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Žemėlapyje nelieka Krosnos mokyklos.

Kas kaltas: abejingumas, nesikalbėjimas ar valdžios lyderystės stoka?

Š

į pirmadienį keliasdešimt Krosnos
miestelio gyventojų
patyrė šoką. Likus
vos trims paroms
iki Rugsėjo 1-osios
šventės, jiems buvo pranešta, kad
šios šventės Krosnoje nebus, o
mokykla bus uždaryta dėl mažo
moksleivių skaičiaus. Daugeliui
moksleivių tėvų kilo pagrįstas
klausimas, kodėl tokia žinia pranešama prieš pat naujųjų mokslo
metų pradžią, ar nebuvo galima
išvengti tokio dramatiško finalo?
Nors Lazdijų rajono savivaldybės taryba klausimą dėl Lazdijų
Motiejaus Gustaičio gimnazijos
Krosnos filialo likimo svarstys
tik po dešimties dienų, tačiau akivaizdu, jog kova dėl mokyklos
išlikimo jau pralaimėta.
Tą patvirtino ir antradienį vykęs savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, turizmo ir sporto
komiteto posėdis, kuriame buvo
pritarta mokyklos uždarymui.
Kodėl taip atsitiko? Kas kaltas
dėl tokios situacijos? Ar buvo galima išsaugoti mokyklą? Vaikai
su pinigų krepšeliais iškeliaus į
Alytaus rajoną? Šie ir kiti klausimai kankina Krosnos mokyklos

Pirmadienį Krosnoje apsilankę Lazdijų M. Gustaičio gimnazijos vadovai susitiko su Krosnos mokyklos moksleivių tėvais ir pranešė žinią, jog mokykla dėl per
mažo vaikų skaičiaus ateinančiais mokslo metais neveiks, jos auklėtiniams teks pasirinkti kitas ugdymo įstaigas. („Dzūkų žinių“ redakcijos nuotr.)

»

-2

5%

Nukelta į 7 psl.

0%

DRABUŽIAI
NUO LIETAUS

-3

-4

0%

SODO ĮRANKIŲ
NUOMA

Mieli mokiniai, mokytojai, tėveliai!
Sveikinu Jus Rugsėjo 1-osios – Mokslo ir žinių dienos proga!
Tai naujų žinių, iššūkių ir tikslų pradžia. Sveikatos, kūrybiškumo,
ištvermės, prasmingų patirčių ir atradimų naujais mokslo metais.
Tegu kasdien tvirtėja visų mūsų bendrystė!
Lietuvos Respublikos Seimo narys Zenonas Streikus,
2021 m. rugsėjis

MEDSRAIGČIAI
SPAX

VANDENS
ŠILDYTUVAI
ARISTON

Akcija galioja: 2021.09.01-2021.09.30
Kepyklos g. 17, Alytus
Tel. (8 315) 55970
www.lankava.lt

Kapų tvarkymas,

senų kapaviečių restauravimas, trinkelių
klojimas, dekoravimas skaldele, akmens
plokštės dengimas.
Tel. 8 670 29901.
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„Lietuvos draudimo“ dovana Lazdijų rajonui: tęsiant akciją
„Apsaugok mane“, rugsėjį visi Lazdijų rajono moksleiviai bus apdrausti
Viena ilgiausiai šalyje
gyvuojančių socialinės
atsakomybės akcijų – saugaus eismo iniciatyva „Apsaugok mane“ – kasmet,
kiekvieną rugsėjį, draudžia
visus moksleivius nuo
nelaimių keliuose. Šios akcijos metu didžiausia šalies
draudimo bendrovė „Lietuvos draudimas“ kartu su
Lazdijų rajono savivaldybe
rugsėjį kviečia pasirūpinti
moksleivių saugumu keliuose: visi moksleiviai bus
apdrausti, o savivaldybė
savo ruožtu kviečia kiekvieną gyventoją atkreipti
dėmesį į vaikų saugumą.

Vaikų saugumas — kiekvieno
gyventojo rankose
„Rugsėjį, prasidėjus mokslo
metams, eismas keliuose visada tampa žymiai intensyvesnis,
o gatvėse netrūksta mokinių.
Labai kviečiu mokinių tėvelius
ir artimuosius informuoti arba

priminti vaikams elementarias,
bet kartais gyvybiškai svarbias
kelių eismo taisykles, kaip tinkamai pereiti perėją be šviesoforo, kaip teisingai vestis dviratį
per perėją. Tai gali padėti vaikui
reikiamu metu priimti teisingą
sprendimą“, – sako savivaldybės
administracijos direktorė Ilona
Šaparauskienė.

Įvykių pasitaiko kasmet
„Apsaugok mane“ iniciatorė, didžiausia šalies draudimo bendrovė „Lietuvos draudimas“ sako,
kad per 22-ejus akcijos metus pavyko atkreipti dėmesį ir auginti
visuomenės atsakomybės jausmą
už kiekvieną vaiką kelyje.
„Kasmet visoje šalyje rugsėjį
apdraudžiame daugiau nei 320
tūkst. vaikų – tiek moksleivių turime šalyje ir visiems jiems galioja draudimo apsauga. Šios akcijos
tikslas – didinti visuomenės dėmesį ir mažinti nelaimių keliuose
skaičių. Šiuo metu fiksuojame
beveik 100 rugsėjo mėnesiais

„Apsaugok mane“ iniciatorė, didžiausia šalies draudimo bendrovė „Lietuvos draudimas“ sako, kad per 22-ejus
akcijos metus pavyko atkreipti dėmesį ir auginti visuomenės atsakomybės jausmą už kiekvieną vaiką kelyje.

Rugsėjis vėl pakvietė į naują kelionę

patirtų nelaimingų atsitikimų ir
esame nukentėjusiems išmokėję
daugiau nei 40 tūkst. eurų“, –
teigia Lazdijų mieste veikiančio
„Lietuvos draudimo“ skyriaus
vadovė Jurgita Dirdienė.

Nemokamas draudimas
galioja automatiškai
Akcijos metu, t. y. visą rugsėjį,
kiekvienas šalies moksleivis turi
nemokamą draudimą nuo nelaimių kelyje. Dovanojamo draudimo suma – 5 tūkst. eurų.
„Draudimo apsauga mokyklinio amžiaus vaikams įsigalios
automatiškai pačią pirmą mokslo metų dieną ir dėl to tėveliams
nieko papildomai daryti nereikia. Jei moksleivis, keliaudamas
pėsčiomis ar važiuodamas dvi-

račiu, šį rugsėjį pateks į eismo
įvykį, tiesiog registruokite žalą
„Lietuvos draudimo“ svetainėje
arba susisiekite su specialistais
trumpuoju telefonu 1828“, – informuoja „Lietuvos draudimo“
Sūduvos skyriaus vadovė Jurgita
Dirdienė.
„Lietuvos draudimas“ yra
didžiausia draudimo bendrovė
šalyje, savo paslaugas teikianti
daugiau nei 588 tūkstančiams
privačių ir verslo klientų. Bendrovė užima didžiausią ne gyvybės draudimo rinkos dalį šalyje ir
turi daugiau nei 1000 darbuotojų
komandą visoje Lietuvoje. „Lietuvos draudimas“ yra ne kartą
pripažintas Geriausiu darbdaviu
Baltijos šalyse.
Lazdijų rajono savivaldybės informacija

•

Rugsėjo 5 d. 11.30 val. Krikštonių
Kristaus Karaliaus bažnyčioje
vyks Švč. M. Marijos Ligonių Sveikatos atlaidai. Po
atlaidų bus šventinami paminklai. Krikštonių istorijos
paminklas ir paminklas Lietuvos partizanams ir tremtiniams. Dainuos chorai „Atmintis“ ir „Putinas“ iš Alytaus.
Maloniai kviečiame dalyvauti

Kviečiame apsilankyti!

Darbo laikas:
Lazdijų krašto miestai ir miesteliai vėl pražydo kardelių jūra — po karantino ir nuotolinio mokymosi bei poilsio
vasaros į mokyklas sugrįžo mokiniai ir mokytojai, pasiilgę tiesioginio bendravimo ir žinių. Vakar ir vėl buvo atvertos
durys į mūsų krašto jaunimo kelionę savęs ir pasaulio pažinimo keliu. (Dzūkų žinių redakcijos nuotr.)

I–V nuo 8.30 iki 17.30 val.
pietus – nuo 13.00 iki 14.00 val.
-
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Valdžia tinginiams siūlo „aukso
amžių“ — už pašalpas nereiks atidirbti
Apie LED apšvietimą
Išvertus iš anglų kalbos LED (Light emitting diode) yra diodas,
skleidžiantis šviesą. LED technologija išpopuliarėjo dėl ekonomiškumo, paprastumo, draugiškumo aplinkai ir žmogui.
LED šviestuvai gali šviesti iki 100 000 valandų (priklausomai
nuo gamintojo). Tai yra 11 metų nepertraukiamo darbo. LED
šviestuvai gali tarnauti ir trumpiau dėl gamyklinių brokų, nekokybiškų aušinimo mechanizmų.
Specializuotoje „Elvertos“ elektros prekių parduotuvėje,
Santaikos g. 10, Alytuje, galite įsigyti kokybiškų LED panelių,
LED juostų, pramoninių LED šviestuvų.
LED šviestuvų šviesos atspalvis matuojamas kelvinais (K). Šiltai
baltą, primenančią natūralų apšvietimą, skleidžia 2700–3000 K,
neutraliai baltą – 4000 K.
Klaidinga apšvietimo stiprumą matuoti vatais. Vatas yra galios,
o ne apšvietimo matavimo vienetas. LED šviestuvų šviesos intensyvumą nurodo Liumenai (lm). Kiek reikia liumenų, paprastai
priklauso nuo patalpų tipo. Jeigu tai gyvenamoji zona, 1 kv. m
gali užtekti iki 300 lm, darbo vietos 1 kv. m gali reikėti 500 ir
daugiau liumenų.
LED apšvietimas labai ekonomiškas, 80–90 % elektros energijos
sunaudojama šviesos skleidimui, likusi šilumai. LED šviestuvas
pradeda šviesti iš karto nuspaudus jungiklį, nereikia laukti, kol
šviesos šaltinis įkais. Tradicinės elektros lemputės srovė pirmiausiai įkaitina volframę spiralę, dėl to prarandama apie 80
% ekonomiškumo. LED diodai veikia tiek aukštoje, tiek žemoje
temperatūroje. Pažeidus LED šviestuvą nieko nenutiks, o liuminescencinių lempų viduje yra gyvsidabrio garų.
LED šviestuvai atsparūs smūgiams, vibracijai, lengviau transportuojami, juos galima pritaikyti bet kokiose gyvenamosiose,
negyvenamosiose ar ūkinės paskirties patalpose.
Specializuotoje „Elvertos“ elektros prekių parduotuvėje galite
rinktis namams populiarias LED paneles. Pramoniniuose, ūkiniuose pastatuose rekomenduojame rinktis hermetinį – atsparų
drėgmei LED šviestuvą.
Turite klausimų apie LED apšvietimą, norite pasitarti? Jūsų
lauksime Santaikos g. 10, Alytuje.

Tai, kad Lietuvoje yra
šimtai tūkstančių žmonių, kurie neturi darbo
ar tiesiog jo nenori, bet
gauna socialines pašalpas,
niekam nėra paslaptis. Iki
šiol „pašalpiniai“ turėdavo
už tuos pinigus atidirbti
visuomenei naudingą darbą. Tačiau dabar Vyriausybė priėmė nutarimą,
jog už pašalpas nebereiks
atidirbti. Daugelis savivaldybių socialinės sferos
darbuotojų, seniūnų, taip
pat žmonių, turinčių nuolatinį darbą, bet gaunančių
už jį minimalų atlyginimą,
neigiamai vertina tokią
tvarką. Jie įsitikinę, jog
tokia tvarka veda į dar
didesnę socialinę atskirtį,
kai kurių asmenų grupių
degradaciją ir provokuoja
socialinę neteisybę.

Didėja socialinė atskirtis
Apie naująją tvarką kalbamės
su Lazdijų rajono savivaldybės
administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja
Rima Šukiene.
Nukelta į 5 psl.

»

„Manau, kad Vyriausybė daro klaidą, kad atleidžia „pašalpinius“ nuo
pareigų. Tai žalinga praktika, kuri mums labai skaudžiai atsilieps“, — sakė
R. Matusevičiūtė–Bražinskienė.

A. Anušauskas: „Reik besti
pirštu į vietą, kur bus poligonas“

Lietuvos kariuomenė. (BNS nuotr.)

REIKIA
KOMPOSTO?

Komposto galima įsigyti visose
Alytaus regione veikiančiose žaliųjų
atliekų kompostavimo aikštelėse.

Vienos tonos kaina —
19,97 Eur (su PVM).
Alytaus žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje,
Karjero g. 2, Takniškių kaime, Alovės sen., Alytaus rajone.
Tel. (8 315) 50331.
Aikštelės darbo laikas: I–IV 8.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

Krašto apsaugos ministras
Arvydas Anušauskas sako,
kad ministerija ir kariuomenė pasistūmėjo ieškodama geriausių vietų naujam
poligonui, o politinį sprendimą dėl galutinės vietos
pažadėjo „artimiausiais
mėnesiais“.

„Tas klausimas dėl poligono yra
atviras ir, matyt, artimiausiais
mėnesiais mums reikia priimti
politinį sprendimą ir besti pirštu
į tą konkrečią vietą“, – žurnalistams Švenčionių rajone, Pabradės poligone, pirmadienį sakė
ministras.
Pasak jo, per pastarąjį pusmetį
kariuomenė peržiūrėjo keliolika
potencialių vietų naujam poligo-

nui.
„Manau, kad gerokai pasistūmėta identifikuojant tas vietas,
kurios įmanomos“, – kalbėjo
A. Anušauskas.
Pastaraisiais metais Lietuvos
krašto apsaugos sistemos pareigūnai ieško vietos naujam kariniam
poligonui šalyje.
Lietuvoje didžiausi yra Pabradės ir Gaižiūnų poligonai, bet
stiprėjant Lietuvos kariuomenei ir augant sąjungininkų karių
skaičiui jų ima nebepakakti, o
dabartinių plėtra jau praktiškai
nebeįmanoma.
Pernai svarstyta naują poligoną
rengti vakarinėje šalies dalyje,
netoli Kuršėnų ir Telšių, bet sulaukus vietinių gyventojų pasipriešinimo planų atsisakyta.

Kariuomenės vadas generolas
leitenantas Valdemaras Rupšys
žurnalistams teigė, kad Krašto
apsaugos ministerijos vadovybės
prašo parinkti tokią vietą poligonui, „kur būtų mums geriausia turėti operaciškai arba taktiškai“.
„Antras dalykas, kad būtų išvystyta infrastruktūra, kad būtų
kelių tinklas atitinkamas, įskaitant geležinkelį. Ir trečias reikalavimas, kad mes, naudodami šitą
poligoną, galėtume taupyti savo
resursus“, – kalbėjo karininkas.
Galutinį sprendimą dėl poligono priims Seimas, kai poligono steigimas bus pripažintas
ypatingos valstybinės svarbos
projektu.

•

laikmetis.lt
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Kaip elgtis atliekų tvarkymo technologijų parke?

Takniškių atliekų tvarkymo technologijų parkas
– didžiausia atliekų tvarkymo vieta Alytaus regione.
Kasdien čia lankosi daugybė žmonių, atvežančių savo
ar kitų surinktas atliekas,
atvykstančių kitais reikalais.

Greitis technologijų parko
teritorijoje yra ribojamas, o

atliekas reikia nuvežti ir palikti operatoriaus nurodytoje
vietoje. Ją rasti padeda ir parko
prieigose pastatytas teritorijos
planas su sužymėtais objektais
bei visoje teritorijoje sustatytos
rodyklės.
Tačiau kai kas nemato nei
ženklų, nei rodyklių! Po parko
teritoriją važinėja tokiu greičiu,
lyg dalyvautų ralio varžybose, ir
blaškosi, nekreipdami dėmesio į

aiškiai matomas rodykles.
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro Darbo saugos ir
priešgaisrinės saugos inžinierius
Deivydas Palačionis primena, kad
parke būtina laikytis taisyklių,
užtikrinančių jame besilankančių,
čia dirbančių žmonių bei technikos saugumą.
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro
inf.

Technologijų parko teritorijoje draudžiama:
vaikščioti be lydinčio darbuotojo,
savavališkai eiti į pavojingas zonas ir būti jose,
rūkyti tam neskirtose vietose.
Neblaivūs lankytojai ar paslaugų teikėjai į parko teritoriją
neįleidžiami.
Transporto judėjimo zonoje privaloma laikytis Kelių eismo
taisyklių. Didžiausias leistinas greitis parko teritorijoje – 10
km/h.
Nesilaikantys šių taisyklių asmenys nedelsiant išprašomi iš
įmonės teritorijos bei patalpų.

Artūras Kašalynas: „Šeimoje svarbiausia — vienas kito supratimas“
Dabar, kai atėjus į valdžią
naujoms politinėms jėgoms, bandoma revizuoti
tradicinės šeimos institutą, tvirta vyro ir moters
sąjunga įgauna vis didesnę vertę, o santarvėje ir
bendrystėje pragyventi
metai tampa didele vertybe.

Neseniai bičiuliai, giminės, artimieji su Perlinėmis vestuvėmis
sveikino rajono savivaldybės tarybos narį, verslininką, ūkininką,
meno saviveiklos entuziastą Artūrą Kašalyną ir jo žmoną Redą.
Tris dešimtmečius gražią šeimą
puoselėjantys Kašalynai susilaukė dviejų atžalų, o dabar jau
džiaugiasi ir anūku bei tvirtina,
jog šeimoje svarbiausia – vienas
kitą suprasti.
Apie darnios šeimos paslaptis,
tvirtos vyro ir moters sąjungos
receptus, linkėjimus jaunimui
kalbamės su A. Kašalynu.
– Paminėjote gražią sukaktį.
30 metų santuokoje – tai daug
ar mažai?
– Nežinau, ar tai daug. Gal,
kaip jaunuolis, kuris subręsta
per 30 metų.
– Koks ilgo bendro gyvenimo
receptas?
– Abipusis sutarimas, svarbiausia, vienas kito supratimas. Reikia ir meilės bei pagarbos vienas
kitam. Taip pat nuolatinis darbas,
kad nebūtų per daug laisvo laiko.
Kai esi dykas, tai gali klystkeliais
nueiti. Kai dirbi, esi užsiėmęs,
tai neturi pašalinei veiklai laiko.
– Bet Jūs lankote meno saviveiklos kolektyvus.
– Lankom. Aš tai šoku vienoje
poroje su Reda, o ji dar trijuose
kolektyvuose dainuoja. Gyvena-

me intensyviai, bet savo pomėgiams visada atsiranda laiko.
– Kokios žmonos savybės Jus
labiausiai žavi, ką labiausiai
vertinate?
– Vienas kito supratimas. Žmona turi būti draugas numeris vienas. O paskui visa kita.
– Kaip susipažinote su
Reda?
– Mano sesuo gyveno Barčiuose, aš mokiausi technikume
Kudirkos Naumiestyje ir atvažiuodavau paviešėti pas seserį.
Pas ją ateidavo Reda. Man ji kažkaip patiko, į akį krito, bet buvo
jauna dar. Paskui viskas rimčiau
pasisuko, eidavome į šokius, po
truputį ir susiėjom.
– Kada buvo Jūsų vestuvės?
– 1991 metais, per blokadą, kai
nebuvo benzino. Man teko ieškoti
benzino, kad galėtume važiuoti tuoktis. Pažįstami ir draugai
padėjo, benzino suradau. Žmoną pasiėmiau bagotą, su Dusios
pakrante, žentu į šį kraštą atėjau
iš Ricielių.
– Su Reda susilaukėte dviejų
atžalų. Gal jau ir anūkų turite?
– Užauginome sūnų ir dukrą.
Sūnus jau sukūrė šeimą ir padovanojo anūką. Aš jau diedulis.
– Kokias vertybes bandėte
įdiegti savo vaikams?
– Matė tėvų pavyzdį, gal ir jie
taip dėlios gyvenimą, kad eitų
tiesia vaga.
– Jūs dirbate su gyvuliais, turite savo įmonę, žmona sunkų
socialinį darbą, dar turite šeimos
ūkį. Ar po darbo namie kalbate
apie darbą?
– Darbas yra darbas, stengia-

Artūras Kašalynas su žmona Reda užaugino sūnų ir dukrą. Sūnus jau sukūrė šeimą ir padovanojo anūką.
mės namie apie tai nekalbėti.
Kalbame apie ūkį, planuojame,
kur išvažiuoti.
– Ar turite tradicinę vietą, kur
kasmet su žmona važiuojate?
– Nors prie Dusios, Dzūkijos
jūros, gyvename, tačiau kasmet
turime tradiciją važiuoti pailsėti
į Palangą, prie Baltijos.
– Ar dažnai pykstatės su žmona?
– Retas atvejis, gal tik dėl kokių

mažmožių.
– Nekalbėjimo savaičių nebūna?
– Gal tik pusvalandį tyla trunka.
– Kas taiką organizuoja? Jūs
ar žmona?
– Savaime viskas baigiasi.
– Ką palinkėtumėte šeimoms,
kurios tik dabar pradeda šeimy-

ninį gyvenimą?
– Meilės, supratimo ir būti
optimistais, kad kartu pavyktų
įveikti problemas. Nesipykti dėl
mažmožių. Linkėčiau vienas prie
kito prisigludinti ir ilgai bei laimingai gyventi.
– Ar galvojate sulaukti Auksinių vestuvių?
– Jei Dievulis duos, tai ir sulauksime.
„Dzūkų žinių“ informacija

•
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Valdžia tinginiams siūlo „aukso
Dzūkai
amžių“ — už pašalpas nereiks atidirbti kalba, kad...
»Atkelta iš 3 psl.

– Kiek rajone šiuo metu yra
asmenų, kurie gauna socialines
pašalpas ir iki šiol turėdavo už
jas atidirbti seniūnijose? Kokia
yra šių pašalpų suma vienam
asmeniui? Kokia bendra tokių
pašalpų suma?
– Šiuo metu socialines pašalpas Lazdijų rajone gauna 1 366
asmenys. Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos gautu raštu „Dėl visuomenei naudingos
veiklos organizavimo koronaviruso (COVID-19) pandemijos
metu“, ekstremalios situacijos
metu visuomenei naudinga veikla neorganizuojama ir piniginės
socialinės paramos gavėjai jos
atlikimui nepasitelkiami. Vieno
asmens piniginės socialinės pašalpos vidurkis yra 99,96 Eur per
mėnesį. Bendra išmokama suma
kas mėnesį kinta, atsižvelgiant į
pašalpų gavėjų skaičių. 2021 m.
liepos mėnesį socialinėms pašalpoms išmokėta 136543,31 Eur.
– Kuriose seniūnijose tokių
asmenų yra daugiausia?
– Daugiausia socialines pašalpas gaunančių asmenų yra Lazdijų
miesto, Veisiejų, Lazdijų, Šventežerio ir Seirijų seniūnijose.
– Kiek dienų už šias pašalpas
iki šiol turėdavo atidirbti pašalpų
gavėjai?
– Vidutiniškai 1 asmuo, gaunantis 1 valstybės remiamų pajamų dydžio socialinę pašalpą,
turėdavo atidirbti 40 val. per
mėnesį.
– Kaip vertinate naują tvarką,
kai už pašalpas nebus privaloma
atidirbti?
– Teikdami pastabas ir pasiūlymus, įsakymo „Dėl Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m.
gegužės 24 d. įsakymo Nr. A1255 ,,Dėl Telkimo visuomenei
naudingai veiklai atlikti tvarkos
aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
projektui nepritarėme, kadangi,
mūsų nuomone, Aprašo 7.1 ir 7.2
punktuose nurodytos visuomenei
naudingos veiklos, t. y. aplinkos
(teritorijų, skirtų visuomenės
poreikiams) tvarkymas bei parkų, miškų, medelynų, želdinių,
krūmų tvarkymas ir priežiūra, yra
pagrindinės, kurioms pasitelkiami piniginę socialinę paramą
gaunantys asmenys seniūnijose.
Mūsų nuomone, asmenys gaunantys piniginę socialinę paramą, nedalyvaudami visuomenei
naudingoje veikloje, praranda
ne tik turimus darbo gebėjimus,
motyvaciją grįžti į darbo rinką,
socialinius įgūdžius, bet didėja
socialinė atskirtis, kuri lemia žalingų įpročių ir priklausomybių
plitimą, ypač kaimiškose savivaldybėse.

Skatina degradaciją
Kaip teigė Socialinės paramos ir
sveikatos skyriaus vedėja, Seirijų
seniūnija yra viena iš tų, kur yra
daugiausia pašalpų gavėjų.

Seirijų seniūnijoje socialiai remti asmenys noriai renkasi dirbti viešuosius
tvarkos darbus, jiems patinka puoselėti miestelio aplinką. Pašalpas
gaunantis Rimas sako: „Kai tik seniūnė paprašo, visada stengiuosi
padirbėti. Jei tau valdžia moka pinigus, būk padorus, atidirbk už juos, o
ypač prasminga, kai dirbi tokį darbą, kurį pastebi ir pagiria kiti miestelio
žmonės“, — sakė vyriškis.
Šios seniūnijos seniūnė Rita
Matusevičiūtė-Bražinskienė yra
įsitikinusi, jog tie darbai, kuriuos
iki šiol turėdavo dirbti pašalpas
gaunantys žmonės, yra tam tikra
pagarba valstybei, kuri tau duoda
pinigus ir padeda išgyventi.
„Šių žmonių atliekami darbai
yra naudingi ir jiems, ir mums.
Jiems – išėjimas iš namų, apsirengimas, tam tikras pasitempimas, kai eini į darbą. Dabar visai
neliks atsakomybės ir pareigos,
viskas bus padėta ant lėkštutės.
Tai skatina degradaciją – gauni
pinigus ir sėdėk ramiai“, – sakė
Seirijų seniūnė.
Jos nuomone, ta prievolė atidirbti už pašalpas buvo galimybė
visiems susitelkti bendruomenės
darbams, skatino bendrystę.
„Man labai gražiai pavadinti
tie darbai – visuomenei naudingi
darbai. Šiemet buvo sniego, tai
paprašydavome nukasti sniegą,
atnešti senai močiutei malkų, nupirkti maisto, o vasarą nupjauti
vienišiems žmonėms žolę. Tie
žmonės nesispyriodavo ir viską
padarydavo“, – prisiminė seniūnė.

Atleidimas nuo pareigos
pykdo visuomenę
Ji pripažino, jog visko būdavo,
kartais pašalpų gavėjai išsisukinėdavo nuo tų darbų, pasiimdavo ligonlapius, bet tie, kurie dirbdavo
normaliai, tai nevengdavo darbo.
Žinoma, juos reikdavo prižiūrėti,
kad būtų tinkamos formos, prie
pavojingų darbų jų neprileisdavo,
bet jų darbas buvo didelė paspirtis
seniūnijai.
„Atleidimas nuo tos pareigos
labai pykdo visuomenę. Paskaičiuokime, kokio dydžio yra
pašalpos ir koks atlyginimų minimumas, kurį gauna dirbantys
žmonės. Tie, kurie važiuoja į darbą, skaičiuoja degalus, maistą,
kurį vežasi, skaičiuoja drabužius.
Kai viską įvertini, tai dirbti visai
neapsimoka. Mūsų seniūnijos
darbuotojas ir sako, kodėl jis turi
tiek vargti, būti atsakingas, geros
formos, vairuoti mašiną, o jiems
nieko nereikia – jie gali eiti dirbti,
gali neiti, vis tiek pašalpas gaus.
Jei ta pašalpa būtų 70–80 eurų, tai

suprantu, kad galima tinginiauti
ar eiti pas kaimyną talkininkauti,
bet dabar ji siekia 211–243 eurus“, – kalbėjo Seirijų seniūnė.
Ji teigė, jog nerimą kelia auganti karta, kuri mato, kad galima
nieko nedirbti ir gauti pašalpas. Ir
taip planuoja savo gyvenimą.
„Manau, kad Vyriausybė daro
klaidą, kad atleidžia „pašalpinius“
nuo pareigų. Tai žalinga praktika,
kuri mums labai skaudžiai atsilieps“, – sakė R. Matusevičiūtė
–Bražinskienė.

„Pašalpinių“ istorijos –
skirtingos
Viena Noragėlių seniūnijos gyventoja pasidalijo savo liūdna
patirtimi, kai ji bandė prikalbinti
į talką du „pašalpinius“.
„Darbas nebuvo sunkus ir kvalifikacijos daug nereikėjo. Paprašiau dviejų vyriškių padirbėti. Tai
jie man iškėlė savo sąlygas: duok
jiems pusryčius, prie jų – dvi čierkas, kad darbas geriau eitų. Paskui pageidavo sočių pietų ir po 20
eurų už darbą. Jie sakė, kad kitaip
jiems neapsimoka. Išsidirbinėja,
kitaip nepasakysi. Keista, bet 5 ar
10 eurų jiems nieko verti“, – dalijosi savo įspūdžiais moteris.
Pašalpas gaunantis Seirijų
gyventojas Rimas (pavardė redakcijai žinoma) pasakojo, jog
visuomenei naudingų darbų jis
nevengia.
„Kai tik seniūnė paprašo, visada stengiuosi padirbėti. Jei tau
valdžia moka pinigus, būk padorus, atidirbk už juos, o ypač prasminga, kai dirbi tokį darbą, kurį
pastebi ir pagiria kiti miestelio
žmonės“, – sakė vyriškis.
Jis teigė, jog stengiasi prisidurti
prie pašalpos, todėl su savo traktoriumi pavasarį ir rudenį uždarbiauja pas kaimynus ir stengiasi
suderinti darbą seniūnijoje su
uždarbiavimu pas žmones.
„Kai dabar nebus prievolės
atidirbti už pašalpas, nemažai
žmonių tikrai neateis dirbti, tačiau
aš, kai tik galėsiu, stengsiuosi padėti seniūnijai, ateisiu padirbėti.
Geriau jaučiuosi, kai žinau, jog
ne už dyką valgau duoną“, – sakė
Rimas.
„Dzūkų žinių“ informacija
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g Merės patarėja, likus iki
kadencijos pabaigos dvidešimčiai mėnesių, pradėjo ieškoti
galimybės darbuotis Dzūkijos
sostinėje. Merės patarėja, susitikusi su Alytaus konservatoriais, aptarė jos perspektyvas
įsidarbinti Alytaus miesto savivaldybėje. Iki atvykimo į Lazdijų rajono savivaldybę patarėja darbavosi Alytaus miesto
savivaldybės administracijos
Socialinės paramos skyriaus
vedėja. Ar tai reiškia, kad patarėja nebesitiki antrą kadenciją
matyti savo dabartinę viršininkę merės poste?
g Lazdijų savivaldybės darbuotojai vienas po kito palieka
savivaldybę, ko gero, neapsikentę rajono vadovų diskriminacijos. Darbuotojai bėga
iš Finansų skyriaus, kalbama,
kad Vietinio ūkio skyriaus irgi
laukia net kelių darbuotojų
rotacija. Kaip nesitrauksi, jei
atėjusioms vadovų klasiokėms
pareiginis atlyginimas nustatomas kelis kartus didesnis nei
ilgamečiams savivaldybės darbuotojams.
g Antradienį įvykusio Švietimo, kultūros, turizmo ir sporto
komiteto posėdžio metu buvo
stumiamas tarybai sprendimas
dėl Krosnos mokyklos uždarymo. Komitete – pirmininkas ir
keturi nariai. Poniai Jūratei pasišalinus iš komiteto posėdžio,
balsai pasiskirstė po lygiai – 2
už ir 2 prieš mokyklos uždarymą. Lemiamu balsu tapo
komiteto pirmininkės ponios
Kurauskienės balsas už mo-

kyklos uždarymą. Taryba gavo
komiteto pritarimą, mokykla
bus uždaryta. Įdomu, kas ir
kaip padėkos poniai Kurauskienei?
g Paskutinį vasaros savaitgalį Druskininkai taps žirginio
sporto sostine. Kurorto aerodrome pirmą kartą rengiamos
žirgų konkūro varžybos „Druskininkų mero taurė 2021“.
Įdomu tai, kad Druskininkai
neturi tokio hipodromo kaip
Lazdijai, bet sugeba padaryti
įspūdingą renginį tiesiog aerodrome. Kalbama, kad prie šio
renginio organizavimo prisidėjo Lazdijų rajone registruotas
žirgynas. Pikti liežuviai plaka,
kad šie organizatoriai mėgino
bendradarbiauti ir su mūsų savivaldybe, pateikė pasiūlymą
šį renginį suorganizuoti mūsų
rajono hipodrome, bet Lazdijų
savivaldybės vadovų tai nesudomino. Organizatoriai ėmėsi
plano B – Druskininkų, ten jie
buvo sutikti išskėstomis rankomis. O mes vėl liekame prie
suskilusios geldos, hipodrome
žiūrėsime ne žirgų konkūrą,
bet stilingiausios damos (o gal
kumelės) konkursą. Kartojasi
liūdna „Kataraktos“ istorija. Ir
vėl Ričardas „nušluostė“ Ausmai nosį.
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.

Neįtikėtina planeta

Islandija.
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„Tik dideliu darbu pasiekiami geri rezultatai“
Lina Sviderskienė
Neseniai nuvilnijo Seirijų
510 metų jubiliejui skirta
įspūdinga šventė, palikusi
miestelio gyventojams ir
svečiams gražiausius prisiminimus.
Kokia visiems svarbi savo krašto istorija, pastebime ir paklaidžiodami po interneto platybėse
sukurtą puslapį „Viskas apie Seirijus“. Jame užsimezgė gražus
ryšys ne tik tarp Lietuvoje, bet ir
už Atlanto gyvenančių seirijiškių,
kurie dalijasi nostalgiškais prisiminimais apie tėvus, kaimynus,
mokytojus, senomis, iš vaikystės
atkeliavusiomis nuotraukomis,
gyvenimo istorijomis, didžiuojasi
savo miesteliu. Juk Seirijai garsėja spalvingais gėlynais ir žinomų
meistrų sukurtomis medžių skulptūromis, iš tolo baltuojančia bažnyčia, renovuotų kultūros namų,
kurių galėtų pavydėti rajonų centrai, ir bibliotekos skleidžiama
šviesa, iškilia Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija, kurios aplinka, edukacinės erdvės pripažintos
gražiausiomis iš visų Lietuvos
mokyklų. Gimnazija pirmauja ne
tik šioje srityje. Švietimo ir aukštojo mokslo žurnale „Reitingai“
jos vardas paminėtas tarp 50-ties
pažangiausių Lietuvos gimnazijų
keturiose pozicijose. Tai didelė
garbė daugiau kaip 20 metų mokyklai vadovaujančiai direktorei
Zitai Ščerbetkienei, pavaduotojai
Kazimierai Gegužienei ir visai
gimnazijos bendruomenei. Keliaudami internete gimnazijos
puslapiais, prieš naujus mokslo
metus randame direktorės kreipimąsi į moksleivius ir jos kredo:
„Tik dideliu darbu pasiekiami geri
rezultatai. Atraskite, siekite, patirkite. Tegul pasiekimai pranoksta
lūkesčius.“ Šie lakoniški žodžiai
pasako labai daug.
Mes, nors ir seniai palikę tada
dar vidurine vadinamos mokyklos
suolą, vis dar domimės jos gyvenimu ir džiaugiamės pasiekimais,
vykdomais projektais, kūrybine
fantazija, o atvažiavę į Seirijus,
visada pasukame keliu pro mokyklą ir pasigrožime sutvarkytomis
erdvėmis.

Seirijai garsėja spalvingais gėlynais ir žinomų meistrų sukurtomis medžių skulptūromis, iš tolo baltuojančia bažnyčia, renovuotų kultūros namų, kurių
galėtų pavydėti rajonų centrai, ir bibliotekos skleidžiama šviesa, iškilia Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija, kurios aplinka, edukacinės erdvės pripažintos
gražiausiomis iš visų Lietuvos mokyklų.
Šiuos gražius, visiems jau ne
kartą girdėtus pagyrimo žodžius
savo mokyklai paskatino dar
kartą pakartoti kultūros ir meno
žurnale „Nemunas“ (2021-0708) išspausdintas gerai žinomo
erudito, rašytojo, poeto, vertėjo
Juliaus Kelero straipsnis „Apie
emocijas dabar ir sovietmečiu
(Kai aš dar buvau homo sovieticus)“, kuriame, kaip kontrastą,
randame aprašytą epizodą, kai
mokyklos vadovų apsileidimas
dangstomas įvairiomis instrukcijomis ir sunkumais.
Minėtame straipsnyje rašoma:
„Vienos Vilniaus pašonėje esančios vidurinės mokyklos, kur vyko
mano literatūrinis vakaras, sodas
buvo toli gražu ne be priekaištų:
aukšta nešienauta žolė, kažkokie
mediniai lentgaliai, šiukšlės – daugiausia pernykščiai lapai, šakos,
nors nieko stebėtinai masyvaus
ar neįveikiamo. Sodas – nedidelis. Dvidešimt mitologinių (ar
nemitologinių) nykštukų, dukart
padarę žavius pliė, apsisuktų per
pusvalandį, ir obelims su kitais
vaismedžiais beigi žmogiškosiom

Atliekų reikalai: klausiate – atsakome

Ar galima nupjautą žolę ir kitas žaliąsias
atliekas mesti į maisto atliekų
konteinerius? Juk ji irgi suyra?
Taip, žolė ir kitos žaliosios atliekos irgi suyra, bet jas rinkti
reikia atskirai, nes žaliosios ir maisto atliekos yra tvarkomos
skirtingai: žaliosios atliekos kompostuojamos aikštelėse, maisto
– apdorojamos biologiniuose įrenginiuose. Be to, vasarą ir rudenį žaliųjų atliekų susidaro labai daug ir jos labai greit užkimštų
maisto atliekų konteinerius, kurie turi būti
naudojami pagal paskirtį. Kartu su maisto
atliekomis į juos galima mesti nebent
kambarinius augalus.
Nupjautos žolės, nugenėtų medžių
šakų ar lapų į šiuos konteinerius mesti negalima. Atskirai surinktas žaliąsias
atliekas reikia vežti į rūšiavimo centrus,
palikti specialiai savivaldybių pažymėtose vietose, jeigu tokios yra, arba, esant
galimybei, kompostuoti namuose.
Alytaus regiono atliekų
tvarkymo centras

būtybėm tiesiog kitaip nušvistų
dangus“. Kai teksto autorius mokyklos direktoriaus paklausė, kodėl vaikai negali sutvarkyti vietos,
kurioje mokosi, direktorius, „jau
besiruošiantis pensijai, nustėro:
„Ką Jūs, ką Jūs! Negalima, tėvai
apskųs ministerijai.“ Gaila pasidarė direktoriaus<....>. Pagalvojau:
o jei vaikai, nors kokie ten vaikai
– jau beveik suaugėliai – dvyliktokai, sprogstantys nuo įtampos
muskuluose, patys kažkaip?<.....>
Čia labai tinka “deja, deja“ – priežodis, kurį anuomet, prieš N metų,
atsidusdama mėgdavo ištarti desperatiška, beveik viskuo nusivylusi
angeliškoji Onė Baliukonytė.“
Besižavėdami Seirijų gimnazijos gražiais darbais, pedantiškai
tvarkoma aplinka, negalvojame,
kad jos bendruomenė gauna lengvatas ar papildomą finansavimą.
Viskas, matyt, sukurta pačių pasiaukojamu darbu, idealizmu, ieškojimais, pagarba savo profesijai,
meile miesteliui. Visur juntama
rūpestinga mokyklos vadovų
ranka. Aiškiai matyti, kad darbo
laikas ir svajonės niekaip netelpa į
formalios darbotvarkės ribas.
Formuojamos naujos gražios
tradicijos – per išpuoselėtą, skoningais gėlynais padabintą teritoriją į gimnaziją veda takas, kurio
abiejose pusėse masyvūs suolai
su išraižytomis atskirų mokyklos
laidų datomis. Tai abiturientų padovanoti suolai, ant kurių, kaip
sako alytiškė rašytoja Elvyra
Biliūtė-Aleknavičienė, norisi
pasėdėti ir pamąstyti net ir pravažiuojančiam pro šalį...
Oi, kiek daug įvairių, ypač švietimo, įstaigų vadovų galėtų čia
atvykti ir pasimokyti...
Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija – ne vienintelė Seirijuose
akį traukianti vieta, nes visas
miestelis – tarsi viena išpuoselėta sodyba su įvairiaspalviais
gėlynais, visais metų laikais besikeičiančiomis kompozicijomis,
keleivių akį džiuginančia autobusų stoties teritorija su skoningai apželdintu vandens telkiniu,

kuris atsirado prieš daug metų,
besiruošiant miestelio šventei.
Pravažiuojančiuosius pasitinka
iš medžio išdrožtas miestelio
simbolis – balinis vėžlys, esantis ir miestelio herbe, rūpestingai
prižiūrimoje vejoje medžio drožinių skulptūros, miestelio centre
– buvusių mokyklos absolventų
parama įkurtas parkas.
Tai vis ilgametės Seirijų seniūnės Česlovos Šmulkštienės
ir seniūnijos specialistės Janinos
Tamašauskienės, kurios želdiniai
ir dabar džiugina praeivį, palikti
gilūs pėdsakai. Gražu, kad pradėtus darbus tęsia ir nauja seniūnė
Rita Matusevičiūtė-Bražinskienė
ir didelę patirtį turinti specialistė
Lina Sakalauskienė.
Gražių darbų skatinimas prigijo ir miestelio gyventojų širdyse.
Beveik visos sodybos sutvarkytos, išgražintos. Tvarkydami
savo sodybas, žmonės stengiasi
neatsilikti vieni nuo kitų. Tarp
dvidešimties miestelio gatvių neatsilieka ir manoji – Liepų gatvė,
ne kartą kentėjusi nuo įvairiausių
projektų ir rekonstrukcijų. Ji visai
trumpa – joje tik 14-ka sodybų su
savo gyvenimais ir istorijomis. Iš
jų trys jau parduodamos. Pastoviai gyvena tik 15-ka gyventojų,
kurie labai darbštūs ir kūrybingi.
Gatvę puošia išskirtinė Emilijos
ir Vikanto Brazinskų sodyba,
ne kartą už gerą skonį ir kūrybiškumą apdovanota seniūnijos
padėkomis ir suvenyrais. Tai
bendro darbo su vaikų Rasos ir
Rimanto šeimomis, gyvenančiomis Alytuje, rezultatas. Išskirtinė
ir Vito Kisieliaus, sugrįžusio iš
Kauno į gimtus kraštus, sodyba,
sutvarkyta su šviesios atminties
žmona. Ją iš kitų išskiria nuolat
plevėsuojanti vėliava, iš gėlių
žiedų išrašyti Gedimino stulpai, kieme burkuoja treniruoti
balandžiai. Originalios Ramutės
ir Ernesto Stasiukynų, Marytės
Baliukienės, Vilmos Pajaurytės,
Anelės Griškevičienės, dailininko Alvydo Balevičiaus su žmona
sodybos.

Dabar ši gatvė tyli, negirdėti
mažų vaikų klegesio, nes gyvena
vaikus jau užauginę tėvai, daug
šeimų jau patyrę netektį. Tačiau
tėvus dažnai lanko vaikai su
anūkais ar net proanūkiais. Tada
gyvenimas atgyja. Visi gyventojai draugiški, dalijasi žiniomis,
patarimais, derliumi. Yra ir skubi
pagalba netikėtai susirgus – tai
medikės Vilmutė ir Ramutė.
Mano mokykliniais metais
mūsų gatvė, tada besivadinusi
Lapšiaus, buvo labai gyvybinga.
Čia gyveno dar darbingi žmonės, vaikus suartindavo žaidimai
– kvadratas, slėpynės, čiuožykla,
rogutės. Pas nuolatinius gyventojus apsigyveno nemažai specialistų, pradėjusių savo pedagogų
kelią Seirijų mokykloje – Antanas
Rimša, Ramutė Rudzikaitė, Aldona Urbonaitė, Ina Ignatavičienė
su šeima, direktorius Petras Labanauskas ir kt. Mūsų namuose
septynerius metus gyveno jauna
mokytojų Ramutės ir Mindaugo
Unguraičių šeima. Tad iš arčiau
teko pažinti šį plataus akiračio
ir didelės erudicijos mokytoją
(1953–1955 m. vadovavo mokyklai), palikusį ryškų pėdsaką
miestelio istorijoje.
Metai nenumaldomai bėga, nusinešdami ten gyvenusių žmonių
gyvenimus, vaikystės draugus, jų
likimus. Tačiau gerai, kad „yra
vieta, kur slapta susirenka mūsų
praėjusios dienos. Ta vieta – tai
mūsų atmintis“, – rašė airių poetas ir mokslininkas O. Danohue nuostabioje knygoje „Anam
Čara“ („Sielos draugas“).
Seirijai mums neeilinė vieta.
Čia prabėgo mūsų jaunystė, čia
likę ir tėvų namai, apgaubti sentimentais ir prisiminimais apie
mūsų tėvus, jų darbus, mielus kaimynus, klasės draugus. Pastarieji
ir šiandien mielai susiburia mūsų
pastogėje.
Džiaugiamės, kad čia gyvena
žmonės, neatpažįstamai pakeitę
miestelio veidą, įrodę, kad tik dideliu darbu galima pasiekti gerų
rezultatų ir sukurti grožį.

•
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Žemėlapyje nelieka Krosnos mokyklos.

Kas kaltas: abejingumas, nesikalbėjimas ar valdžios lyderystės stoka?
»Atkelta iš 1 psl.

moksleivių tėvus, miestelio bendruomenę, tarybos narius. Kai
kurių politikų nuomone, viena
iš svarbiausių šios situacijos
priežasčių – švietimo strategijos
nebuvimas ir rajono vadovų lyderystės trūkumas.
Pirmadienį Krosnoje apsilankę
Lazdijų M. Gustaičio gimnazijos vadovai susitiko su Krosnos
mokyklos moksleivių tėvais ir
pranešė žinią, jog mokykla dėl
per mažo vaikų skaičiaus ateinančiais mokslo metais neveiks,
jos auklėtiniams teks pasirinkti
kitas ugdymo įstaigas.

Pinigus išveš į Alytaus
rajoną
Raimundas Šubonis, Krosnos
gyventojas, dviejų mokyklinukių tėvas, teigė, jog ši naujiena
trenkusi kaip perkūnas iš giedro
dangaus. „Mūsų vaikų likimas
niekam nerūpi, Lazdijų valdžioje
palaida bala. Visiška nesąmonė,
kad apie mokyklos uždarymą
pranešama prieš keletą dienų.
Žmonės pasimetę, nežino ką daryti, tai labai bloga praktika“,
– sakė R. Šubonis.
Jis teigė, jog teko skubiai apsispręsti, kur mokysis jų dukros, ir
šeima nusprendė jas leisti mokytis į Simną, nes iki ten tik 9 kilometrai, geras kelias, o į Lazdijus
labai nesaugus kelias.
„Jei Lazdijams nereikia vaikų,
tai mes atiduodam vaikus Alytaus rajonui. Reikėjo važiuoti į
Lazdijus, ieškoti darželių ar mokyklų, kur tuos vaikus priimtų.
O Simne viskas paprasta – nuvažiavom, parašėm prašymus. Ir
viskas. „Ateikit pas mus rugsėjo
1 dieną.“ Aprodė klases, supažindino su mokykla. Nuo namų
autobusas paima, po pamokų
parveža ir paleidžia“, – sakė
dviejų mokyklinukių tėtis.
Jo nuomone, apie situaciją
dėl Krosnos mokyklos su vaikų
tėvais rajono valdžia turėjo kalbėtis daug anksčiau, bent likus
mėnesiui iki rugsėjo. Turėjo patarti, padėti apsispręsti.
„Skambinau į mokyklą vasaros viduryje, norėjau pasitarti,
bet man pasakė, kad visi atostogauja, o su mumis jie susisieks,
Tai susisiekė praėjusį pirmadienį. Jiems viskas dzin. Bardakas,
taip galiu pasakyti. Dabar sako:
„Kur norite, ten ir leiskite tuos
vaikus.“ Niekas nekovoja už
vaikų išsaugojimą Lazdijuose.
Jei jiems nereikia pinigų, tai mokinio krepšelis kartu su vaiku
iškeliauja į Alytaus rajoną“, –
sakė R. Šubonis.

Raimundas gailisi, kad Krosnos miestelyje nelieka mokyklos,
nes jis pats, jo seserys ir broliai
yra baigę Krosnos mokyklą.
„Esu sukūręs FB grupę, į kurią
susijungė per 500 šią mokyklą
baigusių auklėtinių. Tikėjau, kad
ir mano mergaitės mokysis toje
pačioje mokykloje. Deja. Gal nelegalams perduos tą mokyklą?“,
– ironizavo Raimundas.

Sutriks dienos centro
veikla
Dėl uždarytos mokyklos ir į kitas mokyklas perkeltų Krosnos
vaikų gali sutrikti daug metų
veikusio vaikų dienos centro
veikla.
Šio centro socialinė darbuotoja Judita Pavasarienė įsitikinusi,
jog Krosnos mokyklos uždarymas turės neigiamų pasekmių
šiam centrui.
„Mokykla žinojo, kad išeina
šeši ar septyni vaikai, tai reikėjo
ieškoti išeities. Jei buvo anksčiau
aišku, kad nelieka vaikų, tai kam
paskutinėmis dienomis daryti
tokį šoką. Vaikai iš mokyklų,
esančių kitose vietovėse, grįš po
pietų, apie 15–16 val., o centras
dirba iki 16 val. Žinoma, galima
tą laiką pakoreguoti, prailginti
iki 17 val. Bet ateina žiema,
penktą valandą jau bus tamsu, o
centrą lanko vaikai ne tik iš pačios Krosnos, bet ir iš aplinkinių
kaimų, tai kaip jiems sutemus
sugrįžti į namus? Mūsų centro
veikla nebetenka prasmės“, –
svarstė J. Pavasarienė.
Ji turi vilties, kad jaunesnius
vaikus parveš iš mokyklų ir apie
antrą valandą, tai keletas vaikų
gal ir galės lankyti, bet vyresniųjų klasių vaikai tai tikrai po
pamokų sugrįš vėliau.
Centras veikia beveik dešimtmetį. Kai dirbo Krosnos mokykla, tai centras buvo labai
mėgstamas ir lankomas. Tie,
kas nelikdavo pailgintos dienos
grupėje, iškart po pamokų ateidavo į centrą.
„Mes ruošdavome su jais pamokas, mokytoja Kairienė jiems
padėdavo. Pas mus ateidavo silpniau besimokantys vaikai ir tie,
kurių tėvai dirba. Mes juos ir pavalgydindavome. Dabar mūsų
veikla bus paralyžiuota. Jei būtų
vasara, tai darbo laiką būtų galima
ilginti, bet rudenį ir žiemą tai yra
neįmanoma, nes anksti sutemsta.
Neišneša galva, kaip čia daryti, kad vaikams būtų gerai. Tie
vaikai, kurie lanko centrą, labai
dėl to pergyvena, jie klausia, kas
jiems padės pamokas paruošti“,
– kalbėjo J. Pavasarienė.

Bendruomenės vadovė
atsitvėrė tylos siena
Per moksleivių tėvų ir Krosnos
bendruomenės susitikimą su gimnazijos vadovais jiems daug priekaištų išsakė Krosnos miestelio
bendruomenės pirmininkė Audra
Kimbirauskienė, kurios atžala irgi
lankė Krosnos mokyklą. Tačiau
pokalbyje su „Dzūkų žiniomis“
moteris atsitvėrė tylos siena.
Kai A. Kimbirauskienės paklausėme, kodėl, jos nuomone,
taip atsitiko, kad miestelis neteko
mokyklos, pirmininkė teigė, jog
jai komentuoti nefaina, nes ji dirba savivaldybėje.
„Nežinau, kodėl taip atsitiko,
jūs samprotaukite, kaip norite,
aš nenoriu komentuoti“, – sakė
pirmininkė.
Mokykla nebus uždaroma,
bet neveiks?
Norėdami sužinoti rajono valdžios poziciją dėl Krosnos mokyklos uždarymo aplinkybių ir
galimų pasekmių, pateikėme keletą klausimų Švietimo, kultūros
ir sporto skyriaus vedėjui Daliui
Mockevičiui.
– Kada buvo priimtas sprendimas uždaryti gimnazijos Krosnos
filialą? Kiek trūksta mokinių,
kad mokykla galėtų tęsti savo
veiklą? Ar jau yra tarybos sprendimas dėl šios mokyklos uždarymo?
– Sprendimo uždaryti Lazdijų
Motiejaus Gustaičio gimnazijos
Krosnos pagrindinio ugdymo
skyrių nėra ir šiuo metu toks
sprendimas nėra svarstomas. Noriu priminti, kad Lazdijų rajono
savivaldybės taryba 2021 m. balandžio 30 d. priėmė sprendimą,
kuriuo buvo patvirtintas Lazdijų
rajono savivaldybės bendrojo
ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrasis
planas, kuriame numatyta Krosnos pagrindinio ugdymo skyriaus
veikla. Norint uždaryti, reorganizuoti ar daryti kitus mokyklų
tinklo pokyčius, reikėtų keisti
jau minėtą savivaldybės tarybos
sprendimą. Artimiausiu metu to
daryti neplanuojama.
– Koks šios mokyklos mokinių
likimas? Kur jie mokysis?
– Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus mokinys turi
teisę pasirinkti bet kurią teisėtai
veikiančią ir tinkamas ugdymo
sąlygas užtikrinančią ugdymo
įstaigą, jei joje yra laisvų vietų.
Patys mokiniai su savo tėvais laisva valia pasirenka, kurią ugdymo
įstaigą jiems lankyti. Turimais

duomenimis, dauguma mokinių
ketina mokytis arčiausiai Krosnos
esančioje mokykloje. Jei bus poreikis lankyti neformaliojo švietimo užsiėmimus ar lankyti vaikų
dienos centrą, tam sąlygos turės
būti užtikrintos.
– Kodėl taip vėlai apie mokyklos uždarymą buvo pranešta
mokyklos bendruomenei?
– Kaip jau minėjau, mokykla
nėra uždaroma. 2021 m. gegužės
28 d. Lazdijų rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi teisės
aktais, patvirtino mokyklų 2021–
2022 mokslo metų preliminarius
klasių komplektus ir mokinių
skaičius tose klasėse. Minėtu
sprendimu Lazdijų Motiejaus
Gustaičio gimnazijos Krosnos pagrindinio ugdymo skyriuje buvo
patvirtinti 6 klasių komplektai su
47 mokiniais. Kaip numato teisės
aktai, šis tarybos sprendimas, atsižvelgiant į faktinius duomenis,
tikslinamas prasidedant naujiems
mokslo metams. Deja, paaiškėjo,
kad per vasaros laikotarpį Krosnos mokykloje mokinių skaičius
sumažėjo iki 35 mokinių ir susidaro tik du pilni klasių komplektai
– vienas jungtinis pradinių klasių
komplektas ir vienas pagrindinio
ugdymo. Kitiems klasių komplektams suformuoti nepakanka
mokinių. Iki paskutinio momento,
t. y. iki sprendimo projekto dėl
klasių komplektų patikslinimo
parengimo, buvo tikimasi, kad
mokyklai pavyks surinkti pakankamą skaičių mokinių. Deja,

dalies tėvų apsisprendimas leisti vaikus į kitas mokyklas buvo
tvirtas ir nepasikeitė net po tam
tikrų įkalbinėjimų, o mokyklos
bendruomenei ši situacija buvo
žinoma jau gerokai anksčiau.
– Kodėl iki šiol apie mokyklos
uždarymą neinformuotas ūkinis
mokyklos personalas?
– Mokykla nėra uždaroma, o
priėmus atitinkamus sprendimus
dėl klasių komplektų, jei keisis
aplinkybės ar darbo sąlygos,
darbuotojai, be abejo, bus informuojami. Beje, primenu ir užtikrinu, kad ikimokyklinio ugdymo
skyrius, kuriame vyksta ir priešmokyklinis ugdymas, Krosnoje
išlieka, kaip ir buvo planuota.
– Kur dirbs šios mokyklos pedagogai?
– Kiek man yra žinoma, didesnė dalis pedagogų turi darbus arba
pradės dirbti nuo rugsėjo mėn.
Lazdijų Motiejaus Gustaičio
gimnazijoje ar kitose mokyklose.
Daliai pedagogų buvo siūloma
užimti pedagogo pareigas kitose
mokyklose ar tos pačios Lazdijų
Motiejaus Gustaičio gimnazijos
skyriuose, tačiau kai kurie šių
pasiūlymų atsisakė.
– Koks bus mokyklos pastato
likimas?
– Sprendimus dėl mokyklos
pastato priims Lazdijų rajono
savivaldybės taryba. Kol kas šis
klausimas nėra svarstomas.
„Dzūkų žinių“ informacija

•

Pritrūko lyderystės
Gintautas Salatka, savivaldybės tarybos narys,
Švietimo, kultūros, turizmo ir sporto komiteto narys:
„Šios mokyklos griūtis prasidėjo nuo to, kai ji neteko savarankiškumo ir tapo gimnazijos filialu. Vadovai neteko įgaliojimų siekti, kad
mokykloje būtų gerinama ugdymo kokybė, kad būtų pritraukiama
kuo daugiau gerų pedagogų. Šiuo metu vyksta konkurencija tarp
rajonų dėl moksleivių. Čia būtina gera strategija ir lyderystė, kad,
taikant įvairius būdus, būtų sukuriama patraukli ugdymo įstaiga
ir į mokyklą būtų pritraukiami kitų rajonų vaikai. Savarankiška
mokykla galėtų pasikviesti aukštos kvalifikacijos pedagogų, kurie
savo gera reputacija ir puikiais moksleivių rezultatais pritrauktų
į mokyklą vaikus net iš kitų rajonų. Savu laiku Krosnos mokyklą
lankė vaikai ne tik iš Lazdijų, bet ir iš Alytaus rajono. Dabar, kai
prasidėjo mokyklos griūtis, į Alytaus rajoną sugrįžo ne tik alytiškiai, bet nukeliavo ir dalis Krosnos vaikų. Jei rajono valdžia būtų
ėmusis lyderio vaidmens, buvo galima išlaikyti tuos vaikus ir dar
pritraukti papildomai mokinių, tuomet situacija būtų kita. Kodėl
Aštriosios Kirsnos mokykla sugebėjo pritraukti vaikų iš Kalvarijos savivaldybės, o Kapčiamiestis išnaudojo vietinius resursus
ir išsaugojo mokyklas? Rajono valdžiai reikėjo daugiau dirbti su
Krosnos bendruomene, gal rezultatas būtų buvęs visai kitas.“

KNYGY
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Respublikinis Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos
(POLA) renginys: suvažiavo iš visos Lietuvos lyg į giminės balių
Dineta Babarskienė
Pagalbos onkologiniams
ligoniams asociacijos
(POLA) direktorę Neringą
Čiakienę pakalbinau pirmadienį, tik ką sugrįžusią iš
Lazdijų, iš kasmetinio jau
tradicija tapusio Pagalbos
onkologiniams ligoniams
asociacijos (POLA) narių
bei aktyviausių savanorių
susitikimo-seminaro. „Tai
buvo lyg geras giminės
balius. Susirinko draugijų
vadovai, atstovai, aktyviausi savanoriai iš visos Lietuvos. POLA atstovai net iš 20
Lietuvos savivaldybių, per
70 žmonių. Ir iš Kauno, ir iš
Vilniaus, ir iš Šilutės, ir iš
Jurbarko. Ir tai jau panašu
ne į darbo susitikimą, o į
giminės suvažiavimą“, –pasidžiaugia N. Čiakienė.

Dzūkė pakvietė į savo kraštą
– į Lazdijus
Tokie „giminės suvažiavimai“ –
sąskrydžiai keliauja po Lietuvą.
Vyksta vis kitame Lietuvos kampelyje. „Praeitais metais buvome
Zarasų rajone, dar prieš metus –
Prienuose, esame buvę ir Druskininkuose, ir Klaipėdos krašte“,
– vardija pašnekovė.
„Stengiamės kasmetinius suvažiavimus daryti vis kitame Lietuvos regione. Šiemet Onkologinės
savigalbos Lazdijuose vadovė
Dalė Pupininkaitė pakvietė į Lazdijų kraštą“, – pasakoja ji.
Kitais metais jau nutarė susitikti
Vilkaviškio rajone, dar vėliau –
Šilutėje. „Jau turime planų į priekį
ir tikime, kad viskas vyks pagal
planą. Tai puiki galimybė pamatyti
Lietuvą“, – sako N. Čiakienė.
Dviejų parų dienotvarkė:
„non-stop“
„Susitikome šeštadienį ryte, išsiskirstėme sekmadienį į vakarą,
bet klausimų dar liko labai daug .
Susitikimas vyko dvi paras, dienotvarkė „non-stop““, – patikina
Neringa.
„Pasidalijome šių dienų aktualijomis, labai daug dėmesio
skyrėme sveikatos sektoriaus
aktualijoms, projektams aptarti,
pasidalijome kasdieniais rūpes-

čiais. Kiekvieną kartą pasirenkame vis kitą temą kvalifikacijos
tobulinimui, apsitarimui, žinių ir
įgūdžių pagilinimui“, –pasakoja
N. Čiakienė. Pasidžiaugia, kad
vis tik darbą pavyko suderinti su
pramogomis, tai nors nuovargio ir
būta, bet jis tik teigiamas ir labai
pozityvus.
„Apie paslaugas, kurias gali
gauti onkologiniai ligoniai regionuose, kalbėjo Joniškio ligoninės
vyr. gydytojo pavaduotojas medicinai Martynas Gedminas. Kokia
pagalba galima bendradarbiaujant
su vietos gydymo įstaigomis, ką
pacientas gali gauti regione, kur
vėliau gauti pagalbą esant COVID-19, jo delta atmainai ir, žinoma, apie skiepus klausimų buvo
nemažai”, –pasakoja pašnekovė.
Šio susitikimo metu, anot direktorės, buvo skirtas didžiulis
dėmesys, kaip padėti naujai savo
diagnozę sužinojusiam, išgirdusiam žmogui. „Kaip jį pagauti?
Pastebime, kad POLA kortelės
turėtojai būna ne šviežiai išgirdę
apie savo ligą, bet jau ir dvejus, ir
trejus metus besigydantys. Mūsų
noras pagauti žmogų kuo ankstyvesniame etape, kad jis turėtų daugiau galimybių įveikti ligos kelią.
Kaip jam padėti nepakenkiant. Šį
savaitgalį daug kalbėjome apie
sveikatos problemas regionuose,
apie projekto ,,Pacientas pacientui“ idėją ir iššūkius“, – pasakoja
ji. Anot jos, klausimų ratas yra
ne mažėjantis, kiekvieni metai atskleidžia vis naujų iššūkių. „Šie,
pandeminiai, metai pateikė savų
iššūkių, atvėrė naujų situacijų, kai
žmonėms fiziškai sunku patekti
pas gydytojus, tad nenuostabu, kad
yra daug nerimo, nusivylimo. Todėl pasidalijome praktiniais patarimais, kaip bendruomenių nariai
galėtų padėti susiorientuoti, kur
kreiptis pagalbos“, – sako ji.
„Dėmesys ir rūpestis, noras
padėti žmogui, susidūrusiam su
nekasdieniu iššūkiu – su onkologine diagnoze, o ir atjautos, supratingumo parodymas, pasidalijimas
rūpesčiais, bendradarbiavimas,
bendruomenių vadovų ryšys su
vietos valdžios atstovais yra labai
svarbu. Ir svarbu, kad tai būtų ne
formalumas, bet realiai vykstantis
procesas“, – sako POLA direktorė

Neringa Čiakienė.

Kviečiame tapti POLA
bendruomenės nariais:
kartu lengviau
Iki atėjimo draugijon – irgi tam
tikras kelias? „Taip, kol žmogus
įsilieja į šį ratą, irgi reikia nueiti
tam tikrą kelią. Tikrai taip. Tiek
pačiam sergančiam, tiek jo artimiesiems“, – patvirtina pašnekovė.
„Jau vien įtarus, kad sergi šia
liga, žemė ima slysti iš po kojų.
Dalis netgi jausdami tam tikrus
simptomus, vengia apsilankyti
pas gydytoją. Kas bus – jeigu vėžys? Atidėlioja vizitą“, – kalba
ji. Pabrėžia, kad POLA skatina
nebijoti, pajutus nedelsti, sužinoti
ir pradėti gydytis. „Sužinojus diagnozę, vėlgi dažnam atrodo, jog
tai mirties nuosprendis, įsijungia
laikrodis. Žmogus pereina ir gedėjimo, ir susitaikymo stadijas. Ir
čia vėl didelis draugijų vaidmuo,
nors, kaip jūs sakote, kol žmogus
ateina pas mus, užtrunka laiko,
bet mes turime POLA kortelę,
kviečiame tapti POLA bendruomenės nariais. Dažnai, kai žmonės
pradeda lankytis onkologiniuose centruose, susitinka su POLA
kortelės ambasadoriais, kurie išduoda šias korteles. Prisijunkite
ir nesijauskite vieni, ateikite. O
atėjus, jau įsijungia pagalbos ratas. Su kortele žmogus gauna visą
informaciją, kokią pagalbą jis gali
gauti. Būtent psichologinė parama,
pagalba, nemokamos konsultacijos yra viena iš jų. Tokią pagalbą
ir patiems nariams, ir šeimos nariams teikiame nemokamai. Tiesa
yra ta, kad žmonės, ypač vyresnio
amžiaus, vengia tokios pagalbos.
Tiesiai sako, kad „jei aš sergu,
tai nereiškia, kad dar ir durnas“.
Sakosi, jog stiprus, nereikia psichologo, bet, besikalbant valandą
ir daugiau, matome, kad žmogui
tikrai sunku. Tad mūsų savanoriai
paskatina, padrąsina, kad kaip su
juo kalbasi, taip ir su psichologu
pasikalbėtų, išsakytų savo nerimą, rūpesčius. Matome, kad tokia
pagalba kasmet naudojasi vis daugiau žmonių“, – kalba ji.
„Kortelės turėtojams teikiame ir
teisines konsultacijas. Kai žmogus
suserga, jam iškyla klausimas, o

„Buvo ir staigmenų: žiūrėjome šiltą spektaklį, kuriame ir Dalytė vaidino. Tiek daug emocijų užplūdo. Labai jautru“,
— prisipažino Neringa.

„Dėmesys ir rūpestis, noras padėti žmogui, susidūrusiam su nekasdieniu
iššūkiu — su onkologine diagnoze, o ir atjautos, supratingumo parodymas,
pasidalijimas rūpesčiais, bendradarbiavimas, bendruomenių vadovų ryšys
su vietos valdžios atstovais yra labai svarbu. Ir svarbu, kad tai būtų ne
formalumas, bet realiai vykstantis procesas“, — sako POLA direktorė
Neringa Čiakienė.
kaip su nedarbingumu, ar darbdaviui sakyti ar nesakyti, ar neatleis
iš darbo, kokią finansinę paramą
gali gauti, kur kreiptis. Visus šiuos
klausimus padedame išsinarplioti.
Tam dirba kvalifikuota teisininkų
komanda. Žmonės paprastai gauna atsakymus per dvi, tris dienas
individuliai telefonu, pasižiūrėjus
į konkrečią situaciją. Žmogui ta
konsultacija visiškai nekainuoja“,
– pasakoja pašnekovė.
„Kai suserga, žmonės pradeda
keisti gyvenimą. Bando daryti
tai, ką gali. Netgi valgyti kitokį
maistą nei lig šiol. Vieni tampa
vegetarais, kiti atvirkščiai – valgo
tik mėsą. Čia vėlgi labai svarbu
sau nepakenkti. Todėl siūlome
dietologo konsultacijas, mat kas
tinka vienu atveju, kitu gali visai
netikti. Chemoterapijos laikotarpiu reikia paskatinti valgyti, kad
kūno masė nekristų, žmogus turėtų
jėgų kovoti su liga ir ją įveikti“,
– pastebi ji.
„Viena iš užduočių visų mūsų,
kad žmogus, išgirdęs diagnozę,
nesijaustų vienišas. Vienam kovoti sunkiau. Žmonės tikina, jog,
būdami POLA bendruomenės nariais, nesijaučia vieniši“, – teigia
pašnekovė. Sako, jog dabar toks
metas, kai daugelis artimųjų išvykę užsienin, o onkologinės ligos
daugumoje yra vyresnių žmonių
liga, tad POLA darbas yra dar
svarbesnis, reikalingesnis. „Žmonės pasijaučia vieni prieš tokį didelį iššūkį, didelį kalną. Daugeliui
labai padeda vien žinojimas, kad
jais kažkas rūpinasi, jie ne vieni“,
– tikina Neringa.

Ne ašarų pagalvė, o
pozityvumo pliūpsnis
„Buvo ir staigmenų: žiūrėjome
šiltą spektaklį, kuriame ir Dalytė
vaidino. Tiek daug emocijų užplūdo. Labai jautru“, – prisipažino
Neringa.
Lazdijų kultūros centro direktoriaus pavaduotojos Ingridos
Malinauskienės režisuoto spektaklio ,,Gyventi negalima mirti!“,
pastatyto pagal Birutės Kapus-

tinskaitės pjesę ,,Terapijos“ – apie
moteris, besigydančias onkologines ligas chemoterapijos palatoje,
su skirtingomis patirtimis keliaujančias „per ligą“ – premjera jau
įvyko būtent šiame renginyje.
Išdavė paslaptį, jog girdėjo, kad
jau tuoj jį galės pamatyti ir visi
norintys Lazdijų krašto žmonės. „Ir verkėme, ir juokėmės”,
– prisipažino viešnia, Pagalbos
onkologiniams ligoniams asociacijos (POLA) direktorė Neringa
Čiakienė. Neslepia, jog tiesa yra
tokia, kad sergantys onkologine
liga gyvenimu džiaugiasi labiau,
pozityvumo turi daug daugiau nei
sveikieji. „Kas nesusidūrę, mano,
kad čia tai jau bus ašarų pagalvė, o pabendravę su sergančiais
žmonėmis prisipažįsta, jog tiek
pozityvumo nėra matę niekur kitur“, – tikina ji.
„Žmonės, įveikę ligą, tie, kuriems liga vėl sugrįžo, turi labai
daug vidinės stiprybės savyje. Bet
čia labai priklauso ir nuo asmeninių savybių. Didelį vaidmenį
vaidina bendrystė, palaikančiųjų
ratas. Lazdijuose visas aktyvas:
šalia Dalytės ir Kęstutis, ir Aldutė, ir Marytė. Jie vienas kitam
padeda neišsikvėpti, neperdegti, ir
tie gerieji pavyzdžiai vėl iš naujo
uždega savanorystės laužą. Dievas dovanojo antrą šansą gyventi,
tad turiu padėti, grąžinti tą grąžą
kitiems, tas irgi labai motyvuoja.
Kai žmonės suvažiuoja iš visos
Lietuvos ir pasidalija gerosios
patirties pavyzdžiais, tai taip pat
uždega naujiems darbams. Jei
vienas paprašė pagalbos vietos
valdžios, tai ir aš galiu nueiti
savo rajone ir paprašyti, jei jis
subūrė tokį būrį, ir man reikėtų
pabandyti. Taip žmonės užsidega
naujiems darbams, tai kaip laužas,
kurį reikia vis kurstyti. Žinoma,
reikia tiek kuro, tiek pastangų tą
laužą pakurstyti, kai pavyksta
labai džiaugiamės, ir liūdime,
kai nepavyksta“, – šypsodamasi sako Pagalbos onkologiniams
ligoniams asociacijos (POLA)
direktorė Neringa Čiakienė.

•

9

Nr. 35 / 2021 09 02 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt Dzūkų žinios

Dzūkai sugalvojo neeilinę pramogą: atvykti kviečia visus norinčius
joja su muselinėmis meškerėmis,
nueina apie 50 km pėsčiomis, tad
neštis tokį hamaką daug patogiau
nei palapinę, o ir ant upės kranto
patogiau pasikabinti hamaką“, –
pasakoja vyras.
Sutuoktiniai pabandė šią idėją
pasiskolinti ir pritaikyti poilsiautojams.

„Idėja pakabinti hamakus kilo mano žmonai, ji tai pamatė internete. Skandinavijos šalyse tokie hamakai labai
populiarūs tarp medžiotojų ir žvejų, nes užima nedaug vietos“, — sakė Tomas.
Lietuvoje gausu įvairių pramogų
ir netikėtų atradimų, tad nustebinti žmones nelengva. Dzūkijoje
gyvenantys Violeta ir Tomas Žižiai sugalvojo nepaprastą idėją
– pakabinti hamakus virš upelio ir
pasiūlyti šią ekstremalią nakvynę
keliautojams. Tomas sako, kad
įspūdžių kupina nakvynė ir nauji

potyriai garantuoti.
Vyras neslepia, kad baidarių
nuoma bei nakvynės hamakuose nėra pagrindinis sutuoktinių
pragyvenimo šaltinis: „Manau,
kad dar negalėtume pragyventi
vien iš šios veiklos, tad abu turime ir kitus darbus. Mes siūlome
plaukti Nemunu, o žmonės labiau

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

linkę rinktis mažesnes upes: Ūlą,
Verknę. Mums ši veikla kaip laisvalaikis, atsipalaidavimas.“
Pora gyvena netoli miško, Nemuno, tad nusprendė, kad reikėtų išnaudoti tokią galimybę ir ką
nors pasiūlyti žmonėms.

Idėjos kilmė
„Idėja pakabinti hamakus kilo
mano žmonai, ji tai pamatė internete. Skandinavijos šalyse tokie hamakai labai populiarūs tarp
medžiotojų ir žvejų, nes užima
nedaug vietos.
Pavyzdžiui, žvejai, kurie žve-

Įspūdžiai
Tiems, kurie bijo, Tomas sako,
kad bijoti tikrai nėra ko, kadangi
hamakai pakabinti nedideliame
aukštyje, tik 60 cm nuo žemės.
Pats hamakas taip pat puikiai pritvirtintas ir pritaikytas miegojimui,
o nuo miško vabzdžių apsaugo
tinklelis, tad bijoti nereikėtų.
„Žmonės tikrai domisi, bet dar
negalėčiau sakyti, kad sulaukiame didelio kiekio poilsiautojų. Šį
miegojimo būdą esame išbandę
ir patys, tad galiu pasakyti, kad
įspūdžių tikrai daug“, – sako pašnekovas.
Vyras pasakoja, kad vieną kartą, kai sutuoktiniai miegojo hamakuose, prie jų priėjo stirnos:
„Jausmas labai įdomus, nes pačių
stirnų nematėme, tik girdėjome,
kaip kažkas perbrido Medūkštėlės
upelį ir nubėgo šuoliais. Kadangi
pas mus stirnų labai daug ir jos
pripratusios prie žmogaus kvapo,
nusprendžiau, kad buvome sulaukę būtent jų vizito.“
Tomas sako, kad geriausias jausmas, kai apie ketvirtą valandą ryto
pradeda čiulbėti paukšteliai.

„Po nakties tylos paryčiais
nustebina paukščių čiulbėjimas,
būna tikrai įspūdinga“, – dalinasi
patirtimi pašnekovas.

Siūlo ir kitokias veiklas
Violeta ir Tomas siūlo ne tik nakvynę hamakuose, bet ir plaukimą baidarėmis, kubilą bei žvejybą
jų nuosavame tvenkinyje.
„Tiems, kurie mėgsta muselines meškeres, leidžiama žvejoti
mūsų tvenkinyje, kuriame prileista šapalų. Na, manau, kad žvejai
supras, apie ką kalbu“, – juokiasi
Tomas.
Nors miegojimas hamakuose
mokamas, vyras sako, kad plaukiant baidarėmis tokios nakvynės kaina tik simbolinė. Tačiau,
žinoma, galima rinktis ir vien
plaukimą baidarėmis, ir vien
stovyklavimą hamakuose.
Paklaustas, kokia jų šeimos sėkmės paslaptis, vyras atsako, kad
nežino, ar šią veiklą būtų galima
įvardyti kaip didelę sėkmę: „Man
labiausiai patinka, kad galiu pabendrauti su įvairiausiais žmonėmis, o pinigų kalno dar tikrai
neturime ir, tiesą pasakius, to ir
nesiekiame. Jeigu ko nors tikėtumėmės, reikėtų skirti daugiau
laiko, investicijų. O mums užtenka to, ką turime dabar, nes šis
užsiėmimas puikiai suderintas su
mūsų hobiu. Baidarėmis plaukioju seniai, kartais netgi vienas, tai
mano pailsėjimo būdas.“
tv3.lt

•

T

aip, ištraukti maisto atliekų konteinerį privalu, nes šiuo metu jie visi yra
numeruojami, tad vežėjai ant konteinerio užklijuoja numerį. Kita vertus,
rūšiuojant atliekas, maisto atliekų konteineris
negali būti tuščias, nes šios rūšies atliekų, kurias sudaro ne tik maisto likučiai, bet ir kavos,
arbatos tirščiai, vienkartiniai popieriniai rankšluosčiai, bulvių lupenos, vaisių žievelės ir kt., yra
visuose namuose. Tik daugelis
jas vis dar meta į mišrių atliekų konteinerius, o jie tikrinami
ir aptikus netinkamų atliekų
netuštinami. Tad kam jums
tos problemos?

Rūšiuokite!

Violeta ir Tomas siūlo ne tik nakvynę hamakuose, bet ir plaukimą baidarėmis, kubilą bei žvejybą jų nuosavame tvenkinyje.
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Eteris

Ketvirtadienis

, rugsėjo 2 d. Saulė teka 6.25, leidžiasi 20.12, dienos ilgumas
13.47. Delčia. Vardadieniai: Ingrida, Protenis, Vilgaudas, Steponas, Vilgaudė.
LRT TV
2021.09.02
6.02 Labas rytas, Lietuva.
8.55 „Įstatymas ir

17.22 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Farai.
20.30 „Moterys meluoja

tvarka“.
9.40 „Komisaras
Reksas“.
10.30 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Kitą kartą Afrikoje.
13.00 (Ne)emigrantai.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.20 „Kalnų daktaras“.
17.10 „Ponių rojus“.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Svarbi valanda.
19.30 Vartotojų kontrolė.
20.30 Panorama.
21.30 Gimę tą pačią dieną.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Tredstounas“.
23.45 „Grančesteris“.
0.30 „Po laukinę gamtą.
Euraziniai rudieji
lokiai. Karpatų
valdovai“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Vartotojų kontrolė.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Gimę tą pačią
dieną.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Klauskite daktaro.
5.00 LRT radijo žinios.
5.05 Dizaino dokumentika. Lietuviško
dizaino identitetas.
5.15 „Ponių rojus“.

geriau“.
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 „Greitojo reagavimo
būrys“.
22.45 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.48 „Greitojo reagavimo
būrys“.
0.15 „Kaulai“.
1.15 „Havajai 5.0“.
2.15 „Perėja“.
3.15 „Vieniši tėvai“.
3.45 „Kaulai“.
4.45 „Saldainiukas“.
5.40 „Gyvenimo
išdaigos“.

LNK
6.30 „Balta – meilės

spalva“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

BTV
6.15 „CSI. Majamis“.
7.15 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.35 „Teisingumo

agentai“.
9.40 „Pėdsakas“.
10.35 „Herbas ar skaičius.

Pasaulio stebuklai“.
11.35 „Naujokai“.
12.30 „CSI. Majamis“.
13.30 „Mano virtuvė

geriausia“.
14.50 „Teisingumo

agentai“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Naujokai“.
18.30 „Herbas ar skaičius.
Pasaulio stebuklai“.
19.30 „Snaiperis“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Asas“.
22.55 „Sergėtojas“.
0.45 „Mirties įšalas“.
1.45 „Snaiperis“.

reindžeris“.
10.00 „Du gyvenimai“.
11.10 „Keičiu žmoną“.
12.10 „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Uždraustas

vaisius“.
16.35 Labas vakaras,

Lietuva.
18.30 Žinios.
19.30 „Stebuklas“.
20.30 „Turtuolė varguolė“.
21.30 Žinios.
22.30 „Artimi priešai“.
0.15 „Strėlė“.
1.15 „Palaidotas“.
3.05 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
4.35 Alchemija.
5.05 RETROSPEKTYVA.
TV3
6.15 „Vėžliukai nindzės“.
6.40 „Ančiukų istorijos“.
7.05 „Madagaskaro

pingvinai“.
7.35 Gero vakaro šou.
8.35 „Meilės sūkuryje“.
9.45 „Krioklių medžio-

tojai“.
11.45 „Midsomerio
žmogžudystės“.
12.40 „Kenoloto“.
12.42 „Midsomerio
žmogžudystės“.
14.00 „Gyvenimo
išdaigos“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV Pagalba.
17.20 „Kenoloto“.

Lrytas
5.30 Nauja diena.
6.30 Deutsche Welle

pristato: Keliautojo
dienoraštis.
7.00 „Netikėtas teisingumas“.
8.00 „Žiedas su rubinu“.
9.00 „Triguba apsauga“.
10.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
11.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 2021.
12.30 4 kampai.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Pėdsakas“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Kryptys LT.
17.00 „Netikėtas teisingumas“.
18.00 Reporteris.
18.25 Rubrika „Europa –
tai aš“.
18.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
19.30 Mūsų gyvūnai.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 Reporteris.
22.55 Rubrika „Europa –
tai aš“.
23.00 Nauja diena.
0.00 „Netikėtas teisingumas“.
1.00 „Pėdsakas“.

2.00 „Daktarė Koval-

čiuk“.
2.50 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.40 „Netikėtas teisingumas“.
4.25 Kaimo akademija.
4.50 „Reali mistika“.
LRT+
6.05 Kitą kartą Afrikoje.
7.00 „Leksė ir Lotė – šau-

niosios detektyvės
dvynukės“.
7.25 „Drakoniukas
Kokosas“.
7.40 „44 katės“.
7.55 „Ieškok manęs
Paryžiuje“.
8.25 Kultūringai su
Nomeda.
9.25 Labas rytas, Lietuva.
11.50 Trembita.
12.20 Gyvenk kaip galima
švariau.
12.50 Mūsų miesteliai.
Kartena.
14.45 „Kylanti Afrika“.
15.35 „Dainų dainelės“
akimirkos.
15.50 „Drakoniukas
Kokosas“.
16.00 „44 katės“.
16.15 „Leksė ir Lotė – šauniosios detektyvės
dvynukės“.
16.40 „Kaip atsiranda
daiktai“.
17.10 Tokijo paralimpinės
žaidynės 2020.
Devintoji diena.
18.15 „Čikagos policija“.
19.00 Atranka į 2022
m. FIFA pasaulio
futbolo čempionatą.
19.30 Premjera.
„Leonardas da
Vincis. Universalus
žmogus“.
20.30 Panorama.
21.30 Pasaulio futbolo
čempionato
atrankos rungtynės.
Lietuva–Šiaurės
Airija.
23.45 „Kelionių atvirukai.
Naujoji Zelandija.
Nefrito akmuo“.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Vilnius Mama Jazz
2018.
1.40 Duokim garo!
3.00 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
3.30 Tokijo paralimpinės
žaidynės 2020.
Lengvoji atletika.
Disko metimo
finale gali dalyvauti
D. Dundzys.
TV1
6.20 „Rozenheimo

policija“.
7.20 „Šeimyninės

melodramos“.
8.20 „Dvi širdys“.
10.20 „Akloji“.
11.25 „Pakvaišusi porelė“.
12.30 „Alpių gelbėtojai“.
13.35 „Stebuklas“.
14.35 „Marija Vern“.
15.45 „Pragaro virtuvė“.
16.45 „Šeimyninės

melodramos“.
17.45 „Akloji“.

18.50 „Alpių gelbėtojai“.
19.50 „Marija Vern“.
21.00 PREMJERA.

„Nusikaltimo
vieta – Hamburgas.
Medžioklė su
varovais“.
22.55 „Svajoklė“.
23.55 „Našlaitės“.
1.55 „Komisaras van
der Valkas. Meilė
Amsterdame“.
TV6
6.30 „CSI. Niujorkas“.
7.15 „Kobra 11“.
8.10 „Univeras“.
8.50 Aš – ralistas.
9.20 „Gerasis daktaras“.
10.25 „Simpsonai“.
11.25 „Goldbergai“.
12.25 „Naujakuriai“.
12.55 „Saša ir Tania“.
13.55 Kulinarijos meistras.
14.55 „Kobra 11“.
15.55 „CSI. Niujorkas“.
16.55 „Univeras“.
18.00 „Gerasis daktaras“.
19.00 „Goldbergai“.
20.00 Nuogi ir įbauginti.
21.00 „Bėgantis labirintu“.
23.15 „Gelbėtojai“.
0.15 „Naša Raša“.
1.45 „Univeras. Naujas

bendrikas“.
3.15 „Fizrukas“.
Delfi
6.00 Yugo broliai: blo-

giausiu pasaulyje
automobiliu per
Balkanus.
6.30 Išlikę.
7.00 nežVAIRUOK.
7.30 Lietuviškos atostogos.
8.00 Ugnikalnių takais.
8.30 Orijaus kelionės.
9.00 Delfi rytas.
10.00 Yugo broliai: blogiausiu pasaulyje
automobiliu per
Balkanus.
10.30 Keturios sienos.
11.00 13 731 km dviračiu
aplink Skandinaviją.
12.00 Delfi rytas.
13.00 Ugnikalnių takais.
13.30 Orijaus kelionės.
14.00 2800 km Dunojumi
baidare su A. Valujavičiumi.
15.00 Žinios.
15.30 Dienos tema.
16.00 Žinios.
16.35 Dienos interviu.
17.00 Žinios.
17.30 Dienos tema.
18.00 Žinios.
18.30 Dienos interviu.
19.00 Žinios.
19.15 Faktai ir nuomonės
su A. Peredniu.
20.00 Šiandien kimba.
21.00 Ugnikalnių takais.
21.30 Spausk gazą.
22.00 Automobilis už 0
eur.
23.00 Yugo broliai: blogiausiu pasaulyje
automobiliu per
Balkanus.
23.30 2800 km Dunojumi
baidare su A. Valujavičiumi.
0.30 Delfi diena.
5.30 Retro automobilių
dirbtuvės.
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Penktadienis
, rugsėjo 3 d. Saulė teka 6.27, leidžiasi 20.10, dienos ilgumas 13.43.
Delčia. Vardadieniai: Berta, Bronislovas, Bronislova, Grigalius, Sirtautas, Mirga, Bronislava.

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

LRT TV
2021.09.03
6.02 Labas rytas,

LRT TV
2021.09.04
6.02 Vartotojų kontrolė.
7.00 Svajoja vaikai.
7.30 Premjera. „Sunė

Lietuva.
8.55 „Įstatymas ir
tvarka“.
9.40 „Komisaras
Reksas“.
10.30 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Stilius.
13.00 Gyventi kaime
gera.
13.30 Keliai. Mašinos.
Žmonės.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.20 „Kalnų daktaras“.
17.10 „Ponių rojus“.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Svarbi valanda.
19.30 Beatos virtuvė.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Auksinis protas.
22.55 Premjera. „Greiti ir
įsiutę 8“.
1.10 Premjera. „Ingrid
keliauja į vakarus“.
2.45 „Kelionių atvirukai.
Korezas. Coco
Chanel paslaptis“.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Mūsų gyvūnai.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Išpažinimai.
4.30 Šventadienio
mintys.
5.00 LRT radijo žinios.
5.05 Šoka Lietuva.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.30 „Balta – meilės

spalva“.

17.22 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 „Vajana“.
21.40 „Toras. Pasaulių

pabaiga“.
22.45 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.48 „Toras. Pasaulių
pabaiga“.
0.15 „Vedybos, skyrybos
ir barsukas“.
1.50 „I. T. Neribota
prieiga“.
3.45 „Kita sesuo“.
BTV
6.15 „CSI. Majamis“.
7.15 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.35 „Teisingumo

agentai“.
9.40 „Pėdsakas“.
10.35 „Herbas ar skaičius.

Pasaulio stebuklai“.
11.35 „Naujokai“.
12.30 „CSI. Majamis“.
13.30 „Mano virtuvė

geriausia“.
14.50 „Teisingumo

agentai“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Naujokai“.
18.30 „Herbas ar skaičius.
Pasaulio stebuklai“.
19.30 „Amerikietiškos
imtynės“.
21.30 „Beatodairiški
veiksmai“.
23.25 „Asas“.
1.20 „Mirties įšalas“.
Lrytas
5.30 Nauja diena.
6.30 Deutsche Welle

pristato: Greitis.

8.00 „Volkeris, Teksaso

7.00 „Netikėtas teisin-

reindžeris“.
10.00 „Du gyvenimai“.
11.10 „Keičiu žmoną“.
12.10 „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Uždraustas
vaisius“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 „Stebuklas“.
20.30 „Turtuolė varguolė“.
21.30 „Pabėgimo planas“.
23.45 „Laukinės aistros“.
1.55 „Artimi priešai“.

gumas“.
8.00 „Žiedas su rubinu“.
9.00 „Triguba apsauga“.
10.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
11.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Pagaliau savaitgalis.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Pėdsakas“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Bušido ringas.
17.00 „Netikėtas teisingumas“.
18.00 Reporteris.
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
19.30 Nauja diena.
20.00 Reporteris.
20.20 Sportas.
20.28 Orai.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Nauja diena.
0.00 „Netikėtas teisingumas“.
1.00 „Pėdsakas“.

TV3
6.15 „Vėžliukai nindzės“.
6.40 „Ančiukų istorijos“.
7.05 „Madagaskaro

pingvinai“.
7.35 Farai.
8.35 „Meilės sūkuryje“.
9.45 „Rudenį pražydusi
meilė“.
11.45 „Midsomerio
žmogžudystės“.
12.40 „Kenoloto“.
12.42 „Midsomerio
žmogžudystės“.
14.00 „Gyvenimo
išdaigos“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
17.20 „Kenoloto“.

2.00 „Daktarė Koval-

čiuk“.
2.50 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.40 „Netikėtas teisingumas“.
4.25 Vantos lapas.
4.50 Kaimo akademija.
5.10 Mažos Mūsų
Pergalės.
5.20 „Reali mistika“.
6.00 „Žiedas su rubinu“.
LRT+
7.00 „Leksė ir Lotė –

šauniosios detektyvės dvynukės“.
7.25 „Drakoniukas
Kokosas“.
7.40 „44 katės“.
7.55 „Ieškok manęs
Paryžiuje“.
8.25 Stambiu planu.
9.25 Labas rytas,
Lietuva.
11.50 Tokijo paralimpinės
žaidynės 2020.
Lengvoji atletika.
Disko metimo
finale gali dalyvauti
D. Dundzys.
15.20 Euromaxx.
15.50 „Drakoniukas
Kokosas“.
16.00 „44 katės“.
16.40 „Kaip atsiranda
daiktai“.
17.10 Tokijo paralimpinės
žaidynės 2020.
Dešimtoji diena.
18.15 „Čikagos policija“.
19.00 Stop juosta.
Šiauliai.
19.30 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Švediška meilės
istorija“.
23.30 „Lazdynų Ragana“.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 „Aš esi tu“.
2.05 „Leonardas da
Vinčis. Universalus
žmogus“.
3.00 Panorama.
3.30 Dienos tema.
3.50 Sportas. Orai.
4.05 „Po laukinę gamtą.
Rudosios miško
skruzdėlės –
Eurazijos miškų
policininkės“.
4.35 Kultūros diena.
5.30 Mokslo sriuba.
TV1
6.20 „Rozenheimo

policija“.
7.20 „Šeimyninės

melodramos“.
8.20 „Dvi širdys“.
10.20 „Akloji“.
11.25 „Pakvaišusi

porelė“.
12.30 „Alpių gelbėtojai“.
13.35 „Stebuklas“.
14.35 „Marija Vern“.
15.45 „Pragaro virtuvė“.
16.45 „Šeimyninės

melodramos“.
17.45 „Akloji“.
18.50 „Alpių gelbėtojai“.
19.50 „Marija Vern“.
21.00 PREMJERA. „Nebylus liudijimas“.

23.15 „Nusikaltimas

šiaurėje. Kliuveris ir
Zilto karalius“.
1.10 „Nusikaltimo
vieta – Hamburgas.
Medžioklė su
varovais“.
TV6
6.30 „CSI. Niujorkas“.
7.15 „Kobra 11“.
8.10 „Univeras“.
8.50 Statybų gidas.
9.20 „Gerasis daktaras“.
10.25 „Simpsonai“.
11.25 „Goldbergai“.
12.25 „Naujakuriai“.
12.55 „Saša ir Tania“.
13.55 Kulinarijos meis-

tras.
14.55 „Kobra 11“.
15.55 „CSI. Niujorkas“.
16.55 „Univeras“.
18.00 „Gerasis daktaras“.
19.00 „Goldbergai“.
20.00 Farai.
21.00 Žinios.
21.50 Sportas.
21.55 Orai.
22.00 „Sunkūs laikai viešbutyje „El Royale“.
0.55 „Visu greičiu
pirmyn“.
2.25 „Geras, blogas ir
negyvas“.
Delfi
6.00 Yugo broliai: blo-

giausiu pasaulyje
automobiliu per
Balkanus.
6.30 Pokalbiai prie jūros.
7.00 2800 km Dunojumi
baidare su A. Valujavičiumi.
8.00 Ugnikalnių takais.
8.30 Sveiki! Su gydytoju
V. Morozovu.
9.00 Delfi rytas.
10.00 Yugo broliai: blogiausiu pasaulyje
automobiliu per
Balkanus.
10.30 Geltonas karutis.
11.00 Alfas vienas
namuose.
12.00 Delfi rytas.
13.00 Ugnikalnių takais.
13.30 Spausk gazą.
14.00 nežVAIRUOK.
14.30 Lietuviškos atostogos.
15.00 Žinios.
15.35 Dienos tema.
16.00 Žinios.
16.30 Dienos interviu.
17.00 Žinios.
17.30 Dienos tema.
18.00 Žinios.
18.30 Dienos interviu.
19.00 Žinios.
19.15 Verslo požiūris.
20.00 Orijaus kelionės.
20.30 Delfi premjera.
21.00 Ugnikalnių takais.
21.30 Jūs rimtai?
22.00 Kriminalinė zona su
D. Dargiu.
22.30 Lietuviškos atostogos.
23.00 Yugo broliai: blogiausiu pasaulyje
automobiliu per
Balkanus.
23.30 Automobilis už 0
Eur.
0.30 Delfi diena.
5.30 Delfi premjera.

– vyriausiasis
pabrolys“.
9.00 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 Pasaulio
dokumentika.
Premjera. „Pilys.
paslaptys, mįslės,
legendos. Jungtinė
Karalystė“.
13.05 Pasaulio dokumentika. Premjera.
„Dehesa. Ispaninių
lūšių miškas“.
14.00 „Hadsonas ir
Reksas“.
15.30 Žinios. Orai.
15.45 Sveikinimų koncertas.
17.30 Klauskite daktaro.
18.30 Žinios. Sportas.
Orai.
19.00 Langas į valdžią.
19.30 Stilius.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Maestro.
22.10 Premjera. „Sulaužytos gėlės“.
23.55 „Greiti ir įsiutę 8“.
2.10 „Švediška meilės
istorija“.
4.05 Premjera. Pradėk
nuo savęs.
4.30 „Hadsonas ir
Reksas“.
LNK
6.30 „Broliai meškinai.

Nuotykių ieškotojai“.
7.00 „Bunikula“.
7.30 „Neramūs ir
triukšmingi“.
8.00 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
8.30 „Tomas ir Džeris“.
9.00 „Beprotiškos
melodijos“.
9.30 „Tomas ir Džeris.
Vilis Vonka ir
šokolado fabrikas“.
11.05 „Ragai ir kanopos“.
12.50 „Spaidervikų
kronikos“.
14.40 „Misija „Pelėdos“.
16.30 „Didžiosios
motušės namai“.
18.30 Žinios.
19.30 PREMJERA.
„Monstrų viešbutis
3. Atostogos“.
21.20 „Blondinė ieško
vyro“.
23.30 „Griaustinis tropikuose“.
1.35 „Pabėgimo planas“.
TV3
6.35 „Madagaskaro

pingvinai“.
7.00 „Bakuganas. Šarvų
sąjunga“.
7.30 „Galingasis 6“.
8.00 „Madagaskaro
pingvinai“.
8.30 „Simpsonai“.
9.00 Amžius ne riba.
9.30 Sveikata.lt.
10.00 Virtuvės istorijos.
10.30 Gardu Gardu.
11.00 Penkių žvaigždučių
būstas.

11.30 Gyvenimas.
12.30 „Galingasis 6“.
12.40 „Kenoloto“.
12.42 „Galingasis 6“.
14.40 „Terneris ir Hučas“.
16.45 Ekstrasensų mūšis.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 Ekstrasensų mūšis.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 galvOK.
19.40 Eurojackpot.
19.45 galvOK.
21.30 „Džentelmenai“.
22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
22.48 „Džentelmenai“.
23.50 „Pirmoji eskadrilė“.
2.40 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
4.20 „Havajai 5.0“.
5.20 „Gyvenimo

išdaigos“.
BTV
6.00 Info komentarai su

Arnu Mazėčiu.
7.00 „Pričiupom!“.
7.30 „Negyvenamose

salose su Beru
Grilsu“.
8.30 Miško atspalviai.
9.00 Sveikatos kodas.
9.30 Sveikatos kodas,
televitrina.
10.05 „Kova už būvį“.
11.15 „Geriausi šuns
draugai“.
11.45 „Negyvenamose
salose su Beru
Grilsu“.
12.55 „Atranka. Išlieka
stipriausi“.
14.00 „Ekstrasensai tiria“.
16.10 „Gordono Ramzio
virtuvės košmarai.
Revizija“.
17.20 „Spec. būrys.
Išlieka stipriausi“.
18.25 „Tie, kurie žudo“.
19.30 Kaukės.
22.00 „Šnipas iš
U.N.C.L.E.“.
0.20 „Plėšrūnai“.
2.05 „Beatodairiški
veiksmai“.
Lrytas
7.00 „Žiedas su rubinu“.
8.00 Gyvenimas.
9.00 Bušido ringas.
9.30 Krepšinio pasaulyje

su V. Mačiuliu.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Deutsche Welle

pristato: Keliautojo
dienoraštis.
11.00 Grilio skanėstai.
11.30 Inovacijų DNR.
12.00 „Teisingumo
agentai“.
14.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Lietuvos miestai.
17.30 Vantos lapas.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Švarūs miestai.
19.00 Koncertas „Balius“.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Velnio nuotaka“.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten.

Pokalbiai.
0.00 „Teisingumo

agentai“.
2.00 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
3.35 Lietuvos miestai.
4.20 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
5.00 Gyvenimas.
5.40 Vantos lapas.
6.00 „Žiedas su rubinu“.
LRT+
6.02 Auksinis protas.

Vasara.
7.10 „Kelionių atvirukai.
Bel Ilis ir Monet“.
7.30 Keliai. Mašinos.
Žmonės.
8.00 Pusryčiai pas
kaimyną.
8.30 Premjera. Pradėk
nuo savęs.
9.00 Į sveikatą!
9.30 Gyvenk kaip galima
švariau.
10.00 Kas geresnio,
kaimyne?
10.30 Vilniaus sąsiuvinis.
11.00 Trembita.
11.30 Rusų gatvė.
12.00 Smalsumo genas.
12.30 Pasivaikščiojimai.
13.00 Mūšio laukas.
13.30 Euromaxx.
14.00 Svajoja vaikai.
14.30 „Sunė – vyriausiasis
pabrolys“.
16.00 „Atėnė“.
17.00 Veranda.
17.30 Legendos. Šiandien
ir visados.
18.30 Skambantys pasauliai su Nomeda
Kazlaus.
19.30 Vizionieriai.
Kristina Inčiūraitė.
19.35 „Nuostabios
mintys. Šiuolaikinio
meno kūrėja Lee
Bul“.
20.00 Čia – kinas.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 „Į naktį“.
22.55 „Biplan“ ir Karina
Krysko. Džiaze tik
merginos.
0.20 Dabar pasaulyje.
0.45 Panorama.
1.07 Sportas. Orai.
1.15 „Ingrid keliauja į
vakarus“.
2.50 „Kelionių atvirukai.
Bel Ilis ir Monet“.
3.10 Euromaxx.
3.40 Skambantys pasauliai su Nomeda
Kazlaus
4.35 Legendos. Šiandien
ir visados.
5.30 Pusryčiai pas
kaimyną.
TV1
6.15 Pasirinkę Lietuvą.
6.45 Istorija gyvai.
7.15 „Akloji“.
8.45 „Rozenheimo

policija“.
9.45 „Žingsnis iki

dangaus“.
11.00 „Kai norisi

žalumos“.
12.00 „Šviežias maistas.

Anos Olson
receptai“.
13.00 „Mylėk savo sodą“.

14.00 „Akloji“.
15.45 „Moteris“.
17.45 „Šeimyninės

melodramos“.
18.45 „Akloji“.
19.50 „Būrėja“.
21.00 „Vera. Antradienio

vaikas“.
22.55 „Įsimylėjėliai“.
0.50 „Nusikaltimas

šiaurėje. Kliuveris ir
Zilto karalius“.
TV6
6.10 Jukono vyrai.
7.00 „Aliaskos geležin-

keliai“.
7.55 „Visureigiais per

Aliaską“.
9.00 Juokingiausi

Amerikos namų
vaizdeliai.
9.30 Statybų gidas.
10.00 Autopilotas.
10.30 Gazas dugnas.
11.00 Sandėlių karai.
11.30 „Gelmių nasrai“.
12.35 „Kalnai. Pasaulis
virš debesų“.
13.55 Išlikimas.
14.55 „Aliaskos geležinkeliai“.
16.00 Jukono vyrai.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 Lombardų
žvaigždės.
19.00 Kaukės.
20.00 Vienas.
21.00 Žinios.
21.50 Sportas.
21.55 Orai.
22.00 „Paskutinis raganų
medžiotojas“.
0.05 „Bėgantis labirintu“.
2.10 „Sučiupus nužudyti“.
Delfi
6.00 13 731 km dviračiu

aplink Skandinaviją.
7.00 Kasdienybės

herojai.
7.45 Mano pramogos

veidai.
8.30 Pokalbiai prie jūros.
9.00 Lietuviškos atos-

togos.
9.30 Geltonas karutis.
10.00 Alfas live.
11.00 Sveika lėkštė su

V. Kurpiene.
11.30 Išlikę.
12.00 Čepas veža.
12.30 Kablys.
13.00 Šiandien kimba.
14.00 Ugnikalnių takais.
16.30 Yugo broliai: blo-

giausiu pasaulyje
automobiliu per
Balkanus.
19.00 13 731 km aplink
Skandinaviją.
20.00 Jūs rimtai?
20.30 Orijaus kelionės.
21.00 Kitokie pasikalbėjimai 2021.
23.00 Delfi premjera.
23.30 Lietuviškos atostogos.
0.00 Yugo broliai: blogiausiu pasaulyje
automobiliu per
Balkanus.
2.30 Mano pramogos
veidai.
4.00 Kitokie pasikalbėjimai 2021.
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Sekmadienis, rugsėjo 5 d. Saulė teka 6.30, leidžiasi 20.05, dienos ilgumas
13.35. Delčia. Vardadieniai: Laurynas, Erdenis, Dingailė, Justina, Stanislava, Stasė.
pingvinai“.
7.00 „Bakuganas. Šarvų
6.02 Gimę tą pačią

dieną.
7.00 Veranda.
7.30 Šventadienio

mintys.
8.00 Išpažinimai.
8.30 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite.
9.00 Gyventi kaime
gera.
9.30 Svajoja vaikai.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 Pasaulio dokumentika. Premjera.
„Nuostabiausi
pasaulio gamtos
stebuklai. Kalnai“.
12.50 Pasaulio dokumentika. „Salų gamtos
slėpiniai 2. Filipinai.
Paslaptingosios
salos“.
13.45 „Puaro“.
15.30 Žinios. Orai.
15.45 Istorijos detektyvai.
16.30 Duokim garo!
18.00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
18.30 Žinios. Sportas.
Orai.
19.00 Keliai. Mašinos.
Žmonės.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 „Viktorija“.
21.50 „Kaip aš išsinuomojau šeimą“.
23.25 „Į naktį“.
1.20 „Sulaužytos gėlės“.
3.05 „Nuostabiausi
pasaulio gamtos
stebuklai. Kalnai“.
4.00 „Kelionių atvirukai.
Pasakiškoji Don
Kichoto La Manča“.
4.15 „Puaro“.
LNK
6.30 „Broliai meškinai.

Nuotykių ieškotojai“.
7.00 „Bunikula“.
7.30 „Neramūs ir
triukšmingi“.
8.00 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
8.30 „Tomas ir Džeris“.
9.00 „Beprotiškos
melodijos“.
9.30 „Ogis ir tarakonai“.
10.00 PREMJERA. „Kosminis Samsamas“.
11.40 „Kempiniukas
Plačiakelnis 2“.
13.30 „Staiga trisdešimties“.
15.35 „Devyni gyvenimai“.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 „Žmogus-Voras.
Grįžimas namo“.
22.15 PREMJERA. „21
tiltas“.
0.20 „Izabelė ir jos
vyrai“.
2.15 „Blondinė ieško
vyro“.
TV3
6.35 „Madagaskaro

sąjunga“.
7.30 „Žuvėliokai“.
8.00 „Madagaskaro
pingvinai“.
8.30 „Simpsonai“.
9.00 Svajonių ūkis.
9.30 La Maistas.
10.00 Pasaulis pagal
moteris.
11.00 Svajonių sodai.
12.00 „Gyvenimas“.
12.40 „Kenoloto“.
12.42 „Gyvenimas“.
13.05 „Karalius Strazdabarzdis“.
15.05 „Parduotuvių maniakės išpažintis“.
17.15 „Kobra 11“.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 „Kobra 11“.
18.30 TV3 žinios .
19.30 X Faktorius.
22.00 „Žudiko asmens
sargybinis“.
22.45 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.48 „Žudiko asmens
sargybinis“.
0.30 „Toras. Pasaulių
pabaiga“.
3.05 „Džentelmenai“.
BTV
6.00 Info komentarai su

Arnu Mazėčiu.
7.00 „Pričiupom!“.
7.30 „Lietuvos galiūnų
čempionato I
etapas“.
8.30 Tauro ragas.
9.00 „Lietuvos galiūnų
čempionato II
etapas“.
10.05 „Kova už būvį“.
11.15 „Geriausi šuns
draugai“.
11.45 „Negyvenamose
salose su Beru
Grilsu“.
12.55 „Atranka. Išlieka
stipriausi“.
14.00 „Ekstrasensai tiria“.
16.10 „Gordono Ramzio
virtuvės košmarai.
Revizija“.
17.20 „Spec. būrys.
Išlieka stipriausi“.
18.25 „Tie, kurie žudo“.
19.30 „Mirtinas ginklas“.
20.30 „Paskutinis laivas“.
22.30 „Gyvi numirėliai“.
23.30 „Narkotikų prekeiviai“.
0.30 „Šnipas iš
U.N.C.L.E.“.
2.45 „Plėšrūnai“.
Lrytas
7.00 „Žiedas su rubinu“.
8.00 Švarūs miestai.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Senjorų avilys.

Mankšta.
9.30 Grilio skanėstai.
10.00 Krepšinio pasaulyje

su V. Mačiuliu.
10.30 Deutsche Welle

pristato: Greitis.
11.00 „TV Europa

pristato. Vyrų
šešėlyje. Lazdynų
Pelėda“.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 „Teisingumo
agentai“.
14.00 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 „24/7“.
17.30 Nauja diena.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Laisvės TV valanda.
20.00 Žinios.
20.30 Lietuvos miestai.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten.

Pokalbiai.
1.00 „Teisingumo

agentai“.
2.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.35 „TV Europa
pristato. Vyrų
šešėlyje. Lazdynų
Pelėda“.
3.55 Kaimo akademija.
4.20 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
5.00 Kaimo akademija.
5.20 Mažos Mūsų
Pergalės.
LRT+
6.05 Duokim garo!
7.30 Krikščionio žodis.
8.00 Kelias.
8.30 Menora.
9.00 Širdyje lietuvis.
10.00 Atspindžiai.

Paveldo kolekcija.
10.30 Praeitis ateičiai.
11.30 7 Kauno dienos.
12.00 Trakinių atlaidai.
13.15 Tokijo paralimpinės

žaidynės 2020.
Uždarymo ceremonija.
17.10 „Kelionių atvirukai.
Versalio įtaka
Švedijoje“.
17.30 Tokijo paralimpinės
žaidynės 2020.
Vienuoliktoji diena.
18.30 „Kelionių atvirukai.
Pasakiškasis Balthuso Morvanas“.
18.45 Pasaulio futbolo
čempionato atrankos rungtynės.
Bulgarija–Lietuva.
21.00 Festivalis „Gaida
2019“.
22.35 „Sniegynų vaikai“.
0.10 „Kaip aš išsinuomojau šeimą“.
1.45 Dėmesio. Kamera.
Eteris.
3.10 Praeitis ateičiai.
4.05 Širdyje lietuvis.
5.00 7 Kauno dienos.
5.30 Pradėk nuo savęs.
TV1
6.10 Pasirinkę Lietuvą.
6.40 Istorija gyvai.
7.10 „Akloji“.
8.40 „Rozenheimo

policija“.
9.40 „Žingsnis iki
dangaus“.
11.00 „Džeimio ir
Džimio kulinarinės
dvikovos“.
12.00 „Šviežias maistas.
Anos Olson
receptai“.
13.00 Sveikinimai.
15.45 „Moteris“.
17.45 „Šeimyninės
melodramos“.

18.45 „Akloji“.
19.50 „Būrėja“.
21.00 „Prancūziška

žmogžudystė. Nužudymai Taityje“.
23.05 „Pametę galvas Las
Vegase“.
1.05 „Įsimylėjėliai“.
3.00 „Vera. Antradienio
vaikas“.
TV6
6.10 Jukono vyrai.
7.00 „Aliaskos geležin-

keliai“.
7.55 „Visureigiais per

pirmadienis
, rugsėjo 6 d. Saulė teka 6.32, leidžiasi 20.02, dienos ilgumas
13.30. Delčia. Vardadieniai: Beata, Faustas, Vaištautas, Tautenė.
LRT TV
2021.09.06
6.02 Labas rytas,

Lietuva.
8.55 „Įstatymas ir

tvarka“.
9.40 „Komisaras

Reksas“.
10.30 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Savaitė.
13.00 Savaitė su „Dvi-

račio žiniomis“.
13.30 Langas į valdžią.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena,

Aliaską“.
9.00 Juokingiausi
Amerikos namų
vaizdeliai.
9.30 Vienam gale
kablys.
10.00 Praeities žvalgas.
10.30 Iššūkis.
11.00 Sandėlių karai.
11.30 „Besikeičianti
planeta“.
12.45 „24 valandos
Žemėje“.
13.55 Išlikimas.
15.20 Lombardų
žvaigždės.
16.00 Jukono vyrai.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 Lombardų
žvaigždės.
19.00 Kaukės.
20.00 Vienas.
21.00 Žinios.
21.50 Sportas.
21.55 Orai.
22.00 „Banga žudikė 2“.
23.50 „Paskutinis raganų
medžiotojas“.

Lietuva.
16.20 „Kalnų daktaras“.
17.10 „Ponių rojus“.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Svarbi valanda.
19.30 Daiktų istorijos.
20.30 Panorama.
21.30 LRT forumas.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Premjera. „Tredstounas“.
23.45 „Grančesteris“.
0.30 „Po laukinę gamtą.
Kašalotai – didieji
gyvūnų karalystės
narai“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Daiktų istorijos.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 LRT forumas.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Savaitė.
5.00 LRT radijo žinios.
5.05 Šoka Lietuva.
5.15 „Ponių rojus“.

Delfi
6.00 13 731 km aplink

LNK
6.00 „Balta – meilės

Skandinaviją.
7.00 Sveika lėkštė su

V. Kurpiene.
7.30 Geltonas karutis.
8.00 Kablys.
8.30 Šiandien kimba.
9.30 Orijaus kelionės.
10.00 Alfas vienas

namuose.
11.00 Keturios sienos.
11.30 Išpakuota.
12.00 Sekmadienio Šv.
Mišių transliacija.
13.15 Išlikę.
13.45 Sveikatos receptas.
14.30 Sveiki! Su gydytoju
V. Morozovu.
15.00 Sveika lėkštė su
V. Kurpiene.
15.30 Geltonas karutis.
16.00 nežVAIRUOK.
16.30 Spausk gazą.
17.00 Automobilis už 0
Eur.
18.00 Pokalbis su D. Žeimyte-Biliene.
19.00 13 731 km aplink
Skandinaviją.
20.00 Kasdienybės
herojai.
20.45 Mano pramogos
veidai.
21.30 Pokalbiai prie jūros.
22.00 Kitokie pasikalbėjimai 2021.
0.00 nežVAIRUOK.
0.30 Išlikę.
1.00 Ugnikalnių takais.
3.30 Delfi premjera.
4.00 Kitokie pasikalbėjimai 2021.

spalva“.
7.00 Nuo... Iki...
8.00 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
10.00 „Du gyvenimai“.
11.10 „Keičiu žmoną“.
12.10 „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Uždraustas

vaisius“.
15.30 „Stebuklas“.
16.35 Labas vakaras,

Lietuva.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Nuo... Iki...
21.00 „Monikai reikia
meilės“.
21.30 Žinios.
22.30 „Amerikiečių
snaiperis“.
1.10 „Strėlė“.
2.10 „21 tiltas“.
3.45 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
TV3
6.15 „Vėžliukai nindzės“.
6.40 „Ančiukų istorijos“.
7.05 „Madagaskaro

pingvinai“.
7.35 Svajonių sodai.
8.35 „Meilės sūkuryje“.
9.45 „Lietinga diena

Niujorke“.
11.45 „Midsomerio
žmogžudystės“.
12.40 „Kenoloto“.
12.42 „Midsomerio
žmogžudystės“.
14.00 „Gyvenimo

išdaigos“.

0.00 „Netikėtas teisin-

15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV Pagalba.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Karštai su tv3.lt.
20.30 „Moterys meluoja

gumas“.
1.00 „Pėdsakas“.
2.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
2.50 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.40 „Netikėtas teisingumas“.
4.25 Partizanų keliais.
4.50 „Reali mistika“.

geriau“.
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 „A komanda“.
22.45 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.48 „A komanda“.
1.15 „Havajai 5.0“.
2.15 Perėja.
3.15 „Vieniši tėvai“.
3.45 „Havajai 5.0“.
4.45 „Saldainiukas“.
5.40 „Gyvenimo
išdaigos“.
BTV
6.15 „CSI. Majamis“.
7.15 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.35 „Teisingumo

agentai“.
9.40 „Pėdsakas“.
10.35 „Herbas ar skaičius.

Pasaulio stebuklai“.
11.35 „Naujokai“.
12.30 „CSI. Majamis“.
13.30 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.50 „Teisingumo
agentai“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Naujokai“.
18.30 „Herbas ar skaičius.
Pasaulio stebuklai“.
19.30 „Snaiperis“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Sabotažas“.
23.10 „Mirtinas ginklas“.
0.10 „Gyvi numirėliai“.
1.10 „Narkotikų prekeiviai“.
2.10 „Snaiperis“.
Lryto
5.30 Krepšinio pasaulyje

su V. Mačiuliu.
6.00 Bušido ringas.
6.30 Vantos lapas.
7.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
8.00 Senjorų avilys.

Mankšta.
8.30 Inovacijų DNR.
9.00 „24/7“.
10.00 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
11.00 „Daktarė Koval-

čiuk“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mažos Mūsų

LRT+
6.05 Beatos virtuvė.
7.00 „Stebuklingoji

Boružėlė“.
7.25 „Drakoniukas

Kokosas“.
7.40 „44 katės“.
7.55 „Ieškok manęs

Paryžiuje“.
8.25 Skambantys pasauliai su Nomeda
Kazlaus. Svečias
– garsiausias
maltietis pasaulyje,
operos žvaigždė
Joseph Calleja
(Malta).
9.25 Labas rytas,
Lietuva.
11.50 Kas geresnio,
kaimyne?
12.20 Pusryčiai pas
kaimyną.
12.50 Kultūros diena.
13.45 Duokim garo!
15.05 Vienas eilėraštis.
15.15 „Lazdynų Ragana“.
15.45 „Drakoniukas
Kokosas“.
16.00 „44 katės“.
16.15 „Stebuklingoji
Boružėlė“.
16.40 Svajoja vaikai.
17.10 „Tarnauti ir ginti“.
18.15 „Čikagos policija“.
19.00 Išpažinimai.
19.30 „Pašokim. Basa!“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Premjera. „Šeimos
rentgeno nuotrauka“.
23.00 „Pašokim. Nuogi!“.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Vilnius Mama Jazz
2018.
1.30 Maestro.
2.30 Euromaxx.
3.00 Panorama.
3.30 Dienos tema.
3.50 Sportas. Orai.
4.05 Krikščionio žodis.
4.35 LRT forumas.
5.30 Smalsumo genas.

Pergalės.
12.30 Kaimo akademija.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Pėdsakas“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Kryptys LT.
17.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
19.30 Mūsų gyvūnai.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Koval-

čiuk“.
22.30 Reporteris.
23.00 Nauja diena.

TV1
6.05 „Rozenheimo

policija“.
7.05 „Žingsnis iki

dangaus“.
8.20 „Dvi širdys“.
10.20 „Akloji“.
11.25 „Pakvaišusi porelė“.
12.30 „Alpių gelbėtojai“.
13.35 „Stebuklas“.
14.35 „Marija Vern“.
15.45 „Pragaro

virtuvė“.
16.45 „Šeimyninės

melodramos“.
17.50 „Akloji“.
19.00 „Alpių gelbėtojai“.
20.00 „Stebuklas“.

21.00 PREMJERA.

„Rivjera“.
23.10 „Svajoklė“.
0.10 „Našlaitės“.
2.10 „Prancūziška

žmogžudystė. Nužudymai Taityje“.
TV6
6.30 „CSI. Niujorkas“.
7.15 „Kobra 11“.
8.10 „Univeras“.
8.50 Gazas dugnas.
9.20 „Gerasis daktaras“.
10.25 „Simpsonai“.
11.25 „Goldbergai“.
12.25 „Naujakuriai“.
12.55 „Saša ir Tania“.
13.55 Kulinarijos meis-

tras.
14.55 „Kobra 11“.
15.55 „CSI. Niujorkas“.
16.55 „Univeras“.
18.00 „Gerasis daktaras“.
19.00 „Goldbergai“.
20.00 Nuogi ir įbauginti.
21.00 „Erelis Edis“.
23.10 „Šėtono vaikas 2“.
0.40 „Naša Raša“.
1.10 „Univeras. Naujas

bendrikas“.
2.30 „Fizrukas“.
Delfi
6.00 Yugo broliai: blo-

giausiu pasaulyje
automobiliu per
Balkanus.
6.30 Lietuviškos atostogos.
7.00 Pokalbis su D. Žeimyte-Biliene.
8.00 Ugnikalnių takais.
8.30 Geltonas karutis.
9.00 Delfi rytas.
10.00 Yugo broliai: blogiausiu pasaulyje
automobiliu per
Balkanus.
10.30 Pokalbiai prie jūros.
11.00 13 731 km dviračiu
aplink Skandinaviją.
12.00 Delfi rytas.
13.00 Ugnikalnių takais.
13.30 Jūs rimtai?
14.00 Išpakuota.
14.30 Keturios sienos.
15.00 Žinios.
15.15 Dienos tema.
15.35 Piniginiai reikalai.
16.00 Žinios.
16.30 Dienos interviu.
17.00 Žinios.
17.30 Dienos tema.
18.00 Žinios.
18.30 Dienos interviu.
19.00 Vikinglotto Cup
varžybos.
19.15 Iš esmės su V. Bruveriu ir D. ŽeimyteBiliene.
21.00 Ugnikalnių takais.
21.30 Kasdienybės
herojai.
22.15 Mano pramogos
veidai.
23.00 Yugo broliai: blogiausiu pasaulyje
automobiliu per
Balkanus.
23.30 Kriminalinė
Lietuvos zona su
D. Dargiu.
0.00 Pokalbis su D. Žeimyte-Biliene.
1.00 Delfi diena.
5.00 Alfas vienas
namuose.
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Eteris
Antradienis
, rugsėjo 7 d. Saulė teka 6.34, leidžiasi 20.00, dienos ilgumas 13.26.
Jaunatis. Vardadieniai: Klodoaldas, Pulcherija, Regina, Bartas, Bartė, Palmira, Klodas, Palmyra, Falmira.
LRT TV
2021.09.07
6.02 Labas rytas,

Lietuva.
8.55 „Įstatymas ir
tvarka“.
9.40 „Komisaras
Reksas“.
10.30 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Maestro.
13.00 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.20 „Kalnų daktaras“.
17.10 „Ponių rojus“.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Svarbi valanda.
19.30 (Ne)emigrantai.
20.30 Panorama.
21.30 „Triumfo kelias.
Jonas Karolis
Chodkevičius“.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Tredstounas“.
23.45 „Grančesteris“.
0.30 „Po laukinę gamtą.
Azijiniai drambliai –
išmintingi milžinai“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 (Ne)emigrantai.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 „Triumfo kelias.
Jonas Karolis
Chodkevičius“.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite.
4.30 Keliai. Mašinos.
Žmonės.
5.00 LRT radijo žinios.
5.05 „Kernavės archeologinė vietovė“.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.00 „Balta – meilės

spalva“.
7.00 KK2.
7.30 „Monikai reikia
meilės“.
8.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10.00 „Du gyvenimai“.
11.10 „Keičiu žmoną“.
12.10 „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Uždraustas
vaisius“.
15.30 „Stebuklas“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Bus visko.
21.00 „Monikai reikia
meilės“.
21.30 Žinios.
22.30 „Kolibrio efektas“.
0.35 „Strėlė“.
1.35 „Amerikiečių
snaiperis“.
3.45 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
TV3
6.15 „Vėžliukai nindzės“.
6.40 „Ančiukų istorijos“.
7.05 „Madagaskaro

pingvinai“.
7.35 Karštai su tv3.lt.
8.35 „Meilės sūkuryje“.
9.45 „Šokoladiniai

saldainiai

pusryčiams“.
11.45 „Midsomerio

žmogžudystės“.
12.40 „Kenoloto“.
12.42 „Midsomerio

žmogžudystės“.
14.00 „Gyvenimo

išdaigos“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV Pagalba.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Prieš srovę.
20.30 „Moterys meluoja
geriau“.
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 „Dešimt su puse
balo. Apokalipsė“.
22.45 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.48 „Dešimt su puse
balo. Apokalipsė“.
0.10 „Kaulai“.
1.15 „Havajai 5.0“.
2.15 „Majų baikerių
klubas“.
3.20 „Vieniši tėvai“.
3.50 „Kaulai“.
4.55 „Saldainiukas“.
5.45 „Gyvenimo
išdaigos“.
BTV
6.15 „CSI. Majamis“.
7.15 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.35 „Teisingumo
agentai“.
9.40 „Pėdsakas“.
10.35 „Herbas ar skaičius.
Pasaulio stebuklai“.
11.35 „Naujokai“.
12.30 „CSI. Majamis“.
13.30 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.50 „Teisingumo
agentai“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Naujokai“.
18.30 „Herbas ar skaičius.
Pasaulio stebuklai“.
19.30 „Snaiperis“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Kobra“.
22.50 „Sabotažas“.
1.00 „Mirties įšalas“.
2.00 „Snaiperis“.
Lryto
5.30 Nauja diena.
6.30 Kaimo akademija.
7.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
8.00 „Žiedas su rubinu“.
9.00 „Teisingumo

agentai“.
10.00 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
11.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 4 kampai.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Pėdsakas“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Kryptys LT.
17.00 „Netikėtas teisingumas“.
18.00 Reporteris.
18.25 Rubrika „Europa –
tai aš“.
18.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.

19.30 Mūsų gyvūnai.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Koval-

čiuk“.
22.30 Reporteris.
22.55 „Europa – tai aš“.
23.00 Nauja diena.
0.00 „Netikėtas teisingumas“.
1.00 „Pėdsakas“.
2.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
2.50 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.40 „Netikėtas teisingumas“.
4.25 „TV Europa
pristato. Vyrų
šešėlyje. Liudvika
Didžiulienė –
Žmona“.
4.50 „Reali mistika“.
LRT+
6.05 Daiktų istorijos.
7.00 „Stebuklingoji

Boružėlė“.
7.25 „Drakoniukas

Kokosas“.
7.40 „44 katės“.
7.55 „Ieškok manęs
Paryžiuje“.
8.25 Legendos. Šiandien
ir visados.
9.25 Labas rytas,
Lietuva.
11.50 Vilniaus sąsiuvinis.
12.20 Smalsumo genas.
12.50 Legendos. Šiandien
ir visados.
13.45 7 Kauno dienos.
14.15 Pradėk nuo savęs.
14.45 „Pašokim. Basa!“.
15.45 „Drakoniukas
Kokosas“.
16.00 „44 katės“.
16.15 „Stebuklingoji
Boružėlė“.
16.40 Gustavo enciklopedija.
17.10 „Tarnauti ir ginti“.
18.15 „Čikagos policija“.
19.00 Gyvenk kaip galima
švariau.
19.30 Premjera. „Vikingų
karė“.
20.30 Panorama.
21.30 „Gimtinė“.
23.05 Vartotojų kontrolė.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Vilnius Mama Jazz
2018.
1.40 „Biplan“ ir Karina
Krysko. Džiaze tik
merginos.
3.00 Panorama.
4.05 Kelias.
4.35 „Triumfo kelias.
Jonas Karolis
Chodkevičius“.
5.30 Pasivaikščiojimai.
TV1
6.00 „Rozenheimo

policija“.
7.00 „Žingsnis iki
dangaus“.
8.20 „Dvi širdys“.
10.20 „Akloji“.
11.25 „Pakvaišusi porelė“.
12.30 „Alpių gelbėtojai“.
13.35 „Mokytojas“.
14.35 „Marija Vern“.
15.45 „Pragaro virtuvė“.
16.45 „Šeimyninės

melodramos“.
17.50 „Akloji“.
19.00 „Alpių gelbėtojai“.
20.00 „Stebuklas“.
21.00 „Komisaras van der

Valkas. Įmanoma
tik Amsterdame“.
22.55 „Svajoklė“.
23.55 „Našlaitės“.
1.55 „Rivjera“.
TV6
6.30 „CSI. Niujorkas“.
7.15 „Kobra 11“.
8.10 „Univeras“.
8.50 Iššūkis.
9.20 „Gerasis daktaras“.
10.25 „Simpsonai“.
11.25 „Goldbergai“.
12.25 „Naujakuriai“.
12.55 „Saša ir Tania“.
13.55 Kulinarijos meis-

tras.
14.55 „Kobra 11“.
15.55 „CSI. Niujorkas“.
16.55 „Univeras“.
18.00 „Gerasis daktaras“.
19.00 „Goldbergai“.
20.00 Nuogi ir įbauginti.
21.00 „Juodoji jūra“.
23.20 „Gelbėtojai“.
0.10 „Naša Raša“.
1.20 „Univeras. Naujas

bendrikas“.
2.40 „Fizrukas“.
Delfi
6.00 Yugo broliai: blo-

giausiu pasaulyje
automobiliu per
Balkanus.
6.30 GARSIAI!
7.00 Alfas vienas
namuose.
8.00 Ugnikalnių takais.
8.30 Išpakuota.
9.00 Delfi rytas.
10.00 Yugo broliai: blogiausiu pasaulyje
automobiliu per
Balkanus.
10.30 Išlikę.
11.00 Alfas live.
12.00 Delfi rytas.
13.00 Ugnikalnių takais.
13.30 Kasdienybės
herojai.
14.15 Mano pramogos
veidai.
15.00 Žinios.
15.35 Dienos tema.
16.00 Žinios.
16.30 Dienos interviu.
17.00 Žinios.
17.30 Dienos tema.
18.00 Žinios.
18.30 Dienos interviu.
19.00 Vikinglotto Cup
varžybos.
21.00 Ugnikalnių takais.
21.30 Lietuviškos atostogos.
22.00 Kriminalinė
Lietuvos zona su
D. Dargiu.
22.30 Retro automobilių
dirbtuvės.
23.00 Yugo broliai: blogiausiu pasaulyje
automobiliu per
Balkanus.
23.30 Kasdienybės
herojai.
0.15 Delfi pulsas.
0.30 Delfi diena.
4.30 Alfas vienas
namuose.
5.30 Pokalbiai prie jūros.

Trečiadienis
, rugsėjo 8 d. Saulė teka 6.36, leidžiasi 19.57, dienos ilgumas
13.21. Jaunatis. Vardadieniai: Adrijonas, Marija, Liaugaudas, Daumantė, Klementina.
LRT TV
2021.09.08
6.02 Labas rytas,

Lietuva.
8.55 „Įstatymas ir
tvarka“.
9.40 „Komisaras
Reksas“.
10.30 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 „Triumfo kelias.
Jonas Karolis
Chodkevičius“.
13.00 Daiktų istorijos.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.20 „Kalnų daktaras“.
17.10 „Ponių rojus“.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Svarbi valanda.
19.30 Kitą kartą Afrikoje.
20.30 Panorama.
21.30 Lietuva kalba.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Tredstounas“.
23.45 „Grančesteris“.
0.30 „Po laukinę gamtą.
Rudosios miško
skruzdėlės –
Eurazijos miškų
policininkės“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Kitą kartą Afrikoje.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Lietuva kalba.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Stilius.
5.00 LRT radijo žinios.
5.05 Šoka Lietuva.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.00 „Balta – meilės

spalva“.
7.00 KK2.
7.30 „Monikai reikia

meilės“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
10.00 „Du gyvenimai“.
11.10 „Keičiu žmoną“.
12.10 „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Uždraustas

vaisius“.
15.30 „Stebuklas“.
16.35 Labas vakaras,

14.00 „Gyvenimo

išdaigos“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV Pagalba.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Gero vakaro šou.
20.30 „Moterys meluoja
geriau“.
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 „Dešimt su puse
balo. Apokalipsė
2“.
22.45 „Vikinglotto“.
22.50 „Dešimt su puse
balo. Apokalipsė
2“.
23.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
23.18 „Dešimt su puse
balo. Apokalipsė
2“.
0.15 „Kaulai“.
1.15 „Havajai 5.0“.
2.15 „Majų baikerių
klubas“.
3.20 „Vieniši tėvai“.
3.50 „Kaulai“.
4.50 „Saldainiukas“.
5.45 „Gyvenimo
išdaigos“.
BTV
6.15 „CSI. Majamis“.
7.15 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.35 „Teisingumo
agentai“.
9.40 „Pėdsakas“.
10.35 „Herbas ar skaičius.
Pasaulio stebuklai“.
11.35 „Naujokai“.
12.30 „CSI. Majamis“.
13.30 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.50 „Teisingumo
agentai“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Naujokai“.
18.30 „Herbas ar skaičius.
Pasaulio stebuklai“.
19.30 „Snaiperis“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Kitas pasaulis.
Kraujo karai“.
22.45 „Kobra“.
0.30 „Mirties įšalas“.
1.35 „Snaiperis“.

Lietuva.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Šeškinės 20.
21.00 „Monikai reikia

meilės“.
21.30 Žinios.
22.30 „Manhatanas

naktį“.

Lryto
5.30 Nauja diena.
6.30 Mūsų gyvūnai.
7.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
8.00 „Žiedas su rubinu“.
9.00 „Teisingumo

agentai“.

0.45 „Strėlė“.
1.45 „Kolibrio efektas“.
3.30 „Volkeris, Teksaso

10.00 „Vieno nusikaltimo

reindžeris“.

čiuk“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Pėdsakas“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Kryptys LT.
17.00 „Netikėtas teisingumas“.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
19.30 Mūsų gyvūnai.
20.00 Reporteris.

TV3
6.15 „Vėžliukai nindzės“.
6.40 „Ančiukų istorijos“.
7.05 „Madagaskaro

pingvinai“.
7.35 Prieš srovę.
8.35 „Meilės sūkuryje“.
9.45 „Kita duktė“.
11.45 „Midsomerio

žmogžudystės“.
12.40 „Kenoloto“.
12.42 „Midsomerio

žmogžudystės“.

20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Koval-

čiuk“.
22.30 Reporteris.
23.00 Nauja diena.
0.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
1.00 „Pėdsakas“.
2.00 „Daktarė Koval-

čiuk“.

der Valkas. Mirtis
Amsterdame“.
22.55 „Svajoklė“.
23.55 „Našlaitės“.
1.55 „Komisaras van der
Valkas. Įmanoma
tik Amsterdame“.

2.50 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
3.40 „Netikėtas teisin-

gumas“.
4.25 Mūsų gyvūnai.
4.50 „Reali mistika“.

TV6
6.30 „CSI. Niujorkas“.
7.15 „Kobra 11“.
8.10 „Univeras“.
8.50 Vienam gale

kablys.
LRT+
6.05 (Ne)emigrantai.
7.00 „Stebuklingoji

Boružėlė“.
7.25 „Drakoniukas

Kokosas“.
7.40 „44 katės“.
7.55 „Ieškok manęs

Paryžiuje“.
8.25 Širdyje lietuvis.
9.25 Labas rytas,

Lietuva.
11.50 Menora.
12.20 Į sveikatą!
12.50 Širdyje lietuvis.
13.45 Čia – kinas.
14.15 Veranda.
14.45 „Vikingų karė“.
15.45 „Drakoniukas

9.20 „Gerasis daktaras“.
10.25 „Simpsonai“.
11.25 „Goldbergai“.
12.25 „Naujakuriai“.
12.55 „Saša ir Tania“.
13.55 Kulinarijos meis-

tras.
14.55 „Kobra 11“.
15.55 „CSI. Niujorkas“.
16.55 „Univeras“.
18.00 „Gerasis daktaras“.
19.00 „Goldbergai“.
20.00 Nuogi ir įbauginti.
21.00 „Žala“.
23.15 „Gelbėtojai“.
0.00 „Naša Raša“.
1.15 „Univeras. Naujas

bendrikas“.
2.40 „Fizrukas“.

Kokosas“.
16.00 „44 katės“.
16.15 „Stebuklingoji

Boružėlė“.
16.40 Mūsų gyvūnai.
17.10 „Tarnauti ir ginti“.
18.15 „Čikagos policija“.
19.00 Atspindžiai.

Paveldo kolekcija.
19.30 „Kylanti Afrika“.
20.15 Magijos mokslas.

Odisėjas ir kiaulės.
20.30 Panorama.
21.30 Pasaulio futbolo

čempionato atrankos rungtynės.
Italija–Lietuva.
23.45 „Kelionių atvirukai.
Big Siuro maištininkų pakrantė
Kalifornijoje“.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Vilnius Mama Jazz
2018.
1.55 Auksinis protas.
Vasara.
3.00 Panorama.
3.30 Dienos tema.
3.50 Sportas. Orai.
4.05 Šventadienio
mintys.
4.35 Lietuva kalba.
5.30 Euromaxx.

istorija“.
11.00 „Daktarė Koval-

19.00 „Alpių gelbėtojai“.
20.00 „Stebuklas“.
21.00 „Komisaras van

TV1
6.20 „Rozenheimo

policija“.
7.20 „Šeimyninės

melodramos“.
8.20 „Dvi širdys“.
10.20 „Akloji“.
11.25 „Pakvaišusi

porelė“.
12.30 „Alpių gelbėtojai“.
13.35 „Mokytojas“.
14.35 „Marija Vern“.
15.45 „Pragaro virtuvė“.
16.45 „Šeimyninės

melodramos“.
17.50 „Akloji“.

Delfi
6.00 Yugo broliai: blo-

giausiu pasaulyje
automobiliu per
Balkanus.
6.30 Sveika lėkštė su
V. Kurpiene.
7.00 Alfas live.
8.00 Ugnikalnių takais.
8.30 Spausk gazą.
9.00 Delfi rytas.
10.00 Yugo broliai: blogiausiu pasaulyje
automobiliu per
Balkanus.
10.30 Sveikatos receptas.
11.15 GARSIAI!
11.45 Delfi pulsas.
12.00 Delfi rytas.
13.00 Ugnikalnių takais.
13.30 nežVAIRUOK.
14.00 Pokalbiai prie jūros.
14.30 Retro automobilių
dirbtuvės.
15.00 Žinios.
15.35 Dienos tema.
16.00 Žinios.
16.30 Dienos interviu.
17.00 Žinios.
17.30 Dienos tema.
18.00 Žinios.
18.30 Dienos interviu.
19.00 Vikinglotto Cup
varžybos.
21.00 Ugnikalnių takais.
21.30 Orijaus kelionės.
22.00 2800 km Dunojumi
baidare su A.
Valujavičiumi.
23.00 Yugo broliai: blogiausiu pasaulyje
automobiliu per
Balkanus.
23.30 Mano pramogos
veidai.
0.15 Delfi pulsas.
0.30 Delfi diena.
4.30 Alfas vienas
namuose.
5.30 Sveika lėkštė su
V. Kurpiene.
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Klasifikuoti

Savaitės horoskopas
(rugsėjo 6—12 d.)

skelbimai

Avinas (03.21–04.20)
Jūsų galvoje knibždės daugybė naujų
sumanymų, todėl tiesiog degsite nekantrumu kuo greičiau juos įgyvendinti. Žvaigždės žada, kad šiuo laikotarpiu
jums tikrai netrūks energijos, todėl
užduočių atlikimas neatrodys kaip
neįveikiamas iššūkis. Pasistenkite
tinkamai išnaudoti likimo siunčiamas
galimybes – nepamirškite, kad antros
progos galite ir nesulaukti.
Jautis (04.21–05.21)
Norėsite atsiriboti nuo darbų ir kuo
daugiau laiko skirti bendravimui su
artimaisiais. Šiuo laikotarpiu turėsite
progų tai įgyvendinti, todėl tik nuo
jūsų pačių priklausys, ar pasinaudosite palankiomis progomis. Dabar
bus palankus metas pradėti planuoti
atostogas: net ir tuomet, jei kol kas
neturite galimybių viską mesti ir atsipūsti, tikėtina, kad jau labai greitai
galėsite pasimėgauti kur kas ramesne
kasdienybe.
Dvyniai (05.22–06.21)
Pasižymėsite puikiais organizaciniais
sugebėjimais, todėl įgyvendinti įvairius
sumanymus tikrai nebus keblu. Nors
gali kilti pagundų visus darbus atlikti
savarankiškai, tačiau žvaigždės pataria tausoti savo jėgas ir pasistengti
tinkamai paskirstyti įvairias užduotis.
Atminkite, kad dirbdami komandoje
visada galite pasiekti kur kas geresnių
rezultatų, taigi, tikrai nėra jokio reikalo pernelyg apsikrauti ir visus darbus
atlikti be niekieno pagalbos.
Vėžys (06.22–07.22)
Pasižymėsite puikia intuicija, todėl galėsite numatyti, kokių darbų vertėtų
imtis ir kurie nėra verti jūsų pastangų.
Sustiprėjęs šeštasis jausmas jums padės pasiekti kur kas geresnių rezultatų,
taigi, šiuo laikotarpiu nereikėtų pasikliauti vien tik šaltu protu. Tikėtina,
kad dabar jums gali tekti susidurti su
pavydžiais žmonėmis, kurie bandys
sumenkinti jūsų įdirbį ar atkalbinės
nuo tam tikros veiklos, tačiau atminkite, kad už savo pasirinkimus esate
atsakingi tik jūs patys, taigi, neleiskite,
kad kažkieno ištarti žodžiai priverstų
jus nukrypti nuo kelio.
Liūtas (07.23–08.23)
Būsite nusiteikę bendrauti ir megzti
naujas pažintis. Turėsite ne vieną
progą atsidurti dėmesio centre, ir
tai tikrai paglostys jūsų savimeilę.
Jūsų noras bendrauti gali turėti apčiuopiamą naudą: tikėtina, kad šiuo
laikotarpiu turėsite progų susirasti
verslo partnerių ar susipažinti su
bendraminčiais, su kuriais galėsite
įgyvendinti įvairius sumanymus. Nors
dabar gali atrodyti, kad jums sekasi
viskas, ko tik nusprendžiate imtis,
tačiau pasistenkite išlaikyti blaivų
protą ir stačia galva nenerkite į avantiūras.
Mergelė (08.24–09.23)
Kuo mažiau kalbėkite apie savo planus ir nesistenkite visiems įtikti. Šiuo
laikotarpiu turėtumėte pasikliauti
savo intuicija ir daryti tik tai, ką jums
liepia širdis. Žvaigždės žada, kad šiuo
laikotarpiu turėsite progų atsipūsti
nuo slegiančios rutinos ir pasimėgauti
kokybišku laisvalaikiu, tačiau vertėtų
nepamiršti, kad laimė mėgsta tylą, todėl patartina per daug nesigirti ir neatskleisti savo planų. Jei norėsite kam
nors patikėti savo paslaptis, būkite itin
apdairūs ir įvertinkite, ar ši informacija
tikrai nepasieks pašalinių ausų.

Tel. 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
PA RD UODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

rekreacinės
•mieste.
•Namą su 15 a sklypu Lazdijų •paskirties
•Nedidelįžemės
sklypą šalia
Tel. 8 603 24679.

namą (buv.
Gudelių k. (30 a
•valgyklą)
•Gyvenamąjį
•namų
•Sodybą
Vainiūnų k., Seirijų
valda, 2,25 ha žemės
Svarstyklės (09.24–10.23)
Norėsite aktyviai bendrauti ir dalintis
sukaupta informacija. Profesinėje srityje tai gali duoti tikrai nemenką naudą,
tačiau asmeniniame gyvenime vertėtų
būti santūresniems. Šiuo laikotarpiu
bus kaip niekad svarbu saugoti jums
patikėtas paslaptis ir neatskleisti asmeninės informacijos, kuri vėliau jums
gali pakenkti.
Skorpionas (10.24–11.22)
Jei profesinėje veikloje nesijaučiate
pakankamai gerai įvertinti, dabar bus
tikrai palankus metas apie tai pasikalbėti su savo vadovu. Jei būsite ryžtingi
ir nebijosite rizikuoti, jau labai greitai galėsite tikėtis palankių pokyčių,
taigi, svarbaus pokalbio neatidėliokite „geresniems laikams“. Žvaigždės
žada, kad reikšmingi pokyčiai jau visai
arti, tačiau tik nuo jūsų priklausys, ar
pasinaudosite likimo siunčiamomis
galimybėmis.
Šaulys (11.23–12.21)
Venkite diskusijų. Nors šiuo laikotarpiu
degsite noru išsakyti savo nuomonę
ir norėsite būti išgirsti, tačiau žvaigždės pataria pasistengti susilaikyti. Jei
garsiai išsakysite visas savo mintis,
tikėtina, kad jau labai greitai dėl to gailėsitės, todėl pasistenkite, kad taip nenutiktų. Jei jums pavyks išlaikyti blaivų
protą ir nesivelsite į jokius ginčus, jau
labai greitai galėsite džiaugtis kur kas
ramesniu laikotarpiu.
Ožiaragis (12.22–01.20)
Turėsite progų sužibėti įvairiose srityse, tačiau žvaigždės pataria nebandyti
pasirodyti, kad viską išmanote geriau
už kitus. Vertėtų nepamiršti posakio,
kuriame teigiama, kad kuklumas žmogų puošia: jei per daug neriesite nosies
ir nedemonstruosite savo pranašumo,
jau labai greitai galėsite tikėtis likimo
siunčiamų dovanų, kurios tikrai maloniai nustebins ir paskatins dar labiau
pasitempti.
Vandenis (01.21–02.19)
Ramybės neduos daugybė neatsakytų
klausimų. Šiuo laikotarpiu žvaigždės
pataria daugiau dėmesio skirti savo
vidiniams išgyvenimams: pirmiausia
turėtumėte išsiaiškinti, ko iš tiesų norite iš gyvenimo, o jau tuomet galėsite
imtis veiksmų. Nesisielokite, jei viskas
einasi gerokai lėčiau nei norėtumėte,
nes jau labai greitai reikalai pakryps
tinkama linkme.
Žuvys (02.20–03.20)
Galite tikėtis malonių permainų
profesinėje srityje. Nors kurį laiką
tiesiog plaukėte pasroviui, tačiau
dabar pokyčiai bus neišvengiami. Iš
pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad
ne viskas einasi pagal jūsų parengtą
planą, tačiau netrukus suprasite, kad
nukrypimas nuo pagrindinio kelio gali
turėti tikrai nemenką naudą. Būkite
atviri naujovėms, ir tai jūsų kasdienybę
pavers kur kas spalvingesne.

sen., Lazdijų r. sav., (namų valda 0,338 ha, priklauso ir miško,
atlikti geodeziniai matavimai,
trifazis elektros įvadas, sodyba
prie naujai asfaltuoto kelio).
Tel. 8 686 70 841.

••

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

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

ūkio paskirties žemės).
Tel. 8 615 96091.

sklypą namo
•statybai
•ŽemėsLazdijų
mieste (30 a,

gražioje vietoje, prie miško ir
vandens telkinio, atlikti geodeziniai matavimai, visos miesto
komunikacijos), kaina 550 Eur
už a.
Tel. 8 686 70841.

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

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

namo statybai Lazsandėlį
•dijų•Sklypą
•Nemajūnų
•Grūdų pikiavimo
mieste.
k. (su grūdų pikiaTel. 8 686 70841.

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

••

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

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

PARDUODAME
šulinių ŽIEDUS ir DANGČIUS,
grindinio TRINKELES,
šaligatvio PLYTELES,
kelio, įvažiavimo ir vejos
BORTUS,
ŽVYRĄ, SMĖLĮ, SKALDĄ
Tel. 8 620 65577.

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

Tel. GALVIJŲ
8 684 95050.

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

vimo malūnu arba atskirai),
kaina sutartinė.
Tel. 8 698 78040.

••

Sodybą N. Kirsnos k.,
Lazdijų r. sav., (sodyba prižiūrėta, galima gyventi iš karto,
namas mūrinis, 2 aukštų,
5 kambarių, su baldais ir
buitine technika, šildomas
kietuoju kuru (vietinis centrinis šildymas), komunalinis
vandentiekis, sodyboje yra
ūkiniai pastatai, garažas,
šulinys, prižiūrėtassodas ir
aplinka, 45 arai dirbamos
žemės, šalia galima įsigyti 7
ha žemės).
Tel. 8 611 50514.

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

GOLF III (1997 m.) ir
•VW•VWPASSAT
skardinių ratlan-

kių R14 originalius plastikinius
gaubtus ir centrinės skylės
dangtelius, kaina nuo 2 eurų
už vnt. ir 2002 m. AUDI A6
dvejas priekinio bamperio groteles, kaina po 5 eurus. Druskininkai. Tel. 8 686 43600.

GYVULIAI

avis.
•Tel.•Ėringas
8 642 07624.

AUGALAI

,,Vineta“ veislės
•bulves.
•Maistines
Pristatome į namus.
Tel. 8 614 56206.

UAB „Martas", Gėlyno g.
•17,•Lazdijuose,
galite įsigyti

baltarusiškų durpių brikečių,
akmens anglies, skaldelės kapams. Tel. (8 318) 51721 arba
8 652 51721.
pigiai miežius, avižų
•ir vikių
•Bulves,
mišinį, kviečius .
Tel. 8 623 04363.
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Norgaudas Pilvinis atlieka
geodezinius (kadastrinius)
matavimus
Tel. 8 680 83000.

Turite naujieną,
nuotrauką – siųskite
dzukuzinios@gmail.com

Klasifikuoti

skelbimai

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

visiškai naują
markių automobi•išmanųjį
•Parduodu
•lius.•Įvairių
telefoną ,,UMIDIGI
Pasiima patys. Atsiskaito
A9PRO“.
Tel. 8 610 13577.

iš karto. Sutvarko reikiamus
dokumentus.
Tel. 8 691 85616.

Tel. 8 684 12694.

sus. Pasiima patys, atsiskaito iš
karto. Tel. 8 630 64004.

% avižų, 50 %
•vikių).
•MišinįTinka(50žalinimui.
glazūruotų koklių
•komplektą,
•Naudotųkaina
30 Eur,
Tel. 8 614 56206.
••Brangiausiai naudotus,
naudotas vidaus duris, tamsios nevažiuojančius, angliškus, po
avarijos ar visiškai tvarkingus
stiklo blokelius, kaina
•sutartinė.
•Žieminius česnakus, kaina spalvos,
automobilius ir mikroautobusutartinė.
Tel. 8 602 82131.

sutartinė, ir
•didmaišius,
•Rugius, kaina
kaina 3 Eur už 1
vnt.
Tel. 8 684 12694.

KITI

neapdirbtas labrado•rito•Pigiai
akmens plokštes Lazdijuose.
Tel. 8 686 70841.

PERKA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

••
•žemę.
•Žemės ūkio paskirties
Žemę.
Tel. 8 688 80688.

Tel. 8 614 56206.

mikroauto•busus,
•Automobilius,
motociklus, motorolerius, kemperius, sodo traktorius. Tel. 8 641 50151.

••

Automobilius, automobilių
priekabas (gali būti daužti,
nevažiuojantys, pasiimame
patys.) Tel. 8 630 59016.

Išėjai, užvertus paskutinį knygos lapą,
Į šalį, iš kur dar niekas nesugrįžo,
Tik mūsų širdys ras ten kelią
Kasdieniuose šiltuos prisiminimuos.
Išėjus amžinojo poilsio ALDONAI SEVERINIENEI, reiškiame
nuoširdžią užuojautą jos dukroms Irmai ir Dovilei, sūnums
Giedriui, Povilui ir Justui, vyrui Juozui, mamai, sesei ir broliui
bei visiems artimiesiems.
Žagarių kaimo bendruomenė
Dėl brolio Algio mirties nuoširdžiai užjaučiame Vidą
Pociukonienę.
Kaimynai Nijolė ir Antanas Miskeliai
bei Ona ir Antanas Dobilai
arba parduodu
•gamybines
•Išnuomojusandėliavimo
patal-

pianiną.
•Tel.•Naudotą
8 659 60507.

pas Radvilų g., Veisiejuose.
Tel. 8 698 78040.

I E Š KO DA R B O

prižiūrėti senelius
•Veisiejų
•Galiuseniūnijoje
arba

betono maišyklę.
•Tel.•Nuomoju
8 614 56206.
nestandar•tinio•Išnuomojamas
išplanavimo 1 kambario

Tel. 8 614 02546.

Tel. 8 688 80688.

••
aplink.
– kioską.
•Tel.•Pigiai
8 698 78040.
Brangiai
–
pienu
girdomus
•buliukus
• ir telyčaites (2–8 Tel. 8 675 00731.
kilimą 3X2m už 25
butas Lazdijų miesto centre, 1
sav., nuo 50 iki 90 kg). Moka
pagalbiniu
•eurus,
•Rudąpakabinamus
•darbininku
•Galiu dirbti
šviestustatybose (moku
aukštas (autonominis šildy6 ir 21 proc. Sveria elektronivus butui ar sodui po 5 eurus,
apdailos
darbus)
arba
ūkininko
Žemę.
Atsiskaitau
iš
karto.
mas).
nėmis
svarstyklėmis.
•Tel.• 8 614 80988.
seno modelio NOKIA įkroviklį
ūkyje.
Tel. 8 698 78040.
Tel. 8 646 81037.
ir ausinukus po 2 eurus ir TV
Tel. 8 622 60230.
komercines admi– galvijus
PANASONIC distancinio valŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA
•nistracines
•Nuomojupatalpas,
•aukščiausiomis
•Įmonė tiesiogiai
15 kv. m, I
ŽŪKB „Krekedymo pultelį ir SCART laidą po
PA S LAU G O S
Bet
kokią
žemės
ūkio
aukštas,
Lazdijuose.
navos
mėsa“
kainomis.
Moka
2 eurus. Druskininkai.
•techniką:
• traktorių, priekabą, iš karto. Tel. 8 613 79515. ••Taisome automatines
Tel. 8 698 78040.
Tel. 8 686 43600.
skalbimo mašinas. Atvykstame
sunkvežimį ir jų padargus. Gali
į namus.
arba telyčią nuo 6
būti neveikianti, su defektais.
SNAIGĖ SOFT
IEŠKO
•LINE•Šaldytuvą
•mėn.•Veršelį
RF310, A klasės, 3 kame- Tel. 8 680 77728.
iki 3 metų auginti. Taip
Tel. 8 615 73404.
Brangiai išsinuomočiau
ros, stiklinės lentynos, aukštis 1
pat pienines melžiamas karves
•
•
žemės
ūkio paskirties žemės.
Atliekame
visus
vidaus
m 75 cm, puikios būklės, kaina
TRANSPORTO PRIEMONĖS arba visą bandą.
•apdailos
• darbus.
Gali būti apleista.
95 eurai, televizoriaus sieninį
Tel. 8 625 93679.
markių automobiTel. 8 623 00597.
Tel. 8 614 80988.
laikiklį, kaina 5 eurai. Druski•lius:•Visų
„Mazda“, „Audi“, BMW,
ninkai. Tel. 8 654 87148.
KITI
Pjaunu, kapoju malkas,
„Mitsubishi“, „Renault“,
Išsinuomočiau žemės ūkio
•
•
•
•
paskirties
žemės. Gali būti
Sendaikčius:
monetas,
pjaunu
žolę.
„Volkswagen“, kemperius ir
•banknotus,
• ženkliukus, meda- Tel. 8 665 90994.
apleista. Apleistą žemę sutvarkt. Pasiimame patys, sutvarlius, fotoaparatus, statulėles,
kyčiau.
kome reikiamus dokumentus,
paveikslus, peilius, laikrodžius, ••Sulčių spaudimas ir pasteTel. 8 680 77728.
atsiskaitome iš karto. Dirbarizavimas, dirbame kasdien, be
me savaitgaliais ir šventinėmis radijas, gramofonus, muzikos
poilsio dienų nuo 9 val. iki 19
išsinuomočiau
dienomis. Išrašome utilizavimo instrumentus, karinius daik•žemės
•Brangiai
Krosnos, Šeštokų sen.
val., Kalnų g. 4, Lazdijai.
tus, gyras, hantelius, gintarą,
pažymą
Brangiai – mišką (gali būti
bendraturčių, neatidalytas, su
skolomis). Sutvarkau dokumentus.
Tel. 8 644 55355.

Tel. 8 681 20546.

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

••
PERKAME

įvairios būklės ir
amžiaus mišką.
Perkame nederlingas, medžiais
ir krūmais apaugusias žemes.

Tel. 8 603 30577.
Valome
žemės ūkio
paskirties sklypus
(nuo 1 ha), apaugusius
medžiais ir krūmais.

Tel. 8 603 30577.

Lengvąjį automobilį arba
mikroautobusą. Gali būti techniškai netvarkingas, daužtas,
nevažiuojantis. Siūlyti įvairius
variantus. Tel. 8 687 89742.

GYVULIAI

sidabrą, auksą, varpus, smetoniškas nuotraukas, siuvimo
mašinas, čirvines keptuves,
ragus ir visa kita. Atvykstu
pasiimti. Tel. 8 671 04381.

SIŪLO

išnuomojalaužo supirkimas:
•juodojo
•Metalometalo
•mos•Nebrangiai
laužas – 260–
salės-klubo patalpos
280 Eur/t, skarda – 220–240
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 val.
Tel. 8 698 30902.

žemės
•Šventežerio
•Išsinuomočiau
sen. Laiku moku

NU O M A

sutartą nuomos mokestį.
Tel. 8 671 50589.

Lazdijų miesto centre („Holivudas“).
Tel. 8 698 78040.

nuomai ieškoma
•patalpų,
•Ilgalaikei
pritaikytų / pritaikomų maisto gamybai.
Tel. 8 627 62313.

Informuojame, kad Lazdijų r. sav. yra rengiamas projektas
,,Seiliūnų melioracijos statinių ir sistemų naudotojų asociacijos
ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija“. Projektas apima Noragėlių sen. Krikštonių k. v. Seiliūnų,
Mankūnėlių, Seirijočių kaimų teritorijas.
Projekto rengėjas – E. Nacevičiaus firma ,,Edmeta“, adresas:
Liepų g. 28-25, Garliava, Kauno r. sav., tel. 8 620 34517, el. p.
edmeta@gmail.com.
Užsakovas – Seiliūnų melioracijos statinių ir sistemų naudotojų asociacija, adresas: Lazdijų r. sav. Noragėlių sen. Seiliūnų
k. Kalnų g. 22.
Su projekto sprendiniais galima susipažinti asociacijoje arba
pas projekto rengėją.
Apie šio projekto įgyvendinimo pradžią ir pabaigą rangovas
informuos atskirai.
Direktorius Edvardas Nacevičius
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Virtuvės baldai, sofos, lovos,
kampai, lentynos, komodos,
kėdės, prieškambario baldai, šaldytuvai, šaldikliai,
trimeriai. Atvežame. Galima
išsimokėtinai.

Ulonų g. 16 ir
Naujoji g. 50, Alytus.
Telefonas 8 674 05844
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Tel. 8 698 50235.

PERKA žemę.
Tel. 8 688 80688.

Perka veršelius,
telyčaites.

Moka PVM. Pasiima greitai.
Sveria el. svarstyklėmis.

Tel. 8 686 46230.

Kalvarijoje organizuojami
mokymai

perka pienu girdomus
veršelius.
Moka 6 ir 21 proc.

TR1, TR2, SZ kategorijų traktorininkų
mokymo kursai;
A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų mokymo kursai.
Keičiami seno pavyzdžio
traktorininkų pažymėjimai į naujus.

Tel. 8 612 34503.

A. Kašalyno PĮ teikia

gyvulių
sėklinimo
paslaugas....

Dėmesio!

UAB „Galvijų eksportas“

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

PERKAME
MIŠKĄ.

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

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
El. p. leipalingio.giria@gmail.com

Kviečiame registruotis į
vairavimo kursus

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

Tel. 8 657 88458.
Turite naujieną,
nuotrauką – siųskite

Tel. 8 688 80175
Vytauto g. 16, Seirijai,
Lazdijų r.
El. p. uabloginta@gmail.com

„Sūduvos galvijai“

MALKOS,
MALKOS,
MALKOS,

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

Perkame mišką su
žeme ir išsikirsti.
Atliekame.
– miško valymo,
retinimo, sanitarinius
kirtimus.
– medienos ištraukimo
darbus.
– miško sodinimo ir
priežiūros darbus.

brangiai perka.

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

Perkame veršelius.
Atsiskaitome iš karto.

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

Mokame visus priedus.

Tel. 8 686 21470.

dzukuzinios@gmail.com

PARDUODA

Brangiai perka
įvairų mišką.
Gali būti bendraturčių,
neatidalytas, su skolomis.
Sutvarko dokumentus.
Tel. 8 644 55355.
Parduodamas
antikvarinis
traktoriukas
„McCormick
D-326“, puikiai
veikiantis. Padargai
— kultivatorius,
vartomas dviejų
korpusų plūgas.
Jei domina,
skambinkite tel.
8 615 39794.

beržines ir juodalksnio
malkas.
Atvežame.
Užsakymai priimami

8 688 80175.

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

Direktorius
Darius Brindza
Reklamos vadybininkė
Inga Liaukevičienė
Tel.: (8 318) 53 085,
8 670 38882

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

