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Savaitės komentaras

Lenkijoje Seimo rinkimus laimėjo „Teisės ir teisingumo“ partija

Algimantas Mikelionis
Staigmenų nebuvo, nes praėjusį sekmadienį Lenkijoje vykusius Seimo rinkimus
triuškinančia persvara laimėjo katalikiška
ir ultrapatriotinė „Teisės ir teisingumo“
partija vadovaujama Jaroslawo Kaczynskio. Ji surinko net 43,59 procento balsų ir
iš 460 vietų Lenkijos Seime užims net 235
vietas. Už šią partiją balsavo kiek daugiau
kaip aštuoni milijonai lenkų. Antrą vietą
užėmė ir fiasko patyrė Pilietinė koalicija,
už kurią pasisakė 27,40 procento balsavusiųjų. Ši politinė jėga Seime turės 134
vietas. Už ją balsavo kiek daugiau nei
penki milijonai lenkų. Už Kairiųjų aljansą
pasisakė 12,56 procento (49 vietos Seime)
rinkėjų. Už Lenkijos liaudies partijos ir
judėjimo „Kukiz 15“ aljansą – 8,55, už
kraštutinių dešiniųjų Konfederaciją – 6,81
procento. Reikia pabrėžti, kad šiemet buvo
itin didelis rinkėjų aktyvumas – net 61,74
procento.
Prieš ketverius metus vykusius Seimo
rinkimus taip pat laimėjo „Teisės ir teisingumo“ partija. Šiemet rinkimuose už
ją balsavo dar daugiau rinkėjų nei prieš
ketverius metus. Nors sekmadienį tik paskelbus rinkimų rezultatus, J. Kaczynskis
buvo patenkintas, bet kūno kalba rodė,
kad jis ir jo vadovaujama partija tikėjosi
dar daugiau balsų – gal 50, o gal net 55
procentų. Kaip ten bebūtų, pergalė daugiau
nei įtikinama. Kas lėmė, kad lenkai ir toliau suteikė mandatą šiai partijai valdyti
šalį dar ketverius metus? Visų pirma, gera
ūkio situacija: BVP augimas, žymus bedarbystės sumažėjimas, kiekvienam vaikui
skiriama 500 zlotų išmoka per mėnesį,
trylikta pensija pensininkams, o po dvejų
metų žadama, kad pensininkai gaus net
keturioliktą pensiją, taip pat minimalaus
atlyginimo augimas. Žinoma, kad gerą
Lenkijos ekonominę būklę garantavo ir

aštuonerius metus valdžioje buvusios ir
2015 metais Seimo rinkimus pralaimėjusios PO (Piliečių platformos) darbas. Bet
taip toli paprastai rinkėjų atmintis nesiekia.
Be to, „Teisė ir teisingumas“ kiekviena
proga teigė ir teigia, kad ankstesnė liberali Lenkijos valdžia buvo itin nevykusi
ir tarnavo Vakarams.
Paskutinius ketverius metus Lenkiją
valdžiusios ir dar ketverius metus šią šalį
valdysiančios partijos itin arši retorika
yra nukreipta prieš Europos Sąjungą, demokratines ir bendražmogiškas vertybes.
Valstybinė Lenkijos televizija TVP nuolat
giria ir liaupsina valdančiąją „Teisės ir
teisingumo“ partiją ir kaip įmanydama
niekina ir žemina kitas Lenkijos politines
partijas ir jų politikus. Per kelerius metus
iš valstybinės Lenkijos televizijos buvo
atleista apie trys šimtai žurnalistų, kurie
nepanoro būti aklu valstybės melo įrankiu.
Valstybinei televizijai per kelerius metus
buvo skirta milijardai zlotų iš valstybės,
t. y. mokesčių mokėtojų, kišenės.
Per ketverius metus valdančioji „Teisės
ir teisingumo“ partija ir jos politikai pakliuvo į daugybę aferų. Jas itin išsamiai
ir talentingai iškėlė į dienos šviesą demokratiškos ir liberalios nepriklausomos
žiniasklaidos priemonės. Bet valdančioji
partija į savo politikų aferas ir skandalus reaguodavo labai greitai ir neleisdavo
jiems užsitęsti. Valdantieji visus gerus
darbus ir nuopelnus prisiimdavo sau, o
nesėkmes ir blogus darbus priskirdavo
opozicijai, Europos Sąjungai, Vakarams
ir net demokratijai.
Atrodytų, kad valdančioji „Teisės ir teisingumo“ partija įsivėlė į nemažai skandalų ir juos lydėjo ne vien sėkmė. Kodėl gi
lenkai taip aktyviai už juos balsavo? Visų
pirma, tai nulėmė lenkų konservatyvumas. Valdančioji partija itin puolė LGBT
žmones ir jų aplinką, tam pritarė nemažai
piliečių, net trečdalis lenkų pritaria abortų
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Adomo Žilinsko piešinys.
draudimams. Valdančioji partija ir daug
lenkų aršiai pasisako prieš pabėgėlius.
„Tvarka ir teisingumas“ turėjo ir tebeturi
itin didelę katalikų bažnyčios paramą. Neretai bažnyčia valstybę paverčia melžiama
karvute.
Nereikia pamiršti, kad labai svariai prie
„Teisės ir teisingumo“ pergalės, kad ir
kaip tai keistai skambėtų, prisidėjo pati...
opozicija. Ketverius metus jie dirbo gana

silpnai, o jų rinkiminė kampanija irgi buvo
nevykusi. Sekmadienį vykusių rinkimų pagrindiniu pralaimėjusiuoju galima laikyti
Pilietinę koaliciją. Nors jie prieš 2015 metų
pralaimėjimą rinkimuose valdė aštuonerius
metus iš eilės, jau ketverius metus dirbo
ir dar ketverius dirbs opozicijoje. Visai
kitokios Kairiųjų aljanso nuotaikos – jie
po ketverių metų politinės nebūties sugrįžo
į Lenkijos Seimą.

•

Lietuvos savivaldybių indeksas: Lazdijų rajone
nedarbo lygis aukščiausias Lietuvoje
Lietuvos laisvosios rinkos institutas paskelbė 2019 metų Lietuvos savivaldybių indeksą. Kaip
ir kasmet, skelbiami du indeksai
– šešių didžiųjų pagal gyventojų
tankį ir 54 mažųjų savivaldybių.
Jau devintus metus skelbiamas
reitingas sudaromas pagal gyventojams ir investuotojams svarbiausias sritis, kur sprendimus priima
savivaldybės, pavyzdžiui, vertinama ekonominė, socialinė situacija,
savivaldybei priklausiusio turto
valdymas.

Lazdijų rajono savivaldybė šiemet 40–45
vietas mažųjų savivaldybių indekse (50
balų iš 100) pasidalijo su Jurbarko r., Varėnos r., Raseinių r., Visagino ir Molėtų r.
savivaldybėmis.
„Transporto“ sritis įvertinta maksimaliu
balu. Geriau nei vidutiniškai įvertintos
„Turto valdymo“ ir „Administracijos“
sritys. Visos kitos – prasčiau.
Kaip ir praėjusiais metais, šiemet „Transporto“ sritis puikiai įvertinta dėl to, kad
2018 m. viešojo transporto sektoriuje buvo
sudarytos sąlygos konkurencijai – visiems
maršrutams skelbti viešieji konkursai, vi-

sus juos aptarnavo privatūs vežėjai.
„Administracijos” sritis pelnė geresnį
už vidutinį įvertinimą, nes savivaldybės
administracija beveik visus (99,8 proc.)
gyventojų prašymų išnagrinėjo laiku. Tačiau administracija buvo palyginti didelė.
Tūkstančiui gyventojui teko 9 darbuotojai,
kai vidutiniškai – 7,6.
„Biudžeto” srityje prasčiau vertinama,
kad administracijos išlaikymui teko skirti
10,6 proc. išlaidų – daugiau nei skiriama
vidutiniškai (8 proc.). Savivaldybės skola
siekė 33,2 proc. (vidurkis – 25,8 proc.).
Deja, socialiniai rodikliai Lazdijų r.
prastesni – čia buvo aukščiausias nedarbo
lygis (14,9 proc.) ir didžiausia ilgalaikių

bedarbių dalis (52,9 proc.) Lietuvoje. Socialines pašalpas gavo 7,9 proc. gyventojų,
palyginti su 3,8 proc. vidurkiu.
2017 m. savivaldybė turėjo pritraukusi
tik 0,3 mln. tiesioginių užsienio investicijų
(jų vienam gyventojui teko tik 13 eurų, kai
vidutiniškai – 1 251 euras). Nors materialinių investicijų padaugėjo 17,1 proc.,
jų buvo mažai – 13,8 mln. eurų (vienam
žmogui teko tik 706 eurai – dvigubai mažiau nei vidutiniškai).
Veikiančių ūkio subjektų, išduotų statybos ir verslo liudijimų tūkstančiui gyventojų teko mažiau nei vidutiniškai tarp
mažųjų savivaldybių.
etaplius.lt
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Merės paaiškinimuose — skaičių magija

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorė I. Šaparauskienė.
Praėjusiame „Dzūkų žinių“ numeryje buvo išspausdinta pirmoji publikacijos „Administracijos
direktorei 3027,50 Eur
premija. Merė visiems darbuotojams mokės 100 proc.
priemokas ar tik išrinktiesiems?“ dalis, kurioje
pateikėme informaciją
apie tai, kad savivaldybės
administracijos direktorei
Ilonai Šaparauskienei jubiliejaus proga merė Ausma
Miškinienė paskyrė per 3
tūkst. siekiančią vienkartinę premiją, iki šiol tokio
dydžio premija nebuvo
paskirta nė vienam savivaldybės darbuotojui.

Užbėgo už akių
Siekdami objektyvumo, merei
pateikėme klausimus apie šios
premijos skyrimo aplinkybes, teisinius, moralinius aspektus. Gavę
merės atsakymus, juos planavome
išspausdinti šiame numeryje kaip
straipsnio tęsinį. Tačiau nutiko
keistas dalykas – merė „Dzūkų žinių“ klausimus ir savo atsakymus,
nesulaukusi publikacijos pasirodymo spaudoje ir nesuderinusi su
klausimų autoriumi – savaitraščiu
„Dzūkų žinios“, iš vakaro išplatino Lazdijų rajono savivaldybės
svetainėje.
Kadangi informacija buvo
paviešinta kituose viešojo infor-

mavimo šaltiniuose, nematome
galimybės dar kartą publikuoti
merės atsakymus į redakcijos
pateiktus klausimus.
Tik norime pastebėti, jog merė
savaip interpretuoja kai kurių savivaldybės darbuotojų gaunamus atlyginimus, tuo galimai klaidindama Lazdijų rajono gyventojus.

Be priedų – didesni
atlyginimai
Merė teigia, kad praėjusioje kadencijoje kai kuriems savivaldybės darbuotojams – politinio
(asmeninio) pasitikėjimo – buvo
mokami kasmėnesiniai priedai
iki 50 proc. nuo pareiginio atlyginimo, o dabar neva priedai
nemokami.
Tai akivaizdi manipuliacija
skaičiais. Tiesa yra ta, kad anksčiau kai kurie savivaldybės politinio pasitikėjimo darbuotojai
(mero patarėjas, mero padėjėjas,
administracijos direktorius, administracijos direktoriaus pavaduotojas) tikrai gaudavo priedus, siekiančius iki 50 proc. atlyginimo, o
dabar tie priedai yra įskaičiuoti į
atlyginimą. Akivaizdu, jog buvęs
atlyginimas su priskaičiuotu priedu yra mažesnis nei dabar nustatytas atlyginimas be priedo.
Kitaip sakant, buvusios valdžios skirti priedai politinio pasitikėjimo tarnautojams, dėl kurių
merė taip piktinosi, prie naujosios
valdžios niekur nedingo, dabar

Lentelėje pateikta informacija apie darbo užmokesčius.
jie jau įskaičiuoti į darbuotojų
atlyginimus.
Todėl merė nebuvo iki galo sąžininga teigdama, jog nei administracijos direktorė, nei jos pavaduotojas, nei merės patarėja
negauna priedų. Tai kas yra tas
darbo užmokesčio skirtumas, kurį
matome savivaldybės tinklapyje?
Mero patarėjo atlyginimas pernai
buvo 1 250 Eur, o šiemet – 2 345
Eur, administracijos direktoriaus
pernai 2 197 Eur, o šiemet – 3 027
Eur, administracijos direktoriaus
pavaduotojo atitinkamai pernai –
1 729,13 Eur, o šiemet 2 567,32
Eur.
Tai akivaizdžiai matyti savivaldybės tinklapyje pateiktoje
atlyginimų lentelėje. Keista tai,
kad ši lentelė nebuvo koreguota
ištisą pusmetį nuo tada, kai darbą pradėjo naujoji valdžia. Kyla
klausimas: ar tai neapsižiūrėjimas
ir neatsakingumas, ar sąmoningas
naujų duomenų slėpimas.
Duomenys lentelėje buvo atnaujinti tik po „Dzūkų žinių“
pastabos.

Pinigų teks skirti dar
daugiau
Šioje lentelėje pateikiami vidutiniai atlyginimai, tai yra atlyginimai su visais priskaičiuotais
priedais, kuriuos, merės teigimu,
senoji valdžia skyrė politinio (asmeninio) pasitikėjimo savivaldybės darbuotojams (2018 m.),

ir naujieji atlyginimų vidurkiai,
kuriuos politinio pasitikėjimo valdininkams skyrė naujoji valdžia.
Todėl tie 47 tūkst. eurų, kurie
buvo skirti priedams per praėjusius ketverius metus, apie kuriuos
taip garsiai kalba merė, nebuvo
labai dideli pinigai – per metus
po 12 tūkst. eurų, o per mėnesį
– beveik po tūkstantį eurų.
Jei įvertinsime politinio pasitikėjimo savivaldybės darbuotojų
atlyginimų skirtumus pernai ir
šiemet, akivaizdžiai matyti, jog
dabartiniams politinio pasitikėjimo tarnautojams per mėnesį

skiriama daugiau nei praėjusioje
kadencijoje. Skaitytojai gali patys
panagrinėti atlyginimų lentelę ir
pasidaryti savas išvadas.
Taigi, atsisakius priedų, bet
tokia pačia ar net didesne suma
padidinus atlyginimus, kaip dabar
yra padaryta, per mėnesį susidaro
papildoma solidi suma. Per ketverius metus tai bus daug daugiau
nei 47 tūkst. eurų, kuriuos senoji valdžia politinio pasitikėjimo
tarnautojams skyrė priedų prie
atlyginimų forma.
Tai kur tiesa?
„Dzūkų žinių“ informacija

•

Artūras Margelis, tarybos narys, buvęs meras:

„Savivaldybėje buvo tokia tradicija – jubiliejaus proga ilgai ir
puikiai dirbantiems savivaldybės darbuotojams skirti vienkartines
išmokas. Tradicija buvo išmokos dydį sieti su jubiliejaus skaičiais.
Tokia praktika negaliojo vadovaujantiems savivaldybės darbuotojams, nes jų atlyginimų dydžiai, lyginant su kitais darbuotojais,
yra dideli. Todėl administracijos direktoriui, kuris dirbo ne vieną
dešimtmetį, nebuvo skirta premija nei jo 40-mečio, nei 50-mečio
proga. Manau, jog toks sprendimas buvo socialiai teisingas. Tai,
kaip pasielgė merė, skirdama vos pusmetį dirbančiai administracijos direktorei tokią solidžią premiją, man yra sunkiai suvokiama.
Savivaldybė nesugeba nupirkti šildymo katilo Dumblyje įsikūrusioms savivaldybės įstaigoms, o direktorei, kuri buvo atsakinga už
šio objekto normalų funkcionavimą, moka milžinišką premiją. Man
nerimą kelia ir stringanti savivaldybės administracijos reforma,
kurios viena iš svarbiausių vykdytojų – administracijos direktorė.
Jau keletą mėnesių savivaldybės darbuotojai, laukdami reformos
pradžios, gyvena lyg ant adatų. Suprantu, šis postas yra sudėtingas,
reikia patirties ir įdirbio, rezultatai ateina ne taip greitai. Bet tada
ir reikia premijuoti už rezultatus, bet ne už jubiliejų.“

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

KNYGYNĖLIS, Seinų g. 12, Lazdijai. Tel. (8 318) 53 085, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt
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Mainų punktų vardo konkursas baigėsi — paaiškėjo nugalėtojai
Vardo parinkimas – sudėtingas procesas. Tuo
įsitikino ir Alytaus regiono
atliekų tvarkymo centras
(ARATC), ilgai svarstęs,
kaip pavadinti naują objektą – Daiktų paruošimo
pakartotiniam naudojimui
centrą ir jo padalinius,
daiktų mainų punktus.

Šių metų pavasarį buvo paskelbtas jų vardo parinkimo konkursas.
Susumavus rezultatus nuspręsta,
kad Alytaus regiono atliekų tvarkymo technologijų parke įrengtas
Daiktų paruošimo pakartotiniam naudojimui centras vadinsis „Tiko Tiks“, o atliekų
surinkimo aikštelėse esantys
mainų punktai turės „Mainuko“ vardą.
Būtent už šiuos du pavadinimus
balsavo daugiausia apklausos dalyvių. Jų valia konkurso nugalėtojais tapo Albinas Čelkonas,
pasiūlęs pavadinimą „Tiko Tiks“,
ir Ernesta Matonė bei Deivydas
Palačionis, pavadinimo „Mainukas“ autoriai.
Jiems atiteks konkurso prizas
– ekologinė edukacija. Apie jos
laiką ir vietą laimėtojai bus informuoti asmeniškai.
Iš viso šiam konkursui buvo
pasiūlyta beveik šimtas pavadinimų variantų. Komisija atrinko tris
labiausiai reikalavimus atitikusius
pasiūlymus: „Tiko Tiks“, „PakartOK“, „Mainukas“ ir paskelbė apklausą, kurios metu buvo galima
balsuoti už vieną iš šių vardų.
„Apklausoje dalyvavo beveik
400 žmonių. Daugiausia balsų surinko „Mainukas“ ir „Tiko Tiks“.
Kadangi naujų objektų yra daug,
nusprendėme panaudoti abu šiuos
variantus: daiktų paruošimo pakartotiniam naudojimui centrą
pavadinti „Tiko Tiks“, o mainų
punktus – „Mainukais“, – sakė
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro Aplinkosauginio ugdymo ir pakartotinio naudojimo
padalinio vadovė Agnė Jučienė,
besidžiaugianti, kad žmonės buvo
labai aktyvūs siūlydami naujų

ARATC Aplinkosauginio ugdymo ir pakartotinio naudojimo padalinio vadovė A. Jučienė (dešinėje) ir aplinkosauginio ugdymo specialistė Vaida Undzėnienė
sako „ačiū“ visiems, padėjusiems išrinkti vardus jų vadovaujamam centrui ir mainų punktams.
objektų pavadinimus.
Alytaus regione, stambiųjų ir
kitų atliekų surinkimo aikštelėse, jau veikia 19 daiktų mainų
punktų, į kuriuos žmonės atneša
įvairių jiems nebereikalingų, bet
naudoti tinkamų daiktų.
Kiek daugiau nei prieš metus
pradėję veikti šie punktai labai

greitai išpopuliarėjo – kai kurie
žmonės į juos jau ateina ne tik
ieškodami reikalingų daiktų, bet
ir tiesiog pasižvalgyti – gal ras ką
nors įdomaus ar naudingo.
Pasitaiko ir norinčių imti viską
iš eilės, nes tai – nemokama. Tačiau taisyklės numato, kad vienas
asmuo vienu metu iš mainų punk-

to gali paimti ne daugiau kaip
penkis daiktus.
„Kai kurie mainų punktuose palikti daiktai yra visiškai geri, kitus
reikia paremontuoti, patvarkyti“,
– sakė ARATC rūšiavimo centrų
veiklos organizavimo padalinio
vadovas Linas Brazauskas.
Netrukus daiktai, kuriuos rei-

kia tvarkyti, iš mainų punktų bus
vežami į jų paruošimo pakartotiniam naudojimui centrą ir čia
tvarkomi, remontuojami, kad būtų
tinkami tolesniam naudojimui.
Centre vyks įvairūs užsiėmimai ir
edukacijos, pristatančios antrinio
panaudojimo galimybes.
ARATC inf.

Susivienijusių Alytaus ir Kauno regionų merų kreipimasis į
Vyriausybę dėl strateginės reikšmės kelio
Goda Čiginskaitė
Paaiškėjus informacijai, jog kelio Kaunas–Alytus rekonstrukcija numatyta tik 2035 metais,
Pietų Lietuvos ir Kauno miesto
ir rajono merai susivienijo bei
parašė kreipimąsi į Susisiekimo
ministrą reikalaudami terminą
paankstinti.
Kelias Kaunas–Alytus jau seniai įvardijamas kaip viena didžiausių susisiekimo
problemų. Jeigu pernai Vyriausybės
vadovas teigė, kad kelio rekonstrukcija įvyks anksčiausiai 2023, vėliausiai
– 2025 metais, tai dabar oficialiuose
dokumentuose ji numatyta tik 2035
metais. Nesutikdami su tokia pozicija,
9 Pietų Lietuvos merai paruošė bendrą
raštą, pasirašė jį, o Alytaus ir Prienų

merai susitiko su ministru ir faktais
įrodė, kad toks delsimas kenkia Pietų
Lietuvai.
„Mes girdėjome įvairių frazių, pažadų, tačiau realybė pribloškė. Mūsų
netenkina 2035-ieji metai. Susivienijome ir, manau, rezultatą kartu su Alytaus
rajono, Lazdijų, Druskininkų, Prienų,
Birštono, Varėnos bei Kauno miesto
ir rajono merais tikrai pasieksime. Tai
pirmas istorinis atvejis, kai susivienija Alytaus ir Kauno regionai bendram
tikslui“, – sakė Alytaus meras Nerijus
Cesiulis.
Nors su susisiekimo ministru sutarta,
kad kelio Kaunas–Alytaus rekonstrukcijos terminas bus kur kas paankstintas,
tačiau konkretūs metai neįvardinti. O iki
rekonstrukcijos, tikimasi, bus bent jau
atliktas minimalus kelio remontas.
Dėl kelio Kaunas–Alytus rekonstrukcijos paankstinimo – merų pastangos.

•

•

5

42 / 2019 10 17 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt Dzūkų žinios

Kodėl užstrigo pedagogų atlyginimai

Dzūkai

kalba, kad...
g Garsiai ir viltingai nuskambėjęs merės pažadas lankytis kas savaitę vis skirtingoje
seniūnijoje ėmė ir subliuško.
Žmonės laukė, tikėjosi, norėjo
pamatyti gyvą merę. Kaip liaudis sako: pažadėjai – patiešijai,
neįvykdei – negriešijai. Tik ar
ilgai ši patarlė bus žmonėms
priimtina?
g Naujosios valdžios pagrindinis tikslas atleisti kuo
daugiau darbuotojų, įskaitant
ir auginančius mažamečius.
Reorganizacija įsibėgėja, darbo birža pažers solidžią krūvelę pašalpų. Valio! Gerovės
rajonas!
g Vienas tarybos narys
valstietis, savaitgalį skambiai
trečią kartą atšventęs savo
vestuves, šįkart vedęs eksmero Artūro pusseserę, jungiasi į
judėjimo „Pirmyn“ gretas. Jei
tokių vestuvių bus daugiau,
gali subyrėti valdančioji dauguma.
g Vienoje ugdymo įstaigoje
teks sumažinti 3,6 etato darbuotojų. Prieš tai šioje įstaigoje buvo atleistos, anot įstaigos
vadovių, 3 pletkininkės. Jei ir

vėl bus atleistos trys ar keturios darbuotojos, tai atrodys,
kad šioje įstaigoje dirba vien
liežuvautojos.
g Benius, visą gyvenimą
nemėgęs konservatorių, ne
tik kad susidraugavo su jais,
bet net ir savo bosu užtraukė
konservatorių himną „Žemėj
Lietuvos“ vienoje rajono rudenėlio švenčių. Ir kas paneigs,
kad dainos suartina žmones.
Ką gali žinoti, gal jis jau mokosi
dainos „Skinsiu raudoną rožę“
žodžius, nes meliodiją turbūt
išmoko užstalėje.
g Panašu, kad sargai savivaldybei – svarbiausi darbuotojai,
nes jų išeitinės labai dosnios –
5 mėnesių atlyginimo dydžio.
Galės jaukiai peržiemoti, o pavasarį gal bus nauja reforma ir
visi sugrįš į darbą?

•

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.

Kapčiamiesčio E. Pliaterytės mokykla.
Vaidotas Morkūnas
Kapčiamiesčio E. Pliaterytės mokyklos pedagogai
antradienį dar nebuvo
gavęs atlyginimų už rugsėjo mėnesį. „Dzūkų žinios“
domėjosi, kodėl susidarė
tokia situacija ir pedagogai
turėjo minėti Mokytojo
dieną negavę atlygio už
darbą. Kyla pagrįsti klausimai, ar mokyklos direktorius Zigmas Kukučionis
apsiskaičiavo skaičiuodamas mokytojų krūvius,
koeficientus, privėlė klaidų, ar rajono savivaldybės
finansininkai paklydo per
daug stropiai laikydamiesi pedagogų apmokėjimo
tvarkos, o gal tai tiesiog
finansininkų ir pedagogų
nesusikalbėjimas tarpusavyje.
Kapčiamiesčio E. Pliaterytės
mokyklos direktorius Z. Kukučionis pripažino, kad mokytojų atlyginimai keletą savaičių
buvo užstrigę rajono savivaldybės Finansų skyriuje. „Liepos
20 dienos rajono savivaldybės
tarybos sprendimu buvo pakoreguoti klasių komplektai mūsų
mokykloje, atsirado jungtinių
klasių. Pagal komplektų skaičių sudaromas ugdymo planas,
mokytojams perskaičiuojami
darbo krūviai, nustatomi koeficientai ir t. t. Pagal metodiką,
kuri nustatyta Švietimo ir mokslo ministerijos, apskaičiavau,
kiek mūsų mokykla gauna lėšų
šio plano įgyvendinimui. Mano
skaičiavimais, jų turi užtekti ir
dar šiek tiek lieka. Rugsėjo 27
dieną parašiau raštą „Dėl pedagoginių darbuotojų darbo krūvio

ir pastoviosios dalies koeficientų
nustatymo 2019–2020 metams“,
dar pateikiau ir kitus dokumentus
Finansų skyriui, kur atsispindėjo
visų mokytojų darbo krūviai ir
kiek jie turėtų kiekvienas gauti
atlyginimo. Tačiau Finansų skyrius tą mano suskaičiuotą taip
vadinamą tarifikaciją sukritikavo, atmetė, prašė pakoreguoti ir
perskaičiuoti, sumažinti mokytojų darbo valandų skaičių, tai
yra sumažinti kai kurių dalykų
pamokų. Po kablelio vienas kitas
skaičiukas netiko, dar kažkas.
Vėl perskaičiavęs pateikiau, vėl
netiko. Gal tris kartus rugsėjo
mėnesį siunčiau ir niekaip pro
Finansų skyrių nepraėjo mano
skaičiavimai, vis atmesdavo.
Aš tikrai moku skaičiuoti, visad
sakiau, kad pats suskaičiuosiu
atlyginimus savo pedagogams.
Kitoms mokyklos tokius dalykus
skaičiuoja rajono savivaldybės
finansininkai. Gal tie mano skaičiavimai įstrigo dėl to, kad finansininkė, kuri anksčiau tikrindavo
mano siunčiamus dokumentus,
atostogauja, o už ją dirbo kita.
Kita vertus, aš apskaičiavęs, kiek
mūsų mokyklai skirta lėšų ugdymo programai įgyvendinti, įsitikinau, kad jų užtenka ir dar lieka.
Aišku, šiemet gavome mažiau,
tačiau mažiau ir suplanavome išleisti. Tuo tarpu Finansų skyriuje
man sakė, kad, jų skaičiavimais,
trūksta apie 30 tūkstančių eurų.
Ne vienais metais girdėdavome,
kad trūksta, o metų pabaigoje vis
lieka ir reikia išleisti. Taigi, neperpratau, kaip tie finansininkai
skaičiuoja, jie sako, kad trūksta,
aš tvirtinu, kad dar lieka. Ir dar
nepaaiškina konkrečiai, dėl kokių priežasčių, jų skaičiavimais,
mums trūksta pinigų. Taip susi-

rašinėjau su Finansų skyriumi
iki spalio 7 dienos. Supratęs,
kad mano skaičiavimai netiks,
parašiau raštą dėl to savivaldybės administracijos direktorei.
Tuomet mane pasikvietė laikinai einantis Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo
pareigas Dalius Mockevičius.
Su D. Mockevičiumi suderinome tarifikaciją tik spalio 11
dieną. Iš viso už rugsėjo mėnesį
mūsų mokyklos pedagogų atlyginimams turėtų būti pervesta
16 400 eurų. Pranešimus apie
apskaičiuotus atlyginimus jau
esame gavę elektroniniu paštu,
laukiame dabar pinigų“, – sakė
Z. Kukučionis.
Kalbintas mokyklos direktorius
dar juokavo, kad kuo vėliau gaus
atlyginimus mokytojai, tuo vėliau
juos išleis. Tačiau pripažino, kad
švenčiant Mokytojo dieną norėjosi jau juos turėti. Pasak direktoriaus, anksčiau atlyginimus jo
vadovaujamos mokyklos pedagogai gaudavo kiekvieno mėnesio
pirmą savaitę.
Laikinai einantis Švietimo,
kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pareigas D. Mockevičius nesureikšmino šio nesusipratimo,
tačiau patvirtino, kad buvo nesklandumų skaičiuojant Kapčiamiesčio E. Pliaterytės mokyklos
pedagogams atlyginimus. „Tikrai
buvome susėdę su mokyklos direktoriumi už stalo ir koregavome tuos pedagogų darbo krūvius,
valandų skaičių ir t. t. Pavyko
suderinti visa tai ir atlyginimus
mokytojai tikrai gaus. Mes žiūrėjome, kad mokytojų krūviai neviršytų nustatytų normatyvų, kitų
rodiklių, todėl teko pakoreguoti
kai kuriuos skaičius“, – paaiškino
D. Mockevičius.

•

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

Kviečiame užsukti į knygynėlį
(Seinų g. 12, Lazdijai) ir išsirinkti sau patinkančią
knygą iš gausybės įvairaus žanro knygų!
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„Jaunos mamos istorija. Noriu ja pasidalyti“
Nepagrįsta dvejonė,
stresas, baimė ir nežinomybė – pagrindiniai
pojūčiai, kuriuos patiria
kone kiekviena žindyvė,
pradėdama ruoštis kūdikio maitinimo etapui.
Tačiau norint nuvyti
visas neigiamas mintis
tolyn, visų svarbiausia
yra suprasti tai, kokią
visapusišką naudą natūralus motinos pienas
teikia kūdikiui ir mamai,
o taip pat rekomenduojama pasikonsultuoti su
kompetentingais specialistais, kurie nuramins ir
tinkamai paruoš galimiems iššūkiams.
Apie tai, su kokiais
žindymo neramumais
susidūrė ir kaip juos
sprendė, pasakoja „La
Leche lygos“ žindymo
vadovė, tinklaraštininkė
ir keturių vaikų mama
Ieva Driukienė, o savo
įžvalgomis dalijasi medicinos mokslų daktarė,
gydytoja neonatologė ir
LSMU docentė Eglė Markūnienė.

Iššūkiai susilaukus
pirmagimio
Kaip ir kiekvienai moteriai, I.
Driukienei žindymo istorija
prasidėjo dar prieš gimstant
vaikeliui, o pirmų mėnesių vizitus pas gydytoją ji atsimena
kaip egzaminus. „Nors ir visuomet žinojau, kad tik labai maža
dalis moterų negali žindyti, vis
tiek su kiekvienu vaiku yra ši
baimė, o su pirmagimiu ji buvo
pati didžiausia – ar vaikelis
tikrai pakankamai suvalgo ir
yra sotus. Žinau, kad tai galiu
įvertinti atsižvelgdama į kūdikio tuštinimąsi ir šlapinimąsi,
odos būklę ir bendrą savijautą,
tačiau, matyt, man daro įtaką
atmosferoje tūnanti visų moterų baimė nemokėti pasirūpinti
savo vaiku“, – pasakoja tinklaraštininkė.
Pasak gydytojos neonatologės E. Markūnienės, neretai
mamas gąsdina ne tik įvairiausios mintys ir abejonės, bet
ir tam tikri įvykiai, kuriems
reikalinga kompetentinga pa-

Ieva Driukienė teigia, jog pagrindinė žindymo taisyklė būtų atmesti visas
taisykles ir instrukcijas ir stengtis vadovautis natūraliais mamos instinktais
bei intuicija, vis pasitikrinant su kompetentingu žindymo specialistu, jei
kyla tam tikrų abejonių. (Nuotr. Birutės Simanavičienės)
galba čia ir dabar. Nugriaužti ir
skaudantys speneliai ar krūties
uždegimas – pagrindinės problemos, kamuojančios nepatyrusias
moteris pirmuoju žindymo laikotarpiu.
Vieną tokių situacijų patyrė
ir I. Driukienė, kai augindama
savo pirmagimį itin rimtai sunerimo apčiuopusi pieno sąstovius, tuomet ji dar nežinojo,
ką tokiu atveju daryti, ir greitai pasikvietė konsultantę iš
kursų, kuriuos lankė nėštumo
metu. Kaip bebūtų, ji nebuvo
kvalifikuota specialistė, todėl
jos apsilankymas jaunos šeimos
namuose įnešė daugiau sumaišties nei ramybės.
Žindymo naudą patyrė savo
kailiu
Pirmąkart, kai pirmagimis, būdamas apie 7 mėn., susirgo roto
virusu, mamos išsigelbėjimas
buvo jos natūralus pienas, nes,
negalėdamas ir nenorėdamas
nieko valgyti, vaikelis mielai
žindo ir nepritrūko skysčių. Taigi šeimai pasisekė, nes nereikėjo
nei gulėti ligoninėje, nei kūdikiui lašinių statyti, kad sustiprintų jo organizmą ir greičiau
susidorotų su virusu.
Antrajam vaikeliui žindymas
padėdavo nurimti po dienos darželyje, o dabar jis yra nepriekaištingos sveikatos – dažnai
lieka visiškai sveikas, nors kiti

namiškiai sloguoja ar skundžiasi
gerkle. Be to, turi puikų sąkandį,
kuriam taip pat daro įtaką taisyklingas žindymas.
Šeimos mažieji, 2 metų ir 3
mėnesių sūnus ir 4,5 mėnesio
dukrytė, dabar dar yra žindomi,
o labiausiai I. Driukienę džiugina tai, kad, turint galimybę
miegoti kartu, nėra bemiegių
naktų: šalia gulinčiam vaikui
galima lengvai paduoti krūtį ir
kelis, ir keliolika kartų, ir mama
neišsibudina labiau nei versdamasi nuo šono ant šono.
Tiesa, mamai, be išmiegotų
naktų, sutaupytų nervų ir pakilusios savivertės, dar yra laktacinė
amenorėja. „Džiaugiuosi, kad
nereikia vargti su mėnesinėmis,
ir tikiu, kad taip taupau savo
hemoglobiną, linkusį laikytis
ties apatine normos riba. Kaip
bebūtų, didžioji žindymo nauda
mamai matoma tik labai ilgoje
perspektyvoje, todėl, kai išeisiu
į pensiją, galėsiu papasakoti, ar
pavyko nesusirgti vėžiu, diabetu,
osteoporoze ir kitomis ligomis“,
– teigia I. Driukienė.

specialistu, jei kyla tam tikrų
abejonių. „Man pačiai pasitikrinti visada padeda paprastas
klausimas: o urvinė moteris taip
darytų?“ – teigia jauna mama.
Kaip bebūtų, dažnai moterys
savo aplinkoje neturi šeimos
su kūdikiu ir net neįsivaizduoja, kaip viskas vyksta, todėl
rekomenduojama nueiti jei ne
į pačius geriausius ir populiariausius, tai bent į kokius nors
kursus.
„Ne tik mamoms, bet ir patiems tėčiams vertėtų apsilankyti kursuose, nes apie 60 proc.
žindymo sėkmė priklauso nuo
vyro požiūrio ir pagalbos. Nors
ir tokiuose mokymuose lankytis
išdrįsta nedaugelis, atėję tėčiai
prisipažįsta sužinoję daug naudingos informacijos ir pakeitę savo nuomonę apie tai, kad
žindymas yra vien tik mamos
darbas“, – priduria E. Markūnienė.
Pagalba suteikiama iškilus
net pačiai menkiausiai
dvejonei
Tiek į „La Leche lygą“, tiek asmeniškai į I. Driukienę kreipiasi
daugybė moterų. Kai kurios gana
gerai supranta, kas joms nutiko,
bei žino, kaip tai išspręsti, todėl
joms užtenka tik pasitikrinti, kad
elgiasi teisingai. Kaip bebūtų,
labai daug moterų visiškai nesupranta, koks yra normalus tam
tikro amžiaus kūdikių elgesys, ir
jos dažnai nori spręsti dalykus,
kurie iš tiesų nėra problema. Tokioms moterims tuo metu reikia
emocinės pagalbos suprasti ir
išgyventi tą netikėtą situaciją.
Tačiau gydytoja neonatologė
E. Markūnienė priduria, kad tam
tikromis situacijomis labai svarbu pasirinkti profesionalaus mediko pagalbą, nes, pavyzdžiui,

įvairiais krūtų infekcijos ar
kitų negalavimų atvejais gali
pagelbėti tik kompetentingi
savo srities gydytojai.
„Kartais iki sėkmingo
žindymo trūksta labai
nedaug“
Kiekviena žindyvė susiduria su
vis kitokiais asmeniniais iššūkiais, neretai drįsta sudvejoti
žindymo nauda, bijo galimo
skausmo ar net galvoja pakeisti
natūralų pieną dirbtiniais mišinukais.
I. Driukienė įsitikinusi, kad
daugumai moterų trūksta pagalbos, atsakymų į klausimus
pirmomis valandomis, dienomis ligoninėje ar ką tik grįžus
namo, todėl drąsina visas moteris nebijoti kreiptis.
„Jeigu jaučiate, kad akušerė per menkai įsigilino į jūsų
klausimą ar kažko nepasakė,
nepamokino, klauskite dar ir
dar kartą. Kartais iki sėkmingo
žindymo trūksta labai nedaug,
ir dar negirdėjau nė vienos žindymo patirtį turėjusios moters,
kad gailėtųsi, jog žindė“, –
pataria keturių vaikų mama
I. Driukienė.
Taip pat medicinos mokslų
daktarė E. Markūnienė primena, kad natūralus mamos pienas yra nepakeičiamas kūdikio
maistas ir vaistas, o padėties
be išeities nėra, todėl atsiradus
abejonėms vertėtų pasitarti su
kompetentingu gydytoju ar
specialistu. „Net įsivaikinusios
ir vaikų negimdžiusios moterys geba žindyti, tik tam reikia
žinių, tikslingos pagalbos ir
pasiruošimo – to paties, kaip
ir savo įsčiose vaiką nešiojančioms moterims“, – teigia
E. Markūnienė.
Užs. Nr. 4

Auksinė taisyklė, kuria
vertėtų vadovautis
Pasak I. Driukienės, pagrindinė
taisyklė būtų atmesti visas taisykles ir instrukcijas, ir stengtis
vadovautis natūraliais mamos
instinktais bei intuicija, vis pasitikrinant su mediku ar žindymo

Prenumerata priimama visuose pašto skyriuose, internete www.prenumerata.lt ir
redakcijoje adresu: Nepriklausomybės a. 4, Lazdijai.
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Pepė Ilgakojinė lankėsi Seinų lietuvių „Žiburio“ mokykloje

Seinų lietuvių „Žiburio“ mokykloje lankėsi Lazdijų viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus bibliotekininkės Žana Černiauskienė, Ramunė Daugirdaitė ir, žinoma, Pepė (Teizų bibliotekos
bibliotekininkė Daiva Karaliūnienė) su lagaminu knygų.
Dineta Babarskienė
Lenkijos lietuviukams surengta maža, bet įsimintina
šventė. Juos aplankė Pepė
Ilgakojinė su lagaminu
knygų.
Tądien Seinų lietuvių „Žiburio“
mokykloje lankėsi Lazdijų viešosios bibliotekos vaikų literatūros
skyriaus bibliotekininkės Žana
Černiauskienė, Ramunė Daugirdaitė ir, žinoma, Pepė (Teizų bibliotekos bibliotekininkė Daiva
Karaliūnienė). „Džiaugiamės,
kad mus lanko svečiai iš Lietu-

vos, gyvenantys visai čia pat“,
– sakė Seinų lietuvių „Žiburio“
mokyklos direktorius Algirdas
Vaicekauskas.
Lazdijų viešosios bibliotekos
vaikų literatūros skyriaus bibliotekininkės atvežė vaikams knygų, kurias šie žadėjo perskaityti, o
tuomet bibliotekininkės vėl atvyks
pas vaikus jau su naujomis knygelėmis. Bibliotekininkės išradingos,
tad vaikams turėjo staigmeną. Į
mokyklą įžengė Pepė Ilgakojinė. Anot vaikų, lyg iš tos neseniai skaitytos knygelės nužengė
jų mokyklon Pepė... „Mes tave

pažįstame. Tu gali arklį pakelti.
Ar tikrai gali?“ – klausinėjo Pepę
pirmokėliai, o ši nepraleido progos
pasigirti savo gebėjimais. Tik štai
mokykloje Pepei sekėsi ne itin gerai, mat čia, pasirodo, reikia ne tik
linksmintis, bet ir mokytis, gražiai
elgtis. To Pepė, matyt, nežinojo...
O mokykloje lyg tyčia vyko pamoka. Rimta pamoka. Pepė, anot
vaikų, pamokoje ne visada elgėsi,
kaip pridera mokinei. Didžiausią
juoką vaikams sukėlė Pepės kreipimasis į mokytoją. „Bobulyte“,
– kreipėsi Pepė į mokytoją. Bet kur
Pepė, ten linksmybės ir žaidimai.

Smagiai mankštintasi. Ir pirmokai, ir antrokai, ir trečiokai kartu
su savo mokytojomis įsitraukė į
linksmas šėliones. O paskui visi
spalvino Pepės portretą. Daugelis
jų piešinukus padovanojo Pepei,
kuri įsipareigojo surengti vaikų
darbų parodą. Tačiau nepaisant
tokios gražios draugystės, vaikai
buvo teisingi ir davė daug patarimų, kaip nereikėtų Pepei elgtis
mokykloje. Mokinukai draugiškai
pamokė Pepę, kaip reikia elgtis
gerai mokinei, ir pažadėjo, jei ši
gražiai elgsis, priimti į savo klasę.
„Negalima krapštyti nosies, kelti

kojų ant stalo“, – Pepės ne itin
gerus darbus vis vardijo vaikai.
O paskui ir patys pasižadėjo būti
geri, klausyti savo mokytojų. Mokytojos Irena Vaicekauskienė, Alicija Nevulienė ir Irena Balulienė
sakėsi tikinčios, jog vaikai savo
pažadus tikrai tesės. O Lazdijų viešosios bibliotekos vaikų literatūros
skyriaus bibliotekininkės išvyko
tikėdamos, kad atvežtos lietuviškos knygos bus greit perskaitytos,
patirti įspūdžiai vaikams išliks ilgam. „Tikiuosi vėl jus aplankyti.
Man čia visai patiko“, – pasižadėjo
ir Pepė Ilgakojinė.

•

Švietimo darbuotojų etatų mažinimo baubas pakibo ore
Lazdijų mokyklos, darželiai, kitos ugdymo įstaigos
dūzgia kaip bičių avilys:
kas bus atleistas iš darbo,
kokią išeitinę duos, kur
paskui reiks dėtis? Šie ir
kiti klausimai kyla ugdymo
įstaigų darbuotojams ore
sklandant naujienai, jog
valdžia ketina atleisti apie
60 šių įstaigų darbuotojų.

Šią savaitę vyksiančiame Lazdijų
rajono savivaldybės tarybos posėdyje turėjo būti sprendžiamas
etatų mažinimo klausimas rajono
švietimo įstaigose.
Redakcijos duomenimis, rajono
mokyklose sumažėjus 12 klasių
komplektų, etatų mažinimas gali
paliesti ir pedagogų, ir aptarnaujančio bei vadovaujančio personalo grupes. Gali būti sumažinta
17 pedagogų etatų ir per 40 – kito
personalo.
Šis klausimas buvo svarstomas
tarybos komitetuose, tačiau dviejuose iš jų šiam klausimui nebuvo
pritarta, todėl šis klausimas gali
būti išbrauktas ir iš posėdžio darbotvarkės.
Norėdami skaitytojams suteikti
daugiau informacijos apie etatų
mažinimo situaciją, pateikėme
klausimus Lazdijų rajono savi-

valdybei:
• Ar tiesa, kad rajono ugdymo
įstaigose planuojama sumažinti
per 60 darbuotojų etatų? Kiek iš
šio skaičiaus bus sumažinta pedagogų etatų?
• Kokiu principu bus nustatoma, kiek ir kokių darbuotojų
(išskyrus pedagogus) turi dirbti
konkrečioje ugdymo įstaigoje?
• Nuo kada planuojama atleisti
perteklinius darbuotojus?
• Prieš kiek laiko bus įteikti
pranešimai dėl atleidimo?
• Kiek savivaldybei kainuos
išeitinių išmokų atleidžiamiems
darbuotojams išmokėjimas?
• Ar šis sprendimo projektas tarybai pateikiamas ne per vėlai? Ar
tiesa, kad pedagogai, kurių etatus
bus siūloma sumažinti, jau dirba
pagal sumažintus krūvius?
• Koks bus mokyklų ir gimnazijų direktorių pavaduotojų likimas,
kurie atsisakė pamokų mokytojų
sąskaita, o dabar jų etato dalis
mažės iki pusės ar net daugiau?
• Kodėl tokie sprendimai priimami prasidėjus mokslo metams,
o ne prieš jų pradžią?
• Ar tai, kad šio klausimo svarstymui taryboje nepritarė mažiausiai du tarybos komitetai, rodo,
jog klausimas neparengtas?
Pateikiame savivaldybės atsa-

kymus:
Kultūros, švietimo ir sporto
komiteto posėdžio metu buvo
pateikta susisteminta informacija
apie dabartinį bendrojo ugdymo
mokyklų darbuotojų skaičių. Pristatyta preliminari bendrojo ugdymo mokyklų pareigybių bazė
pritaikius Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministerijos
rekomendacijas.
Atkreipiame dėmesį, kad minėto posėdžio metu su informacija susipažinę mokyklų vadovai pateiks savo siūlymus. Šiuo
metu nekalbama apie konkrečių
etatų mažinimą. Pirmiausia bus
diskutuojama su šių mokyklų
vadovais ir Kultūros, švietimo
ir sporto komiteto nariais. Diskusijų rezultatas ir bus konkretūs
sprendimai.
Kultūros, švietimo ir sporto
komiteto posėdyje dalyvavo komiteto nariai, savivaldybės administracijos direktorė, atsakingų
skyrių darbuotojai ir vedėjai bei
Lazdijų rajone esančių bendrojo
ugdymo mokyklų vadovai. Pastarųjų teigimu, buvo naudinga
išgirsti bendrą informaciją apie
Lazdijų rajone esančias mokyklas, nes iki šiol tokios informacijos nebuvo.
Finansų ir ekonomikos komite-

to nariai šio klausimo svarstymą
atidėjo, kad Kultūros, švietimo
ir sporto komiteto nariai bei bendrojo ugdymo mokyklų vadovai
pareikštų savo nuomonę šiuo
svarbiu klausimu.
Informuojame, kad minėtas
klausimas nebus svarstomas artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje (spalio 18 d.). Šis
klausimas tarybos posėdyje bus
svarstomas tik tuomet, kai bendrojo ugdymo mokyklų vadovai
bei komiteto nariai išsamiai išnagrinės esamą situaciją ir pateiks
konstruktyvius sprendimus, kuriems bus pritarta.
Apie susidariusią situaciją savo
poziciją savivaldybės tinklapyje
pareiškė ir savivaldybės admi-

nistracijos direktorė Ilona Šaparauskienė:
„Reikia pabrėžti, kad posėdyje
nebuvo kalbama apie konkrečius
veiksmus ir sprendimus. Norime
ir stengiamės diskutuoti daug ir
su visais: darbuotojais, vadovais,
savivaldybės tarybos nariais. Šis
klausimas – ne išimtis. Norime
išgirsti visų nuomones, nes, manau, teisingus sprendimus galime
priimti tik išgirdę argumentuotą
diskusijos dalyvių nuomonę.“
Akivaizdu, jog po etatų mažinimo pasipildys Lazdijų bedarbių
gretos, o Užimtumo tarnyba turės
darbo skaičiuodama bedarbių išmokas.

•

„Dzūkų žinių“ informacija

8

Dzūkų žinios Nr. 42 / 2019 10 17 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt

KETVIRTADIENIO AIDAS

Aidas Kelionis
Studijų Vilniaus universitete laikais balandžio mėnesį visuomet
tekdavo rašyti kursinį darbą. Keliaudavau į Nacionalinę Martyno
Mažvydo biblioteką su netrumpu
mokslinių šaltinių sąrašu, kuris
turėdavo padėti išgvildenti pasirinktą temą. Kursinis kursiniu,
bet daug laiko jam neskirdavau,
nes Nacionalinėje bibliotekoje
būdavo dar įdomesnės veiklos.
Kiek pasėdėjęs prie nuobodžių
mokslinių traktatų ilgai nedelsdamas atsidurdavau skaitykloje,
kur su dideliu malonumu skaitydavau laikraščius ir žurnalus.
Ne tik naujus, bet mėgdavau
iš archyvų pasiimti gana senų,
surištų į dideles krūvas. Juose
ieškodavau informacijos apie
seniai vykusius Pasaulio ar
Europos futbolo čempionatus,
kadangi domiuosi jų istorija ir
statistika. Būdavo įdomu pavartyti pageltusius kokių nors 1974
ar 1978 metų sovietinės Lietuvos „Sporto“ laikraščio puslapius ir tarsi pasinerti į tų laikų
Pasaulio futbolo čempionatų
VFR ar Argentinoje atmosferą.
Laikraščių lapai būdavo pageltę,
nuotraukos juodai baltos ir itin
nekokybiškos, bet tai kelionėms
į praeitį suteikdavo dar didesnį
žavesį.
Pradėjęs studijuoti pamėgau
amerikietišką laikraštį „International Herald Tribune“, kuriame būdavo NBA rezultatai
ir pateikiama šiek tiek rungtynių statistikos bei nuotraukų.
Šį žurnalą buvo galima įsigyti
Vilniaus centriniame pašte Gedimino prospekte, tad neretai jį
nusipirkdavau.
Vis dėlto didžiausią įspūdį
Nacionalinėje bibliotekoje man
padarė demokratiškų Vakarų šalių dienraščiai. Šiek tiek mokėjau vokiškai, o bevartydamas

dienraščius anglų kalba daugiau
domėjausi laikraščių struktūra.
Labiausiai patiko JAV dienraštis „New York Times“. Įspūdį
padarė šio laikraščio storis ir
struktūra. Jis buvo suskirstytas į
daugybę skyrių, kuriuose būdavo atskirai rašoma apie politiką,
kultūrą, sportą ir t. t. Kiekvieną dalį būdavo galima išsiimti
atskirai ir domėtis konkrečia
pageidaujama tema. „New York
Times“ pateikdavo itin išsamią
NBA rungtynių statistiką: visų
žaidėjų statistinius duomenis ir
konkrečių rungtynių pagrindinę
statistiką. Devyniasdešimtųjų
metų pradžioje mūsų laikraščiai
buvo gana kuklūs, tad Vakarų
šalių dienraščiai atrodydavo
įspūdingai.
Nors mokykloje mokiausi
vokiečių kalbą, bet vyresnėse
klasėse ją apleidau, o po pusmečio kurso universitete visai
nustojau domėtis. Vis labiau
traukė pramokti anglų kalbą,
nes norėjau paskaityti dienraščius anglų kalba. Lankydamasis
Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje skaitydavau
savaitraštį „Kalba Vilnius“, o
jame tuo metu būdavo rubrika „English USA“. Joje buvo
mokoma anglų kalbos. Atidžiai
skaitydamas šią dienraščio rubriką ir pradėjau jos mokytis.
Dar prisidėjo filmai anglų kalba, muzika, klausoma taip pat
šia kalba. Tad kursinių darbų
rašymo metu laiką leisdamas
bibliotekoje pramokau anglų
kalbos, kad galėčiau nors šiek
tiek suprasti, ką rašo „International Herald Tribune“ ir „New
York Times“.
Po studijų kelerius metus gyvenau Vilniuje. Tuo metu vietose, kurios prekiavo užsienio
spauda, aptikau amerikietišką
dienraštį „USA TODAY“. Jo
kaina litais buvo nemaža, tad
vienoje prekybos vietoje sužinojau firmos, tiekiančios šiuos
laikraščius adresą. Susiradau
kuklų nedidelį pastatą netoli
„Lietuvos ryto“ redakcijos.
Pasiteiravau, kur jie deda neparduotus numerius. Vienas
vyrukas, dirbęs ten, nusivedė
mane į netoliese esantį sandėlį,
o jame radau krūvą savaitės
ir kelių dienų senumo „USA
TODAY“ numerių. Tad ten vis
užeidavau pasirausti ir keliaudavau laimingas su krūva itin
įdomių, spalvotų ir storų „USA
TODAY“ laikraščių numerių
namo.

Filmas, kuris privertė nubraukti ašarą

Prieš filmo peržiūrą Lazdijų krašto muziejaus muziejininkas Vilius Tumosa papasakojo apie žydų tautos tragediją.
Dineta Babarskienė
Dokumentinio filmo „Gyvybės ir kančių duobė“
peržiūra Šeštokų miestelio
bibliotekoje sukrėtė ir privertė nubraukti ašarą.
Filmas pasakoja apie Veisiejų
vaistininko Sauliaus Kuklianskio ir jo žmonos Zinaidos šeimą,
su trimis vaikais prieš karą gyvenusią Alytuje. Įdomu tai, kad
ši po visą pasaulį išsibarsčiusi
šeima kasmet vasarą atvažiuoja
ir į mūsų kraštą, lanko tas vietas, kuriose slėpėsi, pasisvečiuoja
pas žmones, kurie jiems padėjo
išgyventi, kaip jie patys sakosi,
kasmet važiuojantys pas Angelus
sargus. Tų geradarių, kurie iškeliavo Anapilin, aplankomi kapai,
nepraleidžiama proga susitikti su
jų palikuonimis. Šie susitikimai
pilni jaudulio. Veisiejus, Bugiedą,
Sventijanską žino net jauniausi
šios šeimos nariai. „Tai mūsų šeimos istorija. Mes dėkingi tiems,
dėl kurių gerumo šiandien esame“, – sakė jauniausios Kuklianskių šeimos atžalos.
Filmą stebėjo vyresnieji šeš-

tokiečiai bei Šeštokų mokyklos
moksleiviai su mokytojomis. „Už
nuoširdų bendravimą ir bendradarbiavimą dėkoju Lazdijų krašto muziejaus darbuotojui Viliui
Tumosai ir Šeštokų mokyklos
bendruomenei“, – jau po filmo
peržiūros dėkojo Šeštokų bibliotekos bibliotekininkė Vilija Labenskienė.
Dar prieš filmo peržiūrą Lazdijų krašto muziejaus muziejininkas Vilius Tumosa papasakojo apie žydų tautos tragediją.
Didžiausias dėmesys buvo nukreiptas į mokinius, ką jie apie
žydų tautos tragediją yra girdėję,
ką žino. Šeštokų bibliotekos bibliotekininkė Vilija Labenskienė priminė, jog mokytoja Irena
Meištienė yra aprašiusi Šeštokų
žydų bendruomenę. Mokytojos
užrašuose yra minima, kad šeštokietė Marija ŠumeliauskaitėRatkevičienė buvo suskaičiavo
apie 39 žydų tautybės žmones.
Tačiau, anot mokytojos, skaičiai
nesutampa, o kartais ir vardai,
pavardės, pravardės. Ir tądien
dar kartą diskutuota, kurgi vis
tik buvo sušaudyti Šeštokų žy-

dai, mat daugelio prisiminimai
nutrūksta ties vaizdu, kaip juos
varė link Kalvarijos... Daugiau
jų neteko sutikti... Be abejonės,
prisimintas ir Šeštokų parapijos
klebonas Juozas Inkrata, kuris
Antrojo pasaulinio karo metais,
padedamas šeštokiečių, klebonijoje slėpė dvi žydaites – Lazdijų
traktieriaus savininkės Kaufmanienės dukteris Bertą ir Gutą.
„Anot šeštokiečių prisiminimų,
Šeštokų žydai buvo pamaldūs,
labai gražūs, labai geri, labai
draugiški. Taikiai sugyveno su
lietuviais“, – pasakojo Šeštokų
bibliotekos bibliotekininkė Vilija
Labenskienė. Tie Šeštokų žydai,
kurių neištiko kraupus likimas ir
per stebuklą liko gyvi, šeštokiečius mini tik geru žodžiu. „Širdį
galima gydyti tik širdimi“, – Šeštokų parapijos svečių knygoje
1998 metų vasarą įrašė gydytojas
kardiologas Ch. Kibarskis, atvykęs į geležinkelio 100-mečio minėjimą. Šie metaforiški, viltingi
žodžiai ne kartą minėti ir tądien:
„Širdį galima gydyti tik širdimi“.
Mat filmas sukrėtė ir jaunus, ir
pagyvenusius...

•

Didelis biuro
popieriaus
pasirinkimas.
KNYGYNĖLIS,
Seinų g. 12, Lazdijai.

Filmą stebėjo vyresnieji šeštokiečiai bei Šeštokų mokyklos moksleiviai su mokytojomis.

•
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Gimnazijoje veikia jaunųjų talentų darbų ir kolekcijų parodos
Lietuvių prozininkas Ričardas Gavelis yra pasakęs:
„Būti savimi anaiptol nėra
paprasta, tam reikalingas
didis talentas. Dabar dažnai
pamanau, kad genialumas
tėra viso labo tobulas gebėjimas be galo tvirtai, užsispyrus, ligi pat galo išlikti
pačiu savimi.“ Ak, kokie
teisingi rašytojo žodžiai!
Juk kiekvienas iš mūsų turime širdžiai mielų pomėgių, kuriuos puoselėdami
suvokiame turį vienokių ar
kitokių talentų. Vieni žaidžia įvairius žaidimus, kiti
sportuoja, šoka, dainuoja,
keliauja, fotografuoja, dar
kiti piešia, mezga, siuvinėja... Yra ir tokių, kuriems
patinka rinkti įvairius
daiktus – šiuos žmones mes
pagarbiai vadiname kolekcininkais, nes jų pomėgis
siejamas ne tik su malonumu, bet ir su žiniomis.

Spalio 1 dieną Lazdijų Motiejaus
Gustaičio gimnazijoje buvo organizuotas tikrai įdomus renginys:
savo talentus mokyklos bendruomenei galėjo pademonstruoti visi
talentingi 1g klasių mokiniai.
Šio renginio tikslas – atskleisti
mokinių ir jų mokytojų talentus.
Parodos ekspozicija buvo atidaryta II aukšto fojė dalyvaujant
gausiam būriui moksleivių ir
mokytojų. Parodos atidarymą
savo muzikiniu kūriniu pradėjo
1g klasės moksleivis Rolandas
Jaugelis, kuris su bendramoksle
Kornelija Čitavičiūte ir pristatė
parodą. Mokiniams parodai pasirengti padėjo 1ga ir 1gb klasių
auklėtojos Audronė Pileckienė
bei Onutė Subačienė.
Tie, kurie jau lankėsi gimnazijos skaitykloje eksponuojamoje
parodoje, sako, kad įspūdžiai nepakartojami. Vos įėjus į skaityklą,
akį patraukia 1ga klasės mokinės Martynos Rasiulytės kortos,
kuriomis ji pradėjo domėtis nuo
trejų metų. Pasak jos, „jų gaudavau lauktuvių arba nupirkdavo
tėvai“. Su kortomis Martyna lavina savo vaizduotę bei linksmai
praleidžia laisvalaikį. Šalia kortų
puikuojasi šios klasės mokinio
Eiminto Žukausko raktų pakabukų, atkeliavusių iš įvairių šalių, kolekcija. Nuostabą kelia ir
trintukų, kalendorių bei žaidimų
kolekcijos, kurias parodai pristatė
mokytoja Onutė Subačienė. Skaitykloje eksponuojamos kolekcijos
yra gana įvairios, tačiau tarp jų
išsiskiria monetų kolekcija, kurią
parodai pristatė 1gb klasės mokinys Aleksas Muliuolis. Monetų
kolekcionavimu Aleksas susidomėjo prieš penkerius metus,
kuomet su mama parduotuvėje
pirko švarką ir jo kišenėje rado
seną monetą. Nuo to ir pradėjo
domėtis monetomis.
„Ar žinote, kad kartais talentas
bręsta tyloje, o charakteris grūdinasi gyvenimo audrose?“ – klausė vokiečių literatūros klasikas
Johanas Volfgangas Gėtė. Šią
mintį tarsi patvirtino piešiniai,
kurie iki šiol dar niekur nebuvo
eksponuoti: juose atsispindi mokinių emocijos, būsenos, mintys,

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos 1ga, 1gb klasių talentų puodelis. (4gc kl. mokinės Gintautės Menkevičiūtės nuotr.)
jausmai bei gilios abstrakcijos.
Piešinius parodai pateikė 1ga
klasės moksleivės Dija Urbanskaitė, Viltė Mikelionytė, Aistė
Markauskaitė.
Tą dieną buvo pristatytas ne
vienas talentas, garsinęs gimnaziją: apie Jokūbo Vaišnio, Nedo Lynyko, Manto Kryžoko, Rimgailės
Kardokaitės, Miglės Petruškevičiūtės, Gabijos Gerasimovaitės,
Kamilės Pečiulytės, Rolando
Muliuolio, Rolando Jaugelio,
Austėjos Jarusevičiūtės, auklėtojų
Audronės Pileckienės bei Onutės
Subačienės talentus gimnazijos ir
Lazdijų bendruomenė tikrai nemažai žino iš žiniasklaidos.
Net ir keisčiausi pomėgiai gali
virsti talentais, jeigu jie puoselėjami ir yra įdomūs visuomenei.
Todėl itin daug dėmesio sulaukė
antrojo aukšto fojė eksponuojama neįprasta kvepalų buteliukų
kolekcija, kurią pristatė mokytoja Audronė Pileckienė. Čia kiekvienas buteliukas unikalus savo
dizaino subtilybėmis. Lankytojai
grožisi ir 1ga, 1gb klasių mokinių
pristatomais savitais puodeliais
kavai bei arbatai, gautais dovanų ar parsivežtais iš svetur. Daug
gražių bei smagių akimirkų suteikia ir mokiniams-nugalėtojams
įteiktos mažos ir didelės laimėtojų
taurės, įvairūs medaliai, diplomai
su rėmeliais, padėkos raštai už
aukštus pasiekimus įvairiose sritys, kurie taip pat eksponuojami
II aukšto gimnazijos fojė.
Parodą vainikavo dainos, kurias
atliko patys mokiniai. Ši paroda
įrodė, kad kiekvienas savo pomėgius įprasmina savaip. Svarbu,

kad veikla džiugina sielą. 1ga,
1gb klasių surengta paroda veiks
visą spalio mėnesį, vyks radijo
laidos, baigiamasis koncertas.
Kiekvieną mėnesį bus prisistatyti
vis kitų klasių mokinių pomėgiai, galbūt kada nors virsiantys
talentais, – taip mes sužinosime,
išgirsime bei pamatysime, kokia
įdomia veikla užsiima mūsų mokiniai už mokyklos ribų.
Be parodų, visą spalio mėnesį
per pertraukas Lazdijų Motiejaus
Gustaičio mokiniai girdės radijo
reportažus apie 1ga ir 1gb klasių
talentus. Spalio 16 dieną po keturių pamokų I aukšto fojė bus
galima pasiklausyti gimnazijos
folkloro grupės „Voverėlė“ (vadovė Birutė Vžesniauskienė) dainų,
pasimokyti tautinių šokių. O spalio 24 dieną gimnazijos II aukšto
fojė po keturių pamokų vyks 1ga
ir 1gb klasių moksleivių talentų
darbų parodos ir kitų renginių uždarymo koncertas. Ateikite, tikrai
bus smagu!
Kaip ten bebūtų, Lazdijų gimnazijos bendruomenei yra kur
akis paganyti, juolab kad parodos
rengėjai savo ryžtu ir nuoširdumu
nemažai padarė, kad talentai būtų
pastebimi. Taigi visą spalio mėnesį Lazdijų Motiejaus Gustaičio
gimnazijos bendruomenė turi galimybę susipažinti su mokinių bei
mokytojų pomėgiais ir talentais.
Dėkoju už buvimą kartu! Spalio
mėnesį 1ga ir 1gb klasės atskleis
dar ne vieną savo talentą. Kviečiu
sekti įvykius.

•

Daiva Mikalauskienė,
bibliotekininkė

1ga klasės mokinė Martyna Rasiulytė Klasių atidarymo metu. (4gc kl.
mokinės Gintautės Menkevičiūtės nuotr.)
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Savaitės horoskopas
Avinas (03.21—04.20)
Savaitės pradžioje, tikėtina, būsite gundomi patraukliais investavimo planais
ir greito pasipinigavimo galimybėmis.
Paklauskite savęs, ar į tai ketinate įsitraukti tik vardan pokyčių, ar esate gerai
viską apsvarstę. Vien intuicija šį kartą
nepasikliaukite. Savaitės pabaigoje didėja
konfliktų namuose tikimybė. Pasistenkite
į viską reaguoti ramiai ir aktyviai siekti
sprendimų, kurie išspręstų ar bent jau sušvelnintų situaciją.
Jautis (04.21—05.21)
Šią savaitę ypač palanku atnaujinti ryšius
su artimai žmonėmis. Tai gali būti ir jūsų
gyvenimo partneriai, ir seniau matyti giminaičiai, ir verslo ar darbo kolegos, su
kuriais siejantis žmogiškas ryšys tapo šiek
tiek primirštas. Būtinai imkitės bendros
veiklos ar projekto – tai jus ir vėl suartins. Savaitei artėjant į pabaigą, stenkitės
apdairiau bendrauti su aplinkiniais – jie
gali įsižeisti net tada, kai visiškai to nesiekiate. „Filtruokite“ savo kalbą, nes
nesutarimų artimoje aplinkoje tikimybė
bus gana didelė.
Dvyniai (05.22—06.21)
Šią savaitę pajusite tikrą energijos ir pasitikėjimo savimi protrūkį, kuris nušvies visas
jūsų gyvenimo sritis, bet ypač – meilės.
Atrasite save iš naujo ir tais atradimais
dalinsitės su mylimiausiais žmonėmis,
juos maloniai stebindami. Giliai pajuskite
šį momentą ir pagalvokite, kaip galėtumėte išlaikyti šią džiaugsmingą energiją
kuo ilgiau. Savaitei įpusėjus, jūsų dėmesys persikels į finansų sritį. Laukia ilgas
ir širdingas pokalbis su darbo kolega ar
kažkuo iš vadovybės. Nuo to, kiek aistros
ir jausmo įdėsite į savo darbą, tiesiogiai
priklauso jo pelningumas.
Vėžys (06.22—07.22)
Tapsite jautresni, kūrybiškesni, geriau
dirbs vaizduotė. Norėsite išsilaisvinti iš
rutinos priespaudos, suorganizuoti nepamirštamą pasimatymą ar kažką panašaus
savo mylimam žmogui. Kuo mažiau priešinsitės aplinkybėms, tuo geriau jūsų sumanymas pavyks. Kiek vėliau šią savaitę
gali įvykti nesutarimų namuose. Paprastai
jūs tokiu atveju stengiatės bet kokia kaina palaikyti taiką, bet šiuo atveju derėtų
išsakyti savo tikruosius jausmus ir motyvus. Atvirumas šiuo atveju padės sukurti
savitarpio supratimo atmosferą.
Liūtas (07.23—08.23)
Jau kurį laiką mąstote, kaip būtų galima
patobulinti jūsų kasdieninį darbą ir ne
šiaip sugriauti rutiną, bet padaryti tai kokybiškai, kad tai būtų naudinga visiems.
Ko gero, jums pavyks tai padaryti dar
pirmadienį. Vėliau šią savaitę daugiau
laiko praleisite su savo socialinio rato
žmonėmis, dalindamiesi jums ramybės
neduodančiomis idėjomis. Šių pokalbių
metu pasijusite išsilaisvinę, o jūsų idėjos
taps grynesnės.
Mergelė (08.24—09.23)
Gali būti, kad jausitės tarsi lengvai apsvaigę, bet tai tik todėl, kad jūsų emocijos
šį kartą laimi prieš racionalaus mąstymo
balsą. Gal tai ne pats palankiausias metas priimti verslo, finansų sprendimus,
tačiau vargu ar rasite geresnį momentą
širdingai pasikalbėti su mylimu žmogumi
ar gyvenimo partneriu. Išlaisvinkite savo
fantazijas ir svajones. Savaitei įpusėjus,
visa širdimi pasinersite į savo mylimiausią
projektą. Intuicija nenuvils – artimiausiu
metu pajusite ženklų progresą.
Svarstyklės (09.24—10.23)
Užteks vien tik svajoti – šią savaitę leis-

kitės į gyvenimą praplečiančią patirtį.
Pėtokite savo žinias: užsirašykite į jums
aktualius mokymus, kurie leis susirasti
svajonių darbą, arba imkitės naujo treniruočių plano, priklausomai nuo to, ko
siekiate. Jums tiesiog privalo pasisekti.
Savaitės viduryje gali paaiškėti, kad jūsų
ir jūsų vadovybės vizijos skiriasi. Jei to
neišsiaiškinsite prieš prasidedant svarbiam
pokalbiui, gresia konfliktas. Pasiruoškite
iš anksto ir jums neteks gailėtis.

Skorpionas (10.24—11.22)
Nuo pat savaitės pradžios vyraus svajingos
nuotaikos. Norėsite atsiverti mylimam
žmogui, o geriausiai tai pavyks padaryti,
jei savo svajones ir viltis išreikšite kūrybiškai (menine forma, pavyzdžiui, eilėraščiu). Kiek vėliau šią savaitę jums norėsis
tobulinti reikalingus profesinius įgūdžius,
kurie leistų jums pasiekti svarių laimėjimų, apie kuriuos jau seniai svajojate.
Šaulys (11.23—12.21)
Nuo pat savaitės pradžios imsitės to, apie
ką jau seniai galvojote – apie naują sveikos
gyvensenos ir mitybos planą. Jums seksis,
nepriklausomai nuo to, ar su specialistu
sudarinėsite visiškai naują sveikatingumo
planą, ar savo valios pastangomis bandysite uoliau laikytis jau egzistuojančių
nuostatų. Savaitei artėjant į pabaigą, atsigręžkite į namus ir namiškius. Čia galite
leisti pasireikšti savo išradingumui žaisdami su vaikais, širdingai pabendrauti
su tėvais ar, galų gale, pamedituoti likę
vieni. Bet kuriuo atveju, tai padės jums
atgauti jėgas.
Ožiaragis (12.22—01.20)
Artimiausiu metu jausite vidinį poreikį
pakelti savo santykius su jums brangiu
žmogumi (greičiausiai – būsimu gyvenimo partneriu ar partnere) į kitą lygmenį.
Ketinimai rimti, bet jūs patys išlikite atsipalaidavę, atviri maloniems netikėtumams
– jų bus daugiau, jei pasistengsite juos
kurti patys. Šią savaitę gerai seksis bendrauti su vadovybės atstovais, gerai vieni
kitus suprasite ir tai atvers galimybes naujiems trumpalaikiams ar ilgalaikiams tikslams. Dabar palankus metas aptarti savo
veiksmų planą, kuris leis jums žingsnis po
žingsnio įgyvendinti seną svajonę.
Vandenis (01.21—02.19)
Savaitės pradžioje bus ypač palanku dalintis savo šviežiausiomis idėjomis. Kai
kurios bus tokios šviežios, kad galbūt
jausitės nejaukiai jas pristatinėdami vadovybei ar kolegoms, bet šį kartą savęs
nestabdykite. Kai kas jums siūlys pasidomėti faktais ir skaičiais prieš ką nors
siūlant, tačiau startinei pozicijai visiškai
pakaks ir jūsų entuziazmo. Savaitei einant
į pabaigą, didės jūsų pasitikėjimas savimi,
o mintys vis dažniau suksis apie tai, ko
labiausiai trokšta širdis. Būsite pasirengę
imtis svarbių žingsnių pakeliui į svajonę
– pavyzdžiui, užsisakyti skrydį ir viešbutį
atostogoms.
Žuvys (02.20—03.20)
Jei iki šiol jus iš proto varė nesiliaujantys laiškai, skambučiai ir nežmoniškas
gyvenimo tempas, ko gero, dabar pats
metas kažką keisti. Nustebinsite aplinkinius nusprendę, pavyzdžiui, atsakinėti į
skambučius ir žinutes tik tam tikru metu.
Jei pastebite, kad aplinka toleruoja tokius
pokyčius – jų ir laikykitės, jei ne – mėginkite šiek tiek švelninti poziciją, bet
jokiu būdu jos neatsisakykite. Kiek vėliau
šią savaitę gausite galimybę plėtoti savo
išsilavinimą, o tai savo ruožtu turės teigiamos įtakos jūsų karjerai. Kokios tiksliai,
dabar sunku pasakyti, tačiau nuojauta jūsų
neapgaus.

Eteris
Ketvirtadienis
, spalio 17 d. Saulė teka 7.49, leidžiasi 18.19, dienos ilgumas
10.30. Pilnatis. Vardadieniai: Ignacas, Kintautas, Gytė, Marijonas, Margarita, Ignotas.
LRT Televizija
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,

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

linė policija 2“.
11.10 „Komisaras
Reksas“.
12.00 (Ne)emigrantai.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.40 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Daiktų istorijos.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Gyvenk be skolų.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Bankas“.
24.00 Mūsų gyvūnai.
0.30 „Bloga mergaitė“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Gyvenimo spalvos.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 „Bankas“.
5.00 LRT radijo žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

LNK
6.05 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.35 „Tomo ir Džerio

šou“.
8.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
9.55 „Rozenheimo
policija“.
10.55 „Supermamos“.
11.30 „Rimti reikalai 2“.
12.00 „Bjaurusis ančiukas
Niujorke“.
13.00 „Paskolinta meilė“.
14.00 „Našlaitės“.
15.00 „Svajoklė“.
16.00 Labas vakaras,
Lietuva.
17.30 VIDO VIDeO.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Valanda su Rūta.
21.00 „Rimti reikalai 2“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 „Kolibrio efektas“.
0.30 „Begėdis“.
1.35 „Susišaudymas“.
3.00 Alchemija. VDU
karta.
3.30 RETROSPEKTYVA.
Ciklas „Menininkų
portretai“.

TV3
6.10 Televitrina.

6.25 „Transformeriai.

Maskuotės meistrai“.
6.55 „Čipas ir Deilas
skuba į pagalbą“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.55 Gero vakaro šou.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Meilės simfonija“.
12.00 „Svotai“.
13.00 „Pažadėtoji“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Farai.
20.30 „Moterys meluoja
geriau“.
21.00 TV3 vakaro
žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Jūrų pėstininkas.
Užnugaris“.
23.45 „Rezidentas“.
0.45 „X mutantai“.
1.35 „Rouzvudas“.
2.25 „Amerikiečiai“.
3.20 „Rezidentas“.
4.10 „Paskutinis žmogus
Žemėje“.
5.05 „Svotai“.

BTV
6.15 „Mentalistas“.
7.10 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.30 „Stoties policija“.
9.30 „Teisingumo
agentai“.
10.30 „Kobra 11“.
11.30 „Mirtinas ginklas“.
12.30 „Visa menanti“.
13.30 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.50 „Stoties policija“.
15.55 „Teisingumo
agentai“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „Mentalistas“.
19.30 PREMJERA. „Privatus detektyvas
Magnumas“.
20.30 Laba diena.
21.00 „Vienišas vilkas
Makveidas“.
23.15 „Jaguaro kerštas“.
1.05 „Visa menanti“.
1.55 „Detektyvų
istorijos“.

Dzūkijos TV
6.13 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 Vantos lapas.
7.00 „Moterų daktaras“.
8.00 Reporteris.
8.50 Sportas.
8.58 Orai.
9.00 Nauja diena.
9.30 Nauja diena.

Rubrika.
10.00 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.
11.05 „Šviesoforas“.
12.10 „Bruto ir Neto“.
12.40 „Meilė kaip
mėnulis“.
13.45 TV parduotuvė.
14.00 #NeSpaudai.
15.00 „Prokurorai“.

16.00 Reporteris.
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 „Meilė kaip

mėnulis“.
18.00 „Geroji naujiena“.
18.30 „Tai – sportas“.
19.00 Žinios.
19.20 Orai.
19.25 „Pozicija“.
20.00 Žinios.
20.25 Orai.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.58 Orai.
21.00 #NeSpaudai.
22.00 „Bruto ir Neto“.
22.30 Reporteris.
23.20 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Delfi dėmesio

centre.
0.00 Gyvenimas.
1.00 „Meilė kaip

mėnulis“.
2.10 „Bruto ir Neto“.
2.30 „Prokurorai“.
3.30 Reporteris.
4.00 Sportas.
4.08 Orai.
3.50 #NeSpaudai.
5.00 Laikykitės ten su

clovas Augustinas.
24.00 DW naujienos rusų

kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Euromaxx.
1.15 Šventė Kvėdarnoje

2015.
2.10 Alessandro

Stradella. Opera
„Kirkė“.
3.15 Duokim garo!
4.40 Stop juosta.
5.05 Stilius.

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 „Stivenas Visata“.
14.05 „Kas naujo,

Skūbi-Dū?“.
14.30 „Žingsnis iki

dangaus“.
16.00 „Svaragini. Amžina

Andriumi Tapinu.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.

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

6.05 Šventė Kvėdarnoje

dangaus“.

2015. Vytautas
Šiškauskas.
6.50 Šimtas. Įdomioji
tarpukario istorija.
7.00 Kultūros diena.
7.30 „Šervudo padauža
Robinas Hudas 2“.
7.40 „Kaimynai piratai“.
7.55 „44 katės“.
8.20 Mūšio laukas.
8.50 „Maistas: tiesa
ar pramanas?
Kasdienė duona“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
12.40 Stop juosta.
13.05 Nacionalinė ekspedicija.
14.00 Gimę tą pačią
dieną.
14.55 „Po milijono metų
1“.
15.50 „Šervudo padauža
Robinas Hudas 2“.
16.00 „Kaimynai piratai“.
16.15 „44 katės“.
16.45 „Maistas: tiesa
ar pramanas?
Padėkos dienos
laimėtojai“.
17.10 „Keistuolė 3“.
18.00 Kultūros diena.
18.30 Gimę tą pačią
dieną.
19.25 „Rimantas Bagdonas. Pasaulio imtynių čempionas“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Sinatra: viskas
arba nieko“.
23.30 Nacionalinis turtas.
Kompozitorius Va-

21.00 PREMJERA. „Poli-

cijos telefonas 110.
Kas geriausia mano
vaikui“.
22.55 „Imperatorė Ki“.
1.25 „Senojo Tilto
paslaptis“.
3.15 „Prancūziška
žmogžudystė.
Mirtis pilies griuvėsiuose“.

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

kablys.
9.30 „Topmodeliai“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Univeras“.
12.30 „Vedęs ir turi

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

vaikų“.
19.00 „Šaunioji įgula“.
20.00 „Rezidentai“.
20.30 Žinios.
20.58 Orai.
21.05 „Naša Raša“.
22.00 Eurolygos

rungtynės. Kauno
„Žalgiris“–Madrido
„Real“.
0.15 „Tironas“.
1.25 „Pėdsakai“.
2.10 „Svieto lygintojai“.
3.00 „Dvi merginos be
cento“.
3.45 „Moterų lyga.
Vyrai, pinigai ir
meilė“.
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Eteris
Penktadienis
, spalio 18 d. Saulė teka 7.51, leidžiasi 18.17, dienos ilgumas
10.26. Pilnatis. Vardadieniai: Lukas, Liubartas, Kęsmina, Vaiva.

, spalio 19 d. Saulė teka 7.53, leidžiasi 18.14, dienos ilgumas 10.21.
Pilnatis. Vardadieniai: Akvilinas, Izaokas, Paulius, Geisvilas, Kantrimė, Kleopatra, Laura, Povilas.

LRT Televizija

LRT Televizija

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,
Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto kriminalinė policija 2“.
11.10 „Komisaras
Reksas“.
12.00 Gyvenimo spalvos.
13.00 Ypatingas būrys.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.40 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Visi kalba.
19.30 Beatos virtuvė.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas.
22.55 „Rokis Balboa“.
0.35 Klausimėlis.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Nacionalinė ekspedicija.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Visi kalba.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Šventadienio
mintys.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Beatos virtuvė.
5.00 LRT radijo žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

LNK
6.05 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.35 „Tomo ir Džerio
šou“.
8.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
9.55 „Rozenheimo
policija“.
10.55 „Supermamos“.
11.30 „Rimti reikalai 2“.
12.00 „Bjaurusis ančiukas
Niujorke“.
13.00 „Paskolinta meilė“.
14.00 „Našlaitės“.
15.00 „Svajoklė“.
16.00 Labas vakaras,
Lietuva.
17.30 Bus visko.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 „Pabėgimo planas“.
23.15 „Nuo sutemų iki
aušros“.
1.20 „Laivas vaiduoklis“.
2.55 „Pažinimo klubas“.
3.20 „Kolibrio efektas“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Transformeriai.

Maskuotės meistrai“.
6.55 „Čipas ir Deilas
skuba į pagalbą“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.

7.55 Farai.
8.55 Legendinės

legendos.
10.00 „Meilės simfonija“.
12.00 „Svotai“.
13.00 „Pažadėtoji“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
17.55 Namų idėja su
IKEA.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 „Karališka drąsa“.
21.15 „Galingieji reindžeriai“.
23.50 „Kodėl būtent jis?“.
1.55 „Pasiutę šunys“.
3.35 „Pabėgimas į
Galvestoną“.
5.05 „Svotai“.

BTV
6.10 „Mentalistas“.
7.05 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.20 „Stoties policija“.
9.20 „Teisingumo
agentai“.
10.20 „Kobra 11“.
11.20 „Privatus detektyvas Magnumas“.
12.20 „Visa menanti“.
13.20 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.50 „Stoties policija“.
15.55 „Teisingumo
agentai“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „CSI. Majamis“.
19.30 „Amerikietiškos
imtynės“.
21.30 „Žudikai“.
0.15 „Vienišas vilkas
Makveidas“.
2.15 „Visa menanti“.
2.55 „Detektyvų
istorijos“.

Dzūkijos TV
6.13 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 TV Europa pristato.

„Lietuvos gelmių
istorijos“.
7.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai. A. Progrebnojus.
8.00 Reporteris.
8.50 Sportas.
8.58 Orai.
9.00 #NeSpaudai.
10.00 Atliekų kultūra.
10.30 Kaimo akademija.
11.05 „Šviesoforas“.
12.10 „Bruto ir Neto“.
12.40 „Meilė kaip
mėnulis“.
13.45 TV parduotuvė.
14.00 Gyvenimas.
15.00 „Prokurorai“.
16.00 Reporteris.
16.48 Sportas.
16.58 Orai.
17.00 „Meilė kaip
mėnulis“.
18.00 „Geroji naujiena“.
18.35 „Politiko išpažintis“.
19.00 Žinios.
19.20 Orai.
19.25 „Svečiuose pas
Marceliutę“.

šeštadienis
6.00 Lietuvos Respu-

„Vaikis ant ratų“, 19.30, TV3
20.00 Žinios.
20.25 Orai.
20.30 Reporteris.
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 Kitoks pokalbis su

Edvardu Žičkumi.
22.00 „Bruto ir Neto“.
22.30 „Pasaulio turgūs“.
23.00 Tarptautinis

turnyras „Bushido“
KOK 2019 m.
0.00 „Moterų daktaras“.
1.00 „Meilė kaip
mėnulis“.
2.10 „Bruto ir Neto“.
2.30 „Prokurorai“.
3.30 Reporteris.
4.00 Sportas.
4.08 Orai.
4.10 Gyvenimas.
5.10 Atliekų kultūra.
5.40 Kaimo akademija.
6.10 „Pasaulis iš
viršaus“.
6.35 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Šventė Kvėdarnoje

2015.
7.00 Kultūros diena.
7.30 „Šervudo padauža

Robinas Hudas 2“.
7.40 „Kaimynai piratai“.
7.55 „44 katės“.
8.20 Pasaulio lietuvių
žinios.
8.50 „Maistas: tiesa
ar pramanas?
Padėkos dienos
laimėtojai“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė.
12.40 7 Kauno dienos.
13.05 Mūsų miesteliai.
Išlaužas.
14.00 Gimę tą pačią
dieną.
14.55 „Rimantas Bagdonas. Pasaulio imtynių čempionas“.
15.50 „Šervudo padauža
Robinas Hudas 2“.
16.00 „Kaimynai piratai“.
16.15 „44 katės“.
16.45 „Maistas: tiesa ar
pramanas? Gėrio ir
blogio kova“.
17.10 „Keistuolė 3“.
18.00 Kultūros diena.
18.30 Gimę tą pačią
dieną.
19.25 „Vytautas Landsbergis – laisvės
keliu“.
20.15 Mano tėviškė.
Juozas Zikaras.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Žudikas amžiams“.

23.00 Klausimėlis.
23.15 „Smaragdo

miestas“.
24.00 DW naujienos rusų

kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Veranda. Programa

apie aplinkos
estetiką.
1.15 Šventė Kvėdarnoje
2015.
2.15 „Sinatra: viskas
arba nieko“.
4.15 „Tiltai“.
4.40 7 Kauno dienos.
5.05 Nacionalinė ekspedicija.

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 „Stivenas Visata“.
14.05 „Kas naujo,
Skūbi-Dū?“.
14.30 „Žingsnis iki
dangaus“.
16.00 „Svaragini. Amžina
draugystė“.
17.00 „Būk su manim“.
18.00 „Keršto gėlės“.
18.50 „Mokytojas“.
19.50 „Žingsnis iki
dangaus“.
21.00 „Tabula Rasa“.
23.20 „Nusikaltimas
prie Baltijos jūros.
Neapsaugota
liudytoja“.
1.15 „Senojo Tilto
paslaptis“.
3.10 „Policijos telefonas
110. Kas geriausia
mano vaikui“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Einšteinas“.
8.30 „Rezidentai“.
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 „Topmodeliai“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Univeras“.
12.30 „Vedęs ir turi

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

vaikų“.
19.00 „Šaunioji įgula“.
20.00 „Rezidentai“.
21.00 Žinios.
21.45 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 „Karibų piratai.

Pasaulio pakrašty“.
1.25 „Pjūklas 3“.

blikos himnas.
6.05 Daiktų istorijos.
7.00 Klausimėlis.
7.25 „Lola ant žirnio“.
9.00 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 Pasaulio dokumentika. „Keisčiausi
pasaulyje 3.
Netikėti išpuoliai“.
12.55 Pasaulio dokumentika. „Neįtikėtinos
gyvūnų draugystės
3. Šuniška meilė“.
13.50 „Džesika Flečer 9“.
15.28 Loterija „Keno
Loto“.
15.30 Žinios. Orai.
15.45 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Euromaxx.
18.30 Vakaras su Edita.
19.30 Stilius.
20.25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Šok su žvaigžde.
23.10 „Ana Marija muilo
operų šalyje“.
0.45 „Rokis Balboa“.
2.25 Pasaulio dokumentika. „Keisčiausi
pasaulyje 3.
Netikėti išpuoliai“.
3.10 Pasaulio dokumentika. „Neįtikėtinos
gyvūnų draugystės
3. Šuniška meilė“.
3.55 Euromaxx.
4.25 „Džesika Flečer 9“.

LNK
6.40 „Tomo ir Džerio

šou“.
7.05 „Broliai meškinai.

Nuotykių ieškotojai“.
7.35 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
8.05 „Berniukas Blogiukas“.
8.30 Pažinimo klubas.
9.00 „Ogis ir tarakonai“.
9.20 „Kung Fu Panda“.
11.05 „Denis – grėsmė
visuomenei“.
13.00 „Aš – šnipas“.
14.55 „Sachara“.
17.25 Kelionių panorama.
17.55 Gyvūnų pasaulis.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 PREMJERA. „Lino.
Nuotykiai katino
kailyje“.
21.15 PREMJERA.
„Kvailių nėra“.
23.30 PREMJERA. „Metas
veikti“.
1.10 „Pabėgimo planas“.

TV3
6.15 Televitrina.
6.30 „Elena iš Avaloro“.
7.00 „Vėžliukai nindzės“.
7.30 „Aladinas“.
8.00 „Elena iš Avaloro“.
9.00 Gardu Gardu.
10.00 Būk sveikas!
10.30 Penkių žvaigždučių

būstas.
11.00 Misija: dirbame

sau.
11.30 „Normas, lokys iš
Šiaurės“.
13.15 „Nemirtingųjų kronikos. Nuostabūs
sutvėrimai“.
15.45 Ekstrasensai.
Stipriausių mūšis.
17.25 Aplink Lietuvą.
Žmonės.
18.30 TV3 žinios.
19.17 TV3 sportas.
19.22 TV3 orai.
19.25 „Eurojackpot“.
19.30 „Turtuolis vargšas“.
21.00 PREMJERA.
„Lenktynininkė ir
gangsteris“.
23.30 „Auklė nakčiai“.
1.15 „Jūrų pėstininkas.
Užnugaris“.
2.45 „Atkeršyti bet kokia
kaina“.
4.25 „X mutantai“.

BTV
6.30 Laba diena.
7.30 „Muchtaro

sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
8.30 Laba diena.
9.00 Sveikatos kodas.
9.30 Sveikatos kodas
televitrina.
10.05 „Apvalioji planeta“.
10.40 „Neramūs metai“.
11.55 „Ekstremalūs
išbandymai“.
12.25 „Būk ekstremalas“.
12.55 „Džeimio ir
Džimio kulinarinės
dvikovos“.
14.00 „Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai“.
15.00 „Muchtaro
sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
16.00 „Nusikaltimų
miestas“.
16.30 Laisvės karžygiai.
Dokumentinė laida
17.00 Betsafe–LKL
čempionatas.
„Nevėžis“–
„Neptūnas“.
19.30 Muzikinė kaukė.
Geriausieji.
22.05 „Atminimo diena“.
0.20 „Šėtonas manyje“.

Dzūkijos TV
7.03 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 „TV Europa

pristato. Nepriklausomybės kovų
verpetuose“.
7.55 „TV Europa
pristato. Nepriklausomybės kovų
verpetuose. Kovos
su bermontininkais“.
8.30 „Pasaulis iš
viršaus“.
9.00 Tarptautinis
turnyras „Bushido“
KOK 2019 m.
10.00 Vantos lapas.
10.30 „Šerlokas Holmsas
ir daktaras
Vatsonas. Pažintis“.
12.00 „Loch Neso byla“.

14.00 Gyvenimas.
15.00 Laikykitės ten su

21.00 „Žvilgsnis į žmog-

Andriumi Tapinu.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 „TV Europa
pristato. Lietuvos
sienų apsauga.
Muitinė“.
17.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai. E. Jakimavičius.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Pasaulis iš
viršaus“.
19.00 „Moterų daktaras“.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Šviesoforas“.
21.30 Dekonstrukcijos su
Edmundu Jakilaičiu.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. Pokalbiai. V. Musvydaitė.
0.00 „Moterų daktaras“.
1.00 „Pagrindinis
įtariamasis“.
3.00 „Šviesoforas“.
3.40 Dekonstrukcijos su
Edmundu Jakilaičiu.
4.40 Gyvenimas.
5.40 „Šviesoforas“.
6.20 „Pasaulis iš
viršaus“.
6.40 „Kitoks pokalbis su
D. Žeimyte“.

23.10 Festivalis

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

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

Vilniaus albumas.
11.30 Kultūrų kryžkelė.

Vilniaus sąsiuvinis.
12.00 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
12.30 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė.
13.00 ARTS21.
13.30 Gioachino Rossini.
Opera „Sevilijos
kirpėjas“.
16.05 Nacionalinis turtas.
16.30 Mūšio laukas.
Visuomenės atsparumo skatinimo
programa.
17.00 Klauskite daktaro.
18.00 Stambiu planu.
18.55 Pasaulio teisuoliai.
19.40 „Dauntono abatija
6“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.

žudystę“.
„nowJapan 2019“.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Gioachino Rossini.

Opera „Sevilijos
kirpėjas“.
3.20 Auto Moto.
3.50 ARTS21.
4.15 Kelias.
4.45 Auksinis protas.

TV1
6.35 „Akloji“.
7.05 „Pragaro katytė“.
8.05 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.05 „Tėvas Motiejus“.
10.15 „Būrėja“.
12.00 „Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson
receptai“.
12.30 „Akloji“.
13.05 „Didelės svajonės,
mažos erdvės“.
14.30 Sveikatos namai.
15.30 Sveikatos namai
teleparduotuvė.
15.45 „Širdele mano“.
17.45 „Akloji“.
18.50 „Būrėja“.
20.00 „Iliuzija“.
21.00 „Aš gyvas“.
22.45 „Meksikietis“.
1.10 „Nusikaltimas
prie Baltijos jūros.
Neapsaugota
liudytoja“.
2.45 „Tabula Rasa“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 Jokių kliūčių!
7.30 Iš peties.
8.30 „Simpsonai“.
9.00 Vienam gale

kablys.
9.30 Statybų gidas.
10.00 Autopilotas.
10.30 Juokingiausi

Amerikos namų
vaizdeliai“.
11.00 „Šunys: nepaprastų
gyvūnų šeima“.
12.00 Jokių kliūčių!
13.00 „Šunys: nepaprastų
gyvūnų šeima“.
14.00 „Išlikimas“.
15.00 „Aliaskos geležinkeliai“.
16.00 Iš peties.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 Krovinių karai.
19.00 Amerikos
talentai.
21.00 Žinios.
21.45 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 „Dviveidis“.
0.55 „Karibų piratai.
Pasaulio pakrašty“.
3.45 „Taksi 2“.

„Lino. Nuotykiai katino kailyje“, 19.30, LNK
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Eteris
Sekmadienis
, spalio 20 d. Saulė teka 7.55, leidžiasi 18.12, dienos ilgumas 10.17.
Pilnatis. Vardadieniai: Irena, Gedas, Deimina, Adelina, Adelė.

pirmadienis
, spalio 21 d. Saulė teka 7.57, leidžiasi 18.10, dienos ilgumas 10.13.
Delčia. Vardadieniai: Uršulė, Raitvilas, Gilanda, Hiliaras, Vilma.

LRT Televizija

TV3

LRT Televizija

6.00 Lietuvos Respu-

5.45 Televitrina.
6.00 „Sveikatos medis“.
7.00 „Vėžliukai nindzės“.
7.30 „Aladinas“.
8.00 „Ančiukų istorijos“.
8.30 Svajonių ūkis.
9.00 La Maistas.
10.00 Pasaulis pagal

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Nacionalinė ekspe-

dicija.
7.00 Šventadienio

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

Zita Kelmickaite.
9.00 „Hanso Kristiano
Anderseno
pasakos. Princesė
ant žirnio“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 Pasaulio dokumentika. Premjera.
„Žemė žvelgiant iš
kosmoso“.
12.55 Pasaulio dokumentika. Premjera. „Gyvūnų dinastijos“.
13.45 „Puaro“.
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 „Prancūziška
porelė“.
0.05 „Radijo dienos“.
1.30 Pasaulio dokumentika. „Žemė žvelgiant iš kosmoso“.
2.25 Pasaulio dokumentika. „Gyvūnų
dinastijos“.
3.15 Tėčio reikalai.
3.45 Šventadienio
mintys.
4.15 „Puaro“.

LNK
6.50 „Tomo ir Džerio

šou“.
7.15 „Broliai meškinai.
Nuotykių ieškotojai“.
7.45 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
8.15 „Berniukas Blogiukas“.
8.40 „Varlių karalystė“.
10.30 „Dviese mes jėga“.
12.30 „Ne anyta, o
monstras“.
14.30 „Šeimos ryšiai“.
16.20 Sveikatos
namai.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 Šokio
revoliucija.
21.40 „Stebuklas virš
Hadsono“.
23.35 „15 šlovės
minučių“.
1.55 „Kvailių nėra“.

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,

kartus“.
23.50 „Galingieji reindže-

riai“.
2.05 „Kodėl būtent jis?“.

BTV
6.30 Baltijos galiūnų

čempionatas.
Radviliškis.
7.30 „Muchtaro
sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Baltijos galiūnų
komandinis čempionatas. Žagarė.
10.05 „Apvalioji planeta“.
10.40 „Greičiausias
paukštis pasaulyje“.
11.55 „Ekstremalūs
išbandymai“.
12.25 „Būk ekstremalas“.
12.55 „Džeimio ir
Džimio kulinarinės
dvikovos“.
14.00 „Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai“.
15.00 „Muchtaro
sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
16.00 „Nusikaltimų
miestas“.
16.30 Laisvės karžygiai.
17.00 Betsafe–LKL
čempionatas.
„Rytas“–„Žalgiris“.
19.30 „Tiltas“.
21.35 „Juodasis sąrašas“.
22.30 „Gyvi numirėliai“.
23.30 „Žudikai“.
1.50 „Šėtonas manyje“.

Dzūkijos TV
7.03 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 „Gluchariovas“.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 2019 m. „F-1“ čem-

pionato Japonijos
GP apžvalga.
10.00 Šiandien kimba.
11.00 Atliekų kultūra.
11.30 Nauja diena.
Rubrika.
12.00 „Pagrindinis
įtariamasis“.
14.00 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
15.00 Dekonstrukcijos su
Edmundu Jakilaičiu.
16.00 Žinios.
16.30 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
17.00 Laikykitės ten. Po-

1634.
22.30 „Puertorikiečiai

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

moteris.
11.00 Svajonių sodai.
12.00 „Ričis Didysis“.
13.45 „Princesė nuotaka“.
15.45 „Karštos galvos“.
17.30 Visi mes žmonės.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 X Faktorius.
22.00 „Nužudyk mane tris

22.27 Orai.
22.28 Telefoninė loterija

„Prancūziška porelė“, 21.00, TV1
kalbiai. V. Musvydaitė.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Pasaulis iš
viršaus“.
19.00 „Moterų daktaras“.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Šviesoforas“.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai. A. Progrebnojus.
0.00 „Moterų daktaras“.
1.00 „Loch Neso byla“.
3.00 „Šviesoforas“.
3.40 „24/7“.
4.40 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
5.40 „Šviesoforas“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Festivalis

„nowJapan 2019“.
7.05 Šimtas. Įdomioji
tarpukario istorija.
Laidų ciklas apie
1919 metų įvykius,
reiškinius ir fenomenus, į kuriuos
verta atkreipti visuomenės dėmesį.
7.15 Mūšio laukas.
7.45 Krikščionio žodis.
8.00 Kelias.
8.30 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
9.00 Pasaulio lietuvių
žinios.
9.30 Linija. Spalva.
Forma.
10.00 Atspindžiai.
10.30 Literatūros pėdsekys.
11.00 Stop juosta.
11.30 7 Kauno dienos.
12.00 Kelias į namus.
12.30 Mokslo sriuba.
13.00 Šok su žvaigžde.
15.00 Šventadienio
mintys.
15.30 Brandūs pokalbiai.
16.00 Euromaxx.
16.30 Veranda.
17.00 Stilius.
18.00 Kultūringai su
Nomeda.
18.50 Mūsų miesteliai.
Išlaužas.
19.40 „Dauntono abatija
6“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Skambantys pasauliai su Nomeda
Kazlaus. Viešnia –
dirigentė Keri-Lynn
Wilson (Kanada).

21.55 „Jaunai muzikai“ -

25-eri. Keliautojo
užrašai.
23.10 „Žvilgsnis į žmogžudystę“.
1.15 „Prancūziška
porelė“.
2.50 Stambiu planu.
3.40 Smalsumo
genas.
4.05 Šventadienio
mintys.
4.30 Duokim garo!

TV1
7.00 „Akloji“.
7.30 „Pragaro katytė“.
8.30 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.30 „Tėvas Motiejus“.
10.50 „Būrėja“.
12.00 „Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson
receptai“.
12.30 „Džino viešnagė
Italijoje“.
13.00 „Gaminame namie
su Reičele Alen“.
13.30 Sveikinimai.
15.45 „Širdele mano“.
17.45 „Akloji“.
18.50 „Būrėja“.
20.00 „Iliuzija“.
21.00 „Prancūziška
porelė“.
23.00 „Mano karalius“.
1.20 „Meksikietis“.
3.25 „Aš gyvas“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 Jokių kliūčių!
7.30 Iš peties.
8.30 „Simpsonai“.
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 Vienam gale

kablys.
10.00 Praeities žvalgas.
10.30 Juokingiausi
Amerikos namų
vaizdeliai“.
11.00 „Šunys: nepaprastų
gyvūnų šeima“.
12.00 Jokių kliūčių!
13.00 „Šunys: nepaprastų
gyvūnų šeima“.
14.00 „Išlikimas“.
15.00 „Aliaskos geležinkeliai“.
16.00 Iš peties.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 Krovinių karai.
19.00 Amerikos talentai.
21.00 Žinios.
21.45 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 „Nufilmuoti
antgamtiniai
reiškiniai“.
23.00 „Drakono akys“.
0.55 „Dviveidis“.
3.20 Dainų dvikova.

linė policija 2“.
11.10 „Komisaras
Reksas“.
12.00 Beatos virtuvė.
13.00 Klauskite
daktaro.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.40 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite
daktaro.
19.30 Vartotojų
kontrolė.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 LRT forumas.
22.30 Dviračio
žinios.
23.00 „Vokietija 86“.
23.45 „Komisaras
Reksas“.
0.30 Klausimėlis.
1.00 LRT radijo
žinios.
1.05 Savaitė.
2.00 LRT radijo
žinios.
2.05 Klauskite
daktaro.
3.00 LRT radijo
žinios.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo
žinios.
4.10 „Vokietija 86“.
5.00 LRT radijo
žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

LNK
6.00 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.30 „Tomo ir Džerio

šou“.
7.55 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
9.55 „Rozenheimo

policija“.
10.55 „Rimti reikalai 2“.
11.25 „Supermamos“.
12.00 „Bjaurusis ančiukas
Niujorke“.
13.00 „Paskolinta
meilė“.
14.00 „Našlaitės“.
15.00 „Svajoklė“.
16.00 Labas vakaras,
Lietuva.
17.30 VIDO VIDeO.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Nuo... Iki...
21.00 „Rimti reikalai 2“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.

Paryžiuje“.
0.10 „Begėdis“.
1.15 „Stebuklas virš

Hadsono“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Transformeriai.

Maskuotės meistrai“.
6.55 „Čipas ir Deilas
skuba į pagalbą“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.55 Svajonių sodai.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Meilės simfonija“.
12.00 „Svotai“.
13.00 „Pažadėtoji“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Namas.
20.30 „Moterys meluoja
geriau“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Kobra 11“.
23.00 „Pragare“.
1.00 „X mutantai“.
1.55 „Rouzvudas“.
2.45 „Amerikiečiai“.
3.30 „Kobra 11“.
4.25 PREMJERA.
„Kietuoliai“.
5.15 „Svotai“.

12.10 „Bruto ir Neto“.
12.40 „Meilė kaip

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

Rubrika.
15.00 „Šviesoforas“.
16.00 Reporteris.
16.48 Sportas.
16.58 Orai.
17.00 „Meilė kaip

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

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

BTV

Andriumi Tapinu.
22.00 „Pone prezidente“.
22.30 Reporteris.
23.20 Sportas.
23.25 Orai.
23.30 Delfi dėmesio
centre.
0.00 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
1.00 „Meilė kaip
mėnulis“.
2.10 „Pone prezidente“.
2.30 „Prokurorai“.
3.30 Reporteris.
4.00 Sportas.
4.08 Orai.
4.10 Nauja diena.
4.30 Nauja diena.
Rubrika.
4.50 „Bruto ir Neto“.
5.10 „Šviesoforas“.

6.00 „CSI. Majamis“.
6.55 „Mano virtuvė

LRT Plius

geriausia“.
8.20 „Stoties policija“.
9.20 „Teisingumo
agentai“.
10.20 „Kobra 11“.
11.20 „Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai“.
12.20 „Visa menanti“.
13.20 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.50 „Stoties policija“.
15.50 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „CSI. Majamis“.
19.30 „Privatus detektyvas Magnumas“.
20.30 Laba diena.
21.00 „Nindzė žudikas“.
22.55 „Atminimo diena“.
1.00 „Juodasis sąrašas“.
1.50 „Gyvi numirėliai“.
2.35 „Visa menanti“.
3.20 „Detektyvų
istorijos“.

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

su V. Mačiuliu.
7.00 Šiandien kimba.
8.00 „24/7“.
9.00 Apie tave.
10.00 Gyvenimas.
11.05 „Prokurorai“.

dieną.
19.25 „Milžiniški nacių

statiniai. Atlanto
pylimas“.
20.10 Mano tėviškė.
Tadas Ivanauskas
ir Adomas Hrebnickis.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Amžinai kartu“.
22.55 Dainuoju Lietuvą.
23.10 Istorijos detektyvai.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Kelias į namus.
1.15 Šok su žvaigžde.
3.15 „Radijo dienos“.
4.40 Kelias.
5.05 Mūsų miesteliai.
Išlaužas.

TV1
6.00 „Pasisvėrę ir

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

vardo“.
9.05 „Meilės sparnai“.
10.00 „Didelės svajonės,

mažos erdvės“.
11.15 „Akloji“.
11.45 „Būrėja“.
12.20 „Mokytojas“.
13.20 „Drakonų kova.

Super“.
13.50 „Stivenas Visata“.
14.20 „Kas naujo,

Skūbi-Dū?“.
14.45 „Žingsnis iki

dangaus“.
16.00 „Svaragini. Amžina

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

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Šventė Kvėdarnoje
2015.
7.05 Kultūros diena.
7.30 „Šervudo padauža
Robinas Hudas 2“.
7.40 „Kaimynai piratai“.
7.55 „44 katės“.
8.20 Pradėk nuo savęs.
8.50 „Maistas: tiesa ar
pramanas? Gėrio ir
blogio kova“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas.
12.40 Linija. Spalva.
Forma.
13.05 Savaitė.
14.00 Gimę tą pačią
dieną.
14.55 „Vytautas Landsbergis – laisvės
keliu“.
15.50 „Šervudo padauža
Robinas Hudas 2“.
16.00 „Kaimynai piratai“.
16.15 „44 katės“.
16.45 „Maistas: tiesa
ar pramanas?
Prikąskite liežuvį“.
17.10 „Keistuolė 3“.
18.00 Kultūros diena.
18.30 Gimę tą pačią

dangaus“.
21.00 „Džekas ir Džilė“.
22.55 „Imperatorė Ki“.
1.25 „Senojo Tilto

paslaptis“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Einšteinas“.
8.30 „Rezidentai“.
9.00 „Autopilotas“.
9.30 „Topmodeliai“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Univeras“.
12.30 „Vedęs ir turi

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

vaikų“.
19.00 „Šaunioji įgula“.
20.00 „Rezidentai“.
20.30 Žinios.
20.58 Orai.
21.00 Farai.
22.05 „Naša Raša“.
23.00 „Tūnąs tamsoje“.
1.05 „Pėdsakai“.
1.50 „Svieto

lygintojai“.
2.40 „Moterų lyga.

Vyrai, pinigai ir
meilė“.
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Eteris
Antradienis
, spalio 22 d. Saulė teka 7.59, leidžiasi 18.07, dienos ilgumas
10.08. Delčia. Vardadieniai: Donatas, Malvina, Severinas, Viltaras, Mingedė, Aliodija, Severas.

Trečiadienis
, spalio 23 d. Saulė teka 8.01, leidžiasi 18.05, dienos ilgumas
10.04. Delčia. Vardadieniai: Sanginas, Ramvydė, Odilija.

LRT Televizija

21.30 „Medičiai, Floren-

LRT Televizija

cijos valdovai“.
23.20 Mūsų miesteliai.
Išlaužas.
0.10 DW naujienos rusų
kalba.
0.25 Dabar pasaulyje.
0.55 Mokslo sriuba.
1.20 Šventė Kvėdarnoje
2015.
2.05 „Amžinai kartu“.
3.30 Auksinis protas.
4.40 Auto Moto.
5.05 Skambantys pasauliai su Nomeda
Kazlaus. Viešnia –
dirigentė Keri-Lynn
Wilson (Kanada).

6.00 Lietuvos Respu-

6.00 Lietuvos Respu-

meistrai“.
6.55 „Čipas ir Deilas

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,

skuba į pagalbą“.
7.25 „Kempiniukas

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

linė policija 2“.
11.10 „Komisaras

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

Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.

Orai.
14.20 Laba diena,

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

LNK
6.00 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.30 „Tomo ir Džerio
šou“.
7.55 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
9.55 „Rozenheimo
policija“.
10.55 „Rimti reikalai 2“.
11.25 „Supermamos“.
12.00 „Bjaurusis ančiukas
Niujorke“.
13.00 „Paskolinta meilė“.
14.00 „Našlaitės“.
15.00 „Svajoklė“.
16.00 Labas vakaras,
Lietuva.
17.30 VIDO VIDeO.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 „Galiu rytoj“.
21.00 „Rimti reikalai 2“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 „Nurašytieji“.
0.20 „Begėdis“.
1.25 „Puertorikiečiai
Paryžiuje“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Transformeriai.

Maskuotės

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 „Išbadėjusių
žaidynės“.
23.35 „Rezidentas“.
0.35 „X mutantai“.
1.30 „Rouzvudas“.
2.20 „Amerikiečiai“.
3.10 „Rezidentas“.
4.00 „Kietuoliai“.
5.15 „Svotai“.

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

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

Pokalbiai. J. Nainys.
22.00 „Pone prezidente“.
22.30 Reporteris.
23.20 Sportas.
23.25 Orai.
23.30 Delfi dėmesio

centre.
0.00 Laikykitės ten su

Andriumi Tapinu.
1.00 „Meilė kaip
mėnulis“.
2.10 „Pone prezidente“.
2.30 „Prokurorai“.
3.30 Reporteris.
4.00 Sportas.
4.08 Orai.
4.10 Nauja diena.
4.30 Nauja diena.
Rubrika.
4.50 „Bruto ir Neto“.
5.10 „Šviesoforas“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

BTV
6.05 „CSI. Majamis“.
7.00 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.25 „Stoties policija“.
9.25 „Paskutinis faras“.
10.35 „Kobra 11“.
11.35 „Privatus detek-

tyvas Magnumas“.
12.35 „Visa menanti“.
13.35 „Mano virtuvė

geriausia“.
14.55 „Stoties policija“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „CSI. Majamis“.
19.30 „Privatus detek-

tyvas Magnumas“.
20.30 Laba diena.
21.00 „Prieglobstis“.
23.10 „Nindzė žudikas“.
1.00 „Detektyvų
istorijos“.

Dzūkijos TV
6.13 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 Kaimo akademija.
7.00 „Moterų daktaras“.
8.00 Nauja diena.
8.30 Nauja diena.

Rubrika.
9.00 Puikūs pralaimėjimai.
10.00 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
11.05 „Prokurorai“.
12.10 „Bruto ir Neto“.
12.40 „Meilė kaip
mėnulis“.
13.45 TV parduotuvė.
14.00 Nauja diena.
14.30 Nauja diena.
Rubrika.
15.00 „Šviesoforas“.
16.00 Reporteris.
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 „Meilė kaip
mėnulis“.
18.00 „Geroji naujiena“.

blikos himnas.
6.05 Daiktų istorijos.
7.00 Kultūros diena.
7.30 „Šervudo padauža
Robinas Hudas 2“.
7.40 „Kaimynai piratai“.
7.55 „44 katės“.
8.20 Į sveikatą!
8.50 „Maistas: tiesa
ar pramanas?
Prikąskite liežuvį“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
12.40 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
Laivininkystė Nemunu tarpukaryje.
13.05 Kultūringai su
Nomeda. Kultūros
aktualijų programa.
Ved. Nomeda
Marčėnaitė.
14.00 Gimę tą pačią
dieną.
14.55 „Milžiniški nacių
statiniai. Atlanto
pylimas“.
15.40 Šimtas. Įdomioji
tarpukario istorija.
15.50 „Šervudo padauža
Robinas Hudas 2“.
16.00 „Kaimynai piratai“.
16.15 „44 katės“.
16.45 „Maistas: tiesa ar
pramanas? Pietūs
virš debesų“.
17.10 „Keistuolė 3“.
18.00 Kultūros diena.
18.30 Gimę tą pačią
dieną.
19.25 „Septintasis dešimtmetis. Televizijos
aukso amžius“.
20.10 Mano tėviškė.
Sofija ir Marija
Ivanauskaitės.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.

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 „Stivenas Visata“.
14.20 „Kas naujo,

Skūbi-Dū?“.
14.45 „Žingsnis iki
dangaus“.
16.00 „Svaragini. Amžina
draugystė“.
17.00 „Būk su manim“.
18.00 „Keršto gėlės“.
18.45 „Mokytojas“.
19.45 „Žingsnis iki
dangaus“.
21.00 „Prancūziška
žmogžudystė. Vienuolyno paslaptis“.
22.55 „Imperatorė Ki“.
1.25 „Senojo Tilto
paslaptis“.

TV6

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,

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

linė policija 2“.
11.10 „Komisaras

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

Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.

Orai.
14.20 Laba diena,

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

6.15 Televitrina.
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Einšteinas“.
8.30 „Rezidentai“.
9.00 Praeities žvalgas.
9.30 „Topmodeliai“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Univeras“.
12.30 „Vedęs ir turi

LNK

vaikų“.
13.30 „Šaunioji įgula“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Einšteinas“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Univeras“.
18.00 „Vedęs ir turi
vaikų“.
19.00 „Šaunioji įgula“.
20.00 „Rezidentai“.
20.30 Žinios.
20.58 Orai.
21.00 „Naša Raša“.
21.45 TIESIOGIAI.
UEFA čempionų
lygos rungtynės.
„Manchester City
FC“–„Atalanta BC“.
23.55 „Tironas“.
1.00 „Pėdsakai“.
1.50 „Svieto lygintojai“.
2.35 „Dvi merginos be
cento“.
3.25 „Moterų lyga.
Vyrai, pinigai ir
meilė“.

10.55 „Rimti reikalai 2“.
11.25 „Supermamos“.
12.00 „Bjaurusis ančiukas

6.00 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.30 „Tomo ir Džerio

šou“.
7.55 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
9.55 „Rozenheimo

policija“.

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

Lietuva.
17.30 VIDO VIDeO.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Šiandien. Po metų.
21.00 „Rimti reikalai 2“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 „Sukrėtimas“.
0.55 „Begėdis“.
2.00 „Nurašytieji“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Transformeriai.

Maskuotės meistrai“.
6.55 „Čipas ir Deilas
skuba į pagalbą“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.55 Prieš srovę.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Meilės simfonija“.
12.00 „Svotai“.
13.00 „Pažadėtoji“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Gero vakaro šou.
20.30 „Moterys meluoja
geriau“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Paliktieji“.
22.25 „Vikinglotto“.
0.20 „Rezidentas“.
1.15 „X mutantai“.
2.05 „Rouzvudas“.
2.55 „Amerikiečiai“.
3.55 „Rezidentas“.
4.45 „Kietuoliai“.
5.10 „Svotai“.

18.00 „Tai – sportas“.
18.35 „Politiko išpa-

žintis“.
19.00 Žinios.
19.15 Orai.
19.20 „Pozicija“.
20.00 Žinios.
20.25 Orai.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.58 Orai.
21.00 Gyvenimas.
22.00 „Pone prezidente“.
22.30 Reporteris.
23.20 Sportas.
23.25 Orai.
23.27 Rubrika „Verslo

genas“.
23.30 Delfi dėmesio

centre.
0.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai. J. Nainys.
1.00 „Meilė kaip
mėnulis“.
2.10 „Pone prezidente“.
2.30 „Prokurorai“.
3.30 Reporteris.
4.00 Sportas.
4.08 Orai.
4.10 Nauja diena.
4.30 Nauja diena.
Rubrika.
4.50 „Prokurorai“.
5.50 „Bruto ir Neto“.

BTV

LRT Plius

6.30 „CSI. Majamis“.
7.25 „Mano virtuvė

6.00 Lietuvos Respu-

geriausia“.
8.40 „Stoties policija“.
9.40 „Paskutinis faras“.
10.35 „Kobra 11“.
11.35 „Privatus detektyvas Magnumas“.
12.35 „Visa menanti“.
13.35 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.55 „Stoties policija“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „CSI. Majamis“.
19.30 „Privatus detektyvas Magnumas“.
20.30 Laba diena.
21.00 „Žemės branduolys“.
23.45 „Prieglobstis“.
1.45 „Detektyvų
istorijos“.

Dzūkijos TV
6.13 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 Atliekų kultūra.
7.00 „Moterų daktaras“.
8.00 Nauja diena.
8.30 Nauja diena.

Rubrika.
9.00 Sėkmės gylis.
10.00 Kitoks pokalbis su

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

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

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

mėnulis“.

blikos himnas.
6.05 Šventė Kvėdarnoje

2015.

„Baxi“–Panevėžio
„Lietkabelis“.
23.30 Nacionalinė ekspedicija.
0.20 DW naujienos rusų
kalba.
0.35 Dabar pasaulyje.
1.05 Brandūs pokalbiai.
1.30 Visagino Country
2015.
2.15 Gioachino Rossini.
Opera „Sevilijos
kirpėjas“.
4.50 Klausimėlis.
5.05 Klauskite daktaro.

TV1
6.00 „Pasisvėrę ir

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

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

Super“.
13.50 „Stivenas Visata“.
14.10 „Kas naujo,

Skūbi-Dū?“.
14.35 „Žingsnis iki

dangaus“.
16.00 „Svaragini. Amžina

draugystė“.
17.00 „Būk su manim“.
18.00 „Keršto gėlės“.
18.45 „Mokytojas“.
19.45 „Žingsnis iki

6.50 Šimtas. Įdomioji

tarpukario istorija.
7.00 Kultūros diena.
7.30 „Šervudo padauža
Robinas Hudas 2“.
7.40 „Kaimynai piratai“.
7.55 „44 katės“.
8.20 Smalsumo genas.
8.50 „Maistas: tiesa ar
pramanas? Pietūs
virš debesų“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
12.40 Literatūros pėdsekys.
13.05 Stambiu planu.
14.00 Gimę tą pačią
dieną.
14.55 „Septintasis dešimtmetis. Televizijos
aukso amžius“.
15.40 Šimtas. Įdomioji
tarpukario istorija.
15.50 „Šervudo padauža
Robinas Hudas 2“.
16.00 „Kaimynai piratai“.
16.15 „44 katės“.
16.45 „Maistas: tiesa ar
pramanas? Valstijų
pasididžiavimas“.
17.10 „Keistuolė 3“.
18.00 Kultūros diena.
18.25 „Sporto galia.
Atviro vandens
plaukimo varžybos
prie Australijos
krantų“.
18.55 FIBA Čempionų
lyga. Klaipėdos
„Neptūnas“–Dižono
„JDA“.
21.25 FIBA Čempionų
lyga. Manresos

dangaus“.
21.00 „Prancūziška

žmogžudystė.
Mirtys Landuose“.
22.55 „Imperatorė Ki“.
1.25 „Senojo Tilto
paslaptis“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Einšteinas“.
8.30 „Rezidentai“.
9.00 „Statybų gidas“.
9.30 „Topmodeliai“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Univeras“.
12.30 „Vedęs ir turi

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

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

Europos taurės
krepšinio
rungtynės. Bursos
„Tofas“–Vilniaus
„Rytas“.
21.45 TIESIOGIAI. UEFA
čempionų lygos
rungtynės. „KRC
Genk“–„Liverpool
FC“.
23.55 „Tironas“.
1.00 „Pėdsakai“.
1.45 „Svieto
lygintojai“.
2.35 „Dvi merginos be
cento“.
3.25 „Moterų lyga.
Vyrai, pinigai ir
meilė“.
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VANTOS

.

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

Tel. 8 633 59539.
Rulonavimas. Šienainio
gamyba.

Tel. 8 688 80688.

PARDUODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

Tel. 8 686 53424.

tais, 20 km nuo Druskininkų,
5 km nuo Veisiejų, geodeziniai
matavimai, elektra), kaina
5 990 Eur. Tel. 8 624 17600.

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

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

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

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

Tel. 8 616 33781.

Tel. 8 603 20920.

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

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

MALKOS, MALKOS,
MALKOS,

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.

Tel. 8 650 54363.

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

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

••

2 k. butą (30 kv. m, 3 a.)
Veisiejuose.
Tel. 8 626 79757.

••

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 ŪKIO TECHNIKA

••

Lenkišką bulvių kasamąją,
kaina 510 Eur.
Tel. 8 686 70818.

••

Keturvagį hidrofikuotą
plūgą. Tel. 8 600 15976.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

••

„Audi A6“ (dyzelinas, 1997
m. pab., 1,9 l, 81 kW, sedanas,
tamsiai žalia, TA iki 2021 m.
spalio mėn.), kaina 1 650
Eur.
Tel. 8 614 01382.

••

Dvivietį namelį ant ratų (iš
Anglijos, labai geros būklės,
1990 m.), kaina sutartinė.
Tel. 8 623 23430.

beržines ir juodalksnio
malkas.
Atvežame.
Užsakymai priimami

8 688 80175.

200 kg kiaulę ir apie
•120•Apie
kg bekoną.
Tel. 8 656 68604.

•Tel.•Antis.
8 602 13722.
avis.
•Tel.•Ėringas
8 642 07624.
AUGALAI

• Plautas aukščiausios rūšies akmens anglis (palaidos
arba fasuotos po 25 kg).
• Granulines akmens anglis
(po 1 t, po 25 kg).
• Medžio briketus.
• Durpių briketus didmaišiuose (sveriame kliento kieme).
• Medžio granules (sertifikuotos).

Tel. 8 652 71212.

ekologiškas bulves.
Tel. 8 679 47212.

kviečius, kvietru•gius.•Avižas,
Galiu atvežti.
Tel. 8 603 30725.

rulonais šiaudus.
•Tel.•Dideliais
8 600 15976.
Vasiukonio gėlininkystės
•ūkis•G.prekiauja
viržiais.

Tel. 8 626 02129, Staidarų g. 8,
Staidarų k., Lazdijų r.

KITI

m cisterną be ratų,
•kaina
•3 kub.
200 Eur. 5 kub. m cisterną be ratų, kaina 300 Eur.
Tel. 8 686 70818.

duris, šviestuvą,
•naudotą
•Medines
kilimą, naują linoleu-

••
sklypą namo
•statybai
•ŽemėsLazdijų
mieste (30 a,

mą (4 kv. m). Tel. 8 682 24447.

••
Vainiūnų k. (buvusi
•valgykla,
•Namąnamų
valda, 30 a),

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

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

kaina 16 000 Eur.
Tel. 8 686 70841.

„Opel Vectra C FL“ (2006
m., 1,9 l, CDTI, 110 kW, 6
pavaros, juoda spalva, xenon žibintai, lengvojo lydinio
ratlankiai, daug privalumų, ką
tik iš Vokietijos), kaina 2 490
Eur.
Tel. 8 624 17600.
„Opel Zafira“ (važiuojantis).
Tel. 8 606 57346.

GYVULIAI

sklypą Nemajūnų k.
•(80•Žemės
••Antis. Tel. 8 602 13722.
a, žemės ūkio paskirtis, su
tvenkiniu ir nedideliu statiniu), ••Kiaulę (apie 200 kg) ir
bekoną (apie 130 kg).
kaina 6 000 Eur.
Tel. 8 686 70841.

Tel. 8 656 68604.

UAB „Rividė“
parduoda ir pristato:

PARDUODA

Tel. 8 686 53424.

•Lazdijuose.
•Puikų didelį sklypą statybai ••Žemės sklypus namų
••Grūdus. Tel. 8 671 75083.
statybai šalia Lazdijų (įvairaus
Tel. 8 686 70841.
Lazdynų, graikinių riešutų,
dydžio, visos komunikacijos,
•
•
mėlynųjų
ir žaliųjų vynuogių,
Žemės
sklypą
Jūratės
g.
10,
šalia
interneto
linija),
kaina
2
k.
butą
Vartuose,
Krosnos
•Alytus
• (12 a, namų valda, puiki sutartinė.
•sen.,• kaina sutartinė.
įvairių braškių sodinukus ir

Tel. 8 686 70841.

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

Tel. 8 603 24679.

sklypą Smarliūnų k.
(2 aukštas,
•(25•Žemės
•34,14
•1 k.kv.butąm, Simne
a, namų valda, su pastasu daline buitine

sklypą Lazdijų r.,
•šalia•Žemės
ežero.

brangiai perka.

Tel. 8 615 28491.

k. butą Alytuje arba keičiu ••Namą su 15 a sklypu Lazdijų
•į 2•k.4 butą
Lazdijuose.
mieste.

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

„Sūduvos galvijai“

Kapčiamiestyje (40
rekreacinės
6 mėn. mėsines telyčaites
•a namų
•Namąvalda,
•paskirties
•Nedidelįžemės
•(2•vnt.).
prie upelio).
sklypą prie

• 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

••Akselinę. Tel. 8 602 13722.
radiatorius.
•Tel.•Ketinius
8 614 56206.
įvairiais gėlių
•sodinukais,
•Prekiaujame
skaldele kapams,

suvirinimo
•aparatus.
•PalečiųTel.vežimėlį,
8 698 78040.
žoliapjovę.
•Tel.•Naudotą
8 688 11982.
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automobilį, mokė•siu•Naudotą
iki 3 000 Eur.

parduoda
KITI

N UOMA
SIŪLO

Tel. 8 692 57282.

akmens
•plokštes
•Pigiai išlabradorito
Ukrainos Lazdijuo-

GYVULIAI

– pienu girdomus
•buliukus
•Brangiaiir telyčaites
(2–8

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

sav., nuo 50 iki 90 kg). Moka
6 ir 21 proc. Sveria elektroninėmis svarstyklėmis.
Tel. 8 646 81037.

PER K A

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

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

padėka

Dėkojame ugniagesiams, kaimynams, draugams, Seirijų, Pošnios, Gervėnų gyventojams, seniūnijos darbuotojams ir kitiems
padėjusiems, palaikiusiems ir parėmusiems finansiškai.
Balaženčiai
dėjimas kapinėse.
•Kapaviečių
•Trinkeliųužpylimas
••Rulonavimas. Šienainio
skaldele gamyba.
(AKMENUKAIS).
Tel. 8 682 31375.

••
– galvijus
•aukščiausiomis
•Įmonė tiesiogiai
ŽŪKB „Kreke- ••Išnuomojamas nestandartinio išmatavimo butas Lazdijų
navos mėsa“ kainomis. Moka

NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

Žemę. Tel. 8 688 80688.

iš karto.
Tel. 8 613 79515.

8 614 56206.

••
(gali būti
•bendraturčių,
•Brangiai mišką
neatidalytas, su

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

skolomis). Sutvarkau dokumentus. Tel. 8 644 55355.

••

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

KITI

miesto centre.
Tel. 8 698 78040.

••

Nuomoju betono maišyklę.
Tel. 8 614 56206.

IEŠKO

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.

iš karto. Tel. 8 699 29992.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

apleista. Apleistą žemę sutvarkyčiau. Tel. 8 680 77728.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

••

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

automobilių
•supirkimas.
•Visų markių
Gali būti nevažiuojantys, be techninės apžiūros,
po autoįvykio. Atsiskaitome
vietoje, sutvarkome dokumentus. Tel. 8 686 94982.

goriją). Pervežimai maršrutu
Lietuva–Lenkija–Lietuva, savaitgaliai namuose. Autošaltkalvis sunkiasvoriams automobiliams remontuoti.
Tel.: 8 685 35335,
8 656 29324.

••

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

DOVA N OJA

Raudonųjų derlingų serben•tų•krūmus
ir katinėlius.
Tel. 8 682 24447.

Antspaudų gamyba pagal užsakymą

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

PA SL AUGOS

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

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

sprendimai“
•autoservisas.
•UAB „StaigūsVažiuoklės
remon-

tas, virinimo darbai, 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.

Seinų g. 12, Lazdijai.
Tel. (8 318) 53085.

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

gyvenamosiose, tiek sunkiai
prieinamose teritorijose ir
kapinėse.
Tel. 8 627 49416.

(nuo 1 ha)
•laukus,
•Tvarkome
paežeres, griovius, sa-

vaiminiais želdiniais, medžiais
ir krūmais apaugusius žemės
ūkio paskirties sklypus. Už didelį ir tankiai apaugusį sklypą
sumokėsime.
Tel. 8 603 30577.

Ieškomi pagalbiniai
darbuotojai darbui
Vokietijoje (Berlyne
ir Rostoke).
Visos soc. garantijos.
Apmokama kelionė!
Teirautis tel. +370 636 52171.

Tel. 8 673 24549.

kokią žemės ūkio tech•niką.•BetPerku
••Brangiai išsinuomočiau
traktorių, priekabą, ••130–140 mm skersmens 1 m žemės Krosnos, Šeštokų sen.
sunkvežimį ir jų padargus. Gali ilgio vamzdį. Tel. 8 601 22865.
Tel. 8 688 80688.
būti neveikianti, su
pianiną.
žemės
defektais.
•Tel.•Naudotą
•Šventežerio
•Išsinuomočiau
8 659 60507.
sen. Laiku moku
Tel. 8 680 77728.
sutartą nuomos mokestį.
Tel. 8 671 50589.
Padangą
12-16/163
(tinka
DAR
BA
S
•nuo• kombaino „Niva“ arba
rusiško 7 t kratytuvo).
butą LazSIŪLO
•dijuose.
•Išsinuomočiau
Mokėsiu iki 100 Eur/
Tel. 8 688 80688.
••Ieškau darbininko ūkyje. mėn. už nuomą.
TRANSPORTO PRIEMONĖS Suteikiamas apgyvendinimas ir Tel. 8 603 30577.
maitinimas.
Lengvąjį
automobilį
arba
Tel. 8 687 37716.
PA ŽI N T YS
•mikroautobusą,
•
pagamintą
draugės.
nuo 1985 m. Gali būti techtolimųjų reisų
•vairuotojas
•Reikalingas(turintis
•Tel.•Ieškau
CE kate8 607 37326.
niškai netvarkingas, daužtas,
nevažiuojantis. Siūlyti įvairius
variantus.
Tel. 8 687 89742.

IR
•PASTERIZAVIMAS.
•SULČIŲ SPAUDIMAS
Kalnų g.

žemės ūkio
kokybiškai
•paskirties
•Išsinuomočiau
•išpjauname
•Greitai irmedžius
žemės. Gali būti
tiek

laužo supirkimas:
•juodojo
•Metalometalo
laužas – 110–
šeima išsinuomotų
•būstą
•JaunaLazdijuose.
130 Eur/t, skarda – 90–100

PERKAME miškus
•visoje
•Brangiai
Lietuvoje. Atsiskaitome

Gaminame duris namams,
ūkiniams pastatams, laiptus ir
kitus gaminius. 27 metai gamybos patirtis.
Tel. 8 686 71689.

Tel. 8 688 80688.

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

Informuojame, kad 2019 m. spalio 28 d. 14.00 val. bus vykdomi žemės sklypo, adresu Lazdijų r., Nekrūnų k., kad. Nr.
5920/0004:537, kadastriniai matavimai. Prašome gretimo sklypo,
kad. Nr. 5920/0004:423, savininkė Aniceta Šalvienė, paveldėtojus
ar suinteresuotus asmenis dalyvauti žemės sklypų ribų ženklinime. Žemės sklypo, kad. Nr. 5920/0004:559, savininkas Algirdas
Liaukevičius, paveldėtojus ar suinteresuotus asmenis dalyvauti
žemės sklypų ribų ženklinime.
Darbus atlieka UAB „Geoginta“, Žiburio g. 9-43, Alytus, tel.
8 645 94361, el. p. info@geoginta.lt.

DĖmesio!
Aš, GINTARAS TRUSKA, parduodu man nuosavybės teise priklausančias 2/3 dalis žemės sklypo (unikalus Nr. 5953-0002-0037),
esančio Lazdijų r. sav., Kapčiamiesčio sen., Macevičių k., mokant
20 000 Eur (dvidešimt tūkstančių eurų).
Prašome per vieną mėnesį nuo šio skelbimo paviešinimo laikraštyje dienos pareikšti Lazdijų r. sav. 3-iajam notaro biurui, esančiam
Nepriklausomybės a. 4-2, Lazdijai (el. pašto adresas lazdiju.r.3.nb@
notarai.lt, tel. (8 318) 51112), ar man asmeniškai savo norą ar atsisakymą pirkti aukščiau nurodyto žemės sklypo dalį. Jeigu bendraturtis
nurodytu laiku neišreikš savo noro ar atsisakymo, aukščiau nurodyta
žemės sklypo dalis bus parduota trečiajam asmeniui.
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Dėmesio!
Kalvarijoje organizuojami
mokymai:
traktorininkų TR1, TR2, SZ kategorijų
mokymo kursai;
vairuotojų A, B, BE, C, CE kategorijų mokymo kursai.
Keičiami seno pavyzdžio
traktorininkų pažymėjimai į naujus.
Kviečiame registruotis į
vairavimo kursus

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

ĮMONĖ SUPERKA
KARVES, BULIUS ir TELYČIAS
AB „Krekenavos agrofirma“
supirkimo kainomis.
Sveria vietoje. Moka 6 ir 21 proc. PVM.
Pasiima savo transportu. Atsiskaito iš karto.

Tel.: 8 685 86131, 8 698 28063.

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

Perkame mišką su
žeme ir išsikirsti.
Atliekame:
– miško valymo,
retinimo, sanitarinius
kirtimus.
– medienos ištraukimo
darbus.
– miško sodinimo ir
priežiūros darbus.
Tel. 8 688 80175
Vytauto g. 16, Seirijai,
Lazdijų r.
El. p. uabloginta@gmail.com

A. Kašalyno PĮ teikia

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

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

PERKA žemę.
Tel. 8 688 80688.
ose

alp
pat

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

Nau

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

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

BRANGIAI PERKAME ĮVAIRIUS

PERKAME
MIŠKĄ

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

Tel. 8 680 81777

Firma brangiai perka
veršelius ir didelius
mėsinius galvijus.
Moka 6 ir 21 proc..

Tel. 8 634 23551.

PERKAME
MIŠKĄ.

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

ARKLIUS, JAUČIUS,
TELYČIAS, KARVES.

Tel. 8 625 93 679
Perka mišką
Parduoda 13 a namų
PERKAME
su žeme ir iškirsti.
valdos sklypą Margirio
g. 3,
Miklusėnų k.,MIŠKĄ
Alytaus r.
Darome miškotvarkos
ir apvaliąją
medieną su žeme
projektus.
arba išsikirsti.
Teikiame miškovežio
Atliekame sanitarinius kirtimus
(gyvatvorė, veja,
visos
bei retinimus. Konsultuojame.
paslaugas...
komunikacijos šalia,
Tel. 8 680 81777
kaina 1 500 Eur/a).
UAB „VYTKERTA“,
Varpilės g. 4,
Tel. 8 682 60899.
Senoji Varėna
Tel.: 8 610 31732, 8 623 16745,
el. p. vytkerta@gmail.com

BRANGIAI PERKAME ĮVAIRIUS

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

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. GALVIJŲ
8 684 95050.

Tel. 8 612 34503.

Tel.: 8 682 49384,
8 686 98223.

SUPIRKIMAS.

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
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Nepriklausomybės a. 4, Lazdijai
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Direktorius
Darius Brindza.
Reklamos vadybininkė
Agnė Sukackienė
Tel. 8 670 38882.

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

