Užverbuotas“.
23.45 „Komisaras
Reksas“.
0.30 Tėčio reikalai.
1.00 LRT radijo
žinios.
1.05 Istorijos
detektyvai.
2.00 LRT radijo
žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo
žinios.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo
žinios.
4.10 „Užverbuotas“.
5.00 LRT radijo
žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

LNK
6.05 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.30 „Tomas ir Džeris“.
8.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
9.55 „Mirtinas ginklas“.
10.55 „Supermamos“.
11.30 „Rimti reikalai 2“.
12.00 „Bjaurusis ančiukas
Niujorke“.
13.00 „Paskolinta meilė“.
14.00 „Našlaitės“.
15.00 „Svajoklė“.
16.00 Labas vakaras,
Lietuva.
17.30 „Baudžiauninkė“.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 „Galiu rytoj“.
21.00 „Rimti reikalai 2“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 „Samdomas
žudikas. Nuodėmių
atleidimas“.
0.30 „Antrininkas“.

gyvenimui“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Keršytojų

komanda“.
6.55 „Čipas ir Deilas

skuba į pagalbą“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.55 Namas.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Meilės simfonija“.
12.00 „Svotai“.
13.00 „Pažadėtoji“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Prieš srovę.
20.30 „Moterys meluoja
geriau“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Rytoj viskas prasideda iš naujo“.
0.25 „Įrodytas nekaltumas“.
1.20 „X mutantai“.
2.10 „Rouzvudas“.
3.00 „Imperija“.
3.50 „Įrodytas nekaltumas“.
4.45 „Naujakuriai“.
5.10 „Svotai“.

BTV
6.40 „Pragaro virtuvė“.
7.35 „Kijevo operatyvinė

grupė“.
8.35 „Teisingumo

agentai“.
9.35 „Kobra 11“.
10.35 „Ekstrasensų

mūšis“.
13.05 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.50 „Kijevo operatyvinė
grupė“.
15.55 „Teisingumo
agentai“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „Mentalistas“.
19.30 „Mirtinas ginklas“.
20.30 „Kvailiai šėlsta“.
21.00 „Smūgio banga.
Akimirka iki katastrofos“.
22.50 „Patriotų diena“.
1.20 „Mirtinas ginklas“.

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

Andriumi Tapinu.
10.00 „Rojus“.
11.05 Laikykitės ten. Pokalbiai. L. Kunigėlis.
12.10 „Bruto ir Neto“.
12.40 „Šviesoforas“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Mentų karai.
Odesa“.
15.00 Laikykitės ten su

Andriumi Tapinu.
16.00 Reporteris.
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 „Beveik negyvas“.
18.00 „Dzūkijos aidai“.
18.35 „Tai – sportas“.
19.00 Žinios.
19.25 Orai.
19.30 „Laisvės keliu“.
20.00 Žinios.
20.25 Orai.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.58 Orai.
21.00 „Bruto ir Neto“.
21.30 „Pamiršk mane“.
22.30 Reporteris.
23.20 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Delfi dėmesio

centre.
0.00 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.
1.00 „Beveik negyvas“.
2.05 „Šviesoforas“.
2.35 „Bruto ir Neto“.
3.00 „Pamiršk mane“.
3.40 Reporteris.
4.20 Sportas.
4.28 Orai.
4.30 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.
5.20 „Rojus“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

23.00 Premjera. „Kortų

magas“.
0.30 DW naujienos rusų
kalba.
0.45 Dabar pasaulyje.
1.15 Gyvos dainos
festivalis „Aš toks
vienas“.
2.15 „Laisvė“.
3.50 Tarptautinis M. K.
Čiurlionio festivalis
2019.
5.00 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
5.15 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi 4“.

TV1
6.00 „Pasisvėrę ir

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

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

Super“.
13.50 „Saugokis meš-

kinų“.
14.20 „Kas naujo, Skūbi

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

tyvai“.
16.00 „Svaragini. Amžina

blikos himnas.
6.05 Gyvos dainos

festivalis „Aš toks
vienas“.
6.55 „Gamtosaugos
idėjos“.
7.30 „Šervudo padauža
Robinas Hudas 2“.
7.40 „Kaimynai piratai“.
7.55 „Šecherazada.
Nepapasakotos
istorijos“.
8.20 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
8.45 „Nežinoma Čekijos
Lietuva. Praha ir
Jonas Basanavičius“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Legendos.
13.05 „Eurovizija 2019“.
15.40 „Šervudo padauža
Robinas Hudas 2“.
15.50 „Kaimynai piratai“.
16.05 „Šecherazada.
Nepapasakotos
istorijos“.
16.30 Laba diena,
Lietuva.
18.00 Mokslo ekspresas.
18.15 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi 4“.
19.00 Klausimėlis.lt.
19.15 „Septintasis
dešimtmetis. Prezidento Kennedy
nužudymas“.
19.55 „Saros muzika.
Šiuolaikinė klasika“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Kalnų istorijos.
Kelią parodė
širdis“.

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

tyvai“.
21.00 „Midsomerio

žmogžudystės VIII.
Slaptos gelmės“.
23.05 „Amžina meilė“.
1.00 „Senojo Tilto
paslaptis“.
2.50 „Vingiuotas kelias
namo“.

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

bendrikas“.
12.30 „Moderni šeima“.
13.30 „Gelbėtojai“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Skorpionas“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Univeras. Naujas
bendrikas“.
18.00 „Moderni šeima“.
19.00 „Gelbėtojai“.
20.00 „Rezidentai“.
20.30 Žinios.
20.58 Orai.
21.00 „Naša Raša“.
21.45 TIESIOGIAI. UEFA
čempionų lygos
rungtynės. „SSC
Napoli“–„Liverpool
FC“.
23.55 „Tironas“.
1.00 „Pėdsakai“.
1.50 „Svieto lygintojai“.
2.40 „Moterų lyga.
Vyrai, pinigai ir
meilė“.

6.00 Lietuvos Respu-

skuba į pagalbą“.
7.25 „Kempiniukas

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 „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“.

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

geriau“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Kryžminė ugnis“.
22.25 „Vikinglotto“.
23.55 „Įrodytas nekaltumas“.
0.55 „X mutantai“.
1.50 „Rouzvudas“.
2.40 „Imperija“.
3.30 „Įrodytas nekaltumas“.
4.20 „Naujakuriai“.
5.10 „Svotai“.

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

reindžeris“.
9.55 „Mirtinas ginklas“.
10.55 „Supermamos“.
11.30 „Rimti reikalai 2“.
12.00 „Bjaurusis ančiukas
Niujorke“.
13.00 „Paskolinta meilė“.
14.00 „Našlaitės“.
15.00 „Svajoklė“.
16.00 Labas vakaras,
Lietuva.
17.30 „Baudžiauninkė“.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Šiandien. Po metų.
21.00 „Rimti reikalai 2“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 „Ateities pasaulis“.
0.15 „Antrininkas“.
1.15 „Samdomas
žudikas. Nuodėmių
atleidimas“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Transformeriai.

Maskuotės meistrai“.
6.55 „Čipas ir Deilas

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

0.55 Dabar pasaulyje.
1.25 Nacionalinis bardų

festivalis „Purpurinis vakaras“.
2.15 „Kalnų istorijos.
Kelią parodė
širdis“.
3.45 „Pranciškonų
metai. Malonė“.
4.35 Mokslo ekspresas.
4.55 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
5.10 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi 4“.

TV1
6.00 „Pasisvėrę ir

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

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

Super“.
13.50 „Saugokis meš-

kinų“.
14.20 „Kas naujo, Skūbi

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

6.05 Gyvos dainos

6.40 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.10 „Kijevo operatyvinė

grupė“.
9.10 „Teisingumo

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

mūšis“.
13.30 „Mano virtuvė

geriausia“.
14.50 „Kijevo operatyvinė

grupė“.
agentai“.

6.05 „Mano gyvenimo

prakalbinimas“.
18.35 „Laisvės keliu“.
19.00 Žinios.
19.25 Orai.
19.30 „Tai – sportas“.
20.00 Žinios.
20.25 Orai.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.58 Orai.
21.00 „Bruto ir Neto“.
21.30 „Pamiršk mane“.
22.30 Reporteris.
23.20 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Delfi dėmesio
centre.
0.00 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.
1.00 „Beveik negyvas“.
2.05 „Šviesoforas“.
2.35 „Bruto ir Neto“.
3.00 „Pamiršk mane“.
3.40 Reporteris.
4.20 Sportas.
4.28 Orai.
4.30 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.
5.20 „Rojus“.

blikos himnas.

BTV

15.55 „Teisingumo

LNK

18.00 „Žemės ir laiko

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

policininkas 2“.
23.05 „Smūgio banga.

Akimirka iki katastrofos“.
0.50 „Pavojingi kaimynai“.

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 „Beveik negyvas“.

festivalis „Aš toks
vienas“.
7.05 „Nežinoma Čekijos
Lietuva. Spaudos
draudimas“.
7.30 „Šervudo padauža
Robinas Hudas 2“.
7.40 „Kaimynai piratai“.
7.55 „Šecherazada.
Nepapasakotos
istorijos“.
8.20 Pradėk nuo savęs.
8.50 „Nežinoma Čekijos
Lietuva. Prahos
lituanistų pasiekimai“.
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 Stop juosta
14.55 „Septintasis
dešimtmetis. Prezidento Kennedy
nužudymas“.
15.40 „Šervudo padauža
Robinas Hudas 2“.
15.50 „Kaimynai piratai“.
16.05 „Šecherazada.
Nepapasakotos
istorijos“.
16.30 Laba diena,
Lietuva.
18.00 Mokslo ekspresas.
18.15 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi 4“.
19.00 Klausimėlis.lt.
19.15 Premjera. „Po
milijono metų 1“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Užšalusių fontanų
vasara“.
23.10 „Ronaldas“.
0.40 DW naujienos rusų
kalba.

tyvai“.
16.00 „Svaragini. Amžina

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

tyvai“.
21.00 „Midsomerio

žmogžudystės VIII.
Šeimos pagardai“.
23.05 „Amžina meilė“.
1.15 „Senojo Tilto
paslaptis“.
3.05 „Midsomerio
žmogžudystės VIII.
Slaptos gelmės“.

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

bendrikas“.
12.30 „Moderni šeima“.
13.30 „Gelbėtojai“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Skorpionas“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Univeras. Naujas

bendrikas“.
18.00 „Moderni šeima“.
19.00 „Gelbėtojai“.
20.00 „Rezidentai“.
20.30 Žinios.
20.58 Orai.
21.00 „Naša Raša“.
21.45 TIESIOGIAI

UEFA čempionų
lygos rungtynės.
„Club Atle tico
de Madrid“–
„Juventus“.
23.55 „Tironas“.
1.00 „Pėdsakai“.
1.50 „Svieto lygintojai“.
2.40 „Moterų lyga.
Vyrai, pinigai ir
meilė“.
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Asmeniniai skelbimai nemokamai !!!

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

.

Įvairioms pirtims.
Įvairiems vanojimams.
Didesnį kiekį galiu atvežti.
Kviečiu susipažinti su
lietuviškos pirties
tradicijomis ir ritualais.

Tel. 8 633 59539.
Rulonavimas. Šienainio
gamyba.

PARDUODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

Vytauto g. 46,
•Lazdijai
•Namo(6dalįa namų
valda).
Tel. 8 680 90496.

dujas), gatvė įtraukta į miesto
plėtros projektą), kaina 1 000
Eur/a, galima derėtis.
Tel. 8 677 78572.

butą Kailinių g., Veisie•juose
•1 k.(35,64
kv. m, II aukšte,
••Žemės sklypą, Lazdijų r.
su rūsiu (10,47 kv. m), 3 aukštų šalia ežero.
name). Tel. 8 614 67347.

Tel. 8 688 80688.

sklypą statybai ••1 k. butą Simne (2 aukštas,
(kūrenama kietu
•Lazdijuose.
•Puikų didelį
•kuru),
•Viryklę
Tel. 8 686 70841.
34,14 kv. m, su daline buitine
sienines gelžbetonio
technika, nauji langai, šarvuoplokštes (6x1.2 m).
Žemės
sklypą
Jūratės
g.
10,
tosios
durys,
nauja
santechni•Alytus
• (12 a, namų valda, puiki ka) kartu su kolektyviniu sodu Tel. 8 616 52805.
vieta, geri kaimynai, ~1 km iki
(6 a).
•aparatus.
•Palečių vežimėlį, suvirinimo
PC „Senukai“, arti mokyklos
Tel. 8 601 93000.
Tel. 8 698 78040.
bei darželiai, sklypo dokumentai tvarkingi, neįkeistas, miesto ••Gyvenamąjį namą Mikniškių k., Šeštokų sen. (87 kv. m,
komunikacijos (išskyrus
••Naudotą žoliapjovę.

Parduoda 13 a namų
valdos sklypą Margirio g. 3,
Miklusėnų k., Alytaus r.

Tel. 8 686 70841.

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

••

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

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

Tel. 8 682 60899.

„Sūduvos galvijai“

brangiai perka.

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

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

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

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

Miško
paslaugos..
• Miško pirkimas
• Miško pjovimas su harvesteriu
• Retinimai, sanitariniai kirtimai
• Savaiminių miško žėlinių kirtimas
• Prekyba mediena, rąstais
• Stataus miško su žeme ir be jos pirkimas
• Miško atkūrimas
• Medienos ištraukimas
• Konsultavimas
Alėjos g. 29, Leipalingis.
Tel.: 8 618 42266, 8 686 67560
leipalingio.giria@gmail.com

••

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

••

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

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

••

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

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

••

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

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.

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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

Senator 85“ (4,2
•m).•„Claas
„Belarus 50“ diskatorių ir
sankabą.
Tel. 8 616 52805.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

••

„Audi A6“ (1997 m., dyzelinas, 1,9 l, 81 kW, sedanas,
tamsiai žalios spalvos, TA iki
2021 m. spalio mėn.), kaina
1 750 Eur.
Tel. 8 614 01382.

ant ratų (iš
•Anglijos,
•Dvivietįlabainamelį
geros būklės,
1990 m.), kaina sutartinė.
Tel. 8 623 23430.

Tel. 8 688 11982.

malkas.
•Tel.•PARDUODU
8 680 83000.
akmens
•plokštes
•Pigiai išlabradorito
Ukrainos Lazdijuo-

se.
Tel. (8 318) 52156
(po darbo valandų ir savaitgaliais).

PE R K A
NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

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

mišką. Teikiame
•miškų
•Perkame
priežiūros paslaugą

(miško šviesinimas, ugdymas,
tepimas repelentais).
Tel. 8 603 30577.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

Zafira“ (važiuojan•tis).•„Opel
Tel. 8 606 57346.
kokią žemės ūkio tech•niką.•BetPerku
traktorių, priekabą,

GYVULIAI

•augliu.
•2 mėsines karves su prieTel. 8 687 86601.

••

Ėringas avis.
Tel. 8 642 07624.

AUGALAI

sunkvežimį ir jų padargus. Gali
būti neveikianti, su
defektais.
Tel. 8 680 77728.
12-16/163 (tinka
•nuo•Padangą
kombaino „Niva“ arba
rusiško 7 t kratytuvo).
Tel. 8 688 80688.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

••
arba
Vainiūnų k. (bu•vusi•Namą
•mikroautobusą,
•Lengvąjį automobilį
valgykla, namų valda,
pagamintą
Vasiukonio gėlininkystės nuo 1985 m. Gali būti tech30 a), kaina 16 000 Eur.
•ūkis•G.prekiauja
našlaitėmis.
Tel. 8 686 70841.
niškai netvarkingas, daužtas,
Tel. 8 626 02129, Staidarų g. 8, nevažiuojantis. Siūlyti įvairius
sklypą NemaStaidarų k., Lazdijų r.
variantus.
•jūnų•Žemės
k. (80 a, žemės ūkio
Tel. 8 687 89742.
paskirtis, su tvenkiniu ir
KITI
nedideliu statiniu), kaina
Superkame visų markių
•
•
Naujus
batus
(dydis
automobilius,
kemperius. Gali
6 000 Eur.
••
Tel. 8 686 70841.

PARDUODA

beržines ir juodalksnio
malkas.
Atvežame.
Užsakymai priimami

8 688 80175.

Maistines bulves.
Tel. 8 601 22865.

46–46,5, su didele nuolaida).
Tel. 8 610 13577.

būti nevažiuojantys ar po autoįvykio bei parvežti iš Anglijos.
Pasiimame patys, sutvarkome
reikalingus dokumentus, atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 636 60454.

baltarusiškų durpių briketais.
Atvežame. UAB „Martas“,
Gėlyno g. 17, Lazdijai.
Tel.: 8 652 51721,
(8 318) 51721.

važiuojantys, be techninės
apžiūros, po autoįvykio. Atsiskaitome vietoje, sutvarkome
dokumentus.
Tel. 8 686 94982.

rekreacinės
•paskirties
•Nedidelįžemės
sklypą
••Ketinius radiatorius.
Tel. 8 614 56206.
prie ežero (iki vandens
apie 50 m, sklypą iš vienos pusės riboja keliukas, ••Prekiaujame įvairiais gėlių
sodinukais, skaldele kapams,
iš dviejų pusių juosia
supirkimas,
•visų•Automobilių
markių. Gali būti nenatūralus griovys, einantis fasuota akmens anglimi ir
iki ežero, idealus variantas sklype turėti tvenkinį,
patogus privažiavimas),
kaina 12 000 Eur.
Tel. 8 686 70841.
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perka
GYVULIAI

••

Reikalingas tarptautinių
reisų vairuotojas.
Tel. 8 682 48286.

– pienu girdomus
•buliukus
•Brangiaiir telyčaites
(2–8
Siūlome darbą vairuoto•jui•autotraukiniu
(120 kv. m,
sav., nuo 50 iki 90 kg). Moka
6 ir 21 proc. Sveria elektroninėmis svarstyklėmis.
Tel. 8 646 81037.

– galvijus
•aukščiausiomis
•Įmonė tiesiogiai
ŽŪKB „Krekenavos mėsa“ kainomis. Moka
iš karto.
Tel. 8 613 79515.

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

KITI

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.

••

Vyras ieško darbo pas ūkininką. Tel. 8 608 91765.

NU O MA

•naudoti.
•3 šulinio žiedus. Gali būti
Tel. 8 601 22647.

IEŠKO

SIŪLO

šeima išsinuomotų
ir kokybiškai
IR
•būstą
•JaunaLazdijuose.
•dažau
•Nebrangiai
•PASTERIZAVIMAS.
•SULČIŲ SPAUDIMAS
namus, fasadus, tvoras.
Kalnų g.
Tel. 8 673 24549.

Kokybė garantuota.
Tel. 8 609 15652.

4, Lazdijai. Dirbame kasdien
9.00–19.00 val.
Tel. 8 614 02546.

būstą.
•Pageidautina
•Išsinuomočiau
Veisiejų seniūni- ••Trinkelių dėjimas kapinėse.
Kapaviečių užpylimas skaldele ••Greitai ir kokybiškai išpjaujoje. Tel. 8 620 46498.
name medžius tiek gyvenamo(AKMENUKAIS).
Brangiai
išsinuomočiau
siose, tiek sunkiai prieinamose
Tel.
8
682
31375.
•žemės
• Krosnos, Šeštokų sen.
teritorijose ir kapinėse.
Tel. 8 688 80688.
Rulonavimas.
Šienainio
Tel. 8 627 49416.
•gamyba.
•
žemės
Tel. 8 688 80688.
(nuo 1 ha)
•Šventežerio
•Išsinuomočiau
•laukus,
•Tvarkome
sen. Laiku moku
paežeres, griovius, saduris namams,
sutartą nuomos mokestį.
vaiminiais želdiniais, medžiais
•ūkiniams
•Gaminame
pastatams, laiptus
Tel. 8 671 50589.
ir krūmais apaugusius žemės
ir kitus gaminius. 27 metai
ūkio paskirties sklypus. Už diIšsinuomočiau
butą
Lazgamybos
patirtis.
delį ir tankiai apaugusį sklypą
•dijuose.
• Mokėsiu iki 100 Eur/ Tel. 8 686 71689.
sumokėsime. Tel. 8 603 30577.
mėn. už nuomą.
Tel. 8 603 30577.

PA SL AUGOS

automatines
•skalbimo
•Taisomemašinas.
Atvykstame
į namus.
Tel. 8 615 73404.

išnuomojamos
visus vidaus
•salės-klubo
•Nebrangiaipatalpos
•apdailos
•Atliekame
Lazdijų
darbus.

Informuojame, kad 2019-09-25 9.30 val. bus atliekami žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 5950/0003:326, esančio Šadžiūnų k., Veisiejų sen., Lazdijų r. sav., kadastriniai matavimai. Sklypas ribojasi su
žemės sklypu, kurio kadastrinis Nr. 5950/0006:218, kviečiame dalyvauti žemės sklypo savininkus matavime. Darbus atliks matininkas
Norgaudas Pilvinis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2008).
Smulkesnė informacija el. paštu geo.lazdijai@gmail.com arba tel.
8 680 83000.

••
miesto centre („Holivudas“).
Tel. 8 623 00597.
Tel. 8 698 78040.
laužo supirkimas:
UAB „Staigūs sprendimai“
•juodojo
•Metalometalo
•
•
laužas – 150–
autoservisas.
Važiuoklės
Išnuomoju
gamybines-san•dėliavimo
• patalpas Radvilų g., remontas, virinimo
160 Eur/t, skarda – 110–130
darbai,
Naudotą pianiną.
Tel. 8 659 60507.

Eur/t. Didesnį kiekį pasiimame
patys. Ežero g. 39, Lazdijai.
Svėrimo paslaugos iki 60 t.
Darbo laikas I–V 8.00–16.00
val., VI 8.00–12.00.
Tel. 8 698 30902.

DAR BAS

••

SIŪLO

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

Veisiejuose.
Tel. 8 698 78040.

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

betono maišyklę.
•Tel.•Nuomoju
8 614 56206.

••

IEŠKO

Išsinuomočiau žemės ūkio
paskirties žemės. Gali būti
apleista. Apleistą žemę sutvarkyčiau.
Tel. 8 680 77728.

padangų montavimas ir balansavimas, 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.

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

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

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

KNYGYNĖLIS, Seinų g. 12, Lazdijai.
Tel. (8 318) 53 085, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt

16

Dzūkų žinios Nr. 37 / 2019 09 12 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt

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

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

ĮMONĖ SUPERKA
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.

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
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• 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

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

Tel. 8 657 88458.

• 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

MALKOS, MALKOS,
MALKOS,

KARVES, BULIUS ir TELYČIAS

Tel. 8 650 54363.

PERKAME
MIŠKĄ

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

Tel. 8 680 81777

PERKA
ARKLIUS, JAUČIUS,
a r kl i us .

UAB „Rividė“
BRANGIAI PERKAME ĮVAIRIUS
parduoda ir pristato:

TELYČIAS,
KARVES.
• Plautas aukščiausios
rūšies akmens anglis (palaidos
Tel. 8 625 93 679
arba fasuota po 25 kg).
Tel.
• Granulines akmens anglis
8 679 81736.
(po 1 t, po 25 kg).
• Medžio briketus.
BRANGIAI PERKAME ĮVAIRIUS
• Durpių briketus didmaišiuose po 500 kg.
ARKLIUS, JAUČIUS,
• Medžio granules (sertiTELYČIAS, KARVES.
fikuotos).

PERKAME
MIŠKĄ
didžiausiomis kainomis

Perkame mišką

ir apvaliąją

Lietuvoje.
medieną su žeme
Mokame avansus.
Tel. 8 652 71212.
arba išsikirsti.
AtsiskaitomeAtliekame
iškarto. sanitarinius kirtimus

Tel. 8 625 93 679

bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 605 44445
Tel. 8 680 81777

PERKAME
MIŠKĄ.

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

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.

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.
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