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Miglotos Lazdijų žirginio sporto perspektyvos —
rajone nėra šį sportą remiančių verslininkų

N

ors Lazdijai
turi hipodromą,
puikų žirgyną
Seirijuose, nemažai žirginio
sporto entuziastų, tačiau artimiausiu metu mūsų
rajone sunku tikėtis rimtų šios
sporto šakos varžybų. Brangiai
kainuojančiam sportui rajone nėra
verslininkų, sutinkančių jį paremti
solidžiomis sumomis. Todėl teks
tenkinti lokaliomis varžybomis ir
vietinėmis pajėgomis bei moraline kai kurių Lazdijų rajono politikų parama, o rimtesnes varžybas
stebėti kituose miestuose.
Šią skaudžią tiesą patvirtino
šios vasaros praktika, kai tarptautiniame varžybų kalendoriuje
pažymėtos ir garsiausius Lietuvos
bei užsienio sportininkus sutraukusios žirgų konkūro varžybos iš
Lazdijų rajono buvo perkeltos į
Druskininkus, o Lazdijuose praėjusį savaitgalį įvyko net Lietuvos žirginio sporto tvarkaraštyje
nepažymėtos varžybos.

Varžybas perkėlė į
Druskininkus
Vienas iš konkūro Druskininkuose organizatorių verslininkas

Rimvydas Žagunis pasakojo, jog Lazdijų hipodrome rengti šias varžybas buvo atsisakyta, nes organizatoriams nepatiko hipodromo erdvė, pati vieta, kur
įrengtas hipodromas, ir neužpildytos jo erdvės. (Nuotr. iš Lazdijų sporto centro FB paskyros)
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Nepriklausomybės
aikštėje, Lazdijuose,
vyks mugė.
Kviečiame apsilankyti!!!
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NUOMA

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.

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

P. Cvirka ir kiti sovietiniai balvonai dar vis neišmėžti iš mūsų sąmonės

Algimantas Mikelionis
Mūsų valstybė, 1990 m. kovo 11
d. atkūrusi savo nepriklausomybę, jau sulaukė trisdešimtmečio
ir žengia į kitą dešimtį. Per tokį
netrumpą laikotarpį pasiekėme iš
tiesų nemažai, bet turime dar labai
daug ką nuveikti, kad mūsų šalyje
būtų kuo mažiau užmirštų žmonių,
kurie palikti gyvenimo užribyje.
Bet daug kartų už materialinius
dalykus svarbesni yra dvasiniai,
kurie tūno mūsų sąmonėje ir
sielose. Kaip užkietėjęs futbolo
fanas nepraleisiu progos pabur-

noti ant visų Lietuvos valdžių
už tai, kad nepastatė nedidelio,
jaukaus ir padoraus futbolo stadiono, kuriame nebūtų gėda priimti stipriausias Europos rinktines.
Ką jau kalbėti apie kelis... Deja,
tenka pripažinti, kad laiku neatlikome kelių dar svarbesnių darbų
ir neapvalėme savo sielos ir sąžinės nuo visų sovietinių balvonų,
kurie vis dar stūkso mūsų miestų
aikštėse ir bjauroja miestų veidus.
O tai neįvyko pirmiausia dėl to,
kad sovietiniai balvonai vis dar
tvirtai įsitvirtinę kai kurių žmonių
sąmonėje.
Visa laimė, kad laiku nuvertėme Lenino balvoną, nes jeigu to
nebūtų įvykę, kas gali garantuoti,
kad jis iki šiol nebjaurotų Lukiškių aikštės? Kas gali garantuoti,
kad jis iki šiol nebūtų koksai nors
valstybės saugojamas suknistas
eksponatas. Juk yra tokių nuolankių ir bestuburių lietuvaičių,

kurie dar net dabar gina išdavikus
P. Cvirką ir S. Nėrį, kurie lyg
niekur nieko nuvažiavo į Maskvą
ir iš ten parvežė Stalino saulę.
Ir tik nereikia iš jų daryti kažko
nesupratusių ir suklaidintų gailiai
bemekenančių avelių. Daug svarbiau yra prisiminti, kad Smetonos
laikais S. Nėries ir P. Cvirkos literatūrinis talentas buvo tinkamai
įvertintas, jie buvo apdovanojami
įvairiomis premijomis ir jų tikrai
tuometė nepriklausomos Lietuvos valdžia neujo ir nespaudė.
Tai jie patys dar gerokai prieš sovietinę nepriklausomos Lietuvos
okupaciją savo iniciatyva spjovė
į juos dosniai maitinusią ranką ir
pradėjo žavėtis komunistiniais
idealais ir pasakoti apie nuostabų
gyvenimą Sovietų Sąjungoje.
Tad kitas jų žingsnis – vykimas
į Maskvą parvežti Stalino saulės
– buvo visiškai natūralus ir seniai
planuotas veiksmas. Daug kas

S. Nėries ir P. Cvirkos išdavystę
bando pateisinti jų talentu. Taip,
visiškai sutinku, S. Nėris buvo ir
dabar išlieka geniali poetė. Bet
milžiniškas talentas neišbalina
juodos išdaviko sermėgos. Kalbama, kad poetė į gyvenimo pabaigą
dėl to labai krimtosi, bet kas buvo
padaryta, išliks amžiams.
Labai svarbu, kad pirmiausia
sovietinius balvonus ir prakeiktą
nuolankumą jiems reikia ištrinti iš savo sąmonės ir širdies, o
tai padaryti yra sunkiausia. Kai
įvyks didysis lūžis mūsų sąmonėje arba pasikeis bent kelios
kartos, tuomet ir mūsų miestų
aikštes, gatves ir pastatus paliks
raudonosios šmėklos.
Bene didžiausia klaida Lietuvai atkūrus nepriklausomybę
buvo liustracijos proceso nebuvimas. Tuomet mūsų valstybė
būtų liuoktelėjusi milžinišką
šuolį į priekį. Tiems, kas užėmė

vadovaujančius postus sovietinėje valdžioje, reikėjo padėkoti ir
uždrausti dirbti nepriklausomos
Lietuvos valstybės vadovaujančiuose postuose. Dešimčiai,
dvidešimčiai ar kiek ten metų.
Broleli, dirbai okupantų valdžiai,
būk mielas, pailsėk ir netrukdyk
padirbėti kitiems, kurie sovietmečiu nebuvo sovietinės Lietuvos
valdžioje ir nedirbo Maskvai.
Žinoma, jau girdžiu Algirdo
Mykolo stiliaus pasakėles: „Ir
tuomet dirbome Lietuvai...“ Taip,
tik pastarąjį sakinį reikėtų pataisyti: dirbote sovietinei Lietuvai
ir okupantui bei savo privilegijoms, dėl kurių turėjote neribotą
ir vienintelę „teisingą“ pasaulyje diktatūrą. Tiesiog sovietinė
okupacija ir komunistų valdžia
atėmė iš Lietuvos nepriklausomybę ir galimybę eiti savo keliu
ir sėkmingai vystytis kaip ir kitos
laisvos šalys.

•

Praradusi savarankiškumą, Veisiejų TVM pateko į „Žirmūnų“ glėbį
Rugsėjo 1-ąją galutinai žlugo buvusių Lazdijų rajono
vadovų viltys išsaugoti
Veisiejų technologijos ir
verslo mokyklą rajono
įtakos sferoje. Ši mokymo
įstaiga šią vasarą buvo
prijungta prie Žirmūnų
mokymo centro ir tapo šios
įstaigos Pietų Lietuvos filialo skyriumi. Tai reiškia,
kad Lazdijų rajonas neteko
pinigų, kuriuos ministerija
skiria šiai mokymo įstaigai,
taip pat nemažai gyventojų
pajamų mokesčio.

Tapo pavaldi „Žirmūnams“
Kas pasikeitė šios mokymo įstaigos veikloje, praradus savarankiškumą?
Apie tai kalbinta buvusi šios
mokyklos direktorė Laimutė Vaitiekūnienė patvirtino, kad Veisiejų
TVM prijungimas įvyko. Dabar
yra sukurtas Žirmūnų mokymo
centro Pietų Lietuvos filialas. Tas
filialas turi du skyrius: Druskininkuose yra Kurorto paslaugų
skyrius, o Veisiejuose liko Technologijų ir verslo skyrius.
Anot L. Vaitiekūnienės, kuri
dabar yra Pietų Lietuvos filialo
direktorė, Veisiejuose mokosi
apie 250 moksleivių. Masažuotojai, paramedikai ir kiti mokosi
Druskininkuose, nes jie reikalingi ten. O Veisiejuose mokosi
statybininkai, kompiuterinių tinklų derintojai ir kitų specialybių
moksleiviai.
„Mokiniai suskirstyti pagal
specialybes: vieni mokosi Druskininkuose, kiti – Veisiejuose.
Moksleivių skaičius išliko beveik
toks pats, kaip buvo pernai, jiems
sudarytos tos pačios sąlygos, dirba
tie patys mokytojai, moksleiviai
gyvena bendrabutyje, iš esmės
niekas nepasikeitė. Pokyčiai įvykę
tik administracinėje struktūroje.
Susijungus galima daugiau skirti

Nuo rugsėjo 1 dienos Veisiejų TVM veikia kaip Žirmūnų mokymo centro Pietų Lietuvos filialo skyrius. Veisiejų TVM skyrius yra tiesiogiai pavaldus Žirmūnų
mokymo centrui.
dėmesio mokymo kokybei, čia nebuvo nuostatos suvalgyti vieniems
kitus“, – tikino L. Vaitiekūnienė.

Nepriėmė visų norinčiųjų
Vadovės teigimu, Druskininkams iš Veisiejų jokios programos nebuvo perduotos. Pasikeitė
savarankiškumas, Veisiejai tapo
filialo skyriumi, o jam vadovauja
„Žirmūnai“ Vilniuje. Anksčiau
mokykla buvo pavaldi Švietimo,
mokslo ir sporto ministerijai.
„Moksleivių turime tiek pat,
kiek pernai. Turime dar norinčiųjų
pas mus patekti, bet yra tam tikra
ministerijos nustatyta kvota, tai
užpildėme visas kvotas. Galėsime
priimti tik į atsilaisvinusias vietas.
Nemažas susidomėjimas, žmonės
supranta, kad aukštasis mokslas
neduoda tiek amato supratimui
kaip profesinis parengimas“, –
teigė L. Vaitiekūnienė.

Pasidomėjus, iš kokių vietų yra
Veisiejuose besimokantys mokiniai, direktorė pastebėjo, kad
Veisiejuose mokosi daugiausia
Lazdijų rajono gyventojų.

Norėjo išsaugoti mokyklą
Buvusi Lazdijų rajono valdžia,
siekdama išlaikyti savo įtakoje
Veisiejų technologijos ir verslo
mokyklą bei į rajono biudžetą pritraukti su jos veikla susijusių lėšų,
buvo nusprendusi ją sujungti su
Veisiejų Sigito Gedos gimnazija.
Tam net buvo pakeistas gimnazijos juridinis statusas. Tačiau naujoji rajono vadovybė, susitarusi su
ministerija, nusprendė atsisakyti
tokio sujungimo ir išleido šią
mokymo įstaigą iš rajono įtakos
sferos.
Šią vasarą Žirmūnų mokymo
centras parengė dokumentą, kuriame numatytas Veisiejų TVM

prijungimas prie Žirmūnų mokymo centro. Nuo rugsėjo 1 dienos
Veisiejų TVM veikia kaip Žirmūnų mokymo centro Pietų Lietu-

vos filialo skyrius. Veisiejų TVM
skyrius yra tiesiogiai pavaldus
Žirmūnų mokymo centrui.
„Dzūkų žinių“ informacija

•

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.
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Socialinių paslaugų centras
pagaliau turi naują direktorę
Kabelio, laidų kanalai.
Ką reikėtų žinoti?
Namo ar buto remontas pagaliau baigtas, bet netrukus paaiškėja, kad išvedžiota laidų sistema neatitinka jūsų poreikių.
Tuomet geriausias būdas paslėpti naujus laidus ir išsaugoti
kambario estetiką – naudoti kabelių, laidų kanalus.
Specializuotoje „Elvertos“ elektros prekių parduotuvėje galima įsigyti baltų plastikinių italų gamintojo Elettrocanali kanalų.
Plastikas yra tvirtas, kanalo korpuso ir dangtelio sukabinimas
– patogus.
Kabelių kanalai gali būti naudojami siekiant užmaskuoti elektros, telefono, interneto, televizijos, kondicionierių, šildymo
sistemų: oras–oras, oras–vanduo laidus.
Plastikiniai kanalai gerai apsaugo kabelį nuo mechaninių pažeidimų. Jeigu reikia, nesudėtingai galima pakeisti ar nutiesti
naują laidą. Kanalų būna įvairaus pločio, gylio, bet ilgis jų standartinis – 2 metrai. Priklausomai nuo kanalo dydžio, viename
kanale galima tiesti kelis skirtingus laidus.
Plastikinį kabelio kanalą prie sienos, lubų galima pritvirtinti medstraigčiais. Jeigu sienos nenorite gręžti, galima rinktis
klijuojamą kanalą. Renkantį šį, būtina atkreipti dėmesį į bendrą
laidų svorį kanale.
Be lygių plastikinių kanalų, yra perforuoti kabelių kanalai,
kurie sveria mažiau. Kanalo „dantys“ gali būti išpjauti, siekiant
išvesti laidą į kištukinį lizdą ar jungiklį. Toks kanalas visiškai
nepaslepia laidų, todėl jis rečiau naudojamas gyvenamosiose
patalpose. Tačiau dažnai naudojamas komplektuojant ir renkant
automatikos skydus.
Prekiaujame ne tik plastikiniais, bet ir metaliniais kanalais.
Daugiau apie juos sužinosite užsukę į specializuotą „Elvertos“
parduotuvę, Santaikos g. 10, Alytuje.
P.S. Tvarkingai kabelio kanale paslėpti laidai yra geriau ir
saugiau nei kabantis jų pluoštas.

Ilgą laiką be vadovo buvęs
Lazdijų socialinių paslaugų centras turės naują
vadovę. Paskelbus konkurso rezultatus paaiškėjo, jog
šios įstaigos vadovo konkursą laimėjo Kalvarijoje
gyvenanti ilgametė socialinio darbo specialistė Lina
Saladuonienė.

Iš direktorės pareigų atstatydinus ponią Jolantą Marcinkienę,
paskelbus konkursą vakuojančiai
vietai užimti, konkursą buvo laimėjęs asmuo iš verslo aplinkos.
Tačiau konkurso laimėtojas netikėtai apsigalvojo ir nusprendė į
direktoriaus kėdę nesėsti.
Naujajai centro vadovei – 53eji, ji turi zootechnikos išsilavinimą, taip pat yra baigusi Kauno
katalikų teologijos fakulteto aukštesniąją neakivaizdinę katechetų
mokyklą ir įgijusi tikybos ir etikos mokytojos specialybę. 2004
metais Vilniaus universitete įgijo
socialinio darbo bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei socialinio darbuotojo profesinę kvalifikaciją.
1992–1998 m. dirbo Liubavo ir
Jungėnų pagrindinių mokyklų ti-

Naujoji Lazdijų socialinių paslaugų centro vadovė Lina Saladuonienė,
gyvenanti Kalvarijoje. (Nuotr. iš asmeninės FB paskyros)
kybos mokytoja. Nuo 1998 m. iki
dabar dirbo Kalvarijos globos ir užimtumo centro direktore. 2010 m.
suteikta vyresniojo socialinio darbuotojo kvalifikacinė kategorija.

L. Saladuonienė 2000 metais
dalyvavo Seimo rinkimuose
Lietuvos krikščionių demokratų
partijos sąraše.
„Dzūkų žinių“ informacija

•

Lazdijų rajono savivaldybės administracija (kodas 188714992, Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai)
viešo aukciono būdu parduoda pastatą-sandėlį (unikalus Nr. 4400-3566-2628, pažymėjimas plane
1F1p, paskirtis – sandėliavimo, sienos plytų, vieno aukšto, bendras plotas 484,77 kv. m, būklė – fiziškai pažeistas, statybos metai – 1968), esantį Lazdijų r. sav., Šventežerio sen., Barčių k., Dusios g.
20C. Žemės sklypas neparduodamas. Prievolė aukciono laimėtojui padengti parengimo išlaidas ir per
30 dienų nuo nuosavybės teisės į aukcione parduotą nekilnojamąjį turtą įregistravimo Nekilnojamojo
turto registre kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Lazdijų skyriaus vadovą su prašymu išnuomoti nekilnojamajam turtui priskirtą valstybinės žemės sklypą ir sudaryti žemės
sklypo nuomos sutartį. Pradinė bendra nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo pardavimo
kaina – 3538,00 Eur, iš kurių pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 3200,00 Eur, žemės sklypo
formavimo išlaidos – 338,00 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokestis – 5,00 Eur, dalyvio garantinis
įnašas – 354,00 Eur (10 proc.).
Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytines.lt/.
Daugiau informacijos apie privatizuojamą turtą rasite interneto tinklalapiuose: www.evarzytines.lt ir
www.lazdijai.lt skiltyje „Naudinga informacija“ („Elektroniniai aukcionai“).

Vaistai Jūsų biurui!

Didelis Biuro
popieriaus
pasirinkimas!
KNYGYNĖLIS, tel. 8 646 71 901, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt.
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Pamokos ten, kur tvarkomos atliekos. Kviečiame į virtualią kelionę!
Pamokos gali vykti ne tik
klasėse ar namuose. Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras (ARATC)
kviečia ir į pamokas atliekų tvarkymo technologijų
parke. Čia laukia užsiėmimai ne tik realybėje,
bet ir virtualioje klasėje,
kuri savo veiklą pradeda šį
rugsėjį.

Klasė įrengta Alytaus regiono
atliekų tvarkymo technologijų
parke. Nors pati klasė nauja,
naujų baldų jai nebuvo pirkta
– panaudota tai, kas rasta daiktų mainų punktuose ir jų centre
„TikoTiks“.
Ant kūrybiškai atnaujintų baldų
klasėje įsitaisę mokiniai, užsidėję
virtualios realybės akinius, leidžiasi į virtualią kelionę po atliekų tvarkymo technologijų parką.
Šioje kelionėje juos lydi trys smagūs personažai: robotukas Kipis,
linksmuolė Bakterija ir išmintingas berniukas Mainukas.
Jie pasakoja apie atliekų tvarkymo sistemą, įrenginius, aiškina, kaip tvarkomos skirtingos iš
žmonių surinktos atliekos, kiek
daug jų susidaro ir kiek darbo
reikia įdėti, kad jos kuo mažiau
terštų aplinką, kad žmonių išmesti
daiktai būtų toliau naudojami ar
perdirbami.
Tokia virtuali pažintis su atliekų tvarkymu vaikams gerokai
įdomesnė ir saugesnė.
„Kai prieš pustrečių metų pradėjome vykdyti aplinkosaugines,
edukacines veiklas, viena jų buvo
ekskursijos po atliekų tvarkymo
technologijų parką. Tačiau jame

nuolat vyksta gamybos procesai,
veikia daug įrenginių ir, rodydami, kaip jie veikia, nuogąstaudavome dėl judrių vaikų saugumo.
O vaikai nuolat skųsdavosi, kad
„čia smirdi“, – pasakojo Alytaus
regiono atliekų tvarkymo centro
Aplinkosauginio ugdymo ir pakartotinio naudojimo padalinio
vadovė Agnė Jučienė.
Virtualus filmukas vaikams
– naujausia, bet toli gražu ne
vienintelė edukacija, patraukliai
pristatanti daugeliui ne itin patrauklią atliekų tvarkymo sistemą,
su kuria susipažinusieji nustemba
pamatę, kokie kiekiai atliekų yra
surenkami ir atvežami čia tvarkyti.
Pakartotinio daiktų naudojimo
centre veikia kūrybinės dirbtuvės,
kurių metu mokomasi iš senų,
išmestų daiktų sukurti, pagaminti
naujus. Organizuojamos atliekų
rūšiavimo varžybos, pamokos,
viktorinos tiek atvykusiems į
technologijų parką, tiek nuotoliniu būdu.
Aplinkosauginio ugdymo ir pakartotinio naudojimo padalinio
specialistės įvairias veiklas organizuoja ir nuvykusios į įmones,
įstaigas, dalyvaudamos renginiuose. Nors daugelis žmonių turi
įvairių nuostatų atliekų tvarkymo
klausimais, naujos žinios, naujos
patirtys šias nuostatas keičia. Žinoma, į gerąją pusę.
„Pradėjus rengti įvairias veiklas, organizuoti edukacijas ir
kviesti į jas žmones, reakcijų
buvo įvairių. Vieni norėjo išbandyti, kiti žiūrėjo atsargiai, o kai
kas – ir įtariai. Dar nemažai žmonių tebėra įsitikinę, kad atliekų

rūšiavimas yra tik deklaratyvus,
o paskui išrūšiuotos atliekos supilamos visos kartu ir nieko daugiau su jomis nedaroma. Vienas
žmogus prisipažino net užlipęs
pažiūrėti, ar atliekas surenkančiame automobilyje yra atskiri
skyriai skirtingoms atliekoms, ir
įsitikino – jie yra“, – pasakojo
aplinkosauginio ugdymo specialistė Vaida Undzėnienė.
Anot jos, kai žmonės savo akimis pamato atliekų tvarkymo procesą, jie ima geriau suvokti ne tik
jų tvarkymo apimtis, bet ir atliekų
vengimo, rūšiavimo svarbą.
Prasidėjus rugsėjui, ARATC
Aplinkosauginio ugdymo ir pakartotinio naudojimo padalinio
specialistės kviečia visas regiono švietimo, ugdymo įstaigas bei
įmones ir organizacijas kreiptis
dėl aplinkosauginių veiklų, kurios gali vykti tiek „TikoTiks“
centre, tiek mokyklų kiemuose,
parkuose, tiek kitose netradici-

Galimybių pasą jau galima gauti
Lietuvos pašto skyriuose,
„Sodros“ padaliniuose ir vaistinėse
Asmenys, kurie nesinaudoja elektroninėmis tapatybės atpažinimo priemonėmis (e. bankininkyste ar
e. parašu), Galimybių pasą
gali atsiimti ne tik Registrų
centro padaliniuose, bet ir
Lietuvos pašto skyriuose,
„Sodros“ padaliniuose ar
vaistinėse. Bendras fizinių
Galimybių paso išdavimo
vietų skaičius Lietuvoje
bus didesnis nei 1 tūkstantis.

Konkrečias atskirų įstaigų vietas bei Galimybių paso išdavimo tvarką galima rasti atskirų
institucijų: Lietuvos pašto, „Sodros“ bei konkrečių vaistinių
tinklų interneto svetainėse. Kitos institucijos, pageidaujančios
prisijungti prie Galimybių paso
platinimo tinklo, gali kreiptis į
Registrų centrą, kad būtų įvertintas reikalingų technologinių
pakeitimų poreikis ir galimybės
bei sutarčiai pasirašyti gautas E.
sveikatos sistemos valdytojos

Sveikatos apsaugos ministerijos
pritarimas.

Kasdien Galimybių pasą
atsiima tūkstančiai
gyventojų
Galimybių pasą galima atsisiųsti
apsilankius puslapyje www.gpasas.lt ir patvirtinus savo tapatybę

elektroninėmis priemonėmis (e.
parašu arba e. bankininkyste). Tokiu būdu savo Galimybių pasą
atsiima ar jį atsinaujina apie 50
tūkst. gyventojų kiekvieną dieną.
Iš viso skaitmeniniu būdu Galimybių pasą bent kartą pasiėmusių
asmenų šiuo metu yra daugiau
Nukelta į 5 psl.

»

nėse vietose. Kūrybinės antrinio
dizaino dirbtuvės, aplinkosauginiai tyrimai, eksperimentai būna
įdomūs ne tik vaikams, bet ir suaugusiesiems.
Suaugę žmonės neretai įsivaizduoja, kad jie jau viską žino ir
moka, o štai, pavyzdžiui, rūšiavimo varžybų metu paaiškėja, kad
daugelis nežino, kur mesti popierinę servetėlę (į maisto atliekas,
o jei jos atskirai nerenkamos – į
mišrias atliekas) ar ką daryti su
iš krosnies išimtais pelenais (juos
pirmiausia reikia atvėsinti ir mesti
į mišrių atliekų konteinerį).
Ir vaikai, ir suaugusieji nustemba pamatę, kiek gražių ir gerų
dalykų galima sukurti iš senų,
išmestų daiktų. Edukacijų metu
iš jų kuriami paveikslai, vazonai,
pieštukinės, siuvamos prijuostės, iš senų laikraščių lankstomi
maišeliai dovanoms, iš tekstilės
atliekų gaminamos vaškuotos
pakavimo servetėlės.

„Daug naujų įdomių idėjų
gimsta ir užsiėmimų metu, kai
žmonės įsitikina, kad seni daiktai
gali tapti naujų atradimų ir įkvėpimo šaltiniu. Todėl visus kviečiame neskubėti pirkti, apsikrauti
daiktais, o išmokti kūrybiškai panaudoti tai, ką turime“, – kviečia
V. Undzėnienė.
Visi edukaciniai užsiėmimai
Alytaus regiono įmonėms, įstaigoms, bendruomenėms yra nemokami.
Dėl norimų aplinkosauginių
veiklų, edukacijų, veiklų kreiptis
galima į ARATC aplinkosauginio
ugdymo specialistę Vaidą Undzėnienę el. paštu vaida.undzeniene@alytausratc.lt.
Daugiau informacijos apie
pakartotinio naudojimo veikas
galima rasti sekant socialinio
tinklo „Facebook“ paskyrą „TikoTiks“.
Alytaus regiono atliekų tvarkymo
centras

•

Nacionalinė parama
pieno gamintojams — jau netrukus
Nuo rugsėjo 20 d. pradedama mokėti 2021 m. pereinamojo
laikotarpio nacionalinė parama už pieną. Beveik 17 tūkst.
pieno gamintojų bus išmokėta 12,3 mln. Eur.
Pagrindiniai reikalavimai atsietajai nacionalinei paramai už 2021
m. gauti liko tokie patys, kaip ir 2020 metais. Parama mokama
tiems gamintojams, kurie 2006–2007 kvotos metais pardavė pieną
ir 2007 m. kovo 31 d. turėjo nustatytą 2006–2007 kvotos metams
pieno gamybos kvotą. Be to, pretenduojantieji į šią paramą turi
būti įsiregistravę valdos valdytojais arba partneriais Žemės ūkio
ir kaimo verslo registre. Valdos, kurioje pieno gamintojas registruotas valdytoju arba partneriu, valdytojas turi būti 2021 metais
deklaravęs žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus. Kaip ir 2020
metais, parama bus mokama tiems pieno gamintojams, kurių vardu
2021 m. sausio–birželio mėnesiais Ūkinių gyvūnų registre buvo
registruotos pieninės karvės.
Pieno gamintojams, kurie atskaitos laikotarpiu (2006–2007 kvotos
metais) pardavė pieną, tačiau šių metų sausio–birželio mėnesiais
pieninių karvių neturėjo, atsietoji nacionalinė parama nemokama.
Paramos dydis – 14,56 Eur už atskaitos laikotarpiu parduoto
pieno toną.
Paramą kiekvienam gamintojui apskaičiuos Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, o išmokės Nacionalinė mokėjimo
agentūra. Patiems pieno gamintojams paraiškų teikti nereikės, nes duomenys imami
iš turimų registrų.
Paramos mokėjimo taisyklės patvirtintos
2021 m. rugsėjo 3 d. žemės ūkio ministro
įsakymu Nr. 3D-552.
Užs. Nr. 28

Antspaudų gamyba pagal užsakymą
Seinų g. 12, Lazdijai. Tel. 8 646 71901.
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Praėjusį ketvirtadienį
Dzūkai
Lazdijus aplankė ypatingi svečiai kalba, kad...
Praėjusi savaitė Lazdijuose
buvo pažymėta neeiliniu
įvykiu – mūsų rajone lankėsi Lietuvos Respublikos
Prezidentas Gitanas Nausėda su žmona Diana, todėl
ne vienas Lazdijų rajono
gyventojas ketvirtadienį
galėjo gyvai pamatyti šalies
vadovą ir pirmąją ponią, o
kai kam nusišypsojo laimė
ir kartu nusifotografuoti.

Pirmiausia Prezidentas Lazdijų
rajono savivaldybėje susitiko su
Alytaus regiono merais ir akcentavo, kad svarbu išgirsti, kaip
realiai sekasi valdyti pandemiją
ir skiepyti žmones. Prezidentas
G. Nausėda pasidžiaugė, kad Lazdijų rajone, kaip ir visame Alytaus regione, vakcinacija vyksta
sėkmingai, bei akcentavo savivaldybių finansinio savarankiškumo
aspektą. Susitikime su Alytaus
regionų merais buvo aptarti pasienio kelių infrastruktūros plėtros,
papildomo finansavimo pasienio
regionams, sveikatos paslaugų
teikimo pasienio savivaldybėse COVID kontekste, nelegalių
migrantų apgyvendinimo ir kitų
paslaugų teikimo klausimai.
Susitikime su Lietuvos Respublikos Prezidentu apskrities merai
dar kartą kėlė klausimą dėl regionų vystymo iššūkių, siekiant
užtikrinti aukštos kokybės švietimo, kultūros, socialines, sveikatos, sporto ir kitas paslaugas,
skatinant naujų verslų kūrimąsi,
pritraukiant investicijas.
Paskui Prezidentas lankėsi
Lazdijų vakcinacijos centre ir
domėjosi, kaip vyksta skiepijimo nuo COVID-19 procesas. Ten
pat buvo surengta ir Prezidento
spaudos konferencija, kurioje
dalyvavo gausus būrys regioninės ir nacionalinės žiniasklaidos
atstovų.
Spaudos konferencijos metu
buvo aptariami užimtumo tarny-

Lietuvos Respublikos Prezidento viešnagė Lazdijuose. („Dzūkų žinių“
redakcijos nuotr.)
bos decentralizavimo, nedarbo
mažinimo, savivaldybių finansinio savarankiškumo didinimo
klausimai. Taip pat nemažai vietos skirta vakcinacijos tempų didinimo, pabėgėlių iš Afganistano
problemoms. Daugiausia visuomenės susidomėjimo ir visuotinio rezonanso sulaukė žurnalistų
klausimas apie homoseksualių
porų įsivaikinimo galimybę.
„Aš esu prieš tokius reikalavimus ir manau, kad Lietuvoje jie
nebus įgyvendinti. Kaip prezidentas padarysiu viską, kas nuo
manęs priklauso, kad tokie reikalavimai šiuo metu negalėtų būti
įgyvendinami“, – žurnalistams
Lazdijuose sakė šalies vadovas.
G. Nausėda lankėsi Veisiejuose, Kapčiamiestyje, susitiko su
šių gyvenviečių bendruomenių
atstovais.
Tuo metu pirmoji ponia

D. Nausėdienė susitiko su gausia Lazdijų trečiojo amžiaus universiteto bendruomene. Vėliau
ponia D. Nausėdienė dalyvavo
oficialioje Motiejaus Gustaičio
memorialinio namo-muziejaus
atidarymo ceremonijoje. Muziejus po renovacijos vėl atvėrė duris
lankytojams.
Po pietų ponia lankėsi Lazdijų
Motiejaus Gustaičio gimnazijoje,
kurioje daug dėmesio skiriama
pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymui. Gimnazijos moksleivius ji
pasveikino su naujų mokslo metų
pradžia ir palinkėjo atkakliai siekti svajonių ir užsibrėžtų tikslų.
Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijoje pirmoji ponia taip pat
prisijungė prie Valstybės pažinimo centro edukacinių užsiėmimų,
skirtų pilietybės temai.

g Krosnos jaunimo LOFTUI
geriau tiktų uždaryta Krosnos
mokykla, kuri visiškai suremontuota iš ES lėšų. Dar miestelio
centre yra nenaudojama sena
klebonija, tai galėtų merė ir
trečią LOFTĄ Krosnoje atidaryti. Vartų kaime pardavinėja
kultūros namų pastatą, jis suremontuotas. Reikėtų atšaukti privatizaciją, jau būtų 4-as
LOFTAS Krosnos seniūnijoje.
O Lazdijų jaunimui geriausias
LOFTAS – autobusų stotyje,
nieko nereikia remontuoti ar
įrengti. Tik perkirpti juostelę.
g Skaudžią tiesą patvirtino šios vasaros praktika, kai
tarptautiniame varžybų kalendoriuje pažymėtos ir garsiausius Lietuvos bei užsienio
sportininkus sutraukusios žirgų konkūro varžybos iš Lazdijų
rajono buvo perkeltos į Druskininkus, o Lazdijuose praėjusį
savaitgalį įvyko net Lietuvos
žirginio sporto tvarkaraštyje
nepažymėtos varžybos. Ar tikrai Dzūkijos hipodromu pavadintas objektas yra vertas tokio
vardo, jeigu jame vykstantys
žirginio sporto renginiai vietinio lygio?
g Akivaizdu, jog Ausma
Miškinienė yra S. Skvernelio,
bet ne R. Karbauskio simpatikė.

Kai S. Skvernelis kandidatavo
į Prezidento postą, A. Miškinienė buvo viena iš jo rinkimų komandos narių. Įdomu,
kaip LVŽS skilimas paveiks šios
partijos skyrius? Kas iš Lazdijų
„valstiečių“ šliesis prie S. Skvernelio, o kas prie R. Karbauskio?
Kurio flango laikysis valstiečių
partijos Lazdijų skyriaus pirmininkas, kuris šiuo metu yra
„atskalūno“ Zenono Streikaus
padėjėjas? Pagal sveiką logiką,
jis taip pat turėtų pasitraukti iš
„valstiečių“ partijos.
g Lazdijų ligoninei šiuo
metu vadovauja buhalteriai,
pasiskyrę sau šimtaprocentinius priedus, lengva ranka uždarinėja neva ligoninei nuostolingą Vaikų ligų poskyrį. Dar
įdomiau buhalteriai apskaičiavo, kad neapsimoka mokėti
sesutėms prie algų priskirtus
„kovido“ priedus ir priversti jas
dirbti už 470 eurų per mėnesį.
Sotus alkano nesupras.
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

•

„Dzūkų žinių“ informacija

Galimybių pasą jau galima gauti
Lietuvos pašto skyriuose,
„Sodros“ padaliniuose ir vaistinėse
»Atkelta iš 4 psl.

kaip 1,1 milijono.
Nurodytų elektroninių tapatybės patvirtinimo priemonių
neturintiems asmenims Galimybių pasas nemokamai iki
šiol buvo išduodamas Registrų centro klientų aptarnavimo
padaliniuose, pateikus asmens
dokumentą. Iš viso tokiu būdu
gyventojams buvo atspausdinta
ir išduota daugiau kaip 60 tūkst.
Galimybių pasų, pastarąją savaitę tokiu būdu savo Galimybių
pasą viename iš Registrų centro
padalinių kiekvieną dieną atsiimdavo vidutiniškai po 4,5 tūkst.

gyventojų.
Registrų centro mobili komanda taip pat lankėsi tose savivaldybėse, kuriose nėra fizinio
klientų aptarnavimo padalinio ir
visiems norintiems atspausdino
Galimybių pasą. Iki šiol iš viso
jau aplankytos keturios savivaldybės (Alytaus rajono, Kauno
rajono, Birštono ir Kazlų Rūdos)
ir iš viso išdalinta daugiau kaip
1,6 tūkst. Galimybių pasų. Šią
savaitę mobili Registrų centro
komanda taip pat ketina lankytis Šiaulių rajono savivaldybėje, kur Galimybių pasus dalins
Kuršėnų bei Gruzdžių seniūni-

jose, taip pat Panevėžio rajono savivaldybėje. Kitą savaitę
numatytos išvykos į Rietavo,
Pagėgių, Neringos ir Vilniaus
rajono savivaldybes.
Galimybių pasas suteikiamas, jeigu asmuo yra pasiskiepijęs nuo COVID-19 ligos, yra
persirgęs COVID-19 liga, turi
neigiamą mokamo PGR tyrimo rezultatą ar yra pasidarę serologinį antikūnų tyrimą ir turi
pakankamai antikūnų. Galimybių pasą reikia atnaujinti kas 60
dienų.

•

Registrų centro informacija

•

Milanas, Italija.
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Kaip į mokyklas grįžti saugiai?
Į ilgą laiką buvusias tuščias
mokymosi įstaigų klases jau
sugužėjo moksleiviai, išsiilgę
draugų ir mokytojų. Tačiau,
norint pratęsti saugų kontaktinį ugdymą ir užtikrinti
visų saugumą, dabar kaip
niekada svarbu pasiskiepyti ne tik suaugusiems, bet ir
vaikams.
Dalijamės LSMU Kauno
klinikų Vaikų ligų klinikos
vadovo prof. Rimanto Kėvalo komentaru apie COVID19 žalą vaikams bei galimas
komplikacijas ir pilietės mintimis apie vakcinaciją.
Vaikai skiepijosi savo
noru
Vijolė iš Ukmergės atvirauja, kad yra pripratusi nuolat
laisvai judėti ir keliauti po šalies apylinkes, todėl nenori,
kad, didėjant susirgimų kiekiui, savivaldybės vėl būtų
uždarytos.
„Gerai, kad gyvename nuosavame name netoli miško. Jei
vėl įsigalėtų griežti suvaržymai, eisime pasivaikščioti į
mišką, tęsime pavasarį ir vasarą pradėtus darbus“, – teigia
ukmergiškė, kuri pati, jos vyras, trys vaikai ir kiti artimiausi
šeimos nariai yra pasiskiepiję
nuo koronaviruso.
Moteris prisipažįsta, kad iš
pradžių prasidėjus vyresnių
žmonių vakcinavimui buvo
kiek sumišusi, nes dėl vidutinio sunkumo astmos ji priklauso rizikos grupei. Tačiau
daug domėjosi, konsultavosi
su gydytojais ir nusprendė
vakcinuotis, nes suprato, kad
tai yra būtinas žingsnis.
„Tiek aš, tiek mano mama
pensininkė jau buvome pasiskiepijusios ir mums nekilo

jokių sveikatos sutrikimų, todėl
vaikų vakcinacijai taip pat nė
kiek nesipriešinau. Mano vyresnioji dukra, norėdama laikyti egzaminus, turėjo rinktis:
testų darymas ar vakcinacija, ir
ji pati nusprendė pasiskiepyti.
Kai tik buvo patvirtinta, kad
galima skiepyti vaikus nuo 15os metų, mano septyniolikmetė
dukra irgi žengė šį žingsnį, o
kai tai buvo galima daryti ir
nuo 12-os, pasiskiepijo keturiolikmetis sūnus“, – pasakoja
ukmergiškė.
Saugumo reikalavimai
ugdymo įstaigoms
Siekiant saugiai grįžti į kontaktinį ugdymą šalies mokyklose, jau pasiskiepijo daugiau
nei 80 proc. švietimo sektoriaus
darbuotojų visoje Lietuvoje ir
25 procentai 12–15 metų amžiaus mokinių.

Ukmergiškė Vijolė supranta, kad
vakcinacija — būtinas žingsnis.
(Nuotr. iš asmeninio archyvo)

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

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

Kontaktinis mokymas visose
švietimo įstaigose bus vykdomas užtikrinant maksimaliai
saugias sąlygas ir laikantis reikalavimų.
Visi švietimo įstaigų darbuotojai ir mokiniai nuo 5-os klasės
uždarose patalpose privalo dėvėti kaukes.
Ugdymo procese dalyvaujančių grupių, klasių vaikų ir
mokinių srautai atskiriami, o
prieš pamokas ir kiekvienos
pertraukos metu privalu vėdinti patalpas.
Pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas bei
pirminį profesinį mokymą vykdančios ugdymo įstaigos pasirenka vieną iš šių testavimo
metodų: nosies landų tepinėlių
ėminių kaupinių PGR tyrimus (kas 4–7 dienas) arba savikontrolę greitaisiais SARSCoV-2 antigeno testais (kas 3–5
dienas).
Imunitetą turintiems – pasiskiepijusiems ar persirgusiems
mokiniams – testuotis nereikia.
Karantino žala vaikams —
didžiulė
LSMU Kauno klinikų Vaikų
ligų klinikos vadovas prof. Rimantas Kėvalas pabrėžia, kad
šiemet, rugpjūčio 22 d., Amerikos pediatrų akademija, Kanados pediatrų draugija, Europos
Sąjungos pediatrų akademija ir
Europos pirminio pediatrinio
gydymo konfederacija pateikė
aiškią nuomonę dėl vaikų nuo
12 metų ir vyresnių vakcinavimo nuo COVID-19. Vieningai
patvirtinta, kad vaikams skiepijimas yra saugus ir veiksmingas.
„Remiantis paskelbtais duomenimis, visame pasaulyje ko-

Profesorius Rimantas Kėvalas įspėja
apie sunkius koronaviruso šalutinius
poveikius, kurie gali atsirasti net
ir persirgus lengva forma. (LSMU
Kauno klinikų nuotr.)

ronavirusu sirgo apie 212 mln.
suaugusiųjų, o mirė apie 4,5
mln. Nors vaikų mirčių atvejai
yra pavieniai ir jų serga apie
5 proc., tiek UNICEF, tiek Pasaulio sveikatos organizacija
labai aiškiai pareiškė, kad dėl
pandemijos ir dėl karantino
pasaulyje nukentėjo 1,5 mlrd.
vaikų“, – tvirtina prof. R. Kėvalas, pridurdamas, kad didžiausią
žalą vaikams kelia nuotolinis
mokymasis, drastiškas psichinės
sveikatos pablogėjimas, žymus
fizinės sveikatos pablogėjimas,
didžiuliai mitybos sutrikimai,
šešėlinė smurto epidemija ir
planinių sveikatos paslaugų bei
profilaktinių tikrinimų uždelsimas. „Tai yra pagrindinės sritys,
kurios bumerangu smogė ne tik
viso pasaulio, bet ir Lietuvos
vaikams“, – teigia jis.

spėja, kad negalime pamiršti
koronaviruso šalutinių poveikių, kurie gali būti labai rimti, nors vaikas ir sirgo lengva
COVID-19 forma.
„Vienos iš galimų sunkių
komplikacijų yra širdies raumens uždegimas, multisisteminis uždegiminis sindromas.
Taip pat kuo toliau, tuo labiau
visas pasaulis mato pokovidinį
sindromą, kai, persirgus net ir
lengva koronaviruso forma,
mažiausiai pusmečiui išsivysto
įvairios sveikatos problemos,
pavyzdžiui, nemiga, sąnarių
skausmas, silpnumas ar vangumas“, – įspėja R. Kėvalas,
kuris yra diagnozavęs ne vieną
COVID-19 ligą vaikui, o jauniausiam jo pacientui buvo tik
3 mėnesiai.
Anot profesoriaus, norėdami
grąžinti vaikus į mokyklas, privalome imtis atitinkamų priemonių, o vakcinacija – vienas
efektyviausių ginklų prieš pandemiją.
„Mes juk esame krikščionys
katalikai, o mūsų Popiežiaus
ir bažnyčios pozicija yra labai
aiški“, – sako R. Kėvalas.
Popiežiškoji gyvenimo akademija kartu su Italijos vyskupų konferencija ir Italijos
katalikų gydytojų asociacija
bendrai priimtame dokumente vakcinacijos klausimais
pabrėžia: „Vakcinos yra viltis
visiems, o gyventojų nesiskiepijimas rodo didžiulį pavojų.
Skiepijimo moralė priklauso
ne tik nuo pareigos saugoti
savo sveikatą, bet ir nuo pareigos siekti bendro gėrio.“
Užs. Nr. 29

Persirgus lengva forma —
džiaugtis anksti
Profesorius R. Kėvalas per-

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

Politinės aktualijos

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

Bendruomenių naujienos
Rajono bendruomenių aktualijos,
informacija apie projektus, organizuojamas šventes ir dar daugiau.

Dzūkai kalba, kad...

Karščiausios nuogirdos ir ne tik.
Istorijos, sklindančios iš vienų lūpų į
kitas. Kiekviena iš jų turi dalį tiesos.

Lazdijų krašto naujienų savaitraštis

7

Nr. 36 / 2021 09 09 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt Dzūkų žinios

Miglotos Lazdijų žirginio sporto perspektyvos —
rajone nėra šį sportą remiančių verslininkų
»Atkelta iš 1 psl.

Rimvydas Žagunis pasakojo,
jog Lazdijų hipodrome rengti
šias varžybas buvo atsisakyta,
nes organizatoriams nepatiko
hipodromo erdvė, pati vieta, kur
įrengtas hipodromas, ir neužpildytos jo erdvės.
Jo nuomone, Lazdijų hipodromo labai didelė erdvė ir sunku
ten sukurti gerą vaizdą. R. Žagunis teigė, jog hipodrome tektų
įdėti daug darbo, kad būtų geras
renginys.
„Norint, kad renginys būtų gražus, turi būti graži vieta. Mes buvome numatę tas varžybas rengti
Veisiejuose, miestelio centre, prie
ežero. Planavome ten daryti konkūrą, bet tuo metu susidubliavo
renginiai, buvo miestelio šventė. Mes niekaip nesusikomponavom vienoje vietoje“, – pasakojo
R. Žagunis.
Tuomet buvo nuspręsta perkelti
renginį į Druskininkų aerodromą
įvertinus, jog aerodromo danga
varžyboms tinkama.
R. Žagunis teigė, jog varžybose
buvo svečių iš užsienio, organizatoriai sulaukė Druskininkų mero

„Kai prieš metus planavome renginį, tai paaiškėjo, jog Lazdijų verslininkai galėtų jį paremti šimtu ar dviem šimtais eurų. Tai yra per menki pinigai. Todėl ir Lazdijų
hipodrome sunku tikėtis aukšto lygio varžybų, nes čia nebus, kas tuos renginius paremia“, — sakė R. Žagunis. (Nuotr. iš Lazdijų sporto centro FB paskyros)

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

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!

Ričardo Malinausko palaikymo,
todėl viskas sklandžiai vyko.
„Vis dar turime viltį kitais metais šias varžybas surengti Veisiejuose. Tai unikalus miestelis,
kuris turi trauką. Veisiejuose yra
gražu. Vienos dienos renginiui
visko ten pakanka. Bet varžybų
datą turime derinti iš anksto, kad
nesutaptų su Europos čempionatu, kad pas mus galėtų dalyvauti
geriausieji Lietuvos ir Europos
raiteliai“, – sakė R. Žagunis.

Reikia verslo paramos
Pašnekovas pripažino, jog tam,
kad vyktų aukšto lygio varžybos,
reikia nemažai finansų, nes žirginis sportas yra brangus.
„Jei neatsiras verslininkų, kurie
prisidės, tai renginio nebus. Kai
vyko konkūras Druskininkuose,
tuo metu ten buvo pilni viešbučiai, daug žiūrovų. Veisiejams ir
Druskininkams dėl rėmėjų ir publikos sunku konkuruoti. Druski-

ninkuose ir verslininkai rimtesni,
ir sanatorijos, ir daug žmonių, o ką
duos Lazdijų rajono verslininkai?
Galima ant vienos rankos pirštų
suskaičiuoti rajono verslininkus,
o savivaldybė nepatrauks tokio
renginio“, – sakė R. Žagunis.
Paklaustas, ar Druskininkų
verslininkai neparemtų renginio
Veisiejuose, kurie tik 20 kilometrų nutolę nuo Druskininkų,
R. Žagunis pripažino, jog Druskininkų verslininkai remia tik savo
mieste vykstančius renginius.
„Kai prieš metus planavome
renginį, tai paaiškėjo, jog Lazdijų verslininkai galėtų jį paremti
šimtu ar dviem šimtais eurų. Tai
yra per menki pinigai. Todėl ir
Lazdijų hipodrome sunku tikėtis
aukšto lygio varžybų, nes čia nebus, kas tuos renginius paremia“,
– sakė R. Žagunis.

Renginiai skirtingo lygio
Vienas lazdijietis, žirginio sporto

entuziastas, dalyvavęs ir praėjusį savaitgalį Lazdijų hipodrome
vykusiose varžybose, ir savaite
anksčiau Druskininkų konkūre,
paprašytas palyginti šiuos du renginius, sakė: „Tai yra nelyginami
dalykai. Lazdijuose vyko pramoginis renginys, kuris neturėjo net
užuominos į rimtas varžybas, gerai, kad bent buvo cirko elementų,
o į Druskininkus suvažiavo visi
geriausieji Lietuvos sportininkai,
meistrai iš užsienio, tarp teisėjų
buvo Lenkijos olimpinės rinktinės treneris. Tai buvo aukščiausio
lygio varžybos, įrašytos Europos
varžybų kalendoriuje.“
Lazdijietis pastebėjo, jog konkūro varžybos Druskininkuose
vyko aerodrome, atrodytų, tokioms varžybos nepritaikytoje
vietoje, tačiau visi buvo aerodromu patenkinti – ir varžybų
dalyviai, ir organizatoriai, ir
žiūrovai.
„Dzūkų žinių“ informacija
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Kompostu patręšta dirva atsidėkoja gausiu derliumi
Atsinaujinančiu žemės
ūkio užsiimanti Jūratė
Caserta kartu su vyru Simonu iš savo lysvių jau ima
pirmąjį derlių. Pavasarį
ūkininkauti pradėjusi pora
džiaugiasi užderėjusiomis
morkomis, cukinijomis,
porais ir kitomis daržovėmis.

Iš atliekų pagamintas kompostas tinka įvairius žemdirbystės būdus
besirenkantiems ūkininkams. (Lizdų ūkio archyvo nuotr.)

Į savo daržo lysves pavasarį jie
parsivežė žaliųjų atliekų komposto iš Alytaus regiono atliekų
tvarkymo centro kompostavimo
aikštelės.
„Nusipirkome 20 tonų. Iš pradžių svarstėme maišyti jį su dirvožemiu, kaip patariama, tačiau
paskui nusprendėme formuoti
lysves pagal atsinaujinančio žemės ūkio rekomendacijas. Viršutiniam sluoksniui pylėm kompostą, apačioje dėjome kartoną,
tarplysviuose – medžių skiedras.
Derlius buvo geras – visą vasarą
mėgavomės natūraliai užaugintomis daržovėmis ir žiemai jų turėsime pakankamai, ir parduoti dar
liks“, – pasakojo Jūratė.
Ji džiaugėsi, kad įsigiję jau
paruošto geros kokybės žaliojo
komposto galėjo greičiau pradėti
daržininkystę, daugiau laiko skirti

ūkio infrastruktūrai ir kitoms jo
šakoms kurti.
Rudenį į savo ekologinį Lizdų
ūkį jiedu su vyru vėl planuoja parsivežti komposto. Kitokio neieškos – rinksis tą patį, jau pasiteisinusį, iš žaliųjų atliekų pagamintą
Alytaus regiono atliekų tvarkymo
centro Takniškių padalinyje.
Čia gaminamas kompostas iš
maisto ir žaliųjų atliekų. Iš maisto atliekų pagamintas kompostas
turi daugiau vertingų medžiagų, o
nuo šiol jame – ir gerokai mažiau
priemaišų.
Joms atskirti Alytaus regiono
atliekų tvarkymo centras įsigijo mobilų būgninį komposto
sijotuvą. Juo sijojant iš maisto
atliekų pagamintą kompostą atskiriamos 12 milimetrų dydžio
priemaišos.
Pagal projektą „Esamos komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros pritaikymas maisto/virtuvės atliekų apdorojimui Alytaus
regione“ bus įsigyta ir daugiau
įrenginių, kuriais iš komposto
bus atskiriamos dar smulkesnės
priemaišos, likutinės plastiko dalelės, smulkūs akmenys, smulkios
stiklo, keramikos ir kitos priemaišos.
„Mūsų pagamintas kompos-

tas yra labai paklausus. Jį noriai
perka ir ūkininkai, ir daržininkai
mėgėjai, ir įmonės. Visi išbandžiusieji įsitikina, kad tai – puiki
trąša. Parduodame visiškai subrendusį, ekologišką kompostą“,
– pasakojo Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro Rūšiavimo
centrų padalinio vadovas Linas
Brazauskas.
Kiekvienos pagaminto komposto partijos mėginiai yra tiriami
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro Agrocheminių tyrimų
laboratorijoje. Tyrimų rezultatai
patvirtina, kad tiek iš žaliųjų,
tiek iš maisto atliekų pagamintas
kompostas yra kokybiška natūrali
trąša, kuri įterpta į dirvožemį jį
pagerina.
Komposto gamybos procesas
trunka 3–4 mėnesius. Tad nusprendus juo patręšti dirvą, nereikėtų atidėlioti.
Komposto įsigyti galima Alytaus regiono atliekų tvarkymo
centro Technologijų parke
Karjero g. 2, Takniškių kaime,
Alytaus rajone bei savivaldybės
teritorijoje esančioje kompostavimo aikštelėje. Telefonas pasiteirauti 8 (616) 81016.
Alytaus regiono atliekų tvarkymo
centro inf.

•

Nauji „Tele2“ pasiūlymai: nuo išmaniosios
televizijos iki nuolaidų telefonams ir eSIM laikrodžiams
Rudens pradžiai „Tele2“
paruošė daugybę puikių
pasiūlymų išmaniajai televizijai, eSIM laikrodžiams
ir telefonams, kuriais jau
dabar galite pasinaudoti
operatoriaus fiziniuose
salonuose arba internetinėje parduotuvėje www.
tele2.lt.

Išbandykite išmaniąją
televiziją nemokamai
Tam, kad rudens vakarai namie
būtų dar smagesni, siūlome išbandyti „Tele2“ išmaniąją televiziją. Paketų kaina prasideda
vos nuo 2,99 Eur/mėn. Čia rasite
vieną didžiausių filmų ir serialų
biblioteką, o populiarius TV3
televizijos serialus (pavyzdžiui,
„Moterys meluoja geriau“) galėsite žiūrėti net dviem savaitėmis
anksčiau.
Išmaniąją „Tele2“ televiziją galite išbandyti ir nemokamai. Vieno
mėnesio nemokamo laikotarpio
pasiūlymas (paslaugai be priedėlio) galioja „Tele2“ paslaugomis
besinaudojantiems klientams, pirmą kartą užsisakiusiems „Go3“
paslaugą, vartotojų pamėgtą „Televizija + Filmai“ paketą. Pasibaigus 1 mėn. trukmės nemokamam
laikotarpiui, paslaugų paketas kainuos 9,99 Eur/mėn. Paketo bet
kada galite atsisakyti „Tele2“ savitarnos svetainėje arba paskambinę telefonu 117. Išsirinkite jums
tinkamą išmaniosios televizijos
paketą www.tele2.lt/tv.

Nuolaidos naujiems
„Samsung“ telefonams ir
draudimas dovanų
Naujausius inovatyvaus dizaino
„Samsung Galaxy Z Fold 3 5G“
ir „Samsung Galaxy Z Flip 3 5G“
išmaniuosius dabar galite įsigyti
ypatingomis kainomis. Telefonams taikoma pradinė įmoka – tik
1 Eur. Mėnesinė įmoka prasideda
nuo 37,83 Eur/mėn. Įsigijus telefoną, bus dovanojamas 6 mėnesių
telefono draudimas.
Telefonus galite įsigyti nurodytomis įmokomis su „Tele2“ balso
planais iš nurodytų www.tele2.
lt ir 24 mėn. sutartimi. Telefono
draudimas 6 mėn. nemokamai bus
pridėtas pokalbio su konsultantu
metu. Išmaniesiems telefonams
taikomas vienkartinis 5,25 Eur
laikmenos mokestis.
Planas eSIM laikrodžiui —
net 6 mėn. nemokamai
Dabar įsigiję eSIM laikrodį, specialia „Vieno numerio“ paslauga,
kuri susieja telefoną ir laikrodį,
net 6 mėnesius galėsite naudotis
nemokamai. Ši paslauga suteikia galimybę gauti skambučius,
telefone esančių programėlių
pranešimus ir SMS žinutes į abu
įrenginius tuo pačiu metu.
Pasiūlymas galioja pasirinkus
bet kurį laikrodį ir sudarant 24
ar 36 mėn. sutartį ir mokant pradinę įmoką bei mėnesinę įmoką,
kuri nurodyta www.tele2.lt prie
konkretaus laikrodžio modelio.
6 mėn. išbandymas nemokamai

galioja sudarius 24 mėn. sutartį,
po 6 mėn. įsigalioja įprasta plano laikrodžiui kaina 4,90 Eur/
mėn. Laikrodžiams taikomas
vienkartinis 1,74 Eur laikmenos
mokestis.

Išmanusis laikrodis
vaikams „Gudrutis“ — tik
nuo 2,44 Eur/mėn.
Mažiesiems palaikyti ryšį su tėvais ir draugais bei stebėti fizinį
aktyvumą padės vaikams skirti
išmanieji laikrodžiai „Gudrutis“.
Jų vartotojų sąsaja išgryninta ir
paprasta, todėl laikrodžiu naudotis labai lengva. Jame taip pat
yra įdiegta lietuviška programėlė,
kurioje tėvai gali matyti, kur šiuo
metu yra jų vaikas.
Minėtą išmanųjį laikrodį galite įsigyti vos nuo 2,44 Eur/mėn.

Galite rinktis iš trijų laikrodžių
modelių – „Super-G Active“,
„Super-G Blast“ arba „Super-G
Active S“. Įrangą galite įsigyti
mokėdami visą sumą iš karto
arba nurodytomis įmokomis su
bet kuriuo „Tele2“ balso planu iš
nurodytų www.tele2.lt ir 24 mėn.
sutartimi.

Pereik į „Tele2“ ir gauk
dovanų
„Pildyk“ vartotojai, kviečiame
jus ateiti į „Tele2“. Tai padarę
gausite puikių dovanų – net 100
dienų galėsite naršyti neribotai.
Privalumų yra ir daugiau – pasiūlysime puikų, jūsų poreikius
atitinkantį planą, galėsite įsigyti
įrangą patraukliomis kainomis
ir nebereikės nuolat pildyti sąskaitos. Be to, bus išsaugomas

jūsų turimas telefono numeris.
Pasiūlymas galioja „Pildyk“ klientams sudarant 24 mėn. „Tele2“
paslaugų sutartį.

Puikus darbo pasiūlymas
jums
Šiuo metu „Tele2“, vienas geidžiamiausių darbdavių Lietuvoje, ieško pardavimų vadybininkų
salonuose įvairiuose Lietuvos
miestuose. Nepraleisk progos
tapti „Tele2“ komandos dalimi.
Naujausius darbo pasiūlymus
rasite www.tele2.lt/karjera.
Daugiau informacijos apie
pasiūlymus ir akcijas sužinosite
www.tele2.lt arba paskambinę telefonu 117. Įrenginiams papildomai taikomas vienkartinis laikmenos mokestis. Pasiūlymų laikas ir
įrenginių skaičius ribotas.
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Uniforma įpareigoja: su uniforma net nusikeikti negali
Dineta Babarskienė
Samanta Opolskytė – Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos 4gc
klasės gimnazistė. Samantos laukia kupini iššūkių mokslo metai,
mat ji jau kitais metais baigs mokyklą. „Bandysiu stoti į Lietuvos
karo akademiją. Gal pasienietės
ar policininkės profesiją rinksiuosi? Kažką iš šių. Seku tėvų
pėdomis“, – sako Samanta. Jau šešeri metai ji – jaunoji šaulė. „LŠS
Karininko Antano Juozapavičiaus
šaulių 1-oji rinktinė, Adolfo Ramanausko-Vanago 104 kuopa“, –
raportuoja jaunoji šaulė Samanta
Opolskytė. Lietuvos moksleivių
sąjungoje (LMS) Lazdijų rajono
mokinių savivaldų informaciniame centre (MSIC) ji – rinkodaros
komiteto koordinatorė. Sakosi,
kad pernai dar ir klasės seniūnė
buvo. Savanoriauja: administruoja
jaunimo puslapį. Dar ir policijos
rėmėja Druskininkuose. Supranta,
kad laukia egzaminai, reiks daug
mokytis, tačiau, sako, stengsis suderinti visas savo veiklas. „Dalyvausiu visur, kaip ir dalyvavau“,
– patikina ji.

Kad nenusitarkuotum
nagučių, geriau jau
trumpesni
Ar tai merginai? Samanta sako,
kad šaulių daugiau merginų nei
vaikinų. „Taip dabar yra. Žinoma,

daug kas susižavi uniforma, ateina, bet palanko pora metų, kartais
užtenka ir pusmečio, supranta,
kad tai ne jų kelias“, – pasakoja
ji. Sako, kad toms mergaitėms,
kurios labai mėgsta puoštis, sunkiau. „Auskarų negalima nešioti
prie uniformos. Plaukai turi būti
surišti į kuodą. Nepatarčiau ir ilgus nagučius turėti, mat kai laužą
reikia užkurti, naudoji skeltuvą,
tad nagus tiesiog nusitarkuoji.
Uniforma turi būti tvarkinga. Na,
laikrodį galima nešioti, bet turi
būti juodas arba rudas. Paprastai, tvarkingai, kukliai – taip turi
atrodyti“, – pasakoja Samanta.
Jai tai ne bėda, mat ir mokymuose, ir stovyklose vakarais, sako,
rengiasi civiliais drabužiais ir jau
tada gali ir plaukus pasileisti, ir
pasipuošti.

Būrio vadė susitvarko.
Sako, žmonės ateina gan
supratingi, bet veikti yra ką
Samanta prisipažįsta, kad jai
labai patinka būti šaule, tačiau
neslepia, kad ši veikla reikalauja
laiko. „Dabar aš – būrio vadė.
Turiu visas keturias pakopas“,
– pasisako. Ar lengva susitvarkyti su beveik trimis dešimtimis
jaunuolių? „Lengva. Na, žinoma,
yra ką veikti, bet žmonės ateina
gan supratingi, tad bendrą kalbą Samanta prisipažįsta, kad jai labai patinka būti šaule, tačiau neslepia, kad ši veikla reikalauja laiko. „Dabar aš —
randame“, – tikina būrio vadė. Pa- būrio vadė. Turiu visas keturias pakopas.“
sakoja, kad ji lanko šaulių būrelį
Lazdijuose. „Dažnai įsitraukiu
į pačios rinktinės veiklą, todėl
dalyvauju šaulių veiklose ir Alytuje“, – pasakoja mergina.
Samanta sako: „Kad būtum
šaule, reikia motyvacijos, psichologiškai gerai pasirengusiai būti.
Aišku, reikia ir fizinės ištvermės.
Pratybos mums būna.“
O ir uniforma ir įpareigoja, ir
pasitempti verčia. „Sąžinės reikalas: su uniforma kažkaip net
nusikeikti negali“, – prisipažįsta
ji. Mergaitė – pavyzdinga šaulė.
Apie tai byloja padėkos.

Samantos gyvenime svarbią vietą užima savanoriavimas. Sako, jog tai puiki galimybė išbandyti kažką naujo.

Savanorė pamokas iki
vidurnakčio suspėja
padaryti
Samantos gyvenime svarbią vietą užima savanoriavimas. Sako,
jog tai puiki galimybė išbandyti
kažką naujo. „Savanoriauti man
patinka, pamėgau. Pradėjau savanoriauti gal nuo kokios šeštos
klasės, kai šaulių būrelį pradėjau
lankyti“, – patikina ji. Neslepia,
kad aplinkiniai dažnai klausia,
kaip pavyksta viską suspėti. Sa-

manta nesiginčija, kad laiko tam
tikrai reikia, mat reikia susidėlioti
ir suspėti visur, kur pasižadėjusi
sudalyvauti. „Turiu suspėti“, –
lyg sau, lyg man sako mergaitė.
Neslepia, kad namo sugrįžta ir
šeštą, ir septintą vakare. O kada
pamokas ruoši? „Iki dvyliktos
padarau“, – neslepia ji.
Samanta įsitikinusi, kad savanorystė ugdo asmenybę.
Laisvalaikiu ji piešia. Ji netgi
baigusi Lazdijų meno mokyklą.
Padeda tėvams ūkyje. Ir laiko,
sakosi, užtenka viskam.
Dar tik prasidėjus mokslo metams, Samanta jau laukia jų pabaigos, kad greičiau egzaminai būtų
išlaikyti. „Labai noriu, kad visi
mokslo metai būtų kontaktiniu
būdu“, – prisipažįsta gimnazistė
pridurdama, kad taip egzaminams
geriau pasiruoštų. Neslepia, kad
dabar truputėlį lyg ir keista jau
sugrįžti į kontaktinį mokymąsi. „Man ir nuotoliniu mokytis
patiko, bet dabar jau norisi eiti
į mokyklą ir mokytis klasėse,
bendrauti su mokytojais gyvai“,
– prisipažįsta pašnekovė.
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, rugsėjo 9 d. Saulė teka 6.38, leidžiasi 19.55, dienos ilgumas 13.17.
Jaunatis. Vardadieniai: Serapina, Sergijus, Argintas, Ramutė, Sonata.
LRT TV
2021.09.09
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 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 „Skonio pasaka.

Pica – greitojo
maisto superhitas“.
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. Baldai ir
šviestuvai.
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 Bučiuoju. Rūta.
21.00 „Monikai reikia

meilės“.
21.30 Žinios.
22.30 „9/11“.
0.20 „Strėlė“.
1.20 „Manhatanas

naktį“.
3.20 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
4.50 Alchemija.
5.20 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 „Meilė Vermontui“.
11.45 „Midsomerio

žmogžudystės“.
12.40 „Kenoloto“.

12.42 „Midsomerio

21.30 „Daktarė Koval-

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 Farai.
20.30 „Moterys meluoja
geriau“.
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 „Jūrų pėstininkas“.
22.45 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.48 „Jūrų pėstininkas“.
0.10 „Kaulai“.
1.15 „Havajai 5.0“.
2.10 „Majų baikerių
klubas“.
3.20 „Vieniši tėvai“.
3.50 „Kaulai“.
4.50 „Saldainiukas“.
5.45 „Gyvenimo
išdaigos“.

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 Kaimo akademija.
4.50 „Reali mistika“.
LRT+
6.05 Kitą kartą Afrikoje.
7.00 „Stebuklingoji

Boružėlė“.
7.25 „Drakoniukas

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

Paryžiuje“.
8.25 Kultūringai su

Nomeda.
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 „Kapų plėšikė Lara
Kroft. Gyvybės
lopšys“.
23.20 „Kitas pasaulis.
Kraujo karai“.
1.05 „Mirties įšalas“.
2.15 „Snaiperis“.
Lryto
5.30 Nauja diena.
6.30 Deutsche Welle

pristato: Keliautojo
dienoraštis.
7.00 „Netikėtas teisingumas“.
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.
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 „Europa – tai aš“.
18.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
19.30 Mūsų gyvūnai.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.

9.25 Labas rytas,

Lietuva.
11.50 Trembita.
12.20 Gyvenk kaip galima

švariau.
12.50 Kultūringai su

Nomeda.
13.45 Skambantys pa-

sauliai su Nomeda
Kazlaus.
14.45 „Kylanti Afrika“.
15.35 Magijos mokslas.
Odisėjas ir kiaulės.
15.45 „Drakoniukas
Kokosas“.
16.00 „44 katės“.
16.15 „Stebuklingoji
Boružėlė“.
16.40 „Kaip atsiranda
daiktai“.
17.10 „Tarnauti ir ginti“.
18.15 „Čikagos policija“.
19.00 Veranda.
19.30 „Išgyvenę Rugsėjo
11-ąją“.
20.15 Magijos mokslas.
Skraidančios
raganos.
20.30 Panorama.
21.30 3 minutės iki kino.
21.33 Premjera. „Vogti
arklius“.
23.30 Čia – kinas.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Vilnius Mama Jazz
2018.
1.40 Duokim garo!
3.00 Panorama.
4.05 Išpažinimai.
4.35 Gimę tą pačią
dieną.
5.30 Mūšio laukas.
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“.

19.00 „Alpių gelbėtojai“.
20.00 „Stebuklas“.
21.00 PREMJERA.

„Nusikaltimo
vieta – Hamburgas.
Rikošetas“.
22.55 „Svajoklė“.
23.55 „Našlaitės“.
1.55 „Komisaras van
der Valkas. Mirtis
Amsterdame“.
TV6
6.30 „CSI. Niujorkas“.
7.15 „Kobra 11“.
8.10 „Univeras“.
8.50 Praeities žvalgas.
9.20 „Gerasis daktaras“.
10.25 „Simpsonai“.
11.20 „Goldbergai“.
12.20 „Naujakuriai“.
12.50 „Saša ir Tania“.
13.55 Kulinarijos meis-

tras.
14.50 „Kobra 11“.
16.55 „Univeras“.
18.00 „Viešbutis“.
19.00 „Goldbergai“.
20.00 Nuogi ir įbauginti.
21.00 „Bėgantis labirintu

2“.
23.35 „Gelbėtojai“.
0.25 „Naša Raša“.
1.35 „Univeras. Naujas

bendrikas“.
2.55 „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 Vikinglotto Cup
varžybos. FINALAS.
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.
4.30 Alfas vienas
namuose.
5.30 Retro automobilių
dirbtuvės.
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, rugsėjo 10 d. Saulė teka 6.40, leidžiasi 19.52, dienos ilgumas 13.12.
Jaunatis. Vardadieniai: Dionyzas, Konstancija, Mikalojus, Salvijus, Tautgirdas, Girmintė, Kostė.

šeštadienis
, rugsėjo 11 d. Saulė teka 6.41, leidžiasi 19.49, dienos ilgumas 13.08.
Jaunatis. Vardadieniai: Hiacintas, Jacintas, Augantas, Gytautė, Helga, Jackus, Gytė.

LRT TV
2021.09.10
6.02 Labas rytas,

LRT TV
2021.09.11
6.02 Vartotojų kontrolė.
6.55 „Kelionių atvirukai.

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 „93-iasis reisas“.
0.45 „Pasaulio pabaiga“.
2.30 „Skonio pasaka.
Barbekiu. Tobulai
iškepta mėsa“.
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
6.00 „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.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 „Našlės“.
23.30 „Kalnietis IV.
Žaidimo pabaiga“.
1.15 „9/11“.
2.55 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
TV3
6.15 „Vėžliukai nindzės“.
6.40 „Ančiukų istorijos“.
7.05 „Madagaskaro

pingvinai“.
7.35 Farai.
8.35 „Meilės sūkuryje“.
9.45 „Lietaus spalva“.
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“.
17.22 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 „Zootropolis“.
21.50 „Skruzdėliukas ir

Vapsva“.
22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
22.48 „Skruzdėliukas ir

Vapsva“.
0.05 „Rydikas“.
2.30 „A komanda“.
5.15 „Havajai 5.0“.
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 „Pavojingas
sandėris“.
23.40 „Kapų plėšikė Lara
Kroft. Gyvybės
lopšys“.
1.55 „Iš visų jėgų“.
Lryto
5.30 Nauja diena.
6.30 Deutsche Welle

pristato: Greitis.
7.00 „Netikėtas teisingumas“.
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 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 teisin-

gumas“.
1.00 „Pėdsakas“.
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+
6.05 Klauskite daktaro.
7.00 „Stebuklingoji

Boružėlė“.
7.25 „Drakoniukas
Kokosas“.
7.40 „44 katės“.
7.55 „Ieškok manęs
Paryžiuje“.
8.25 Stambiu planu.
9.25 Labas rytas,
Lietuva.
11.50 Rusų gatvė.
12.20 Mūšio laukas.
12.50 Stambiu planu.
13.45 Praeitis ateičiai.
14.45 „Išgyvenę Rugsėjo
11-ąją“.
15.35 Magijos mokslas.
Skraidančios
raganos.
15.45 „Drakoniukas
Kokosas“.
16.00 „44 katės“.
16.15 „Stebuklingoji
Boružėlė“.
16.40 „Kaip atsiranda
daiktai“.
17.10 „Tarnauti ir ginti“.
18.15 „Čikagos policija“.
19.00 Pasivaikščiojimai.
19.30 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Dainos iš antro
aukšto“.
23.10 Justės Kraujelytės
albumo „Therapy“
pristatymo koncertas.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 „Vogti arklius“.
2.40 Muzikinis intarpas.
3.00 Panorama.
3.30 Dienos tema.
3.50 Sportas. Orai.
4.05 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
4.35 Kultūros diena.
5.30 Į sveikatą!
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“.
19.00 „Alpių gelbėtojai“.
20.00 „Stebuklas“.

21.00 „Nebylus liudi-

jimas“.
23.15 „Nusikaltimas
šiaurėje. Kliuveris ir
lėta mirtis“.
1.10 „Nusikaltimo
vieta – Hamburgas.
Rikošetas“.
TV6
6.20 „Kobra 11“.
8.10 „Univeras“.
8.50 Statybų gidas.
9.20 „Viešbutis“.
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 „Optibet“ A lygos

rungtynės Vilniaus
„Riteriai“–Kauno
rajono „Hegelmann
Litauen“.
20.00 Farai.
21.00 Žinios.
21.50 Sportas.
21.55 Orai.
22.00 „Apgultis“.
0.25 „Žala“.
2.25 „Juodoji jūra“.
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 Krepšinio zona.
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.

Big Siuro maištininkų pakrantė
Kalifornijoje“.
7.10 Premjera. „Espenas
ir Kalno Karalius“.
9.00 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 Premjera. „Pilys:
paslaptys, mįslės,
legendos. Vokietija“.
13.05 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.
19.00 Langas į valdžią.
19.30 Stilius.
20.30 Panorama.
21.00 Maestro.
22.10 Premjera. „Beprotiškos vestuvės“.
23.45 „Kelionių atvirukai.
Big Siuro maištininkų pakrantė
Kalifornijoje“.
24.00 „93-iasis reisas“.
1.50 „Dainos iš antro
aukšto“.
3.30 „Pilys: paslaptys,
mįslės, legendos.
Vokietija“.
4.30 „Hadsonas ir
Reksas“.
LNK
6.35 „Broliai meškinai.

Nuotykių ieškotojai“.
7.05 „Bunikula“.
7.35 „Neramūs ir triukšmingi“.
8.05 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
8.30 Sveikas!
9.00 „Tomas ir Džeris“.
9.10 „Beprotiškos
melodijos“.
9.25 „Madagaskaras 2“.
11.10 „Adelė ir mumijos
paslaptis“.
13.20 „Gyvenimas ant
ratų“.
15.25 „Didžiosios
motušės namai 2“.
17.25 Noriu likti Lietuvoje.
17.55 Gyvūnų pasaulis.
18.30 Žinios.
19.30 PREMJERA. „Žmogus-voras. Į naują
visatą“.
21.45 „Šeimynėlė“.
0.10 „Karštas kubilas –
laiko mašina 2“.
2.00 „Našlės“.
TV3
6.35 „Madagaskaro

pingvinai“.
7.00 „Bakuganas. Šarvų

sąjunga“.
7.30 „Žuvėliokai“.
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 „Mulan“.
12.40 „Kenoloto“.
12.42 „Mulan“.
14.15 „Asteriksas olimpi-

nėse žaidynėse“.
16.45 Ekstrasensų mūšis.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 Ekstrasensų mūšis.
18.30 TV3 žinios.
19.30 galvOK.
19.40 Eurojackpot.
19.45 galvOK.
21.30 „Pasaulio prekybos

centras“.
22.45 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.48 „Pasaulio prekybos
centras“.
0.00 „Virsmas“.
1.55 „Skruzdėliukas ir
Vapsva“.
4.15 „Dešimt su puse
balo. Apokalipsė“.
5.55 „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 „Neįtikėtini
gyvūnai“.
11.15 „Geriausi šuns
draugai“.
11.45 „Negyvenamose
salose su Beru
Grilsu“.
12.50 „Atranka. Išlieka
stipriausi“.
13.50 „Ekstrasensai tiria“.
16.00 „Gordono Ramzio
virtuvės košmarai“.
17.05 „Spec. būrys. Išlieka
stipriausi“.
18.15 „Nusikaltimų
tyrėjai“.
19.30 Nekenčiu žvaigždės.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Degantis žmogus“.
0.00 „Išvarymas 2“.
2.40 „Pavojingas
sandėris“.
Lryto
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.
16.30 Lietuvos miestai.
17.30 Vantos lapas.
18.00 Žinios.
18.30 Švarūs miestai.
19.00 „Jonio“ koncertas.
20.00 Žinios.
20.30 „Vasara baigiasi
rudenį“.
22.30 Žinios.

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+
6.05 Auksinis protas.

Vasara.
7.20 Magijos mokslas.
Odisėjas ir kiaulės.
7.30 Keliai. Mašinos.
Žmonės.
8.00 Pusryčiai pas
kaimyną.
8.30 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 „Kelionių atvirukai.
Indiškasis Seišelių
paveldas“.
14.15 „Espenas ir Kalno
Karalius“.
16.00 „Atėnė“.
17.00 Veranda.
17.30 Legendos. Šiandien
ir visados.
18.30 Skambantys pasauliai su Nomeda
Kazlaus.
19.30 Vizionieriai. Lina
Lapelytė.
19.35 „Nuostabios mintys.
Šiuolaikinio meno
kūrėjas Samson
Young“.
20.00 Čia – kinas.
20.30 Panorama.
21.00 „Flečas“.
22.40 Lilo ir Innomine
koncertas.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Panorama.
1.10 „Pasaulio pabaiga“.
2.55 „Kelionių atvirukai.
Indiškasis Seišelių
paveldas“.
3.10 Euromaxx.
3.40 Skambantys pasauliai su Nomeda
Kazlaus.
4.35 Legendos. Šiandien
ir visados.
5.30 Pusryčiai pas
kaimyną.

15.45 „Moteris“.
17.45 „Šeimyninės

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

gaudytoja“.
22.55 „Legenda“.
1.30 „Nusikaltimas

šiaurėje. Kliuveris ir
lėta mirtis“.
3.15 „Nebylus liudijimas“.
TV6
6.10 Jukono vyrai.
7.00 „Aliaskos geležinke-

liai“.
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 „Besikeičianti
planeta“.
12.45 „24 valandos
Žemėje“.
13.55 Išlikimas.
15.00 „Aliaskos geležinkeliai“.
16.00 Jukono vyrai.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 Lombardų
žvaigždės.
19.00 Kaukės.
20.00 „Vienas“.
21.00 Žinios.
22.00 „Šauniausi policininkai 2“.
0.05 „Bėgantis labirintu
2“.
2.25 „Erelis Edis“.
Delfi
6.00 Mano pramogos

veidai.
7.30 13 731 km dviračiu

aplink Skandinaviją.
8.30 Marketingas 360.
9.00 Sveika lėkštė su

V. Kurpiene.
9.30 Receptų receptai.
10.00 Alfo didysis šou.
11.00 Radikaliai smalsios.
11.30 Išpakuota.
12.00 Čepas veža.
12.30 Šiandien kimba.
13.30 Meistro dienoraštis.
14.00 Sveikai ir Laimingai.
14.30 NežVAIRUOK.
15.00 13 731 km dviračiu

aplink Skandinaviją.
16.00 Orijaus kelionių

archyvai.
17.00 Geltonas karutis.
17.30 Orijaus kelionės.
18.00 Jūs rimtai?
18.30 Lietuviškos atos-

togos.
TV1
6.20 Pasirinkę Lietuvą.
6.50 Istorija gyvai.
7.20 „Akloji“.
8.50 „Rozenheimo

policija“.
9.50 „Žingsnis iki

dangaus“.
11.00 „Kai norisi

žalumos“.
12.00 „Šviežias maistas.

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

19.00 Ugnikalnių takais.
20.30 Pokalbiai prie jūros.
21.00 2800 km Dunojumi

baidare su A. Valujavičiumi.
22.00 Kitokie pasikalbėjimai 2021.
0.00 13 731 km dviračiu
aplink Skandinaviją.
1.00 Mano pramogos
veidai.
2.30 Kitokie pasikalbėjimai 2021.
4.30 Kasdienybės
herojai.
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Eteris
Sekmadienis, rugsėjo 12 d. Saulė teka 6.43, leidžiasi 19.47, dienos ilgumas
13.04. Jaunatis. Vardadieniai: Gvidas, Marija, Tolvaldas, Vaidmantė.
13.05 „Šuniukų bugis“.
14.50 „Gražuolė ir
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 Šiluvos atlaidai.
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 Premjera. „Viktorija
ir Abdulas“.
23.40 „Flečas“.
1.15 „Beprotiškos
vestuvės“.
2.50 Duokim garo!
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“.
9.50 PREMJERA.
„Vikingas Vikas“.
11.30 PREMJERA. „Lesė
grįžta“.
13.25 „(Ne)Laukti
svečiai“.
15.15 PREMJERA. „Saulė
irgi žvaigždė“.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 Kaukės.
22.00 „Vaikis ant ratų“.
0.20 PREMJERA.
„Naminių gyvūnėlių
kapinės“.
2.25 „Šeimynėlė“.
TV3
6.35 „Madagaskaro

pingvinai“.
7.00 „Bakuganas. Šarvų

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“.

pabaisa“.
17.15 „Kobra 11“.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 „Kobra 11“
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 X Faktorius.
22.00 „Kalnas tarp

mūsų“.
22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
22.48 „Kalnas tarp
mūsų“.
0.20 „Bermudų
trikampis“.
2.15 „Jūrų pėstininkas“.
4.00 „Dešimt su puse
balo. Apokalipsė
2“.
BTV
6.00 Info komentarai su

Arnu Mazėčiu.
7.00 „Pričiupom!“.
7.30 „Lietuvos galiūnų

čempionato II
etapas“.
8.30 Tauro ragas.
9.00 „Baltijos galiūnų
čempionatas“.
10.05 „Neįtikėtini
gyvūnai“.
11.15 „Geriausi šuns
draugai“.
11.45 „Negyvenamose
salose su Beru
Grilsu“.
12.50 „Atranka. Išlieka
stipriausi“.
13.50 „Ekstrasensai tiria“.
16.00 „Gordono Ramzio
virtuvės košmarai“.
17.05 „Spec. būrys.
Išlieka stipriausi“.
18.15 „Nusikaltimų
tyrėjai“.
19.30 „Mirtinas ginklas“.
20.30 „Paskutinis laivas“.
22.30 „Gyvi numirėliai“.
23.30 „Narkotikų prekeiviai“.
0.30 „Degantis
žmogus“.
3.00 „Išvarymas 2“.
Lryto
7.00 „Žiedas su rubinu“.
8.00 Švarūs miestai.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Senjorų avilys.
9.30 Grilio skanėstai.
10.00 Krepšinio pasaulyje

su V. Mačiuliu.
10.30 Deutsche Welle

pristato: Greitis.

20.30 Lietuvos miestai.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten.
0.00 „Teisingumo

agentai“.
2.00 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
3.35 „TV Europa
pristato. Vyrų
šešėlyje. Elza –
žvalgybininkė
Marcelė Kubiliūtė“.
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 „Viruso CV“.
11.20 Magijos mokslas.
Skraidančios
raganos.
11.30 7 Kauno dienos.
12.00 Mokslo sriuba.
12.30 Premjera. „Ženklai
už laiko ribų.
Archeologės Marijos Gimbutienės
istorija“.
13.35 Šventadienio
mintys.
14.05 „Raganų nebūna“.
15.30 Svajoja vaikai.
16.00 Premjera. „Drakonų
princas“.
17.00 Mūsų gyvūnai.
17.30 Kultūringai su
Nomeda.
18.30 Stambiu planu.
19.30 „Kelionių atvirukai.
Išlaisvinanti Marko
Twaino Misisipė“.
19.50 FIFA pasaulio salės
futbolo čempionatas. A grupė.
Lietuva–Venesuela.
21.40 Premjera. „Muzikos
kritikas“.
23.00 „Šeimos rentgeno
nuotrauka“.
0.25 „Viktorija ir
Abdulas“.
2.15 Kultūringai su
Nomeda.
3.10 Stambiu planu.
4.05 „Raganų nebūna“.
5.30 Pradėk nuo savęs.

11.00 „TV Europa

pristato. Vyrų
šešėlyje. Elza –
žvalgybininkė
Marcelė Kubiliūtė“.
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 Mūsų gyvūnai.
19.00 Laisvės TV valanda.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.

19.50 „Būrėja“.
21.00 „Prancūziška

žmogžudystė.
Žmogžudystės
Diunkerke“.
23.10 „Tomo Krauno
afera“.
1.25 „Legenda“.
3.45 „Vera. Drugių
gaudytoja“.
TV6
6.10 Jukono vyrai.
7.00 „Aliaskos geležin-

keliai“.
7.55 „Visureigiais per

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“.
12.40 „Didysis Lūžių
slėnis – laukinė
Afrikos širdis“.
13.55 Išlikimas.
15.00 „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 „Prezidento lėktuvo
sudužimas“.
23.50 „Apgultis“.
Delfi
6.00 Mano pramogos

veidai.
7.30 13 731 km dviračiu

aplink Skandinaviją.
8.30 Šiandien kimba.
9.30 Meistro dieno-

raštis.
10.00 Alfas vienas

namuose.
11.00 Receptų receptai.
11.30 Išlikę.
12.00 Sekmadienio Šv.

Mišių transliacija.
13.15 Sveikatos receptas.
14.00 Sveika lėkštė su

V. Kurpiene.
14.30 Šaro Barsa.
15.00 13 731 km dviračiu

aplink Skandinaviją.
16.00 Orijaus kelionių

archyvai.
17.00 Automobilis už 0

TV1
6.20 Pasirinkę Lietuvą.
6.50 Istorija gyvai.
7.20 „Akloji“.
8.50 „Rozenheimo

policija“.
9.50 „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“.

Eur.
18.00 Spausk gazą.
18.30 Retro automobilių
dirbtuvės.
19.00 Ugnikalnių
takais.
20.30 Kasdienybės
herojai.
21.15 Krepšinio zona.
22.00 Kitokie pasikalbėjimai 2021.
0.00 13 731 km dviračiu
aplink Skandinaviją.
1.00 Mano pramogos
veidai.
2.30 Kitokie pasikalbėjimai 2021.
4.30 Kasdienybės
herojai.

pirmadienis
, rugsėjo 13 d. Saulė teka 6.45, leidžiasi 19.44, dienos ilgumas
12.59. Jaunatis. Vardadieniai: Barmantas, Barvydė.
LRT TV
2021.09.13
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 „Dviračio žiniomis“
13.30 Langas į valdžią.
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 Daiktų istorijos.
20.30 Panorama.
21.30 LRT forumas.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Tredstounas“.
23.45 „Grančesteris“.
0.30 „Skonio pasaka.
Tofu, misas ir sojų
padažas – sojų
pupelių stebuklai“.
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“.
LNK
6.00 „Balta – meilės

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 „Gyvybė“.
0.35 „Strėlė“.
1.35 „Vaikis ant ratų“.
3.30 „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 „Po rudens

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

geriau“.
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 „Žudikas“.
22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
22.48 „Žudikas“.
0.45 „Kaulai“.
1.45 „Havajai 5.0“.
2.45 „Majų baikerių

klubas“.
3.55 „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 PREMJERA.
„Apuokas“.
19.30 „Snaiperis“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „V– tai Vendeta“.
23.45 „Mirtinas ginklas“.
0.45 „Gyvi numirėliai“.
1.45 „Narkotikų prekeiviai“.
2.35 „Snaiperis“.
Lrytas
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

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.
20.20 Sportas.
20.28 Orai.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Koval-

čiuk“.
22.30 Reporteris.

22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Nauja diena.
0.00 „Netikėtas teisin-

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

čiuk“.
2.50 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
3.40 „Netikėtas teisin-

gumas“.
4.25 Partizanų keliais.
4.50 „Reali mistika“.
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 pa-

sauliai su Nomeda
Kazlaus. Svečias
– vienas garsiausių
kriminalinių bestselerių autorių pasaulyje, rašytojas,
scenaristas Stefan
Ahnhem (Švedija).
9.25 Labas rytas,
Lietuva.
11.50 Kas geresnio,
kaimyne?
12.20 Pusryčiai pas
kaimyną.
12.50 Kultūros diena.
13.40 Duokim garo!
15.00 Istorijos detektyvai.
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“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Premjera. „Kodėl
važinėjame
dviračiu“.
22.30 „Kino istorija.
Aukso amžius“.
23.15 „Kino istorija.
Septintasis dešimtmetis“.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Vilnius Mama
Jazz 2018. Andy
Sheppard su Espen
Eriksen trio.
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.
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 „Mokytojas“.
14.35 „Marija Vern“.
15.45 „Pragaro virtuvė“.
16.45 PREMJERA. „Anyta

ar marti“.
17.50 „Akloji“.
19.00 „Alpių gelbėtojai“.
20.00 „Stebuklas“.
21.00 „Rivjera“.
23.10 „Svajoklė“.
0.10 „Našlaitės“.
2.10 „Prancūziška

žmogžudystė.
Žmogžudystės
Diunkerke“.
TV6
6.30 „CSI. Niujorkas“.
7.15 „Kobra 11“.
8.10 „Univeras“.
8.50 Gazas dugnas.
9.20 Sandėlių karai.
10.25 „Simpsonai“.
11.25 „Vieniši tėvai“.
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 „Viešbutis“.
19.00 „Goldbergai“.
20.00 Nuogi ir įbauginti.
21.00 „Markas Feltas.

Žmogus, sugriovęs
Baltuosius rūmus“.
23.10 „Tūnąs tamsoje.
Antroji dalis“.
1.15 „Naša Raša“.
1.35 „Univeras. Naujas
bendrikas“.
2.55 „Fizrukas“.
Delfi
6.00 Mano pramogos

veidai.
7.30 Retro automobilių

dirbtuvės.
8.00 Geltonas karutis.
8.30 Jūs rimtai?
9.00 Delfi rytas.
10.30 13 731 km dviračiu

aplink Skandinaviją.
11.30 Šaro Barsa.
12.00 Delfi rytas.
13.30 Šiandien kimba.
14.30 Išpakuota.
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 Žinios.
19.15 Iš esmės su V. Bru-

veriu ir D. ŽeimyteBiliene.
20.00 Išlikę.
20.30 Sveika lėkštė su
V. Kurpiene.
21.00 Kasdienybės
herojai.
21.45 Jos vardas MAMA.
22.15 Radikaliai smalsios.
22.45 Orijaus kelionės.
23.15 Šaro Barsa.
23.45 Delfi Pulsas.
0.00 Delfi diena.
5.00 Orijaus kelionių
archyvai.
5.30 Yugo broliai: blogiausiu pasaulyje
automobiliu per
Balkanus.
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Eteris
Antradienis
, rugsėjo 14 d. Saulė teka 6.47, leidžiasi 19.42, dienos ilgumas 12.55.
Priešpilnis. Vardadieniai: Sanita, Sanija, Santa, Eisvinas, Eisvina, Krescencija, Krescencijus.

Trečiadienis
, rugsėjo 15 d. Saulė teka 6.49, leidžiasi 19.39, dienos ilgumas
12.50. Priešpilnis. Vardadieniai: Eugenija, Rolandas, Vismantas, Rimgailė, Nikodemas.

LRT TV
2021.09.14
6.02 Labas rytas,

8.35 „Meilės sūkuryje“.
9.45 „Įsimylėję iki

LRT TV
LRT TE
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 „Skonio pasaka.
Makaronai.
Paprastai, bet ne
prastai“.
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 Magijos mokslas.
Odisėjas ir kiaulės.
5.15 „Ponių rojus“.

11.45 „Midsomerio

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.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 „Visi pasaulio
pinigai“.
1.10 „Strėlė“.
2.10 „Gyvybė“.
3.45 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
TV3
6.15 „Vėžliukai nindzės“.
6.40 „Ančiukų istorijos“.
7.05 „Madagaskaro

pingvinai“.
7.35 Karštai su tv3.lt.

mėnulio“.
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“.
17.22 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.30 Prieš srovę.
20.30 „Moterys meluoja
geriau“.
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.22 TV3 sportas.
22.30 „7 dienos Entebėje“.
22.45 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.48 „7 dienos Entebėje“.
0.30 „Kaulai“.
1.35 „Havajai 5.0“.
2.35 „Majų baikerių
klubas“.
3.50 „Kaulai“.
4.50 „Saldainiukas“.
5.45 „Gyvenimo
išdaigos“.

18.00 Reporteris.
18.20 Sportas.
18.24 Orai.
18.25 „Europa – tai aš“.
18.30 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
19.30 Mūsų gyvūnai.
20.00 Reporteris.
20.20 Sportas.
20.28 Orai.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.54 Orai.
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. Mariana
Korvelytė-Moravskienė“.
4.50 „Reali mistika“.
LRT+
6.05 Daiktų istorijos.
7.00 „Stebuklingoji

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

geriausia“.
8.35 „Teisingumo
agentai“.
9.40 „Pėdsakas“.
10.35 „Apuokas“.
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 „Apuokas“.
19.30 „Snaiperis“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Baimės kaina“.
23.25 „V– tai Vendeta“.
2.05 „Iš visų jėgų“.
2.55 „Snaiperis“.
Lrytas
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 Koval-

čiuk“.
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.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Valstybės simboliai. Himnas.
17.00 „Netikėtas teisingumas“.

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 Mokslo sriuba.
14.45 „Pašokim. Tai mano
kūnas“.
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 „Petra – dingęs
akmeninis
miestas“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Kita tylos pusė“.
23.20 Vartotojų kontrolė.
0.15 DW naujienos rusų
kalba.
0.30 Dabar pasaulyje.
0.55 Vilnius Mama Jazz
2018.
1.40 „Muzikos kritikas“.
3.00 Panorama.
3.30 Dienos tema.
3.50 Sportas. Orai.
4.05 Kelias.
4.35 „Triumfo kelias.
Jonas Karolis
Chodkevičius“.
5.30 Pasivaikščiojimai.

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 „Mokytojas“.
14.35 „Marija Vern“.
15.45 „Pragaro virtuvė“.
16.45 „Anyta ar marti“.
17.50 „Akloji“.
19.00 „Alpių gelbėtojai“.
20.00 „Stebuklas“.
21.00 „Detektyvė
Durant. Jaunos.
Šviesiaplaukės.
Nužudytos“.
23.05 „Svajoklė“.
0.05 „Našlaitės“.
2.05 „Rivjera“.
TV6
6.30 „CSI. Niujorkas“.
7.15 „Kobra 11“.
8.10 „Univeras“.
8.50 Iššūkis.
9.20 „Viešbutis“.
10.20 „Simpsonai“.
11.20 „Goldbergai“.
12.20 „Naujakuriai“.
12.50 „Saša ir Tania“.
13.55 Kulinarijos meistras.
14.55 „Kobra 11“.
15.55 „CSI. Niujorkas“.
16.55 „Univeras“.
18.00 „Viešbutis“.
19.00 „Goldbergai“.
20.00 Nuogi ir įbauginti.
21.00 „Seklys“.
22.50 „Gelbėtojai“.
23.40 „Naša Raša“.
0.50 „Univeras. Naujas

bendrikas“.
2.10 „Fizrukas“.
Delfi
6.00 Ugnikalnių takais.
7.30 Radikaliai smalsios.
8.00 Išpakuota.
8.30 nežVAIRUOK.
9.00 Delfi rytas.
10.30 Alfo didysis šou.
11.30 Receptų receptai.
12.00 Delfi rytas.
13.30 Kasdienybės

herojai.
14.15 Delfi pulsas.
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 Faktai ir nuomonės

su A. Peredniu.
20.00 Verslo požiūris.
21.00 Kieno didesni?
21.30 Lietuviškos atostogos.
22.00 Kriminalinė
Lietuvos zona su
D. Dargiu.
23.00 Automobilis už 0
eurų.
0.00 Delfi diena.
5.00 Orijaus kelionių
archyvai.
5.30 Yugo broliai: blogiausiu pasaulyje
automobiliu per
Balkanus.

Lietuva.
8.55 „Įstatymas ir
tvarka“.
9.40 Magijos mokslas.
Odisėjas ir kiaulės.
9.50 Euromaxx.
10.15 EK pirmininkės U.
von der Leyen metinis pranešimas.
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.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Lietuva kalba.
22.30 Dviračio žinios.
24.00 „Grančesteris“.
23.00 Premjera.
„Paryžiaus policija
1900“.
0.45 „Kelionių atvirukai.
Balenciaga. Baskų
kraštas“.
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,
Lietuva.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Šeškinės 20.
21.00 „Monikai reikia
meilės“.
21.30 Žinios.
22.30 „Jonukas ir Grytutė.
Raganų medžiotojai“.
0.15 „Strėlė“.
1.15 „Visi pasaulio
pinigai“.
3.40 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
TV3
6.15 „Vėžliukai nindzės“.
6.40 „Ančiukų istorijos“.
7.05 „Madagaskaro

pingvinai“.
7.35 Prieš srovę.
8.35 „Meilės sūkuryje“.
9.45 „Daugiau jokių

klasės susitikimų“.
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 Gero vakaro šou.
20.30 „Moterys meluoja

geriau“.
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 „Rizikinga erzinti

diedukus 2“.
22.45 „Vikinglotto“.
22.50 „Rizikinga erzinti
diedukus 2“.
23.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
23.18 „Rizikinga erzinti
diedukus 2“.
0.55 „Kaulai“.
1.50 „Havajai 5.0“.
2.50 „Majų baikerių
klubas“.
3.55 „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 „Apuokas“.
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 „Apuokas“.
19.30 „Snaiperis“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Spąstai“.
23.20 „Baimės kaina“.
1.45 „Iš visų jėgų“.
2.35 „Snaiperis“.
Lrytas
5.30 Nauja diena.
6.30 Mūsų gyvūnai.
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 Valstybės simboliai. Herbas.
17.00 „Netikėtas teisingumas“.

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.
0.00 „Netikėtas teisin-

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

čiuk“.
2.50 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.40 „Netikėtas teisingumas“.
4.25 Mūsų gyvūnai.
4.50 „Reali mistika“.
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 „Petra – dingęs
akmeninis
miestas“.
15.45 „Drakoniukas
Kokosas“.
16.00 „44 katės“.
16.15 „Stebuklingoji
Boružėlė“.
16.40 Mūsų gyvūnai.
17.10 „Viruso CV“.
18.00 Magijos mokslas.
Odisėjas ir kiaulės.
18.15 „Čikagos policija“.
19.00 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
19.30 „Sporto galia.
Futbolas už grotų.
Žaidimas Hamburgo kalėjime“.
19.55 FIFA pasaulio
salės futbolo
čempionatas. A
grupė. Lietuva–Kazachstanas.
21.40 Praeitis ateičiai.
22.35 Mūšio laukas.
23.00 Į sveikatą!
23.30 Pradėk nuo savęs.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Vilnius Mama Jazz
2019.
1.40 Auksinis protas.
Vasara.
3.00 „Viruso CV“.
3.50 Šoka Lietuva.
4.05 Šventadienio
mintys.
4.35 Lietuva kalba.
5.30 Euromaxx.
TV1
6.20 „Rozenheimo

policija“.
7.20 „Anyta ar marti“.
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 „Anyta ar marti“.
17.50 „Akloji“.
19.00 „Alpių gelbėtojai“.
20.00 „Stebuklas“.
21.00 „Detektyvė Durant.

Šaltas kraujas“.
22.55 „Svajoklė“.
23.55 „Našlaitės“.
1.55 „Detektyvė

Durant. Jaunos.
Šviesiaplaukės.
Nužudytos“.
TV6
6.30 „CSI. Niujorkas“.
7.15 „Kobra 11“.
8.10 „Univeras“.
8.50 Vienam gale

kablys.
9.20 „Viešbutis“.
10.25 „Simpsonai“.
11.25 „Goldbergai“.
12.20 „Naujakuriai“.
12.50 „Saša ir Tania“.
13.55 Kulinarijos meis-

tras.
14.55 „Kobra 11“.
15.55 „CSI. Niujorkas“.
16.55 „Univeras“.
18.00 „Viešbutis“.
19.00 „Goldbergai“.
20.00 Nuogi ir įbauginti.
21.00 „Alinanti misija“.
22.55 „Gelbėtojai“.
23.40 „Naša Raša“.
1.00 „Univeras. Naujas

bendrikas“.
2.25 „Fizrukas“.
Delfi
6.00 Mano pramgos

veidai.
7.30 Išlikę.
8.00 Sveika lėkštė su

V. Kurpiene.
8.30 Lietuviškos atos-

togos.
9.00 Delfi rytas.
10.30 13 731 km dviračiu

aplink Skandinaviją.
11.30 Verslo požiūris.
12.00 Delfi rytas.
13.30 Čepas veža.
14.00 Kieno didesni?
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 Pokalbis su D. Žei-

myte-Biliene.
20.00 13 731 km dviračiu

aplink Skandinaviją.
21.00 Orijaus kelionės.
21.30 Gimę ne

Lietuvoje.
22.00 2800 km Dunojumi

baidare su A. Valujavičiumi.
23.00 Moters vizija su
D. Žeimyte-Biliene.
23.30 Lietuviškos atostogos.
0.00 Delfi diena.
5.00 Orijaus kelionių
archyvai.
5.30 Yugo broliai: blogiausiu pasaulyje
automobiliu per
Balkanus.
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Klasifikuoti

Savaitės horoskopas
(rugsėjo 13—19 d.)

skelbimai

Avinas (03.21–04.20)
Pasistenkite sulėtinti tempą. Šiuo
laikotarpiu už kiekvieno kampo gali
tykoti pavojai, todėl turite būti budrūs. Vertinkite kiekvieną savo žingsnį
ir nesielkite pernelyg spontaniškai, nes
priešingu atveju vėliau gali tekti gailėtis. Žvaigždės pataria labiau susirūpinti
savo sveikata: dabar būsite pažeidžiami, todėl neignoruokite pasireiškiančių
simptomų ir laiku apsilankykite pas
gydytoją.
Jautis (04.21–05.21)
Gali tekti spręsti finansines problemas.
Šiuo laikotarpiu vertėtų vengti pernelyg
didelių išlaidų ar spontaniškų pirkinių,
nes greitu metu galite pajusti pinigų
stygių. Jei kiltų pagundų šiek tiek pasilepinti, žvaigždės pataria rinktis tokias
pramogas, kurios nereikalauja didelių
išlaidų: paprastas pasivaikščiojimas
gamtoje gali padėti išsklaidyti niūrias
mintis ir įgauti daugiau energijos.
Dvyniai (05.22–06.21)
Turėtumėte būti atidesni vairuodami
ir vykdydami atsakingą veiklą. Šiuo
laikotarpiu vertėtų susilaikyti nuo
spontaniškų sprendimų, nes vėliau gali
būti sudėtinga atitaisyti padarytą žalą.
Žvaigždės pataria daugiau dėmesio
skirti anksčiau pradėtai veiklai: jei suimsite save į rankas ir pasistengsite
užbaigti pradėtus projektus, vėliau
galėsite daugiau laiko skirti savo mėgstamai veiklai. Galite būti užtikrinti, kad
visos jūsų pastangos sulauks tinkamo
įvertinimo, todėl pasiraitokite rankoves
ir kibkite į darbus.
Vėžys (06.22–07.22)
Pasistenkite daugiau laiko praleisti
vienumoje. Nors jūs ypač vertinate
bendravimą su kitais žmonėmis, tačiau
kartais naudinga nuo visko atsiriboti ir
bandyti atrasti vidinę ramybę. Tikėtina,
kad laikas, praleistas vienumoje, jums
bus tikrai naudingas: rasite atsakymus
į ramybės neduodančius klausimus,
ar net susidėliosite ateities planus.
Nesvarbu, kokį sprendimą nuspręsite
priimti, galite net neabejoti, kad sulauksite žvaigždžių palaikymo.
Liūtas (07.23–08.23)
Neskubėkite priimti sprendimų. Nors
galite jausti aplinkinių spaudimą,
tačiau nepamirškite, kad viskas yra
jūsų rankose, ir tik jūs patys galite
nuspręsti, kaip turėtumėte pasielgti.
Daugiau laiko skirkite apmąstymams
ir neskubinkite įvykių tėkmės: jei išliksite ramūs, tikėtina, kad atsakymai
ateis tarsi savaime, ir jums nebereikės blaškytis.
Mergelė (08.24–09.23)
Venkite pernelyg įtempto ar skubaus
darbo. Jei jausite, kad turite šiek tiek
atsikvėpti, per daug savęs nevarginkite, ir atsiribokite nuo vykdomos
veiklos. Pradėti darbai tikrai niekur
nedings, tačiau jūs įgausite daugiau
jėgų, ir prie pradėtų užduočių grįšite
su visai kita energija. Žvaigždės žada,
kad šis laikotarpis bus itin palankus
atostogoms, taigi, jei apie tai vis susimąstydavote, dabar pats laikas imtis
atitinkamų veiksmų.
Svarstyklės (09.24–10.23)
Geriausia, ką galite padaryti, – tai visiškai nieko neplanuoti. Šiuo laikotarpiu
įvairių užduočių netrūks, tačiau visos
jos bus užkrautos visiškai netikėtai.
Jei parengsite precizišką dienotvarkę,
netikėti darbai gali išmušti jus iš vėžių,
todėl pasistenkite, kad taip nenutiktų.

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

Nesibaiminkite, jei ims atrodyti, kad
paprasčiausiai nieko nespėjate: jei
susikaupsite ir susitelksite į vykdomą
veiklą, labai greitai galėsite pasimėgauti maloniu poilsiu.
Skorpionas (10.24–11.22)
Pasistenkite nieko nežadėti, nes
priešingu atveju galite nuvilti jums
brangius žmones. Atrodys, kad šiuo
laikotarpiu viskas einasi priešingai nei
buvo suplanuota, todėl turėtumėte
nusiteikti, kad dabar gali nutikti bet
kas. Žvaigždės pataria šiuo laikotarpiu
vengti atsakingų finansinių operacijų,
nes ateityje tai gali skaudžiai atsiliepti
jūsų piniginei.
Šaulys (11.23–12.21)
Jūsų dėmesio centre atsidurs šeimos
santykiai. Tikėtina, kad ieškosite būdų,
galinčių padėti daugiau laiko praleisti
drauge, tačiau tą padaryti gali būti
gerokai sudėtingiau nei pasirodys iš
pirmo žvilgsnio. Vis dėlto, jei siekiate
užkasti karo kirvį ar nutraukti ilgus
metus trukusią tylą, dabar tam bus
tikrai palankus metas. Nors suburti
visus šeimos narius kol kas gali būti
pernelyg sudėtinga, tačiau žvaigždės
pataria šios minties neatsisakyti: tikėtina, kad jau labai greitai galėsite
įgyvendinti savo sumanymą.
Ožiaragis (12.22–01.20)
Žvaigždės pataria atidžiau peržvelgti
užduočių sąrašą ir įsitikinti, kad nieko
svarbaus nepraleidote. Jei kurį laiką
atrodė, kad laiko turite daugiau nei
reikėtų, dabar viskas gali apvirsti
aukštyn kojom. Veiklos tikrai netrūks,
todėl pasirūpinkite, kad viską spėtumėte atlikti laiku, nes priešingu atveju
galite įsivelti į tam tikrus nemalonumus. Būkite atsargesni vairuodami ir
venkite bendravimo su nepažįstamais
žmonėmis: tikėtina, kad jie bandys pasinaudoti jūsų naivumu.
Vandenis (01.21–02.19)
Atrodys, kad jūsų kantrybė galutinai
išseko. Šiuo laikotarpiu erzins net ir
pačios menkiausios smulkmenos, todėl
atrasti vidinę ramybę nebus paprasta.
Bendraudami su kitais žmonėmis pasistenkite ieškoti kompromisų ir nesivelkite į ginčus, nes tai gali išsunkti
pernelyg daug energijos. Ieškokite
būdų, kurie jums padėtų nusiraminti, o
prireikus tiesiog nuo visko atsiribokite
ir leiskite laiką vienumoje.
Žuvys (02.20–03.20)
Venkite improvizavimo, nes tai gali
baigtis didele nelaime. Pasistenkite,
kad visi darbai eitųsi pagal numatytą planą, ir neleiskite sau per daug
nukrypti. Jei nesate užtikrinti, kad
tam tikrus darbus atliekate tinkamai,
tiesiog pasikonsultuokite su šios
srities specialistais, kurie jums tikrai
nepagailės patarimų ir padės kur kas
paprasčiau atlikti numatytus darbus.
Taip pat vertėtų labiau susirūpinti savo
sveikata – šiuo laikotarpiu bus didesnė
traumų ir infekcinių ligų tikimybė.

N. Kirsnos k., Laz•dijų•Sodybą
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, prižiūrėtas sodas ir
aplinka, 45 arai dirbamos
žemės, šalia galima įsigyti 7 ha
žemės). Tel. 8 611 50514.

••

Gyvenamąjį namą (buv.
valgyklą) Vainiūnų k., Seirijų
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.

namo statybai Laz•dijų•Sklypą
mieste. Tel. 8 686 70841.
bendrijoje
•„Baltasis“
•Sodo namelį
(11 a žemės).
Tel. 8 656 12800.

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.

Lazdijų ••Grūdų pikiavimo sandėlį
•mieste.
•NamąTel.su815603a sklypu
24679.
Nemajūnų k. (su grūdų pikiavimo malūnu arba atskirai),
Žemės
sklypus
namų
sutartinė.
•statybai
• šalia Lazdijų (įvairaus kaina
Tel. 8 698 78040.
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.

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

••

Žemės sklypą namo
statybai Lazdijų mieste (30 a,
gražioje vietoje, prie miško ir
vandens telkinio, atlikti geodeziniai matavimai, visos miesto
komunikacijos), kaina 550 Eur
už a. Tel. 8 686 70841.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

Golg III“ (1997 m.) ir
•„VW•„VWPassat“
skardinių ratlan-

kių R14 originalius plastikinius
gaubtus ir centrinės skylės
dangtelius, kaina nuo 2 Eur
už vnt. „Audi A6“ (2002 m.)
dvejas priekinio bamperio
groteles, kaina po 5 Eur. Druskininkai.
Tel. 8 686 43600.
Zafira“ dalimis.
•Tel.•„Opel
8 667 23693.

GYVULIAI

merinosų
•veislės,
•Aviną1,5(vokiečių
metų), karvę (9 m.,
melžiama).
Tel. 8 622 15594.

sklypą Nemajūnų k.
•(80•Žemės
a, žemės ūkio paskirtis, su ••Paršelius.
tvenkiniu ir nedideliu statiniu), Tel. 8 612 20288.
kaina 6 000 Eur.
(apie 180 kg), kaina
Tel. 8 686 70841.
•2,50•Kiaulę
Eur už kg.
Tel. 8 615 40455.
rekreacinės
•paskirties
•Nedidelįžemės
sklypą šalia
avis.
ežero (iki vandens apie 50 m,
•Tel.•Ėringas
8 642 07624.
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.

AUGALAI

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

pigiai miežius, avižų
•ir vikių
•Bulves,
mišinį, kviečius.
Tel. 8 623 04363.

% avižų, 50 %
•vikių).
•MišinįTinka(50žalinimui.
Tel. 8 614 56206.

KITI

Gėlyno g. 17,
•Lazdijai,
•UAB „Martas“,
galite įsigyti baltarusiškų durpių briketų, akmens
anglies, skaldelės kapams.
Tel.: (8 318) 51721,
8 652 51721.

(akmeninės girnos, ••Lengvąjį automobilį arba
•elektrinis
•Malūnąvariklis),
••Galiu dirbti pagalbiniu
arklinius
mikroautobusą. Gali būti tech- darbininku statybose (moku
kultivatorius (drapokai; 7 ir 9
lopų), arklinę šienapjovę.
Tel. 8 628 40634.

niškai netvarkingas, daužtas,
nevažiuojantis. Siūlyti įvairius
variantus. Tel. 8 687 89742.

neapdirbtas labrado•rito•Pigiai
••Įvairių markių automobiakmens plokštes Lazdijuo- lius. Pasiima patys. Atsiskaito
se. Tel. 8 686 70841.

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

– kioską.
•Tel.•Pigiai
8 698 78040.
automobilių
•priekabas
•Automobilius,
(gali būti daužti,
naują išmanųjį tele- nevažiuojantys, pasiimame
•foną•Visiškai
„Umidigi A9PRO“.
patys). Tel. 8 630 59016.
Tel. 8 610 13577.

PERKA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

GYVULIAI

– pienu girdomus
•buliukus
•Brangiaiir telyčaites
(2–8
sav., nuo 50 iki 90 kg). Moka
6 ir 21 proc. Sveria elektroninėmis svarstyklėmis.
Tel. 8 646 81037.

(rudas, 3x2 m), kai•na•25Kilimą
••Žemę. Tel. 8 688 80688.
Eur. Pakabinamus šviesūkio paskirties
tuvus butui ar sodui, kaina po
•žemę.
•Žemės
Tel. 8 614 56206.
5 Eur. Seno modelio „Nokia“
įkroviklį ir ausinukus, kaina
Įmonė tiesiogiai – galvijus
•
•
Brangiai
–
mišką
(gali
būti
aukščiausiomis
ŽŪKB „Krekepo 2 Eur. Televizoriaus „Pa•bendraturčių,
•
neatidalytas, su
navos mėsa“ kainomis. Moka
nasonic“ distancinio valdymo
pultelį ir SCART laidą, kaina po
2 Eur. Druskininkai.
Tel. 8 686 43600.

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

••

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

Šaldytuvą „Snaigė Soft Line
RF310“ (A klasės, 3 kameros,
stiklinės lentynos, aukštis 1 m
75 cm, puikios būklės), kaina
95 Eur. Televizoriaus sieninį laikiklį, kaina 5 Eur. Druskininkai.
Tel. 8 654 87148.

••
sodybą ar mišką.
•Tel.•Žemę,
8 614 90098.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

žemės ūkio
(su apšvietimu,
•tinkamos
•Lentynasprekiauti,
•techniką:
•Bet kokiątraktorių,
geros
priekabą,
būklės).
Tel. 8 698 29910.

sunkvežimį ir jų padargus. Gali
būti neveikianti, su defektais.
Tel. 8 680 77728.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

markių automobi•lius:•Visų
„Mazda“, „Audi“, BMW,

„Mitsubishi“, „Renault“,
„Volkswagen“, kemperius ir
kt. Pasiimame patys, sutvarkome reikiamus dokumentus,
atsiskaitome iš karto. Dirbame savaitgaliais ir šventinėmis
dienomis. Išrašome utilizavimo
pažymą.
Tel. 8 681 20546.
automobilių
•supirkimas.
•Visų markių
Gali būti nevažiuo-

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.

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

iš karto. Tel. 8 613 79515.

••

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

KITI

apdailos darbus) arba ūkininko
ūkyje.
Tel. 8 622 60230.

SI Ū LO DA R B Ą

NU O M A
SIŪLO

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

meistro suremon•tuoti•Ieškau
latakus.
arba parduodu
•gamybines
•Išnuomojusandėliavimo
patalTel. 8 638 76047.
pas Radvilų g., Veisiejuose.
darbą tolimųjų
Tel. 8 698 78040.
•reisų•Siūlome
vairuotojui su tentine
puspriekabe, maršrutais
betono maišyklę.
•Tel.•Nuomoju
8 614 56206.
Vokietija–Olandija. Darbo
pobūdis: darbas be palečių
nestandarkeitimo, 4 savaitės darbas ir 2
•tinio•Išnuomojamas
išplanavimo 1 kambario
savaitės poilsio namie, keibutas Lazdijų miesto centre (1
aukštas, autonominis šildymas).
Tel. 8 698 78040.

čiamės Vokietijoje su įmonės
lengvuoju automobiliu arba
Lietuvoje, vilkikai Euro 6, laiku
mokamas atlyginimas už visas
kalendorines dienas nuo išvažiavimo iš namų iki grįžimo į
namus. Atlyginimas nuo 2300
Eur į rankas. Reikalavimai: CE
vairuotojo kategorija, vairuotojo kortelė, 95 kodas.
Tel. 8 699 31822.

•administracines
•Išnuomoju komercines
patalpas Laz-

PA S L AU G O S

žemės ūkio
•paskirties
•Išsinuomočiau
žemės Veisiejų sen.

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

dijuose (15 kv. m, I aukštas).
Tel. 8 698 78040.

IEŠKO

Tel. 8 694 98803.

išsinuomočiau
•žemės
•Brangiai
ūkio paskirties žemės.

pianiną.
visus vidaus
Gali būti apleista.
•Tel.•Naudotą
•apdailos
•Atliekame
8 659 60507.
darbus.
Tel. 8 614 80988.
Tel. 8 623 00597.
laužo supirkimas:
Išsinuomočiau žemės ūkio
•juodojo
•Metalometalo
•
•
laužas – 260–
paskirties
žemės. Gali būti
Pjaunu,
kapoju
malkas,
•pjaunu
• žolę. Tel. 8 665 90994. apleista. Apleistą
280 Eur/t, skarda – 220–240
žemę sutvarEur/t. Didesnį kiekį pasiimame
kyčiau.
ir pastepatys. Ežero g. 39, Lazdijai.
Tel. 8 680 77728.
•rizavimas,
•Sulčių spaudimas
dirbame kasdien, be
Svėrimo paslaugos iki 60 t.
poilsio dienų nuo 9 val. iki 19
išsinuomočiau
Darbo laikas I–V – 8.00–16.00
•žemės
•Brangiai
Krosnos, Šeštokų sen.
val., Kalnų g. 4, Lazdijai.
val., VI – 8.00–12.00 val.
Tel. 8 698 30902.

Tel. 8 614 02546.

Tel. 8 688 80688.

monetas, banGreitai ir kokybiškai išpjaužemės
•knotus,
•Sendaikčius:
•nu•medžius
•Šventežerio
•Išsinuomočiau
ženkliukus, medalius,
gyvenamosiose ir
sen. Laiku moku
fotoaparatus, statulėles, paveikslus, peilius, laikrodžius, radijas,
gramofonus, muzikos instrumentus, karinius daiktus, svarmenis,
gintarą, sidabrą, auksą, varpus,
smetoniškas nuotraukas, siuvimo mašinas, čirvines keptuves,
ragus ir visa kita. Atvykstu pasiimti. Tel. 8 671 04381.

I E ŠKO DA RBO

prižiūrėti senelius
•Veisiejų
•Galiuseniūnijoje
arba
aplink. Tel. 8 675 00731.

sunkiai prieinamose teritorijose
bei kapinėse. Tel. 8 627 49416.

sutartą nuomos mokestį.
Tel. 8 671 50589.

T25 traktoriumi
•galiu•Nedideliu
••Ilgalaikei nuomai ieškoma
nukasti bulves, aparti ne- patalpų, pritaikytų / pritaikodidelį daržą Lazdijuose, Kuklių
k., Bajoriškės k., Dumblio k.,
Žemaitkiemio k., Papalazdijų
k., Lazdijų k. Tel. 8 684 81224.

duris namams,
•ūkiniams
•Gaminame
pastatams, laiptų
pakopas, 29 metų gamybos
patirtis. Tel. 8 686 71689.

DOVA NOJA

mų maisto gamybai.
Tel. 8 627 62313.

butą, dalį
•namo
•Išsinuomočiau
arba namą Veisiejuose
(ilgalaikė nuoma nemažiau
kaip metams).
Tel.: 8 616 42284,
8 656 90929.

PA Ž INT YS

baldų komplek- ••Ieškau gyvenimo draugės.
•tus.•DuTel.minkštų
8 601 41707.
Tel. 8 628 40634.
Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 5958/0004:390),
esančio Lazdijų r., Veisiejų sen., Mikalinos k., savininkės D. M.
turto paveldėtojus, kad UAB „Tikslinta“ matininkas Tomas Klenauskas (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1244) 2021-09-21
pakartotinai vykdys miško sklypo, Nr. 2266M, esančio Lazdijų
r., Veisiejų sen., Mikalinos k., ribų ženklinimo darbus. Prireikus
išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB Tikslinta adresu:
R. Kalantos g. 34-208, Kaunas, el. p. klenauskas @gmail.com
arba telefonu 8 602 98971.
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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.
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