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Rinkimų maratonas baigėsi: Lazdijuose — konservatorių saulėlydis
Linas Greičius
Šis pavasaris buvo išskir-
tinis ne tik permainingais 
orais, bet ir rinkimų gausa. 
Išsirinkome Lietuvos Res-
publikos Prezidentą, rajo-
nų ir miestų merus, savi-
valdybių tarybas, Europos 
Parlamento atstovus.  

Galima pasidžiaugti tuo, jog Laz-
dijų rajono žmonės aktyviai daly-
vavo visuose politiniuose proce-
suose ir aiškiai išsakė savo valią. 
Įdomu tai, jog tradiciškai buvę 
konservatorių simpatikais, per šio 
pavasario rinkimų maratoną Laz-
dijų krašto žmonės savo pasitikė-
jimą parodė kitoms politinėms ir 
visuomeninėms jėgoms.  

Už G. NaUsėdą – NUo pradžių
Praėjusį sekmadienį vykusiame 
antrajame Lietuvos Respublikos 
prezidento rinkimų ture mūsų 
rajono žmonės buvo tokie pat 
vieningi, kaip ir visa Lietuva. 
Net 71,11 procento rinkimuose 
dalyvavusių lazdijiečių balsavo 
už nepriklausomą kandidatą Gita-
ną Nausėdą, bendras visos šalies 
rodiklis – 66,72 proc. 

Už konservatorių kandidatę 
Ingridą Šimonytę balsavo 27,53 
proc. Lazdijų rinkėjų, Lietuvoje 
– 33,28 proc. 

Daugiausiai palaikymo tarp 
Lazdijiečiai, kaip ir visa Lietuva, palaikė G. Nausėdą, kuris su savo ištikima žmona Diana džiaugėsi Lietuvos žmonių pasitikėjimu. („Verslo žinių“ nuotr.)
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savaitės komeNtaras  
Po Černobylio katastrofos žaizdų — nejauki kasdienybė šalia Astravo

Algimantas Mikelionis
Pirmadienį vakare atsisėdau pa-
žiūrėti visai neseniai pasirodžiu-
sio HBO kompanijos pastatyto 
serialo „Černobylis“. Šis serialas 
statytas Lietuvoje, bet ne tai svar-
biausia. Jame ypač gerai ir taikliai 
pavaizduotas visas Černobylio 
AE avarijos baisumas, sovietinės 
kasdienybės absurdas, kai žmo-
gaus gyvybė ir sveikata buvo 
bevertė. Kviečiu ir vyresnius, ir 
ypač jaunesniąją kartą pasižiūrėti  
pasirodžiusias šio serialo serijas, 
nes tai padaryti tiesiog būtina. 
Pirmadienį vakare po šio filmo 
labai gyvai prisiminiau tuos lai-
kus, kai dar buvau paauglys.

Kiek daugiau kaip prieš trisde-
šimt trejus metus, 1986-aisiais, 
mokiausi mokykloje. Balandžio  
mėnesio pabaiga pasitaikė gana 
karšta. Tais laikais Veisiejų moki-
niai važiuodavo į sovietinius ko-
lchozus padirbėti: rudenį – rinkti 
bulvių, o pavasarį – akmenų. Po 
eilinės dienos, praleistos kolcho-
zo laukuose, ir patirtos dar vienos 

sovietinio darbinio auklėjimo do-
zės, vakare įsijungiau latvišką 
radijo aparatą „VEF“, nustačiau 
reikiamas bangas ir pasiruošiau 
klausyti eilinės „Amerikos bal-
so“ laidos. Tą vakarą pagrindinė 
naujiena buvo sprogimas Černo-
bylio atominėje elektrinėje ir po 
nemažą Europos dalį pasklidu-
sio radioaktyvaus debesies tarša. 
Toje laidoje buvo patariama neiti 
į lauką, gerti mineralinį vande-
nį su keliais lašais medicininio 
jodo. Kai ryte nuėjęs į mokyklą 
pradėjau pasakoti apie katastrofą 
Černobylyje, kiti mokiniai tuo 
netikėjo arba tik juokėsi. Sovie-
tinė žiniasklaida apie įvykusią 
nelaimę tylėjo net 36 valandas. 
Štai kaip atrodė garsusis didžio-
sios sovietinės tėvynės „rūpini-
masis“ savo piliečiais! Tik kai 
Švedija pradėjo trimituoti apie 
neįtikėtinai išaugusią radiaciją, 
Maskva jau neturėjo kur dingti 
ir, priremta akivaizdžių faktų prie 
sienos, pranešė apie vieno iš re-
aktorių sprogimą Černobylio at-
ominėje elektrinėje. Dar ir dabar 
pagalvoju, kiek daug mokinių, 
rinkdami akmenis kolchozų lau-
kuose, gavo arklišką radiacijos 
dozę. Kiek jų jau mirė nuo įvairių 
ligų, kurias sukėlė ar paspartino 
mirtinas debesis nuo Černobylio, 
kiek daug jų dar mirs nuo gautos 
radiacijos sukeltų vėžinių susir-
gimų ateityje.

Po kiek daugiau kaip trejų metų 
jau mokiausi Vilniaus universite-
te. Mano kurse taip pat mokėsi 
Lenkijos lietuvis Vytautas nuo 
Punsko. Su juo net ketverius 
metus gyvenome viename kam-
baryje. Jis pasakojo, kad įvykus 
incidentui Černobylio AE moki-
niams Lenkijoje buvo patariama 
kuo mažiau būti lauke, duota ger-
ti specialių jodo tablečių, kurios 
neleidžia skydliaukei pasisavinti 
radioaktyvaus jodo. Per Lenkijos 
televiziją ir radiją gyventojams 
taip pat buvo patariama neiti į 
lauką, gyvulius laikyti tvartuo-
se, šerti šienu ir t. t. Kuo toliau 
nuo Kremliaus, tuo labiau buvo 
rūpinamasi eiliniais žmonėmis. 
Belieka tik įsivaizduoti, kaip 
kruopščiai savo piliečiais rūpi-
nosi Švedija, Vokietija ir kitos 
laisvos ir demokratiškos šalys.

Dabar Kremlius ir Minskas 
mus gąsdina toliau – tik keturias-
dešimt kilometrų atstumu nuo 
Vilniaus statoma Astravo AE. 
Jeigu ją statytų patyrę užsienie-
čiai iš Vakarų valstybių, jeigu 
būtų taikomos pačios naujau-
sios technologijos, jeigu viskas 
būtų daroma atvirai ir skaidriai... 
Jeigu... Deja, viskas atvirkščiai. 
Astravo atominę elektrinę sta-
to rusai ir baltarusiai, tai daryti 
stengiamasi kuo greičiau ir pi-
giau, bus pastatyti toli gražu ne 
patys saugiausi reaktoriai. Jau 

Adomo Žilinsko piešinys.

dabar Astravo AE nuolat vyksta 
incidentai ir avarijos. Jie slepia-
mi arba apie juos meluojama 
išsijuosus. Na, bet ar galima 
tikėti Baltarusijos diktatoriumi 
A. Lukašenka, kurio visas bu-
vimas valdžioje yra pagrįstas 
melu? Jis su savo pavaldiniais, 
kurie jam visuomet tylėdami tik 
pritaria, ir Rusijos V. Putino klika 
ruošia Lietuvai tokią dovanėlę, 
kuri ilgus dešimtmečius, jeigu ne 
šimtmečius, bus tiksinti bomba 
ne tik šalia mūsų šalies sienos, 

bet ir visiškai šalia sostinės. Tik 
iš pirmo žvilgsnio atrodo labai 
keista, kad siekdamas įbaugin-
ti mus A. Lukašenka nesirūpi-
na savo tautiečiais, nes įvykus 
nelaimei jie taip pat skaudžiai 
nukentėtų. Bet juk diktatoriams 
ant savo liaudies visuomet nuo-
širdžiai nusispjaut, nes jiems 
terūpi bet kokia kaina išlaikyt 
savo neribotą valdžią. Susidaro 
įspūdis, kad kai kas iš tragiškos 
Černobylio nelaimės nieko ne-
pasimokė.•

NUomoNės Valstiečiai pasiekė naują dugną savo politikos žaidynėse
EP rinkimuose iš anksto supla-
navo ir akiplėšiškai apgavo savo 
rinkėjus. Į savo sąrašą antruoju 
numeriu įsirašė Šarūną Marčiu-
lionį (krepšininką-kosmonautą). 
Skelbėsi, kad laimės visus trejus 
rinkimus, tai turbūt tikėjosi ne 
vieno mandato EP, ar ne? Bet 
kai staiga jų Nr. 2 patenka į EP – 
oi... Šarūnas nebenori į EP. Čia 
šiaip nėra taip, kad aš norėčiau 
to veikėjo EP, bet taip veikia de-
mokratija – mano norai ne visada 
sutampa su daugumos norais ir 
tai turiu gerbti. Valstiečiai nuo 
pat pradžių ciniškai apsimetinėjo, 
kad Marčiulionis dirbs Lietuvos 
naudai, jei norit, galit paskaityti 
dramatiškai jausmingą Marčiu-
lionio laišką agitacijos pradžioje, 
kaip jis žada dirbti Lietuvos labui 
EP. Pardavei savo vardą, Šarūnai 
Marčiulioni. O tu apgavai savo 
rinkėjus, Ramūnai Karbauski!

Keletas citatų:
* „Mus vienija bendras tikslas, 

tos pačios vertybės. Matau, kiek 
Jumyse užsidegimo ir veržlumo 
daryti tai, ką žadėjote rinkėjams, 
net jeigu sulaukiate milžiniško pa-
sipriešinimo ir prieš jus nukreipto 
skepticizmo.“ (Š. Marčiulionis)

Iš kur tas skepticizmas?
* „Aš pats kreipiausi į Šarūną, 

nes, mano įsitikinimu, tokių as-
menybių įsijungimas į politiką 

yra labai naudingas Lietuvai“, 
– sakė „valstiečių“ lyderis.

Cha, cha, labai naudingas Lie-
tuvai ar valstiečiams?

* „Š. Marčiulionio sprendimą 
teigiamai vertina ir LVŽS pirmi-
ninkas Ramūnas Karbauskis. Jis 
dėkoja Š. Marčiulioniui už pasi-
ryžimą tarnauti valstybei ir jos 
žmonėms, o formatas, kaip tai bus 
daroma, nėra svarbus.“ (©Delfi)

Šiaip tai ganėtinai svarbus for-
matas. Jums čia gal atrodo, kad 
kaip norit, taip ir stumdot tas savo 
šaškes, bet rinkėjai renka atstovus 
į EP, o ne duoda savo balsą Ra-
mūnui nuspręsti. 

* „Aš pirmiausiai jaučiu labai di-
delę atsakomybę. Tai yra pasitikėji-
mas, ačiū  visiems  rinkėjams, kurie 
tiki mano idėjomis ir tiki žmonių 
gerove.“ (Š. Marčiulionis)

Jaučia didelę atsakomybę... 
* „Vietoj Š. Marčiulionio į EP 

turėtų eiti Seimo biudžeto ir fi-
nansų komiteto pirmininkas Sta-
sys Jakeliūnas. Jis žada tokią gali-
mybę rimtai svarstyti, bet prieš tai 
nori pasitarti šeima ir Vyriausybės 
bei frakcijos vadovais.“

Jakeliūnai, rimtai??? Ta prasme, 
einu į EP rinkimus, bet nuspręsiu 
po rinkimų, ar noriu ten dirbti? 
* Ėjo 2019 metai...•

turite naujieną, nuotrauką, nuomonę — siųskite dzukuzinios@gmail.com.
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Egidijus Aleksonis: „Jei laimingi mano vaikai, laimingas ir aš“

tėvo dieNos tradicijos
Nors Tėvo diena tik prieš dešimtmetį Lietuvoje buvo įtraukta į 
valstybinių švenčių sąrašą, įvairių tautų atstovai pagarbą šią dieną 
tėvams reiškia nuo 1910 metų. Tėvo dienai skirta šventė neturi 
vienos datos pasaulyje ir yra švenčiama įvairiomis dienomis. Štai 
lietuviai ją švenčia pirmąjį birželio sekmadienį.
1910 m. birželio 19-ąją pirmoji duoklę tėvams atiduoti nusprendė 
amerikietė Sonora Dodd, kurios motina mirė gimdydama šeštą 
vaiką. Tuomet šios moters tėvas, karo veteranas, pats vienas už-
augino visus vaikus.
Paversti šią dieną oficialia švente buvo ne taip lengva – procesas 
užtruko daugelį metų. Nors Motinos diena buvo džiugiai švenčiama, 
pasiūlymas minėti Tėvo dieną pasitiktas pašaipiai.
Vis dėlto 1924 m. JAV parlamente buvo rekomenduota minėti Tėvo 
dieną, tačiau vieninga data Tėvo dienos šventimui Jungtinėse 
amerikos Valstijose buvo priimta tik 1974 metais, kai preziden-
tas Ričardas Niksonas nurodė šią šventę minėti trečiąjį birželio 
sekmadienį. Trečiąjį birželio sekmadienį Tėvo dieną švenčia ir 
daugelis kitų pasaulio šalių.
italijoje Tėvo diena švenčiama kovo 19 – Šv. Juozapo – dieną. Ši 
data susiklostė dėl katalikiškų italų tradicijų, mat Juozapas Jėzui 
atstojo tėvą. Vaikai tądien dovanoja smulkias dovanėles savo tė-
vams, rengia vaidinimus, skaito eilėraščius.
Pietų korėjoje Tėvo diena taip pat nacionalinė šventė, tačiau 
ten ji vadinama „Vaikų diena“. Šią dieną stengiamasi suteikti 
galimybę vaikams pabūti su jų tėvais, pasilinksminti parkuose, 
pabendrauti.
kinai ir tailandiečiai Tėvo dieną švenčia rugpjūčio 8 dieną. Ka-
dangi kiniškai skaičius „8“ yra tariamas kaip „ba“, data „08-08“ 
ištariama kaip „baba“, kas kinų kalboje reiškia „tėvą“.
Vokietijoje Tėvo diena švenčiama kitaip nei daugelyje pasaulio 
šalių. Ši diena Vokietijoje vadinama Vyrų arba džentelmenų diena, 
o jos šventimą supa daugybė tradicijų. Viena jų – vyrų kompanijos 
linksma kelionė su nedidukais vežimėliais, pilnais alaus, mėsos 
gaminių, daržovių. Šios šventės metu Vokietijos miestų gatvės 
būna pilnos besilinksminančių vyrų.

Linas Greičius
Ateinantį sekmadienį visa 
Lietuva švęs Tėvo dieną. 
Nors Lietuva vadinama 
Marijos žeme ir motinos 
laikomos svarbiausiomis 
šeimos pamatų kūrėjomis 
ir vaikų auklėjimo orga-
nizatorėmis, tačiau vis 
dažniau kalbama ir apie 
tėvo vaidmenį ir atsako-
mybę. Ne veltui šalia seniai 
švenčiamos Motinos dienos 
palyginti neseniai pradėta 
minėti ir Tėvo diena. 

Apie tėvo atsakomybę, jo svarbų 
vaidmenį šeimoje ir vaikų auklė-
jime, apie tai, ko vaikai tikisi iš 
tėvo, kalbamės su „Židinio“ vaikų 
globos centro direktoriumi, juo-
kais vadinamu 19-os vaikų tėvu, 
Egidijumi Aleksoniu.

– Gerbiamas Egidijau, ar 
sunku būti tėvu beveik dviem 
dešimtims vaikų? Ar sulaukėte 
iš globotinių, kad Jus pavadintų 
tėčiu? 

– Pradžiuginti vaiką yra la-
bai paprasta. Kūdikiui pakanka 
mūsų šypsenos, didesnį vaiką 
prajuokina pakutenimas, jau 
kalbantį nuramina išklausymas, 
visus paguodžia artimo žmogaus 
apsikabinimas – tiek nedaug rei-
kia, kad nušvistų vaiko akys. 
Bet kartais atsitinka taip, kad 
tuomet, kai vaikui labiausiai 

reikia mūsų, mes nuo jo imam 
ir nusigręžiam. Sakot, taip nėra? 
Deja, mes dažnai nusigręžiam 
nuo nelaimingų – verkiančių, 
pykstančių, besimušančių, su-
sigūžusių – vaikų. Atsigręžki-
me. Nes jiems tuomet labiausiai 
mūsų reikia. Tai nėra lengva, bet 
pagalvojus, kodėl mes taip da-
rom, gali būti lengviau atsigręž-
ti. Bent šiek tiek. Labai džiau-
giuosi, kad esu 19 globotinių, 
kad ir ne biologinis, bet tėvas. 
Jei laimingi mano globotiniai, 
laimingas aš. 

Taip, tikrai, ypač mažesni 
globotiniai, vadina tėčiu ir aš 
dėl to tik džiaugiuosi ir manau, 
kad vadindami mane tėčiu, jie 
jaučiasi saugūs, ramūs, pasitiki 
savimi ir kitais šalia jų esančiais 
žmonėmis.

– Kokia tėvo funkcija šeimoje? 
Kokios jo atsakomybės?

– Vaikams trūksta vyriško au-
klėjimo, o ypač berniukams, gy-
venimas parodė, jog būtent dėl 
vyriško auklėjimo stokos vyrai 
nesielgia kaip vyrai. Tėvas įkū-
nija sociumą šeimos viduje, įveda 
įstatymus ir nustato taisykles. Jis 
gali ir privalo vertinti, nustatyti 
ribas. Tėvo žodis visada buvo sti-
prus. Tėvas gali tiesiog pasakyti 
„to negalima“ ir „taip reikia“ ir 
šito pakanka, kad tai būtų pada-
ryta. Žinoma, tai reikia paaiškinti. 
Mano kaip tėvo atsakomybė – 

vertybių, dėl kurių patys nesa-
me tikri. Mano vienas didžiau-
sių norų – perduoti savo vaikams 
žinią, kad jie yra sukurti mylėti 
ir būti mylimi. Pagrindinė taisy-
klė, kuri įsiminė ir naudojuosi ja, 
tai: elkis su kitais žmonėmis taip, 
kaip tu norėtum, kad su tavimi 
jie elgtųsi.

– Kaip buvo įprasta mūsų 
visuomenėje, daugeliui vaikų 
su tėvu asocijavosi griežtumas, 
bausmės, pyktis. Kaip Jums atro-
do, ar šie stereotipai keičiasi?

– Būtent dabar jau yra kitaip, 
nei buvo seniau. Dabar su vai-
kais daugiau yra bendraujama, 
atsižvelgiama į vaikų nuomonę. 
Labai yra svarbu artimas vaiko 
ryšys, todėl tėvams svarbu ug-
dytis savyje gebėjimus atpažinti 
viduje kylančius jausmus, juos 
įvardyti visų pirma sau ir juos 
suprasti. Tai padės geriau pažinti 
vaiko jausmus daugelyje situaci-
jų ir vaiko elgesį bei netinkamo 
elgesio tikslus ir priežastis. Tėvai 
taip pat turėtų suvokti, kad jų san-
tykius su vaikais lemia jų pačių 
vaikystės patirtys.

– Ar Tėvo dienos šventimas 

jau tampa tvirta tradicija mūsų 
krašte?

– Drąsiai galima teigti, kad tai 
jau tampa tradicija. Šiomis die-
nomis dažnai keliamas klausimas 
ugdymosi įstaigoje, bendruome-
nėse, kodėl nėra organizuojami 
koncertai ar šventės Tėvo dienos 
proga, kaip tai įprasta daryti per 
Motinos dieną. Kiekvienam vy-
rui, kuris yra tėtis, svarbu pajaus-
ti, koks jis svarbus asmuo vaiko 
ir šeimos gyvenime.

– Ko palinkėtumėte tėčiams jų 
dienos proga?

– Sveikinu visus tėčius Tėvo 
dienos proga. Linkiu, kad tėve-
liai jaustų didesnę atsakomybę, 
meilę ir kad visi jaustųsi laimingi 
ir mylėtų, rūpintųsi savo vaikais. 
Mieli tėveliai, elkimės taip, kad 
Žemė būtų laimingų, mylimų, 
išklausytų vaikų vieta, kad vai-
kas galėtų pasakyti: „Noriu to-
kioje gyventi...“ Linkėčiau, kad 
tie tėvai, kurie net nežino, kur 
dabar jų vaikai, kaip jie gyvena, 
bent per Tėvo dieną prisimintų 
savo vaikus, kurie labai jų ilgisi. 
Ir pirmą kartą gyvenime išgirsti 
stebuklingus savo vaiko žodžius: 
„Tėti, labai tave myliu“.•

priimti vaiką tokį, koks jis yra, 
bet kokioje situacijoje, nežiūrint 
į jo elgesį ar praeitį. Turiu pasi-
rūpinti, kad jis jaustųsi saugus, 
būtų užtikrinti jo poreikiai. 

– Ko vaikai tikisi iš tėvo?
– Iš tėvo vaikai tikisi, kad jis 

bus draugas, klausytojas, laukia 
apkabinimų, pokalbių, patarimų 
ir supratingumo. Stengiuosi kie-
kvieną dieną nuvykti ir pasikalbė-
ti apie tai, kaip jiems sekėsi, kaip 
praleido dieną, galbūt kitiems 
darbuotojams taip neatvirauja 
kaip man. 

– Kokie Jūsų atsiminimai 
apie tėvą iš vaikystės? Ko iš jo 
išmokote? Ką perduosite savo 
vaikams ir globotiniams? Ar yra 
kokių taisyklių, kurias įsiminėte 
iš tėvo auklėjimo ir kurias nau-
dojate savo gyvenime?

– Atsiminimai tik patys šilčiau-
si, mano tėtis pasirūpino, kad tu-
rėčiau puikią ir laimingą vaikystę, 
nuoširdžiai ačiū jam. Iš tėčio iš-
mokau pagarbos ir meilės kitam, 
atsakomybės, beribio darbštumo. 
Visų pirma, tėvai turėtų tiksliai 
žinoti savo tikslus. Akivaizdu, 
kad negalime vaikams perduoti 

Brangūs tėveliai,
pirmas birželio sekmadienis - Tėvo diena, 

kuri sukviečia visus vaikus, dovanoja šiltas 
jų šypsenas, pripildo namus šventinio  

šurmulio ir džiaugsmo.  
Nuoširdžiai sveikinu Jus Tėvo dienos proga.

Būkite užuovėja savo vaikams, dovanokite 
jiems meilę ir rūpestį, išmokykite teisingo 

žodžio, pagarbos ir atsakomybės.
Būkite sektinas pavyzdys savo vaikams!

Artūras Margelis

E. Aleksonis kasdien aplanko „Židinio“ vaikus.
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NUomoNė Tarp nulakuotų švenčių — aiškūs merės ženklai nepageidaujamiesiems
Algimantas Mikelionis
Praėjo daugiau kaip mė-
nuo, kai Lazdijų rajono 
savivaldybei vadovauja 
nauja merė „žaliųjų vals-
tiečių“ atstovė A. Miškinie-
nė. Nuo pirmų savo vado-
vavimo akimirkų merė itin 
aktyviai pradėjo dalyvauti 
įvairiose šventėse ir jų 
proga sveikino darbuo-
tojus. Neliko be dėmesio 
medikai, ugniagesiai ir kitų 
profesijų atstovai. Nepa-
miršo merė ir senjorų bei 
jaunimo. 

Kas svarbiausia, kad visų švenčių 
dėmesio centre atsidūrė ne svei-
kinamieji, o pati A. Miškinienė. 
O ar gali būti kitaip? Juk ji dabar 
pagrindinė, o dar ir išvaizdi, tad ir 
puikuojasi fotoobjektyvų centre. 
Tad iš pirmo žvilgsnio naujosios 
valdžios įvaizdis atrodo be galo 
šviesus, blizgantis ir puikus. O 
pačią merę nors prie širdies dėk! 

Visur tinka ir negadina vaizdo.
Bet viena yra įvaizdis plačiajai 

visuomenei ir rinkėjams, o tikras 
vaizdas atsiskleidžia savivaldy-
bės ir jai priklausančių įstaigų 
darbuotojams ir vadovams. Kad 
A. Miškinienė ne tik šypsosi ir 
būna maloni, pirmieji pajuto tie 
savivaldybės ir jai priklausančių 
įstaigų vadovai, kurie buvo arti-
mesni buvusio mero A. Margelio 
aplinkai. Merė pastarųjų atžvilgiu 
savo elgesiu ir kūno kalba bei re-
plikomis aiškiai parodė, kas kaltas 
be kaltės ir ko laukia nemalonūs 
laikai. Vienas savivaldybės sky-
riaus vadovas supažindinamas su 
mere iš karto pajuto jos „dėmesį“. 
A. Miškinienė spausdama jam 
ranką ne tik nežiūrėjo į jo veidą, 
bet galvą buvo nusukusi į kitą 
pusę. Prie to dar prisidėjo nema-
lonios merės replikos jo atžvilgiu. 
Beje, šis skyriaus vedėjas iš darbo 
išėjo savo noru nelaukdamas ir 
taip aiškaus liūdno likimo. Su kitu 
skyriaus vedėju apskritai Lazdijų 

rajono valdžia nebendrauja, duo-
dama jam suprasti, kad su juo bus 
atsisveikinta. Taip pat elgiamasi 
ir su vieno skyriaus vedėjo pava-
duotoja. Darbuotojams mokami 
atlyginimai, bet jiems neskiria-
mos užduotys. Ar ne per didelė 
prabanga?! Ypač gerai galima 
spręsti pagal merės elgesį, kas 
yra mielas, o kas ne, viešuosiuose 
renginiuose. Merė visuomet sėdi 
šalia tų, su kuriais nori bendrauti, 
o tie, kurie užsitraukė nemalonę, 
nes buvo artimesni A. Margeliui, 
sėdi per dešimt ar daugiau vietų 
nuo mylimos merės.

Klasikiniu merės nuostatų ir el-
gesio pavyzdžiu tapo jos elgesys 
Šeštokų seniūnės atžvilgiu. Savo 
darbais ji tikrai niekuo nėra blo-
gesnė už kitus rajono seniūnus. 
Bet seniūnė buvo kiek per daug 
lojali (dabartinės valdžios suprati-
mu) A. Margeliui. Tad po rinkimų 
rajono valdžia nieko nelaukė ir 
parodė Šeštokų seniūnei išskirtinį 
„dėmesį“, kuris, nesunkiai galima 

prognozuoti, baigsis jai liūdnai.
Savo „Facebook'o“ įrašuose 

merė niekaip negali pamiršti 
buvusio mero A. Margelio. Visa 
A. Miškinienės rinkiminė kampa-
nija buvo pagrįsta baubo darymu 
iš šio politiko. Per rinkimus tai 
puikiai suveikė. Po rinkimų pra-
bėgo geras mėnuo, o merė ir to-
liau nepamiršta A. Margelio. Kur 
tik susiduria su problemomis ir 
nesklandumais savo darbe, ten ir 
prisimenamas nedorėlis A. Mar-
gelis. Tai suveikė per rinkimus, 
dar veikia ir dabar, bet greitai 
reiks pasižiūrėti į veidrodį, kai 
kaltinti nebeliks ko. Ir kaip tie 
Lazdijų rajono žmonės prie to 
siaubūno ir kraugerio A. Marge-
lio gyveno? Ne tik gyveno, bet 
nepaisant itin didelių A. Margelio 
pastangų išliko gyvi?!  Bet čia 
merė A. Miškinienė nieko nenu-
stebino, nes priešų ieškojimas yra 
sena „žaliųjų valstiečių“ taktika, 
kurią ištobulino šios politinės jė-
gos vadas R. Karbauskis.•

Rinkimų maratonas baigėsi: Lazdijuose — konservatorių saulėlydis
lazdijiečių G. Nausėda sulaukė 
Kirsnoje (83,04 proc.), Noragė-
liuose (80,87 proc.), Stebuliuose 
(77,63) ir Verstaminuose (77,16 
proc.). 

I. Šimonytei geriausiai sekėsi 
Vytautuose (41,13 proc.), Petroš-
kuose (35,58 proc.) ir Bugiedoje 
(34,48 proc.).

Jei analizuosime rinkėjų akty-
vumą, tai pirmajame Prezidento 
rinkimų ture jis Lazdijų rajone 
siekė 55,96 proc., o antrajame 
buvo mažesnis – 51,76 proc. 

Pirmajame ture daugiausiai 
balsų Lazdijų rajone surinko 
G. Nausėda, kitaip sakant, jis nuo 
pat rinkimų pradžios Lazdijuo-
se turėjo daugiausiai simpatikų. 
Antroje vietoje Lazdijų rinkimų 
apygardoje buvo Saulius Skver-
nelis, o trečioji – I. Šimonytė, kuri 
šalies mastu pirmajame ture tapo 
nugalėtoja ir kartu su G. Nausėda 
iškopė į antrąjį rinkimų turą. 

i. ŠimoNytės simpatikų –  
tiek pat
Jei bandytume palyginti I. Šimo-
nytės simpatikų skaičių Lazdijų 
rajone pirmajame ir antrajame 
turuose, akivaizdu, jog dauge-
liu atveju ją palaikančių rinkėjų 
skaičius antrajame ture išliko be-
veik toks pat, kaip ir pirmajame. 
Įdomu tik tai, jog tose pačiose 
rinkimų apylinkėse I. Šimonytę 
pirmajame ir antrajame ture palai-
kė skirtingas rinkėjų skaičius. 

Štai Rudaminoje antrajame 
ture I. Šimonytę palaikė net 
27,23 proc. rinkėjų, o prieš dvi 
savaites – tik 21 proc., Būdvie-
tyje atitinkamai 23,57 ir 17 proc., 
Vytautuose – 41,13 ir 29 proc., 
Krosnoje – 27,95 ir 23 proc. 

Kai kur vyko priešingas proce-
sas: antrajame ture už ją balsuota 
mažiau nei pirmajame – Viktari-
noje prieš dvi savaites I. Šimony-
tę palaikė apie 37 proc. apylinkės 
rinkėjų, o antrame ture – 32,66 

proc., Meteliuose atitinkamai 34 
ir 28,48 proc., Barteliuose 39 ir 
34,48 proc. 

apsilaNkymas Nepadėjo
Prieš antrąjį rinkimų turą I. Ši-
monytė su visa konservatorių 
svita buvo atvykusi į Kalniškės 
mūšio vietą, kur dalyvavo atmi-
nimo renginyje. Tačiau šis vizitas 
ir aktyvus vietinių konservatorių 
agitacinis darbas jai nepadėjo pel-
nyti Lazdijų krašto žmonių pa-
lankumo. 

Antrasis pretendentas G. Nau-
sėda po pirmojo turo į Lazdijus 
nebuvo atvykęs, tačiau jo rinkimų 
kampaniją mūsų krašte palaikė 
visuomeninis judėjimas „A. Mar-
gelio komanda. „Pirmyn!“, o kai 
kurie komandos atstovai laukė 
rinkimų rezultatų G. Nausėdos 
štabe Vilniuje ir betarpiškai pa-
sveikino rinkimų nugalėtoją su 
pergale. 

Į eUroparlameNtą – 
socdemUs
Praėjusį sekmadienį vyko ir rin-
kimai į Europos Parlamentą, šioje 
institucijoje Lietuvai yra skirta 11 
vietų. Per šiuos rinkimus Lietuvo-
je daugiausiai balsų gavo Tėvynės 
sąjungos-Lietuvos konservatorių 
kandidatai, antroje vietoje liko 
socialdemokratai, o treti – Lietu-
vos valstiečių ir žaliųjų sąjungos 
atstovai. 

Lazdijų rajone daugiausiai 
palaikymo šiuose rinkimuose 
sulaukė socialdemokratai, antri 
liko „valstiečiai“, o treti – kon-
servatoriai. Įdomu tai, jog paly-
ginti didelio palaikymo – beveik 
10 proc. – mūsų rajone sulaukė 
Darbo partijos kandidatai. 

koNservatoriai –  
be perGalių
Akivaizdu, jog per paskutinius 
dvejus metus konservatoriai pra-
rado rajone lyderio pozicijas. Tai 
įrodo rinkimų rezultatai, kuriuo-

se šios politinės jėgos atstovams 
Lazdijuose dažniausiai pavyksta 
laimėti tik trečiąją vietą.

Savivaldybių tarybų rinkimuo-
se konservatoriai pagal iškovotų 
mandatų skaičių buvo treti po 
„A. Margelio komandos „Pir-
myn!“ ir valstiečių, gavę tik 5 
vietas taryboje. 

Konservatorių kandidatas į 
merus Audrius Klėjus nepateko 
į antrąjį rinkimų turą. 

Prezidento rinkimuose kon-
servatorių kandidatė I. Šimony-
tė Lazdijų rajone užėmė trečią 
vietą. O antrajame ture pralaimėjo 
G. Nausėdai. 

Maža to, net per rinkimus į Eu-
ropos Parlamentą konservatoriai 
vėl buvo treti. 

Tokių rezultatų priežasčių toli 

ieškoti nereikia – partijos jėgos ir 
pasitikėjimas ja pradėjo silpnėti, 
kai ją paliko realus lyderis Artūras 
Margelis ir jį palaikanti didelė 
konservatorių grupė. 

Partija nesugebėjo išauginti 
naujo lyderio ir vėl susigrąžinti 
kraštiečių pasitikėjimo. 

G. laNdsberGis Nesivaldo
Jaunasis Tėvynės sąjungos-Lie-
tuvos konservatorių lyderis Ga-
brielius Landsbergis viešai dekla-
ruojama neapykanta A. Margeliui 
kelia žmonių šypsenas ir demons-
truoja politinę nebrandą.

Ypač visus nustebino paskuti-
nis konservatorių lyderio pasi-
sakymas per Lietuvos televiziją 
praėjusį sekmadienį, vykstant 
antrajam Prezidento rinkimų 

turui. Kai jau buvo aišku, kad 
rinkimus laimėjo G. Nausė-
da, o konservatorių kandidatė 
patyrė skaudų pralaimėjimą, 
G. Landsbergis priekaištavo G. 
Nausėdai, kad jį palaikė „tokie 
veikėjai, kaip Pinskuvienė ir 
Margelis“. Ar reiktų tai supras-
ti, kad I. Šimonytė pralaimėjo 
dėl to, kad G. Nausėdą palaikė 
A. Margelis?

Šios savo vaikiškos, politiškai 
nebrandžios neapykantos A. Mar-
geliui konservatorių lyderis nesu-
geba viešai suvaldyti jau ne pirmą 
kartą. O ypač tai išryškėjo per 
mero rinkimus, kai G. Landsber-
gis antrajame ture kvietė Lazdijų 
krašto rinkėjus palaikyti savo di-
džiausių politinių priešų „žaliųjų“ 
kandidatę.•

Prieš antrąjį rinkimų turą per Kalniškės mūšio minėjimą Lazdijų rajono savivaldybės vicemero A. Klėjaus 
šmaikštavimas konservatoriams baigėsi liūdnai.  (R. Sadausko-Kvietkevičiaus nuotr.)
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A. Miškinienė   — tarp Lietuvos savivaldybių asociacijos vadovų
Vakar vyko XXV Lietuvos 
savivaldybių asociacijos 
(toliau – LSA) suvažiavi-
mas, kurio metu naujuoju 
LSA prezidentu išrinktas 
Jonavos rajono meras, 
socialdemokratas Min-
daugas Sinkevičius. O 
viena iš jo pavaduotojų 
išrinkta Lazdijų rajono 
savivaldybės merė Ausma 
Miškinienė.  

Buvęs ūkio ministras M. Sinke-
vičius perėmė LSA vadovo kėdę 
iš Druskininkų mero Ričardo 
Malinausko.

„Dėkoju už man išreikštą 
pasitikėjimą, stengsiuosi savo 
darbu, veikla nenuvilti. Norė-
čiau padėkoti mūsų ilgamečiam 
vadovui Ričardui Malinauskui 
už jo nuoširdų darbą, kuris turbūt 
kainavo daug sveikatos, kantry-
bės“, – kalbėjo M. Sinkevičius. 
Suvažiavimo metu savivaldos 
atstovai už jo kandidatūrą bal-
savo vienbalsiai ir vienas narys 
susilaikė.

„Savivaldybių asociacijos pre-
zidentu buvau 16 metų. Man teko 
garbė vadovauti šiai asociacijai 4 
kadencijas. Patirtis ne kartą įrodė, 
kad pagrindinis bendro darbo sė-
kmės veiksnys – tai mūsų susitel-
kimas. Visi mes esame skirtingų 
pažiūrų, priklausome skirtingoms 
partijoms ar komitetams, tačiau, 
gindami bendruosius savivaldy-
bių interesus, gindami tai, kas 
rūpi mums ir savivaldybių gy-
ventojams, sugebame stebėtinai 
susitelkti“, – susirinkusiesiems 
teigė R. Malinauskas. 

LSA suvažiavime vienbalsiai 
patvirtinti Lietuvos savivaldybių 
asociacijos ateinančių ketverių 
metų veiklos prioritetai – tai sa-
vivaldybių finansinio savarankiš-

kumo stiprinimas, savivaldybių 
skolinimosi ribojimų mažinimas, 
teisės disponuoti valstybine žeme 
savivaldybėms suteikimas ir su-
balansuotas bei tvarus regionų 
ekonomikos augimas.

Renginio metu išrinkti ir nauji 
LSA viceprezidentai. Be jau mi-
nėtos A. Miškinienės, jais tapo 

Palangos miesto savivaldybės 
meras Šarūnas Vaitkus, Elektrė-
nų savivaldybės meras Kęstutis 
Vaitukaitis ir Akmenės rajono 
savivaldybės meras Vitalijus 
Mitrofanovas.

Suvažiavime dalyvavo 182 de-
legatai iš visų Lietuvos savival-
dybių. Renginio svečiai – Seimo 

Pirmininkas Viktoras Pranckie-
tis, Ministras Pirmininkas Sau-
lius Skvernelis, Seimo valstybės 
valdymo ir savivaldybių komiteto 
pirmininkė Guoda Burokienė bei 
komiteto nariai, taip pat Seimo 
Kaimo reikalų komiteto pirmi-
ninkas Andriejus Stančikas, mi-
nistrai, Vyriausybės atstovai ir 

kiti asmenys.
LSA vienija visas 60 Lietuvos 

savivaldybių. Asociacija spren-
džia savivaldybių bendrąsias 
problemas, atstovauja joms šalies 
valdžios ir valdymo institucijose, 
užsienio valstybių savivaldybių 
bei kitose tarptautinėse organi-
zacijose.•

A. Miškinienė tapo viena iš keturių LSA prezidento M. Sinkevičiaus (trečias iš kairės) pavaduotoja.

kalba, kad...
dzūkai

g Lazdijų rajono savivaldy-
bės valdžia nesiuntė delega-
cijos pas savivaldybės drau-
gus,  partnerius ir kaimynus 
lenkus – į  Lukovo savivaldybę. 
Merė su vicemeru ilgai mąs-
tė, ką atrašyti lenkams. Buvo 
sumąstę, kad Lazdijų savival-
dybės delegacija nevyks dėl 
sunkios finansinės padėties, 
bet galiausiai apsisprendė ir 
parašė raštą, kad nevyks dėl 
nenumatytų aplinkybių (For-
ce majore). Bet karo, gaisrų ar 
liūčių juk nebuvo...
g Pinigų taupymo akcija 

įsisuko ir į švietimo įstaigas. 
Kiekviena įstaiga iki penkta-
dienio turi pateikti švietimo 
strategams savo pamąstymus, 
kaip sutaupyti pinigų. Liep-
ta peržiūrėti etatus, o jei kas 
gyvena prabangiai, sumažinti 
etatų skaičių. Pasirodo, kai ku-
rių vaikų darželių vadovai turi 
ne tik pavaduotoją, sekretorę, 
bet ir personalo specialistę. 
g Rajone prasidėjo sporto 

politizavimas. Merės sutuok-
tinis rimtai rengiasi artėjan-
čioms sporto žaidynėms, jis 
buria krepšinio ir tinklinio 
komandas. Ar tik komandos 
nebus buriamos pagal jų žai-
dėjų politinę priklausomybę? 
Tarybos valdantieji kviečia po-
litinius bendraminčius tapti 
komandų nariais.  
g Kai kurie piliečiai labai 

džiaugiasi prekybos alkoholiu 
liberalizavimu ir labai laukia 
„Pasienio fiestos“, kai galės iki 
valiai prisiliuobti ir smagiai pa-
simušti.•

Šioje humoristinėje rubri-
koje minimų įvykių ir asme-
nų sutapimai su tikrove yra 
atsitiktiniai.

Žinutes galite siųsti el. paš-
tu dzukuzinios@gmail.com, 
pranešti telefonais: (8 318) 
52260, 8 670 38882, arba 
atnešti į redakciją adresu 
nepriklausomybės a. 4, Laz-
dijai.

Visoje Lietuvoje pradėtas projektas 
„Žemdirbių konsultavimas“
VšĮ Lietuvos žemės ūkio 
konsultavimo tarnyba įgy-
vendina Žemdirbių konsul-
tavimo projektą.

Gerbiami ūkininkai ir kiti asmenys, 
užsiimantys žemės ūkio veikla, 
kviečiame Jus atvykti į Konsulta-
vimo tarnybos biurus ir nuo 2019 
m. balandžio 23 d. iki lapkričio 29 
d. pateikti paraiškas gauti indivi-
dualias konsultacijas ir dalyvauti 
konsultaciniuose renginiuose.

konsultavimo tarnybos kon-
sultantai Jums suteiks šių sričių 
ir temų konsultacijas:

• gaminamos augalininkystės 
ir gyvulininkystės produkcijos 
konkurencingumo didinimas: 
dirvožemio derlingumo geri-
nimas, tiksliojo ūkininkavimo 
technologijos, tinkamos augalų 
veislės, efektyvus tręšimas, inte-
gruota augalų apsauga, ganyklų 
įrengimas, sėjomainos įrengimas, 
augalų kaita, gyvulių gerovė ir 
sveikata, reprodukcija, pieno ir 
mėsos kokybės gerinimas, mel-

žimo higiena, pašarų gamyba ir 
šėrimas, mėšlo tvarkymas;

• žemės ūkio verslo planavimas 
ir veiklos teisiniai klausimai: ūkio 
veiklos planavimas, rezultatų ana-
lizė, investicijų planavimas, finan-
sinių galimybių vertinimas, darbo 
kodekso nuostatų įgyvendinimas, 
produkcijos savikainos apskaičia-
vimas ir analizė, mokestinių įsipa-
reigojimų vertinimas ir analizė.

Projekto tikslas – kokybiško-
mis, mokslo rekomendacijomis, 
galiojančių teisės aktų nuostato-
mis, pažangia praktika pagrįsto-
mis nešališkomis konsultacijomis 
ir konsultaciniais renginiais padėti 
ūkininkams ir kitiems asmenims, 
užsiimantiems žemės ūkio vei-
kla, gerinti jų valdos ekonominę 
ir aplinkosaugos veiklą, plėtoti 
konkurencingą, efektyvų žemės 
ūkį ir įgyvendinti kaimo plėtros 
politikos prioritetus.

Projekto veiklą remia Lietuvos 
Respublikos žemės ūkio minis-
terija iš valstybės biudžeto lėšų 
pagal pagalbos ūkininkų ir kitų 

asmenų, užsiimančių žemės ūkio 
veikla, konsultavimo išlaidų kom-
pensavimo priemonę (Ūkininkų ir 
kitų asmenų, užsiimančių žemės 
ūkio veikla, konsultavimo išlaidų 
finansavimo taisyklės, patvirtintos 
Lietuvos Respublikos žemės ūkio 
ministro 2015 m. balandžio 1 d. 
įsakymu Nr. 3D-243; Lietuvos 
Respublikos žemės ūkio ministro 
2019 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. 
3D-161 redakcija).

kita aktUali iNformacija
Konsultacijų ir renginių, vykdo-
mų projekto lėšomis, skaičius ri-
botas, todėl prioritetas gauti kon-
sultacijas suteikiamas žemės ūkio 
veiklos subjektams, 2017–2018 
m. negavusiems remiamų kon-
sultacijų.

Konsultavimo tarnybos rajo-
nų biurų kontaktus, Žemdirbių 
konsultavimo projekto veiklos 
aprašą, informaciją apie konsulta-
cinius renginius rasite www.lzukt.
lt. Teirautis galite tel.: 8 687 10 
593, (8 347) 44 043.•
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ketvirtadieNio aidas
Aidas Kelionis
Buvo vėlyvas 
1990 metų ruduo 
– pats tamsiausias 
ir nemaloniausias 
laikas per metus. 
Tuo metu mo-
kiausi Vilniaus 

universiteto antrame kurse. Vie-
ną tokią tamsią ir bjaurią dieną 
jau pavakary skubėjau į Vilniaus 
geležinkelio stotį, nes mūsų šei-
mos draugai žydai Sara ir Jaša su 
savo dukromis turėjo išvažiuoti 
gyventi į Izraelį, tiksliau, paju-
dėti traukiniu iki Maskvos, o iš 
ten laukė skrydis į jų tėvynę. Vos 
spėjau atsisveikinti, nes iš pradžių 
supainiojau peronus, bet įšokau į 
vagoną atsibučiuoti ir paspausti 
rankas.

Mama su žyde Sara, draugų 
vadinama Liole, susipažino so-
vietmečiu pionierių stovykloje. 
Užsimezgė tvirta draugystė, ir 
mūsų šeima, gyvenanti Veisie-
juose, pradėjo bendrauti su žydų 
šeima, įsikūrusia Vilniuje. Buvau 
dar mažas, bet tų kelionių į Vilnių 
labai laukdavau, nes norėdavau ne 
tik su tėčiu pasivaikščioti po sos-
tinę, kokioje kavinėje sukirsti ledų 
ar šiaip pasižvalgyti po didmiestį. 
Labai patikdavo įsitaisius draugų 
žydų buto senamiestyje virtuvėje 
klausytis, kaip su jais šnekučiuo-
jasi mano tėvai. Ištempęs ausis 
laukdavau žydiškų anekdotų, ku-
riuose ši tauta mokėdavo taikliai 
pasijuokti iš savęs, anekdotų apie 
absurdišką sovietinę santvarką ir 
nukriošusius komunistų partijos 
lyderius. Taip pat Sara mamai 
pasakodavo apie savo draugus ir 
pažįstamus žydus, gyvenančius 
Vilniuje. Neretai tie pasakoji-
mų herojai netrukus užbėgdavo 
į mūsų draugų namus puodeliui 
kavos, suriesti kokį anekdotą ir 
šiaip paplepėti. Tų pašnekesių vir-
tuvėje labai laukdavau ir, kai tik 

išgirsdavau, kad vėl važiuosime 
į Vilnių, be galo džiaugdavausi. 
Žydai savo ruožtu noriai atva-
žiuodavo į Veisiejus pasikaitinti 
pirtelėje, užkirsti cepelinų ar gry-
bų, pailsėti miške ir prie ežero. 

Net nereikia sakyti, kad be 
galo gailėjomės, kai 1990 me-
tais draugai žydai su šeima iš-
važiavo gyventi į Izraelį. 1996 
metais į svečius Sara atskrido 
viena. Paskui jų laukti teko net 
šešiolika metų – Sara su vyru 
Jaša ir broliu Algiu iš Izraelio 
pas mus atvyko 2012-aisiais ir 
jau neberado gyvo mano šviesaus 
atminimo tėtės, kuris prieš metus 
buvo miręs. Jie buvo apsistoję 
Druskininkuose, kur poilsiavo 
ir gydėsi. Kai atvyko į Veisiejus, 
be galo mėgavosi dzūkiškomis 
vaišėmis – lašiniais, daržovėmis 
iš mūsų daržo, lietuviška duona, 
varškės sūriu su medumi ir svai-
giais „Trejų devynerių“ lašeliais. 
Atsisveikinti buvo labai sunku, 
nes prabėgę metai, kai nesima-
tėme, tik sustiprino draugystę ir 
ją subrandino.

Kaip tikram humanitarui mo-
kantis Vilniaus universitete pras-
tai sekėsi matematika. Tad jos 
laisvalaikiu teko pasimokyti pas 
jau minėtos žydų šeimos draugų 
(irgi žydų) sūnų Sašą. Jo dėka 
matematika netapo kliūtimi, su-
trukdžiusia baigti universitetą. 
Saša buvo labai gabus matema-
tikas – šiuo metu jis gyvena JAV 
ir girdėjau, kad padarė nemenką 
karjerą savo srityje. Kažin kiek 
Vilniuje liko žydų, sovietmečiu 
vis užbėgdavusių į Saros virtuvę 
persimesti žodeliu kitu? Būnant 
Vilniuje neretai tenka praeiti pro 
namą, kuriame gyveno Saros šei-
ma. Širdį užplūsta nostalgija ir be 
galo mieli bei šilti prisiminimai, 
ir ima atrodyti, kad trisdešimties 
ir daugiau metų praeitį tuoj pa-
liesi ranka.•KNYGYNĖLIS, SeINų G. 12, LazdIjaI. Tel. (8 318) 53 085, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt

GauSuS KaNceLIarINIų preKIų paSIrINKImaS. VISKaS VIeNoje VIetoje. LauKIame jūSų!

N. Jarmala buvo arti aerobinės gimnastikos Europos čempionato finalo
Tolimajame Baku mieste 
(Azerbaidžano Respubli-
ka) praėjusią savaitę vyko 
aerobinės gimnastikos 
Europos čempionatas. 
Kartu su Lietuvos rinktine 
į čempionatą išvyko ir Laz-
dijų sporto centro auklėti-
nis Nojus Jarmala su savo 
trenere Gintare Sabaliaus-
kiene. 

Trenerė su auklėtiniu pasakojo, 
kad į šį čempionatą, kuris Azer-
baidžane buvo surengtas pirmą 
kartą, susirinko kaip niekad gau-
sus būrys dalyvių net iš 22 Eu-
ropos valstybių. Nojus Jarmala 
startavo tiek vieneto rungtyje, 
tiek ir mišrios poros, su sporti-
ninke iš Vilniaus sporto centro 
Gabriele Stupak (trenerė Virginija 
Juodviršė). Mišrioje poroje No-
jus ir Gabrielė šoka dar nepilnus 
metus, tačiau jau pirmajame savo 
Europos čempionate iškovojo 
garbingą 11 vietą. 

Jeigu mišrios poros rungtyje 
Nojus ir jo trenerė labai aukštų 
vietų nesitikėjo, tai vieneto rung-
tyje ambicijos buvo kiek dides-

nės. „Nuolat sekame Nojaus kon-
kurentų rezultatus ir žinojome, 
kad jis turi šansų patekti į finalą, 
kuriame varžosi 8 geriausi čem-
pionato sportininkai“, – sakė No-
jaus trenerė Gintarė Sabaliauskie-
nė. Šį kartą pritrūko tik 0.35 balo, 
tarp penkiolikos jaunimo grupės 
atrankinėse varžybose startavusių 
sportininkų Nojus užėmė devintą 
vietą ir tik per plauką nepateko į 
finalines kovas. Nojaus rezultatas 
buvo tikrai geras, sporte reikia ir 
šiek tiek sėkmės. Europos čempi-
onate būti stipriausių dešimtuke 
yra nemažas pasiekimas visai 
rinktinei. Džiaugiamės, kad Laz-
dijų sporto centro auklėtinis yra 
tvirtas Lietuvos rinktinės narys, o 
treneriai jau pasiekė tokį lygį, kad 
Lazdijų rajone bus išugdytas dar 
ne vienas garsus sportininkas. 

Pirmadienį sportininkas su tre-
nere grįžo iš Europos čempionato 
ir tik trumpam užsuko į namus. 
Jau ketvirtadienį jų laukia skrydis 
į Londoną, kur tarptautinį sezoną 
pabaigs dalyvaudami sportinės 
aerobikos varžybose  Didžiojoje 
Britanijoje. Linkime jiems kuo 
didžiausios sėkmės.•

Smulkiųjų pieno gamintojų laukia permainos

Ar tiesa, kad nuo birželio 1 
dienos iš smulkiųjų pieno 
gamintojų nebus surenka-
mas pienas? Kur reiks jį 
dėti? Ar dėl sumažėjusių 
pieno srautų darbo neteks 
pieno priėmimo punktų 
darbuotojai? Su tokiais 
klausimais į redakciją krei-
pėsi smulkių pieno ūkių 
savininkai ir priėmimo 
punktų darbuotojai. 

Apie susidariusią situaciją kalba-
mės su Lazdijų valstybinės maisto 
ir veterinarijos tarnybos viršinin-
ku, valstybiniu veterinarijos ins-
pektoriumi Auridu Marcinkumi. 

– Gerbiamas A. Marcinkau, 
ar pagrįstas žmonių nerimas 
dėl naujai įsigaliosiančios tvar-
kos? 

– Apie šią tvarką visi buvo 
informuoti. Galiu pasakyti, kad 
smulkiesiems pieno gaminto-
jams išlieka visos galimybės 
tiekti savo produkciją pieno 
produktų perdirbėjams. Keičiasi 
tik pati pieno pristatymo tvarka. 
Anksčiau smulkieji pieno ga-
mintojai savo produkciją supil-
davo į bendrą autocisterną, kur 
pienas susimaišydavo su kitų 
gamintojų pateiktu pienu. Da-
bar, pagal naujus reikalavimus, 
kiekvieno pieno gamintojo pro-

dukcija nebegalės būti maišoma, 
ji turės būti pristatoma atskiroje 
taroje. 

– Ar tai reiškia, kad į pieno 
priėmimo punktus keliaus gau-
sybė bidonų?

– Taip, produkcijos perdirbėjai 
pritaikė savo transportą bidonams 
vežti. Su pieno gamintojais bus 
sudarytos transportavimo sutar-
tys, ir visi norintieji galės pri-
statyti pieną. Jie galės su perdir-
bėjais susitarti dėl depozitinės 
pieno taros. Ši taisyklė netaikoma 
tiems pieno gamintojams, kurie 
turi specialius pieno atvėsinimo 
įrenginius.•

N. Jarmala.

Smulkieji gamintojai nebegalės pieno pilti į bendrą autocisterną.
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Šv. Jokūbo piligrimų kelias per Lazdijų kraštą sulaukia įvairiausių žygeivių
Šv. Jokūbo piligrimų kelias 
(Camino Lituano), kurio 
trys atkarpos eina ir per 
Lazdijų kraštą, sulaukia 
pačių įvairiausių žygeivių. 
Ketvirtadienį Lazdijų TIC 
atstovai aplankė kaimo 
turizmo sodyboje „Mėta“ 
apsistojusį ir per mūsų 
kraštą keliaujantį piligri-
mą iš Pietų Afrikos Jonat-
han Latouf.

Iš „Camino Lituano“ bendruome-
nės sužinoję, kad piligrimų keliu 
žygiuoja žmogus iš tokio tolimo 
krašto, nusprendėme, kad būtų 
smagu su juo susipažinti, pasi-
kalbėti, išgirsti, kokie jo įspūdžiai 
ir kaip jis jaučiasi mūsų krašte. 
Nuvykus į sodybą Jonathan mus 
priėmė labai šiltai. Padovano-
ję jam keletą simbolinių mūsų 
krašto suvenyrų ir šokolado, gerą 
valandą kalbėjome apie jo 5000 
km piligriminę kelionę nuo Lie-
tuvos iki Ispanijos. Paklaustas, 
kodėl jis tai daro, Jonathan at-
sakė, jog į šią kelionę išsiruošė 
dėl dviejų priežasčių: pirma – ke-
liaudamas jis siekia surinkti lėšų 
savo anūko, kuris serga disleksija, 
gydymui, antra – jis nenori savo 
likusio gyvenimo (Jonathan dabar  
69-eri) praleisti gulėdamas ant so-
fos. Pabaigti žygį piligrimas pla-
nuoja rugsėjo mėnesį Ispanijoje 
ir sako, kad tai bus pati geriausia 

dovana jam 70-mečio proga.
  Pietų Afrikos Respublikoje 

restorano vadybininku dirbęs vy-
ras prieš išvykdamas į šią kelionę 
pardavė visą savo turtą – namą, 
automobilį, kitus daiktus ir, kaip 
jis pats sako, „laisvas ir nepri-
klausomas išsiruošė į šią kelionę“. 
Vykdamas į Lietuvą manė, kad 
čia jo laukia nedraugiški ir šalti 
žmonės, tačiau pradėjęs eiti pili-
grimų keliu Lietuvoje Jonathan 
nenustoja stebėtis, kad sutinka tik 
puikius, nuoširdžius, draugiškus, 
paslaugius ir rūpestingus žmones. 
Piligrimų kelias yra aiškai sužy-
mėtas ir saugus, o svarbiausia, pa-
sak jo, jis nėra „komercizuotas“: 
„Vienas malonumas žingsniuoti 
juo ir grožėtis jūsų kraštu“. Jo-
natham pasakojo, kad pabaigęs šį 
savo žygį sugrįš į Pietų Afriką, ta-
čiau prie savojo seno užsiėmimo 
grįžti neketina. Jonathan teigia, 
kad sieks Pietų Afrikoje surinkti 
bent tris 10 piligrimų grupes ir 
kitais metais būtinai grįš į Lie-
tuvą bent 2–3 kartus tam, kad ir 
vėl įveiktų „Camino Lituano“ bei 
parodytų, kokia nuostabi šalis yra 
Lietuva. Piligrimas mano, kad 
šis „Camino Lituano“ kelias dėl 
savo unikalumo greitai sulauks 
dar didesnio populiarumo ir juo 
keliaus dar daugiau piligrimų iš 
viso pasaulio.•
Lazdijų TIC inf. Lazdijų TIC atstovai aplankė kaimo turizmo sodyboje apsistojusį ir per mūsų kraštą keliaujantį piligrimą J. Latouf.
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Kuo skiriasi erkinis encefalitas ir Laimo liga?
Šylant orams vis dažniau 
norisi būti gamtoje, džiaug-
tis bundančia žaluma, 
tačiau pavasaris pažadina 
ir erkes, kurios platina 
pavojingas ligas.

Erkės atkunta, kai oro temperatū-
ra pasiekia 5 laipsnius šilumos ir 
pradeda šilti dirvožemis ir būna 
aktyvios iki spalio mėn., kai at-
šąla orai. Jos gali užkrėsti erkiniu 
encefalitu, Laimo liga ir kt.

Erkinis encefalitas ir Laimo 
liga yra visiškai skirtingos ligos, 
skirtingi jų sukėlėjai, simptomai, 
gydymas. Tačiau neretai žmonės 
jas painioja. Laimo liga kyla dėl 
borelijos bakterijų, o erkinis en-
cefalitas – dėl virusų. Šių ligų 
sukėlėjai paplitę visoje Lietuvoje. 
Tai skirtingos ligos, neturinčios 
bendrų požymių. 

Erkinio encefalito inkubacinis 
periodas trunka nuo 8 iki 30 dienų.  
Erkinis encefalitas yra ūmi liga, 
sukelianti galvos smegenų pažei-
dimą ir uždegimą. Ji pavojinga dar 
ir dėl to, kad iš anksto negalima 
numatyti, kokio sunkumo forma 
pasireikš. Erkiniam encefalitui 
pažeidus galvos smegenis gali 
sutrikti kalba, mąstymas, klausa, 
rega, judesiai ar kvėpavimas. Už-
sikrėtęs žmogus iš pažiūros gali 
jaustis gan gerai, bet, kaip prak-
tika rodo, smegenų pažeidimas 
vystosi įvairiose vietose ir kartais 
netgi ištinka staigi mirtis. Nėra 
jokių vaistų, galinčių įveikti erkių 
platinamą centrinę nervų sistemą 
veikiantį virusą. Žmonės dažnai 
nesupranta, kad serga erkiniu en-
cefalitu, nes pirmajai ligos bangai 
būdingas karščiavimas ir kiti į 

gripą panašūs simptomai. Po to 
sergančiojo būklė pagerėja – at-
rodo, kad žmogus lyg ir sveiksta, 
bet tada ateina antroji ligos banga. 
Maždaug trečdaliui erkiniu ence-
falitu persirgusių žmonių gresia 
liekamieji reiškiniai. Sunkiau-
si – peties paralyžius: žmogus 
nenulaiko galvos, rankų. Taip 
nutinka 1–2 procentams ligonių. 
Kiti galimi ligos padariniai – ne-
miga, bloga koncentracija, sunku 
susikaupti. Tokie simptomai gali 
trukti ilgiau ar trumpiau, jie blo-
gina gyvenimo kokybę, žmogus 
jaučiasi nevisavertis. Erkiniam 
encefalitui būdingas dvibangis 
karščiavimas su centrinės nervų 
sistemos pažeidimu – meningitu 
arba meningoencefalitu.  Geriau-
sias būdas apsisaugoti nuo erkinio 
encefalito  yra skiepai. Reikėtų 
suskubti skiepytis, nes erkės jau 
aktyvios. Dabar skiepytis dar ne 
vėlu, ypač jei dažnai gamtoje dar 
nebūnate. Erkinis encefalitas gy-
domas tik simptomiškai.

Laimo liga pasireiškia kitaip: 
erkės įkandimo vietoje odoje 
atsiranda raudona dėmė, ligonis 
skundžiasi sąnarių ir raumenų 
skausmu, o vėlyvu ligos periodu 
pažeidžiama centrinė nervų sis-
tema.  Laimo ligos inkubacinis 
periodas gali trukti iki 30 dienų. 
Raudona odos dėmė atsiranda 
vidutiniškai po 3–5 dienų nuo 
įkandimo.  Laimo ligos sukėlėjai 
jautrūs antibiotikams. Nuo Laimo  
ligos skiepų nėra.

Kita vertus, ne kiekvienas kad 
ir užsikrėtusios erkės įkandimas 
baigiasi liga. Kartais  žmonių 
kraujyje randama antikūnų  prieš 
minėtus sukėlėjus, kurie rodo 

persirgtą ligą, nors tie žmonės 
niekada nėra sirgę nė viena tų 
infekcijų. Teisingiau pasakius, 
jie persirgo besimptomėmis tų 
ligų formomis.

verta žiNoti 
Ištraukti erkę reikia specialiais 
traukikliais arba pincetu: suim-
ti kuo arčiau odos už galvutės 
ir staigiu judesiu truktelėti, kad 
kūne neliktų galvutės. Įkąstą vie-
tą reikėtų dezinfekuoti spiritiniu 
tirpalu. Ištraukus erkę reikia ste-
bėti savo sveikatą, ar neatsiranda 
kokių nors ligos požymių. Jiems 
pasireiškus būtina kuo skubiau 
kreiptis į medikus.

Būnant gamtoje, geriausia 

rengtis šviesiais drabužiais il-
gomis rankovėmis, kelnių galus 
sukišti į kojines ar batus. 

Mažiau erkių gyvena spygliuo-
čių miškuose, o gausiau lapuo-
čių. Jų esama ir kaimo sodybose, 
kolektyviniuose soduose, miesto 
parkuose, skveruose, stadionuose 
ir kt.

Prieš pradėdama siurbti kraują, 
erkė suvilgo žaizdelę savo seilė-
mis, kuriose yra nuskausminančių 
ir kraujo krešėjimą stabdančių 
medžiagų, todėl žmogus nejun-
ta įkandimo ir dažniausiai iškart 
nepastebi parazito. 

Užsikrėsti erkiniu encefalitu 
galima ne tik įsisiurbus infekuotai 
erkei, bet ir geriant šviežią nepa-

sterizuotą šia liga užsikrėtusių 
ožkų ar karvių pieną, vartojant 
jo produktus. 

Ligos sukėlėjus erkės perduoda 
iš kartos į kartą, todėl gamtoje 
daugėja ligos platintojų.

Pavojingos yra ne tik suaugu-
sios erkės, bet ir nesubrendusios 
– vadinamosios nimfos, kurios 
nepalieka savo pėdsakų, nes netu-
ri čiulptukų ir neįsisiurbia į kūną. 
Subrendusios erkės įsikabina į 
kūną ir laikosi, o nimfos įkanda 
ir nukrinta. Tačiau joms pakanka 
laiko įšvirkšti erkinio encefalito 
ar Laimo ligos užkratą.•Rima Petrauskienė,
Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuro specialistė

Rajono mokyklų abiturientams nuskambėjo paskutinis skambutis
Gegužės pabaiga – abitu-
rientams vienos iš pasku-
tinių mokyklinių švenčių, 
Paskutinio skambučio, 
laikas. Ši šventė lieka 
visam gyvenimui kaip 
atsisveikinimo su mokykla 
ir žingsnio į savarankišką 
gyvenimą simbolis.  

Praėjusią savaitę paskutinis skam-
butis skambėjo trijų rajono gim-
nazijų bei jų skyrių abiturientams 
Lazdijų Motiejaus Gustaičio, 
Veisiejų Sigito Gedos ir Seirijų 
Antano Žmuidzinavičiaus gimna-
zijose bei Šeštokų ir Šventežerio 
mokyklose – Lazdijų Motiejaus 
Gustaičio gimnazijos vidurinio 
ugdymo skyriuose. 

Lazdijų gimnazistai savo šven-
tę paminėjo tradiciniu šokiu cen-
trinėje Lazdijų miesto aikštėje, 
kitų mokyklų abiturientai skam-
butį išgirdo savo mokyklose. 

Veisiejų Sigito Gedos gimna-
zijos direktorė Angelė Mizerienė 
„Dzūkų žinioms“ pasakojo, jog 
šiemet gimnaziją baigė 31 abitu-
rientas. Direktorė pasidžiaugė, 
jog Paskutinio skambučio šven-
tė gimnazijoje buvo įspūdinga, 
vyko pagal iš anksto parengtą 
scenarijų. 

Abiturientus sveikino pirmo-

kai, visi sodino medelius, vaikš-
čiojo po Vaikystės sodą. 

Anot gimnazijos direktorės, 
kasmet gimnazija į gyvenimą 

išleidžia po vieną dvyliktokų 
klasę. Pernai gimnaziją baigė 
29 abiturientai, o kitais metais 
tikimasi, jog mokyklą baigs 27 

abiturientai.
Paklausta, kur dažniausiai 

studijuoja Veisiejų abiturientai, 
direktorė teigė, jog daug dvy-

liktokų renkasi studijas Vilniaus 
Gedimino technikos universitete, 
yra ir planuojančių studijuoti už-
sienyje.•

Vaisiejų Sigito Gedos gimnazijos abiturientų Paskutiniame skambutyje būta ir dainų, ir ašarų.
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Mobiliosios bibliotekos kolektyvas prajuokino „Židinio“ vaikus
Dineta Babarskienė
Lazdijų viešosios biblio-
tekos Mobilioji biblioteka 
šįkart lankėsi Socialinės 
globos centre „Židinys“, 
kuris įsikūręs Bajoriškių 
kaime. Niekas net nesiti-
kėjo, kad čia gyvena tiek 
daug linksmų žmogučių, su 
kuriais žaista ir juokauta... 
iki ašarų. Tiek juoko būta.

Mobilioji biblioteka keliauja ten, 
kur mažiausiai tikimasi ir laukia-
ma. Šįkart ypatinga kelionė. Anot 
Ričardo Lapaičio, juk kelionės gali 
būti įvairios ir nebūtinai į pasaulio 
kraštą už tūkstančių mylių. „Sako, 
jei esi liūdnas, reikia iškeliauti. 
Jei esi laimingas, taip pat leiskis į 
kelionę. O pati didžiausia kelionė 
yra pats Gyvenimas“, – sakė Ri-
čardas vaikams, o šie išpūtę akeles 
žiūrėjo ir atidžiai klausėsi. 

Keliauta linksmai... Nuolati-
niai Mobiliosios bibliotekos ant 
ratų palydovai ir bičiuliai Lazdijų 
meno mokyklos mokinukai. Tą-
dien jie atvyko, kaip prasitarė, nė 
patys netikėdami, kad čia jie ne 
tik parodys, ką moka, bet kartu 
su visais įsitrauks į nuotaikingą 
šėlsmą. „Sunku būtų tikriausiai 
įsivaizduoti mūsų keliones be 
Lazdijų meno mokyklos talentų“, 
– sakė ir Ričardas Lapaitis. Šįkart 
kartu į kelionę leidosi mokytoja 
Violeta Česnulytė ir jos jaunieji 
solistai Viltė Tulabaitė, Titas Lu-
koševičius, Viltė Vaitulionytė ir 
Dovydas Čivinskas. Iš pradžių 
dainininkai žvelgę nedrąsiai pas-
kui taip įsivažiavo: ne tik daina-
vo, bet ir dalyvavo žaidimuose 
su savo bendraamžiais. O štai 
Rimgailės Kardokaitės pasako-
jimas ne juokais nustebino. Jai 
nėra sunku išmokti mintinai net 
ilgiausią tekstą. „Iš pradžių persi-

skaitau, o paskui vis pasikartoju. 
Taip ir išmokstu“, – taip paprastai 
aiškino Rimgailė, lankanti Laz-
dijų Motiejaus Gustaičio gimna-
ziją. Savo auklėtine džiaugiasi ir 
jos mokytoja Birutė Plečkaitienė.  
Lazdijų meno mokyklos Veisiejų 
skyriaus mokinė Ūla Bakanovaitė 
pagrojo du kūrinius. Jos fortepi-
jono mokytoja Rūta Marcinonie-
nė. Ir tikrai neliko abejingų Pepės 
išdaigoms. Šį personažą įkūnijo 

Daiva Karaliūnienė. Juoko buvo 
iki ašarų... Žaidimai, skaitymai, 
užduotys ir dainos. Sprogdinti 
balionai, o ten paslaptingi lape-
liai, pasirodo, buvo. Tad skaitytos 
ir atliktos užduotys. Tai dainuota, 
tai fiziniai pratimai atlikti, tai dar 
kas – visko daug. Viešosios bi-
bliotekos vyr. bibliotekininkė Ra-
munė Daugirdaitė ir vėl buvo su 
dovanomis bei puikiu kūriniu ir 
spontaniška jo improvizacija. Bi-

bliotekininkė Ramunė sakė, kad 
daugelis čia gyvenančių vaikų 
nuolat užsuka į biblioteką, skai-
to knygas. O tądien Ramunė su 
bičiuliais dargi sumanė suvaidinti 
vaidinimą be didelio pasiruošimo 
– čia ir dabar. Gitaristas Gintaras 
Gražulevičius, nors ir užkimęs, 
bet dainavo kartu su vaikais, 
tarėsi, kokias dainas visi moka, 
kad kartu padainuotų. „Ačiū, kad 
mus taip jaukiai sutiko „Židinio“ 

socialinės pedagogės Indrė Su-
šinskienė, Rūta Margelytė-Brin-
dzienė bei jų padėjėja Nomeda 
Buckiūnienė“, – sakė Ričardas 
Lapaitis. Ir nesakyta viso gero, 
tarta iki pasimatymo vėl. „Mobi-
lioji biblioteka ant ratų ir toliau 
keliaus pas tuos, kurie mažiausiai 
tikisi, jog bus aplankyti. Juk svar-
bu kartu kurti gražesnį pasaulį“, 
– paslaptingai kalbėjo Ričardas 
Lapaitis.•

Lazdijų viešosios bibliotekos Mobilioji biblioteka šįkart lankėsi Socialinės globos centre „Židinys".

Pasieniečiai sulaikė
Italijoje vogtą visureigį
Įtariama, vogtą visureigį 
Kalvarijos pasieniečiai 
sulaikė sekmadienį. Lazdi-
jų rajono Akmenių kaimo 
ribose jie sustabdė ką tik iš 
Lenkijos įvažiavusį „BMW 
X5“ Rusijos numeriais. Jį 
vairavo 37-erių Baltarusi-
jos pilietis.

VSAT pareigūnai nustatė, kad, 
įtariama, automobilio VIN nume-
ris yra perkaltas, o registracijos 
liudijimas yra visiška klastotė. 
Kalvarijos pasieniečiai išsiaiški-
no ir tai, kad šis 2014 m. laidos 
visureigis, įtariama, šių metų ba-
landžio pradžioje buvo pavogtas 
Italijoje.

Dėl nusikalstamu būdu gau-

to turto įgijimo ar realizavimo 
bei dėl dokumento suklastojimo 
ar disponavimo suklastotu do-
kumentu pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. Už pirmą nusikaltimą 
numatyta bauda arba areštas, arba 
laisvės atėmimas iki 4 metų. Už 
antrą – bauda arba areštas, arba 
laisvės atėmimas iki 3 metų. 
Baltarusį pasieniečiai uždarė į 
areštinę.

„BMW X5“ saugomas Kalva-
rijos užkardoje.

Iš viso šiemet pasieniečiai su-
lakė 44, įtariama, vogtus automo-
bilius. Daugiausiai tokių mašinų 
buvo sulaikyta pasienyje su Bal-
tarusija – 27.•
pasienis.lt

asmeNiNiai skelbimai Nemokamai! 
tel.: (8 318) 52260, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
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eteris

lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.20 „Senis“.
 10.25 „Aukštuomenės 

daktaras 8“.
 12.00 Gyvenimas. 
 13.00 Klauskite daktaro. 
 13.58 Loterija „Keno 

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.15 Laba diena, 

Lietuva.
 16.40 „Ponių rojus“.
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“. 
 18.30 Klauskite daktaro. 
 19.30 Specialus tyrimas. 
 20.25 Loterija „Keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.29 Loterija „Jėga“.
 21.30 Gimę tą pačią 

dieną. 
 22.30 Dviračio žinios.
 23.00 „Babilonas Ber-

lynas“.
 23.50 Smegenų 

paslaptys. Igoris 
Stravinskis.

 24.00 LRT radijo žinios.
 0.05 „Tvin Pyksas 3“.
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Vakaras su Edita. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Klauskite daktaro.
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“.
 3.30 Dviračio žinios.
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 Specialus tyrimas.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.10 „Ponių rojus“.

lNk
 6.05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.35 „Tomo ir Džerio 

šou“. 
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Mirtis rojuje“.
 11.15 „Namai, kur širdis“.
 12.00 Yra, kaip yra. 
 13.00 „Mano likimas“.
 15.00 „Dvi šeimos“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.40 Yra, kaip yra. 
 18.30 Žinios. 
 19.20 Sportas. 
 19.27 Orai. 
 19.30 KK2. 
 20.00 Valanda su Rūta. 
 21.30 Žinios. 
 22.30 PREMJERA. „Užsie-

nietis“.
 0.40 „Išbandymų diena“.
 1.45 „Paskutinė kulka“.
 3.15 Alchemija. Švie-

timo amžius. 
 3.45 RETROSPEKTYVA. 

Ciklas „Menininkų 
portretai“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Aladinas“.

 6.55 „Simpsonai“.
 7.55 Gero vakaro šou.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Deganti širdis“.
 12.00 „Tarp mūsų, 

mergaičių“.
 13.00 „Pažadėtoji“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios Rin-

kimai.
 16.25 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios Rin-

kimai.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 Farai.
 20.30 „Prakeikti“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai.
 22.00 „Galingasis 

Stenas“.
 0.10 „Melas ir pa-

slaptys“.
 1.05 „Tironas“.
 2.10 „Amerikiečiai“.
 3.00 „Tėvynė“.
 3.55 „Melas ir pa-

slaptys“.
 4.45 „Tarp mūsų, 

mergaičių“.
 5.35 „Virtuvė“.

btv
 6.15 „Reali mistika“. 
 7.15 „Stoties policija“.
 8.15 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 9.15 „Paskutinis faras“.
 10.15 „Kobra 11“.
 11.15 „Ekstrasensų 

mūšis“. 
 13.45 „Stoties policija“.
 14.50 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 15.55 „Paskutinis faras“.
 17.00 Info diena. 
 17.30 „Kobra 11“.
 18.30 Betsafe–LKL. Rung-

tynės dėl III vietos. 
 21.00 „Teisingumo 

misija“.
 23.00 „Banga žudikė“.
 2.35 „F. T. Budrioji akis“.

dzūkijos tv
 6.13 Programa.
 6.14 TV parduotuvė.
 6.30 Vantos lapas. 
 7.00 Lrytas tiesiogiai. 
 8.00 Reporteris. 
 8.58 Orai.
 9.00 Po darbų. 
 10.05 „Gyvybės langelis“.
 11.15 „Vis tiek tu būsi 

mano“.
 13.35 TV parduotuvė.
 13.50 „Miškinis“.
 15.00 Lrytas tiesiogiai. 
 16.00 Reporteris. 
 16.30 Lietuva tiesiogiai. 
 16.58 Orai.
 17.00 Po darbų. 
 18.00 „Vyskupijos“.
18.30 „Laisvės keliu“.
 19.00 Žinios.
19.20 Orai.
 19.25 „Pozicija“. 
 20.00 Žinios.
20.20 Orai.
 20.30 Lietuva tiesiogiai. 
 20.58 Orai.
 21.00 Ne spaudai. 
 22.00 Reporteris. 
 22.58 Orai.

 23.00 Adomo obuolys. 
 0.00 „Miškinis“.
 1.05 „Gluchariovas“.
 2.10 Lrytas tiesiogiai. 
 2.55 Po darbų. 
 3.25 „Neprijaukinti. 

Naujoji Zelandija“. 
 3.45 „Neišsižadėk“.
 4.35 „Kelrodė žvaigždė“.
 5.20 „Raudonoji kara-

lienė“.

lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Džiazo muzikos 

vakaras. XX 
tarptautinis 
džiazo festivalis 
„Birštonas 2018“. 

 6.45 Mokslo sriuba. 
 7.00 „Pasižvalgykime 

po... Bankokas“.
 7.30 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai 3“.
 7.40 „Šikšnosparnis 

Patas“.
 7.55 „Lesė 1“.
 8.20 Į sveikatą! 
 8.50 „Kačių ABC 2“.
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 DW naujienos  rusų 

kalba.
 12.15 LRT OPUS ORE. 

Grupė „Driezahs“.
 13.10 Stambiu planu. 
 14.00 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija.
 14.30 „Didžiosios Visatos 

paslaptys su 
Morganu Frimanu 
3. Ar išgyvensime 
pirmąjį kontaktą?“.

 15.15 „Kačių ABC 2“.
 15.40 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai 3“.
 15.50 „Šikšnosparnis 

Patas“.
 16.05 „Lesė 1“.
 16.30 Laba diena, 

Lietuva.
 18.00 Tarptautinė šiuolai-

kinio meno mugė 
„ArtVilnius‘19“.

 19.00 Mokslo sriuba. 
 19.15 „Chaplinas Balyje“.
 20.10 Kultūros diena.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Brandūs pokalbiai. 
 22.15 „Apie Joną“.
 23.30 Anapus čia ir dabar. 
 0.15 DW naujienos  rusų 

kalba.
 0.30 Dabar pasaulyje. 
 1.00 Džiazo muzikos 

vakaras. XX 
tarptautinis 
džiazo festivalis 
„Birštonas 2018“. 

 1.45 „Tarp mūsų“.
 3.25 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija.

 3.55 Anapus čia ir dabar. 
 4.40 Kalbantys tekstai.
 5.05 Tarptautinė šiuolai-

kinio meno mugė 
„ArtVilnius‘19“.

tv1
 6.35 „Tėvas Motiejus“.
 7.45 „Rožių karas“.
 9.45 „Sodininkų 

pasaulis“. 
 10.25 „Akloji“. 
 11.35 „Būrėja“. 
 12.10 „Detektyvė Rizoli“.
 13.10 „Madagaskaro 

pingvinai“. 
 13.40 „Beprotiškos 

melodijos“. 
 14.10 „Vyrai juodais 

drabužiais“.
 14.35 „Džekio Čano 

nuotykiai“. 
 15.00 „Tabatos salonas“. 
 16.00 „Svaragini. Amžina 

draugystė“.
 17.00 „Būk su manim“.
 18.00 „Iš širdies į širdį“.
 19.00 „Stažuotoja“.
 20.05 „Detektyvė Rizoli“.
 21.00 PREMJERA. „Vilkų 

žemė. Girios 
gilumoje“.

 22.55 „Amžina meilė“.
 0.55 „Senjora“.
 2.25 „Inspektorius 

Džordžas Džentlis. 
Mirti jaunam“.

 3.55 „Tėvas Motiejus“.

tv6
 6.15 Televitrina. 
 6.30 „Išlikimas“. 
 7.30 „Havajai 5.0“. 
 8.30 „Prakeikti“. 
 9.00 Vienam gale 

kablys. 
 9.30 „CSI kriminalistai“. 
 10.30 „Simpsonai“. 
 11.30 „Makgaiveris“. 
 12.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“. 
 13.30 „Univeras. Naujas 

bendrikas“. 
 14.30 Televitrina. 
 15.00 „Havajai 5.0“. 
 16.00 „CSI kriminalistai“. 
 17.00 „Makgaiveris“. 
 17.55 „Vedęs ir turi 

vaikų“. 
 18.55 „Univeras. Naujas 

bendrikas“. 
 20.00 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“. 

 20.30 Žinios. 
 20.55 Orai. 
 21.00 „Aš – robotas“. 
 23.10 „Aukščiausia 

pavara“. 
 0.25 „Daktaras  

Hausas“. 
 1.20 „Kaip aš susi-

pažinau su jūsų 
mama“. 

 2.05 „Paskutinis iš vyrų“. 

ketvirtadieNis, gegužės 30 d. Saulė teka 4.53, leidžiasi 21.40, dienos 
ilgumas 16.47. Delčia. Vardadieniai: Ferdinandas, Joana, Žaneta, Vyliaudas, Jomilė, Žana.

„Aš – robotas“,  21.00, TV6

avinas (03.21—04.20)
Savaitei prasidedant jausite nepaaiškina-
mą įtampą, tačiau, jeigu išdrįsite apie tai 
papasakoti savo antrajai pusei ar artimam 
bičiuliui, greitai pajusite palengvėjimą. 
Antradienį galite sulaukti nemalonios ži-
nios, susijusios su jūsų giminaičiu. Tai tik 
sustiprins nerimą, todėl teks prisiminti jums 
labiausiai atsipalaiduoti padedančius būdus: 
meditaciją ar pasivaikščiojimus gryname 
ore. Nuo ketvirtadienio vėl jausitės sėdintys 
savose rogėse: jums netrūks pasitikėjimo 
savimi, trokšite lyderiauti ir įkvėpti ap-
linkinius. Penktadienį darbo turėsite iki 
kaklo. Laimei, puikiai susitvarkysite su 
jums pavestomis užduotimis ir jau savait-
galį galėsite kaip reikiant atsipalaiduoti. 
Sekmadienį skirkite vienam pačiam mie-
liausiam žmogui.

jautis (04.21—05.21)
Keletą pirmųjų savaitės dienų jūsų nuomo-
nė keisis ypač dažnai. Dėl šios priežasties 
reikėtų susilaikyti nuo atsakingų finansinių 
sprendimų. Laimei, jau nuo trečiadienio 
galėsite labiau pasikliauti savo intuicija, 
tad tiesiog atsiduokite įvykių tėkmei ir mė-
gaukitės įspūdžiais. Penktadienį stokosite 
energijos bei ryžto, tačiau savaitgalį vėl jau-
sitės pasirengę nuversti kalnus. Apsikritai 
kalbant, ši savaitė bus lyg pasivažinėjimas 
amerikietiškais kalneliais. Kažką pakeisti 
– ne jūsų valioje, tad atsipalaiduokite ir pasi-
stenkite iš jos pasiimti visa, kas geriausia.

dvyniai (05.22—06.21)
Savaitės pradžioje jausitės kiek įsitempę, 
tačiau jeigu tik susidarytumėte aiškų lau-
kiančių darbų sąrašą, susiplanuotumėte 
biudžetą, nuotaika netruktų pasikeisti. Pasi-
stenkite būti labiau organizuoti. Trečiadienį 
ir ketvirtadienį reikalai klostysis lyg per 
sviestą, puikiai jausitės bendraudami su 
žmonėmis, įkvėpsite juos savo pavyzdžiu 
ir drauge pasisemsite žinių klausydamiesi 
kitų istorijų. Penktadienį niekaip nerasite 
bendros kalbos su šeimos nariais. Atrodys, 
kad jūs ir artimieji gyvenate skirtingose 
planetose. Nesisielokite ir pasistenkite 
pralaukti šį nepalankų periodą. Savaitgalį 
nuversite kalnus pernelyg dėlto nesisteng-
dami. Mėgaukitės!

vėžys (06.22 —07.22)
Šią savaitę jausitės lyg du skirtingi asmenys 
viename kūne. Viena vertus, norėsis padėti 
kiekvienam sutiktam žmogui išspręsti su-
dėtingas problemas, kita, trokšite nuo visų 
atsiriboti ir susitelkti vien į savo asmeninius 
reikalus. Pasistenkite atrasti pusiausvyrą ir 
neskubėkite priimti sprendimų. Apie trečia-
dienį ir ketvirtadienį jūsų laukia stambus 
pirkinys. Gerai pagalvokite prieš pasira-
šydami pirkimo dokumentus. Savaitgalį 
atsipalaiduokite, susitikite su draugais ir 
paprasčiausiai pasimėgaukite laisvalaikiu.

liūtas (07.23—08.23)
Pirmadienį ir antradienį būsite ypač jautrūs 
aplinkai, tačiau nepaisant to, sugebėsite 
padaryti nepaprastai daug. Žiūrint į jus, 
bus sunku įspėti, kokios mintys sukasi jūsų 
galvoje, tad, jeigu kažko norite, turite tai 
aiškiai įvardinti. Trečiadienis ir ketvir-
tadienis ypač tinkamos dienos puoselėti 
santykius su artimiausiais žmonėmis: pra-
leiskite daugiau laiko su šeima ir bičiuliais. 
Penktadienį ir šeštadienį greičiausiai ne-
išvengsite finansinių nesklandumų, tačiau 
jau sekmadienį viskas klostysis būtent taip, 
kaip suplanavote.

mergelė (08.24—09.23)
Turite pakankamai reikiamų pažinčių, kad 
savaitės pradžioje padarytumėte ryškią pa-
žangą siekdami numatyto tikslo. Negana to, 
Visata apdovanojo jus puikiais organizaci-
niais įgūdžiais, tad dabar nesunkiai aplink 
save subursite bendraminčių grupę, kurie 
bus pasirengę ištiesti jums pagalbos ranką, 
kai tik to paprašysite. Trečiadienį ir ketvir-

tadienį bus sunku susitvarkyti su užplū-
dusiomis emocijomis,  tačiau penktadienį 
sulauksite nemažai liaupsių iš aplinkinių dėl 
savo šios savaitės įdirbio. Būti socialinio 
šurmulio centre gal ir nelengva, tačiau tikrai 
smagu, taiga savaitgalį atsipalaiduokite ir 
atsiduokite linksmybėms.

svarstyklės (09.24—10.23)
Iš prigimties esate gana inertiški ir nekan-
trūs, tad kai reikalai klostosi ne taip, kaip 
suplanavote, ar bent jau ne tokiu tempu, 
imate nerimauti. Venkite perdėto streso ir 
šiek tiek atsipalaiduokite. Visata žada jums 
puikių dalykų, tereikia nepasiduoti negaty-
vioms mintims. Trečiadienį ir ketvirtadie-
nį praleisite bičiulių apsuptyje, tačiau jau 
penktadienį triukšmingą socialinį šurmulį 
iškeisite į ramią popietę namie. Šeštadienį 
niekur neskubėkite ir labiau pasirūpinkite 
savo fizine sveikata, išsimiegokite. Se-
kmadienį laukia smagūs pasimatymai su 
bičiuliais. Mėgaukitės!

skorpionas (10.24 —11.22)
Savaitės pradžioje puikiai žinosite, ko no-
rite ir kuriuo keliu einate, tačiau paprašyti 
tai įvardinti garsiai, sutriksite – bus sunku 
rasti tinkamų žodžių savo ketinimams. An-
tradienį trokšite gilaus artimo ryšio, tad 
daugiau laiko praleisite su mylimu žmo-
gumi. Trečiadienį ir ketvirtadienį laukia 
nemalonumai profesinėje srityje. Galbūt 
susikivirčysite su autoritetingu žmogumi? 
Svarbiausia, nesikarščiuokite. Penktadienį 
ir šeštadienį pasiruoškite patirti nepaprastų 
nuotykių. Labai tikėtina, kad jums pavyks 
praskaidrinti kažkieno dieną ir dėl to patys 
negalėsite liautis šypsojęsi.

Šaulys (11.23—12.21)
Keletą pirmųjų savaitės dienų priimdami 
sprendimus rizikuojate nueiti klystkeliais, 
tačiau vos tai pajusite, drąsiai apsisukite ar 
ieškokite kitų būdų sugrįžti į pradžios tašką. 
Trečiadienį ir ketvirtadienį būkite dėmesin-
gesni smulkmenoms, tačiau penktadienį ir 
šeštadienį labiau susitelkite į didžiuosius 
ateities planus. Sekmadienį skirkite vien tik 
savo poreikiams: pailsėkite, pasiklausykite 
muzikos ar paskaitykite mėgstamą knygą.

ožiaragis (12.22—01.20)
Savaitei prasidedant norėtumėte būti bet 
kur, tik ne savo kailyje. Deja, aplinkybės 
klostysis ne jūsų naudai, tad teks susitaikyti 
su tokia situacija, kokia ji yra. Nesisielo-
kite ir ieškokite kitokių kūrybiškų būdų 
praskaidrinti kasdienybę. Trečiadienis ir 
ketvirtadienis – ne dovanėlės, tačiau ir čia 
negalite nieko pakeisti. Savaitgalį prisimin-
kite seniai matytus draugus ar giminaičius. 
Paskambinkite jiems ar aplankykite. Tai 
padės atsipalaiduoti po išties sudėtingos 
ir emociškai įtemptos savaitės.

vandenis (01.21—02.19)
Keletą pirmųjų savaitės dienų būsite ypač 
produktyvūs. Vieną po kito brauksite darbus 
užduočių sąraše greičiausiai taip maskuo-
dami gana sudėtingą savo vidinę būseną. 
Savaitės viduryje turėsite daugiau laiko 
apsvarstyti savo jausmus – jūsų laukia 
įdomūs asmeniniai atradimai. Savaitgalį 
skirkite atviriems pokalbiams su šeimos 
nariais ar draugais.

žuvys (02.20—03.20)
Šią savaitę mėgausitės galėdami praleisti 
daugiau laiko su artimais draugais. Negana 
to, norom nenorom tapsite bendro laisvalai-
kio organizatoriais. Pasikvieskite bičiulius 
vakarienės, praleiskite vakarą žaisdami 
stalo žaidimus ar drauge pasivažinėkite 
dviračiais. Apie trečiadienį ar ketvirtadienį 
pernelyg atsipalaidavę bičiuliai gali imti 
aiškinti, kaip turėtumėte elgtis vienoje ar 
kitoje situacijoje. Pasistenkite nesikarščiuo-
ti ir paprasčiausiai nereaguokite. Savaitgalį 
susilaikykite nuo kritikos. Būkite tokiu 
draugu, kokio norėtumėte patys!•

savaitės horoskopas



11Nr. 22 / 2019 05 30 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt dzūkų žinios

eteris
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lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.20 „Senis“.
 10.25 „Aukštuomenės 

daktaras 8“.
 11.05 Gimę tą pačią 

dieną. 
 12.00 (Ne)emigrantai. 
 13.00 Vartotojų kontrolė. 
 13.58 Loterija „Keno 

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.15 Laba diena, 

Lietuva.
 16.40 „Ponių rojus“.
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“. 
 18.30 Nacionalinė 

paieškų tarnyba. 
 19.30 Beatos virtuvė. 
 20.25 Loterija „Keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.29 Loterija „Jėga“.
 21.30 Auksinis protas.
 22.50 „Atgal į ateitį 3“.
 0.45 Klausimėlis.lt.
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Gyvenimas. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Gimę tą pačią 

dieną. 
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“. 
 3.30 Šventadienio 

mintys.
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 Nacionalinė 

paieškų tarnyba. 
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.10 „Ponių rojus“.

lNk
 6.05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.35 „Tomo ir Džerio 

šou“. 
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Mirtis rojuje“.
 11.15 „Namai, kur širdis“.
 12.00 Yra, kaip yra. 
 13.00 „Mano likimas“.
 15.00 „Dvi šeimos“.
 15.30 Sala. 
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.35 Bus visko. 
 18.30 Žinios. 
 19.20 Sportas. 
 19.27 Orai. 
 19.30 KK2 penktadienis. 
 21.00 „Ties riba į rytojų“.
 23.20 „Demonas viduje“.
 1.05 „Apgaulė“.
 2.45 „Užsienietis“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 6.55 „Simpsonai“.
 7.55 Farai.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Deganti širdis“.
 12.25 Juokingiausi 

Amerikos namų 

vaizdeliai.
 13.00 „Pažadėtoji“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.25 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 „Ilgo plauko 

istorija“.
 21.20 „Džonas Karteris“.
 0.00 „Nesunaikinami 3“.
 2.15 „Taksi 5“.
 4.05 „Tarp mūsų, 

mergaičių“.
 5.00 „Virtuvė“.
 5.25 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

btv
 6.15 „Reali mistika“. 
 7.15 „Stoties policija“.
 8.15 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 9.15 „Paskutinis faras“.
 10.15 „Kobra 11“.
 11.15 „Ekstrasensų 

mūšis“. 
 13.45 „Stoties policija“.
 14.50 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 15.55 „Paskutinis faras“.
 17.00 Info diena. 
 17.30 „Kobra 11“.
 18.30 Betsafe–LKL. Rung-

tynės dėl I vietos. 
 21.00 „Amerikietiškos 

imtynės“. 
 23.00 „Niekada nepasi-

duok“.
 1.15 „Teisingumo 

misija“.
 3.00 „F. T. Budrioji akis“.

dzūkijos tv
 6.13 Programa.
 6.14 TV parduotuvė.
 6.30 Kaimo akademija. 
 7.00 Lrytas tiesiogiai. 
 8.00 Reporteris. 
 8.58 Orai.
 9.00 Po darbų. 
 10.00 Nuoga tiesa. 
 11.25 Adomo obuolys. 
 12.25 „Vis tiek tu būsi 

mano“.
 13.35 TV parduotuvė.
 13.50 „Miškinis“.
 15.00 Lrytas tiesiogiai. 
 16.00 Reporteris. 
 16.30 Kitoks pokalbis su 

D. Žeimyte. 
 16.58 Orai.
 17.00 Po darbų. 
 18.00 „Pozicija“.
 19.00 Žinios.
19:20 Orai.
 19.25 „Svečiuose pas 

Marceliutę“.
 20.00 Žinios.
20.20 Orai.
 20.30 Kitoks pokalbis su 

D. Žeimyte. 
 20.58 Orai.
 21.00 „Kelionė Žeme“. 
 22.00 Reporteris. 
 22.58 Orai.
 23.00 Ant bangos. 
 0.00 „Miškinis“.
 1.05 „Gluchariovas“.
 2.10 Lrytas tiesiogiai. 
 2.55 Po darbų. 
 3.25 „Neprijaukinti. 

Kodjako sala“. 

 3.45 „Neišsižadėk“.
 4.35 „Kelrodė žvaigždė“.
 5.20 „Raudonoji kara-

lienė“.
 6.10 Pasaulis iš viršaus. 
 6.35 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 

lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Džiazo muzikos 

vakaras. XX 
tarptautinis 
džiazo festivalis 
„Birštonas 2018“. 

 6.50 Stambiu planu. 
 7.35 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai 3“.
 7.45 „Šikšnosparnis 

Patas“.
 7.55 „Lesė 1“.
 8.20 Už kadro. 
 8.50 „Kačių ABC 2“.
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 Daiktų istorijos. 
 13.00 7 Kauno dienos.
 13.25 Stop juosta.
 13.50 Kalbantys tekstai.
 14.20 „Chaplinas Balyje“.
 15.15 „Kačių ABC 2“.
 15.40 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai 3“.
 15.50 „Šikšnosparnis 

Patas“.
 16.05 „Lesė 1“.
 16.30 Laba diena, 

Lietuva.
 18.00 Kelias. 
 18.20 Lietuvos tūkstan-

tmečio vaikai. 
 19.15 „Pasakojimai iš 

Japonijos 4“.
 19.40 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija.
 20.10 Kultūros diena.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Kai nieko nebe-

lieka“.
 23.00 Gera muzika gyvai. 

Samba Toure.
 0.45 DW naujienos  rusų 

kalba.
 1.00 Dabar  

pasaulyje. 
 1.30 Džiazo muzikos 

vakaras. XX 
tarptautinis 
džiazo festivalis 
„Birštonas 2018“. 

 2.40 „Apie Joną“.

 3.55 Muzikinė pramo-
ginė programa 
„Du balsai – viena 
širdis“. 

tv1
 6.35 „Tėvas Motiejus“.
 7.45 „Rožių karas“.
 9.45 „Sodininkų 

pasaulis“. 
 10.25 „Akloji“. 
 11.00 „Būrėja“. 
 12.10 „Detektyvė Rizoli“.
 13.10 „Madagaskaro 

pingvinai“. 
 13.40 „Beprotiškos 

melodijos“. 
 14.10 „Vyrai juodais 

drabužiais“.
 14.35 „Džekio Čano 

nuotykiai“. 
 15.00 „Tabatos salonas“. 
 16.00 „Svaragini. Amžina 

draugystė“.
 17.00 „Būk su manim“.
 18.00 „Iš širdies į širdį“.
 19.00 „Stažuotoja“.
 20.05 „Detektyvė Rizoli“.
 21.00 PREMJERA. „Forti-

tudas“.
 23.05 „Snoudenas“.
 1.50 „Senjora“.
 3.10 „Vilkų žemė. Girios 

gilumoje“.
 4.40 „Tėvas Motiejus“.

tv6
 6.15 Televitrina. 
 6.30 „Beveik neįma-

noma misija“. 
 7.30 „Havajai 5.0“. 
 8.30 „Prakeikti“. 
 9.00 „Praeities žvalgas“. 
 9.30 „CSI kriminalistai“.
 10.30 „Simpsonai“. 
 11.30 „Makgaiveris“. 
 12.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“. 
 13.30 „Univeras. Naujas 

bendrikas“. 
 14.30 Televitrina. 
 15.00 „Havajai 5.0“. 
 16.00 „CSI kriminalistai“. 
 17.00 „Makgaiveris“. 
 17.55 „Vedęs ir turi 

vaikų“. 
 18.55 „Univeras. Naujas 

bendrikas“. 
 20.00 Farai. 
 21.00 Žinios. 
 21.50 Orai. 
 22.00 „Armagedonas“. 
 1.05 „Mano numeris 

ketvirtas“. 
 2.55 „Viktoras Frankenš-

teinas“.

„Ilgo plauko istorija “,  19.30, TV3

ŠeŠtadieNis, birželio 1 d. Saulė teka 4.51, leidžiasi 21.43, dienos ilgumas 16.52. 
Delčia. Vardadieniai: Justinas, Jogaila, Galindė, Konradas, Juvencijus.

lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Ekspedicija „Nuo 

Baltijos iki Benga-
lijos“. 

 7.00 „Mokytojas Keisas 
stato spektaklį“.

 8.30 Karinės paslaptys. 
 9.00 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 Pasaulio doku-

mentika. „Laukinės 
gamtos sekliai. 
Jausmai“.

 12.55 Pasaulio doku-
mentika. „Europos 
tyrai. Miškingos 
vietovės“.

 14.00 Šaulių sąjungos 
100-mečio šventė. 

 15.05 Dainuoju Lietuvą.
 15.43 Loterija „Keno 

Loto“.
 15.45 Žinios. Orai.
 16.00 Sveikinimų kon-

certas.
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 „Neužmiršti“.
 19.00 Šaulių sąjungos 

100-mečio šven-
tinis koncertas. 

 20.25 Loterijos „Keno 
Loto“ ir „Jėga“.

 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Dvi kartos. 

Žvaigždžių duetų 
konkursas. Finalas. 

 23.00 „Labas, čia aš“.
 0.30 „Atgal į ateitį 3“.
 2.30 Pasaulio doku-

mentika. „Laukinės 
gamtos sekliai. 
Jausmai“.

 3.25 Pasaulio doku-
mentika. „Europos 
tyrai. Miškingos 
vietovės“.

 4.20 „Neužmiršti“.
 5.15 Dainuoju Lietuvą.

lNk
 6.05 „Tomo ir Džerio 

šou“. 
 6.25 „Įspūdingasis 

Žmogus-voras“. 
 6.50 „„Nickelodeon“ 

valanda. Sveiki 
atvykę į „Veiną““. 

 7.20 „Kung Fu Panda“. 
 7.50 „Kiaulė, Ožka, Ba-

nanas ir Svirplys“.
 8.25 „Tomo ir Džerio 

pasakos“. 
 8.50 „Tomas ir Džeris. 

Paklydėlis slibi-
nukas“.

 9.55 PREMJERA. „Bež-
džionių karalius. 
Perkrauta“.

 11.30 „Peliukas Stiuartas 
Litlis 2“.

 13.05 „Jausmų vande-
nynas“.

 14.55 „Tai kur po velnių 
tie Morganai?“.

 17.00 Gyvūnų pasaulis. 
 17.30 Bus visko. 
 18.30 Žinios. 
 19.20 Sportas. 
 19.27 Orai. 
 19.30 „Medžioklės 

sezonas atidarytas 
4!“.

 21.10 PREMJERA. „Kai 
ateina ji“.

 23.05 „Tarp jaunų ir 
karštų“.

 1.05 „Ties riba į rytojų“.

tv3
 6.15 Televitrina.
 6.30 „Ilgo plauko 

istorija“.
 7.00 „Keršytojų 

komanda“.
 7.30 „Aladinas“.
 8.00 „Ilgo plauko 

istorija“.
 8.30 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 9.00 Virtuvės istorijos.
 9.30 Skaniai ir paprastai.
 10.00 Svajonių ūkis.
 10.30 Noriu šio darbo!
 11.30 „Aristokatės“.
 13.05 „Šoklusis bičiulis“.
 14.55 „Nevykėlio dieno-

raštis. Ilga kelionė“.
 16.45 Ekstrasensų mūšis.
 18.30 TV3 žinios.
 19.17 TV3 sportas.
 19.22 TV3 orai.
 19.25 „Eurojackpot“.
 19.30 UNICEF Už 

kiekvieną vaiką.
 23.00 „Brangusis 

Džonai“.
 1.10 „Džonas Karteris“.
 3.25 „Naujokė“.
 4.15 „Moderni šeima“.
 5.05 „Virtuvė“.

btv
 6.05 „Nutrūkę nuo 

grandinės“. 
 7.30 „Džiunglių princesė 

Šina“.
 8.29 „Top Shop“ televi-

trina. 
 8.45 Sveikatos ABC 

televitrina. 
 9.00 Galiūnai. Lietuvos 

rinktinė – Europos 
rinktinė. 

 10.00 „Vaikai šėlsta“. 
 10.30 „Žemė iš paukščio 

skrydžio“. 
 11.40 „Iš visų jėgų“. 
 12.10 „Būk ekstremalas“. 
 12.40 „Pragaro vieš-

butis“. 
 13.40 „Ekstrasensų 

mūšis“. 
 15.50 „Kas žudikas?“. 
 17.00 Betsafe–LKL. Rung-

tynės dėl III vietos. 
 19.30 Lietuvos balsas. 

Vaikai. 
 21.50 „Karo menas“.
 0.10 „Ryklys robotas“.
 2.00 „F. T. Budrioji akis“.

dzūkijos tv
 7.00 Programa.
 7.04 TV parduotuvė.
 7.20 „Partizanų keliais“.
 7.55 „TV Europa 

pristato. Vyrų 
šešėlyje. Sofija 
Vytautaitė“. 

 8.30 „TV Europa 
pristato. Vyrų 
šešėlyje. Barbora 
Umiastauskaitė- 
Žagarietė“. 

 9.00 „Neprijaukinti. 
Jukonas“. 

 9.30 Vantos lapas. 
 10.00 Skonio reikalas. 

 10.30 Kitoks pokalbis su 
D. Žeimyte. 

 11.00 „Inspektorius 
Luisas. Susilietimo 
taškas“.

 13.00 Adomo obuolys.
 14.05 Ne spaudai. 
 15.10 „Pasislėpusi 

Palanga. Palanga – 
pasienio miestas“. 

 16.00 Žinios.
 16.28 Orai.
 16.30 Čempionai. 
 16.50 „Tiesa apie alko-

holio vartojimą“. 
 18.00 Žinios.
 18.28 Orai.
 18.30 Nuoga tiesa. 
 20.00 Žinios.
 20.23 Orai.
 20.25 „Šelesto bylos“.
 22.00 Žinios.
 22.28 Orai.
 22.30 „Šelesto bylos“ 

(tęs.). 
 23.10 „Konsultantas“. 
 1.25 „Moterų daktaras“.
 2.55 „Šeimininkė“.
 4.35 „Pasaulio turgūs. 

Florencija“. 
 5.05 „Triufaldinas iš 

Bergamo“.
 6.20 „Pasaulis iš 

viršaus“. 
 6.40 Kitoks pokalbis su 

D. Žeimyte. 

lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Koncertas. Tele 

Bim-Bam simfonija.
 7.15 Premjera. „Mons-

triukė Molė“.
 8.30 „Džesis ir Petas“.
 10.00 Gustavo nuotykiai. 
 11.45 „Kosmosas +“.
 13.00 Žymiausių pasaulio 

magų apdovano-
jimai „Mandrakes 
d‘Or 2017“.

 14.30 Premjera. „Baltoji 
Iltis“.

 16.00 „Ateivis“.
 18.00 Muzikos talentų 

lyga 2019. 
 19.30 Vaikų forumas.
 20.30 Vaikų panorama. 
 21.00 Premjera. „Princas 

Žavusis“.
 22.30 Lilas ir Innomine. 

2009x2019.
 1.00 Dabar pasaulyje. 
 1.30 „Kai nieko nebe-

lieka“.
 3.05 Kultūringai su 

Nomeda. 
 3.50 Brandūs  

pokalbiai. 
 4.35 Žymiausių pasaulio 

magų apdovano-
jimai „Mandrakes 
d‘Or 2017“.

tv1
 6.55 „Būrėja“. 
 7.30 „Vandenyno 

paslaptys su Džefu 
Korvinu“. 

 8.30 „Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.30 „Tėvas Motiejus“.
 10.50 „Būrėja“. 
 12.00 „Klasikiniai kepiniai. 

Anos Olson 
receptai“.

 12.30 „Akloji“. 
 13.40 „Mylėk savo sodą“. 
 14.45 „Nekviesta meilė 

4“.
 15.45 „Širdele mano“.
 17.45 „Akloji“. 
 18.50 „Būrėja“. 
 20.00 „Visa menanti“.
 21.00 „Nusikaltimas 

prie Baltijos jūros. 
Praradimas“.

 22.55 „Išgelbėk mane“.
 0.55 „Snoudenas“.
 3.15 „Fortitudas“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 Ledo kelias.
 7.30 Pragaro kelias.
 8.30 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 9.00 Nuo amato iki 
verslo. 

 9.30 Statybų gidas. 
 10.00 Keliauk išmaniai. 
 10.30 Autopilotas. 
 11.00 „Atgal į gamtą“. 
 12.00 „Beveik neįma-

noma misija“. 
 13.00 „Atgal į gamtą“.
 14.00 „Išlikimas“. 
 15.00 Ledo kelias.
 16.00 Iš peties.
 17.00 Sandėlių karai.
 17.00 TIESIOGIAI. 

Lietuvos atvirasis 
3x3 krepšinio 
čempionatas.

 17.30 Sandėlių karai.
 18.00 „Taikinys“. 
 19.00 Pragaro kelias.
 20.00 „Transporteris“.
 21.00 Žinios. 
 21.40 Sportas. 
 21.43 Orai. 
 21.45 TIESIOGIAI. UEFA 

Čempionų lygos 
finalas. „Tottenham 
Hotspur FC“– 
Liverpool FC“.

 0.15 „Aš – robotas“. 
 2.15 Dainų dvikova.

„Medžioklės sezonas atidarytas 4!“,  
19.30, LNK
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pirmadieNis, birželio 3 d. Saulė teka 4.49, leidžiasi 21.45, dienos ilgumas 
16.56. Jaunatis. Vardadieniai: Karolis, Klotilda, Tautkantas, Dovilė.

lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Labas rytas, 

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

linė policija 6“. 
 11.10 „Komisaras Reksas 

13“.
 12.00 Beatos virtuvė. 
 13.00 Klauskite daktaro. 
 13.58 Loterija „Keno 

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.15 Laba diena, 

Lietuva.
 16.40 „Ponių rojus“. 
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“.
 18.30 Klauskite daktaro. 
 19.30 Vartotojų kontrolė.
 20.25 Loterija „Keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.29 Loterija „Jėga“.
 21.30 LRT forumas. 
 22.30 Dviračio  

žinios.
 23.00 Neužmiršti. 
 24.00 LRT radijo  

žinios.
 0.05 „Tvin Pyksas 3“.
 1.00 LRT radijo  

žinios.
 1.05 Savaitė. 
 2.00 LRT radijo  

žinios.
 2.05 Klauskite  

daktaro. 
 3.00 LRT radijo  

žinios.
 3.05 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“. 
 3.30 Dviračio žinios.
 4.00 LRT radijo  

žinios.
 4.05 Vartotojų kontrolė.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.10 „Ponių rojus“. 

lNk
 6.05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.35 „Tomo ir Džerio 

šou“. 
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Mirtis rojuje“.
 11.10 „Namai, kur širdis“.
 11.55 „Neklausk meilės 

vardo“.
 13.00 „Mano likimas“.
 14.00 PREMJERA. 

„Našlaitės“.
 15.00 PREMJERA. 

„Svajoklė“.
 16.00 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.30 Yra, kaip yra. 
 18.30 Žinios. 
 19.20 Sportas. 
 19.27 Orai. 
 19.30 KK2. 
 20.00 Nuo... Iki...
 20.30 Sala. 
 21.30 Žinios. 
 22.20 Sportas. 
 22.27 Orai. 
 22.28 Telefoninė loterija 

1634. 

 22.30 „Adjutantas“.
 0.20 „Išbandymų diena“.
 1.25 „Žalioji zona“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Keršytojų 

komanda“.
 6.55 „Simpsonai“.
 7.55 Svajonių sodai. 
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Meilės sparnai“.
 12.00 „Tarp mūsų, 

mergaičių“. 
 13.00 „Pažadėtoji“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios. 
 16.25 TV3 orai. 
 16.30 TV Pagalba. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 TV3 sportas. 
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 PREMJERA. „Atsar-

giai! Merginos“. 
 20.30 „Prakeikti“. 
 21.00 TV3 vakaro žinios. 
 21.52 TV3 sportas. 
 21.57 TV3 orai. 
 22.00 „Apiplėšimas 

uragano akyje“.
 0.05 „Melas ir pa-

slaptys“.
 1.05 „Tironas“.
 2.05 „Amerikiečiai“.
 2.55 „Tėvynė“.
 3.50 „Melas ir pa-

slaptys“.
 4.40 „Paskutinis iš 

Magikianų“.
 5.40 „Virtuvė“. 

btv
 6.30 „Džiunglių princesė 

Šina.
 7.25 „Stoties policija“.
 8.25 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 9.30 „Paskutinis faras“.
 10.30 „Kobra 11“.
 11.35 „Ekstrasensų 

mūšis“. 
 13.45 „Stoties policija“.
 14.50 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 15.55 „Paskutinis faras“.
 17.00 Info diena. 
 17.30 „Kobra 11“.
 18.30 Betsafe–LKL. 

„Lietkabelis“–
„Neptūnas“. Numa-
tomos rungtynės 
dėl bronzos. 

 21.00 „13 valandų. 
Slaptieji Bengazio 
kariai“.

 23.55 „Karo menas“.
 2.05 „Iliuzija“.
 2.50 „Mirties įšalas“.

dzūkijos tv 
 6.13 Programa.
 6.14 TV parduotuvė.
 6.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu.
 7.00 Šiandien kimba. 
 8.00 Ant bangos. 
 9.00 „24/7“. 
 10.00 „Gyvybės langelis“.
 11.05 „Raudonoji kara-

lienė“.
 12.10 „Triufaldinas iš 

Bergamo“.
 13.40 TV parduotuvė.
 13.55 „Miškinis“.
 15.00 Lrytas tiesiogiai.
 16.00 Reporteris. 

 16.50 Sportas.
 16.58 Orai.
 17.00 „Gluchariovas“.
 18.00 „Vyskupijos“. 
 18.35 „Jūsų sveikatai“.
 19.00 Žinios.
19.25 Orai.
 19.25 „Tai – sportas“.
 19.35 „Svečiuose pas 

Marceliutę“. 
 20.00 Žinios.
20.20 Orai.
 20.25 Reporteris. 
 20.50 Sportas.
 20.58 Orai.
 21.00 PREMJERA. „Bruto 

ir Neto“.
 21.30 PREMJERA. 

„Pamiršk mane“.
 22.30 Reporteris. 
 23.20 Sportas.
 23.28 Orai.
 23.30 „Miškinis“.
 0.35 Lrytas tiesiogiai. 
 1.35 „Gluchariovas“.
 2.35 „Bruto ir Neto“.
 3.00 „Pamiršk mane“.
 3.40 „Neišsižadėk“.
 4.30 „Kelrodė žvaigždė“.
 5.20 „Raudonoji kara-

lienė“.

lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Džiazo muzikos 

vakaras. XX 
tarptautinis 
džiazo festivalis 
„Birštonas 2018“. 

 7.10 Mokslo sriuba. 
 7.30 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai 3“. 
 7.40 „Šikšnosparnis 

Patas“. 
 7.55 „Lesė 1“. 
 8.20 Stop juosta.
 8.50 „Kačių ABC 2“. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 Savaitė. 
 13.10 Kultūringai su 

Nomeda. 
 13.55 „Lietuvos moksli-

ninkai. Knygoty-
rininkas Domas 
Kaunas“.

 14.25 „Dauntono abatija 
3“. 

 15.15 „Kačių ABC 2“. 
 15.40 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai 3“. 
 15.50 „Šikšnosparnis 

Patas“. 
 16.05 „Lesė 1“. 
 16.30 Laba diena, 

Lietuva.
 18.00 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus sąsiuvinis. 
 18.15 „Ten, kur namai 4“. 
 19.15 „Putino kerštas“.
 20.10 Kultūros diena.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Dokumentinė 

apybraiža „Mes 
nugalėjom“.

 22.00 „Išmesk mamą iš 
traukinio“.

 23.30 „Hablo kosminis 
teleskopas. Misija 
– Visata. ALMA 
– didžiausias teles-

kopas Žemėje“.
 0.20 „Hablo kosminis 

teleskopas. Misija 
– Visata. Svetima 
gyvybė Visatoje“.

 1.15 DW naujienos rusų 
kalba.

 1.30 Dabar pasaulyje. 
 2.00 Džiazo muzikos 

vakaras. XX 
tarptautinis 
džiazo festivalis 
„Birštonas 2018“. 

 3.00 „Da Vinčio 
demonai 3“. 

 4.45 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus sąsiuvinis. 

 5.05 „Ten, kur namai 4“. 

tv1
 6.35 „Tėvas Motiejus“.
 7.45 „Rožių karas“.
 9.55 „Mylėk savo sodą“. 
 11.00 „Akloji“. 
 11.35 „Būrėja“. 
 12.10 „Detektyvė Rizoli“.
 13.10 „Madagaskaro 

pingvinai“. 
 13.40 „Beprotiškos 

melodijos“. 
 14.10 „Vyrai juodais 

drabužiais“.
 14.35 „Džekio Čano 

nuotykiai“. 
 15.00 „Tabatos salonas“. 
 16.00 „Svaragini. Amžina 

draugystė“.
 17.00 „Būk su manim“.
 18.00 „Iš širdies į širdį“.
 19.00 „Stažuotoja“.
 20.05 „Detektyvė Rizoli“.
 21.00 „Turi mylėti šunis“.
 23.00 „Amžina meilė“.
 1.00 „Senjora“.
 2.30 „Kapitonė Marlo. 

Laisvas kritimas“.
 4.05 „Tėvas Motiejus“.

tv6
 6.15 Televitrina. 
 6.30 „Iš peties“.
 7.30 „Havajai 5.0“.
 8.30 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“. 

 9.00 Autopilotas.
 9.30 „CSI kriminalistai“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Makgaiveris“.
 12.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 13.30 „Univeras. Naujas 

bendrikas“. 
 14.30 Televitrina.
 15.00 „Havajai 5.0“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Makgaiveris“.
 17.55 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 18.55 „Univeras. Naujas 

bendrikas“. 
 20.00 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“.

 20.30 Žinios.
 20.55 Orai. 
 21.00 Farai.
 22.00 „Naša Raša“. 
 23.00 „Vieniša“.
 0.55 „Daktaras  

Hausas“.
 1.45 „Kaip aš susi-

pažinau su jūsų 
mama“.

 2.35 „Paskutinis iš  
vyrų“.

lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Beatos virtuvė. 
 7.00 Šventadienio 

mintys. 
 7.30 Klausimėlis.lt.
 8.00 Gyventi kaime 

gera. Veikime kartu. 
 8.30 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite.
 9.00 „Brolių Grimų 

pasakos. Prašoktos 
kurpaitės“.

 10.00 Gustavo enciklope-
dija. 

 10.30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 

 11.30 Mūsų gyvūnai. 
Rasa Eilunavičienė.

 12.00 Pasaulio doku-
mentika. „Kolibriai 
– puošnieji pasiun-
tinukai“.

 12.55 Pasaulio dokumen-
tika. „Dramblių 
šeimyna ir aš“.

 13.50 „Mis Marpl 2. 
Vienu pirštų 
spragtelėjimu“.

 15.25 Klausimėlis.lt.
 15.43 Loterija „Keno 

Loto“.
 15.45 Žinios. Orai.
 16.00 Istorijos detektyvai. 
 16.45 Savaitė su „Dvi-

račio žiniomis“.
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Duokim garo! 
 19.30 Savaitė. 
 20.25 Loterijos „Keno 

Loto“ ir „Jėga“.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Premjera. „Stovintis 

priešaky. Lietuvos 
Respublikos 
Prezidentai“.

 22.30 „Meilė ant šoninės 
linijos“.

 24.00 „Mieloji Čariti“.
 2.25 Pasaulio doku-

mentika. „Kolibriai 
– puošnieji pasiun-
tinukai“.

 3.20 Pasaulio dokumen-
tika. „Dramblių 
šeimyna ir aš“.

 4.20 „Mis Marpl 2. 
Vienu pirštų 
spragtelėjimu“.

lNk
 6.05 „Tomo ir Džerio 

šou“. 
 6.30 „Įspūdingasis 

Žmogus-voras“. 
 6.55 „„Nickelodeon“ 

valanda. Sveiki 
atvykę į „Veiną““. 

 7.25 „Kung Fu Panda“. 
 7.55 „Kiaulė, Ožka, Ba-

nanas ir Svirplys“.
 8.25 „Tomo ir Džerio 

pasakos“. 
 8.55 „Ogis ir tarakonai“. 
 9.05 PREMJERA. „Tomas 

ir Džeris. Vilis 
Vonka ir šokolado 
fabrikas“.

 10.45 „Tėčio dienos 
stovykla“.

 12.30 „Mano draugas 
delfinas 2“.

 14.45 „Uždelsta meilė“.

 16.40 Ne vienas kelyje. 
 17.20 Teleloto. 
 18.30 Žinios. 
 19.20 Sportas. 
 19.27 Orai. 
 19.30 „Nepaprastas 

Žmogus-Voras“.
 22.15 PREMJERA. „Žalioji 

zona“.
 0.35 „12 pėdų po 

vandeniu“.
 2.15 „Kai ateina ji“.

tv3
 6.15 Televitrina.
 6.30 „Ilgo plauko 

istorija“.
 7.00 „Keršytojų 

komanda“.
 7.30 „Aladinas“.
 8.00 „Ilgo plauko 

istorija“.
 8.30 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 9.00 Ūkio šefas.
 9.30 Penkių žvaigždučių 

būstas.
 10.00 Pasaulis pagal 

moteris.
 10.30 Svajonių sodai.
 11.30 „Planeta 51“.
 13.20 „Šoklusis bičiulis. 

Pasaulio čempi-
onas“.

 15.05 „Paveldėtojai“.
 17.30 Olimpinė diena.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 „Įsikūnijimas“.
 22.50 „Galutinis vaizdas“.
 0.35 „Brangusis 

Džonai“.
 2.35 „Paveldėtojai“.
 4.35 „Moderni šeima“.
 5.00 „Virtuvė“.

btv
 6.30 Galiūnai. Lietuvos 

rinktinė – Europos 
rinktinė. 

 7.30 „Džiunglių princesė 
Šina“.

 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 „Geriau vėliau, 

negu niekada“.
 10.00 „Vaikai šėlsta“. 
 10.30 „Žemė iš paukščio 

skrydžio“. 
 11.40 „Iš visų jėgų“. 
 12.10 „Būk ekstremalas“. 
 12.40 „Pragaro vieš-

butis“. 
 13.40 „Ekstrasensų 

mūšis“. 
 16.00 „Kas žudikas?“. 
 17.00 Betsafe–LKL. Rung-

tynės dėl I vietos. 
 19.30 „Tiltas“.
 21.55 „Iliuzija“.
 22.55 „Mirties įšalas“.
 23.55 „Niekada nepasi-

duok“.
 2.05 „Ryklys robotas“.

dzūkijos tv
 7.00 Programa.
 7.04 TV parduotuvė.
 7.20 „Gluchariovas“.
 8.30 Kaimo akademija. 
 9.00 „Pasaulis iš 

viršaus“. 
 9.30 Grilio skanėstai. 
 10.00 Šiandien kimba. 
 11.00 „Nuostabūs gyvūnų 

pojūčiai“.

 12.00 „Detektyvas Linlis“.
 14.00 „Šerlokas 

Holmsas“.
 16.00 Žinios.
 16.28 Orai.
 16.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 17.00 Ant bangos. 
 18.00 Žinios.
 18.28 Orai.
 18.30 „Skyrybos savo 

noru“. 
 20.00 Žinios.
 20.28 Orai.
 20.30 „Skyrybos savo 

noru“ (tęs.). 
 21.00 „24/7“.
 22.00 Žinios.
 22.28 Orai.
 22.30 „Inspektorius 

Luisas. Meilės 
alegorija“.

 0.45 „Širdies plakimas“.
 2.45 „Detektyvas Linlis“.
 4.15 „Kelrodė žvaigždė“.
 5.45 „Pasaulio turgūs. 

Mumbajus“. 

lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Duokim garo! 
 7.30 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus sąsiuvinis. 
 7.45 Kultūrų kryžkelė. 

Menora.
 8.00 Kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 8.15 Dainuoju Lietuvą.
 8.30 Kelias. 
 8.45 Krikščionio žodis. 
 9.00 „Pasižvalgykime 

po... Sen Lui“.
 9.30 Euromaxx. 
 10.00 „Lietuvos moksli-

ninkai. Knygoty-
rininkas  Domas 
Kaunas“. 

 10.30 Atspindžiai. 
Paveldo kolekcija.

 11.00 Šventadienio 
mintys. 

 11.30 Linija, spalva, 
forma. 

 12.00 Europos irklavimo 
čempionatas. 
Finalai. 

 13.00 Stop juosta.
 13.25 Šokių konkursas 

„Mes – Pasaulis“.
 14.55 Europos irklavimo 

čempionatas. 
Finalai. 

 16.45 Dainuoju Lietuvą.
 17.00 Vartotojų kontrolė. 
 18.00 Kultūringai su 

Nomeda. 
 18.45 Ekspedicija „Nuo 

Baltijos iki Benga-
lijos“. 

 19.40 „Dauntono abatija 3“.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Legendos.
 22.00 „Da Vinčio 

demonai 3“.

 23.45 Anapus čia ir dabar. 
 0.30 Gera muzika gyvai. 

Samba Toure.
 2.15 Kultūringai su 

Nomeda. 
 3.00 Muzikinė pramo-

ginė programa 
„Du balsai – viena 
širdis“.

 5.05 Vartotojų kontrolė. 

tv1
 6.45 „Būrėja“. 
 7.20 „Vandenyno 

paslaptys su Džefu 
Korvinu“. 

 8.20 „Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.20 „Tėvas Motiejus“.
 10.40 „Būrėja“. 
 11.50 „Klasikiniai kepiniai. 

Anos Olson 
receptai“.

 12.20 „Hemsley ir 
Hemsley: skanu ir 
sveika“. 

 12.55 „Gardžiausi Merės 
Berės patiekalai“. 

 13.30 Sveikinimai. 
 15.45 „Širdele mano“.
 17.45 „Akloji“. 
 18.50 „Būrėja“. 
 20.00 „Visa menanti“.
 21.00 PREMJERA. „Kapi-

tonė Marlo. Laisvas 
kritimas“.

 23.00 „Nelaukta tiesa“.
 0.50 „Išgelbėk mane“.
 2.35 „Nusikaltimas 

prie Baltijos jūros. 
Praradimas“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 Ledo kelias.
 7.30 Pragaro kelias.
 8.30 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 9.30 Vienam gale 
kablys. 

 10.00 Sandėlių karai.
 11.00 „Atgal į  

gamtą“.
 12.00 „Beveik neįma-

noma misija“. 
 13.00 „Žygis per Hima-

lajus“. 
 14.00 „Išlikimas“. 
 15.00 Ledo kelias.
 16.00 Iš peties.
 17.00 Sandėlių  

karai.
 18.00 „Blogas polici-

ninkas“. 
 19.00 Pragaro  

kelias.
 20.00 „Transporteris“. 
 21.00 Žinios. 
 21.50 Sportas. 
 21.55 Orai. 
 22.00 Nakties TOP. 

Vasara.
 22.30 Geriausi mūsų 

metai.

sekmadieNis, birželio 2 d. Saulė teka 4.50, leidžiasi 21.44, dienos ilgumas 
16.54. Jaunatis. Vardadieniai: Erazmas, Marcelinas, Ąžuolas, Auksė, Eugenijus.

„Įsikūnijimas“,  19.30, TV3
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lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Labas rytas, 

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

linė policija 6“. 
 11.10 „Komisaras Reksas 

13“.
 12.00 Stilius. 
 13.00 Klauskite daktaro. 
 13.58 Loterija „Keno 

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.15 Laba diena, 

Lietuva.
 16.40 „Ponių rojus“. 
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“. 
 18.30 Klauskite daktaro. 
 19.30 (Ne)emigrantai. 
 20.25 Loterija „Keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.29 Loterija „Jėga“.
 21.30 Ekspedicija „Nuo 

Baltijos iki Benga-
lijos“. 

 22.30 Dviračio žinios.
 23.00 „12 beždžionių 3“. 
 23.45 Klausimėlis.lt.
 24.00 LRT radijo žinios.
 0.05 „Tvin Pyksas 3“.
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.10 Istorijos detektyvai. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Klauskite daktaro. 
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“. 
 3.30 Dviračio žinios.
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 (Ne)emigrantai. 
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.10 „Ponių rojus“. 

lNk
 6.05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.35 „Tomo ir Džerio 

šou“. 
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Mirtis rojuje“.
 11.10 „Namai, kur širdis“.
 11.55 „Neklausk meilės 

vardo“.
 13.00 „Mano likimas“.
 14.00 „Našlaitės“.
 15.00 „Svajoklė“.
 16.00 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.30 Yra, kaip yra. 
 18.30 Žinios. 
 19.20 Sportas. 
 19.27 Orai. 
 19.30 KK2. 
 20.00 Nuo... Iki...
 20.30 Sala. 
 21.30 Žinios. 
 22.20 Sportas. 
 22.27 Orai. 
 22.30 „Pavojai gelmėse 2. 

Rifas“.
 0.20 „Išbandymų diena“.
 1.20 „Adjutantas“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Aladinas“.

 6.55 „Simpsonai“.
 7.55 „Atsargiai! Mer-

ginos“. 
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Meilės sparnai“.
 12.00 „Tarp mūsų, 

mergaičių“. 
 13.00 „Pažadėtoji“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios. 
 16.25 TV3 orai. 
 16.30 TV Pagalba. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 „Atsargiai! Mer-

ginos“. 
 20.30 „Prakeikti“. 
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai.
 22.00 „Žemiau 6. Kalno 

stebuklas“.
 0.05 „Melas ir pa-

slaptys“.
 1.05 „Tironas“.
 2.05 „Amerikiečiai“.
 3.00 „Tėvynė“.
 4.05 „Melas ir pa-

slaptys“.
 4.50 „Tarp mūsų, 

mergaičių“.
 5.40 „Virtuvė“. 

btv
 6.35 „Džiunglių princesė 

Šina“.
 7.30 „Stoties policija“.
 8.30 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 9.30 „Paskutinis faras“.
 10.25 „Kobra 11“.
 11.25 „Ekstrasensų 

mūšis“. 
 13.45 „Pragaro virtuvė“.
 14.50 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 15.55 „Paskutinis faras“.
 17.00 Info diena. 
 17.30 „Kobra 11“.
 18.30 Betsafe–LKL. 

„Rytas“–„Žalgiris“. 
Numatomos finalo 
rungtynės. 

 21.00 „Priverstinis 
kerštas“.

 22.50 „13 valandų. 
Slaptieji Bengazio 
kariai“.

 1.45 „F. T. Budrioji akis“.

dzūkijos tv
 6.13 Programa.
 6.14 TV parduotuvė.
 6.30 Kaimo akademija. 
 7.00 Lrytas tiesiogiai. 
 8.00 Reporteris. 
 8.50 Sportas.
 8.58 Orai.
 9.00 „Gluchariovas“.
 10.00 „Gyvybės langelis“.
 11.05 „Raudonoji kara-

lienė“.
 12.10 „Triufaldinas iš 

Bergamo“.
 13.40 TV parduotuvė.
 13.55 „Miškinis“.
 15.00 Lrytas tiesiogiai. 
 16.00 Reporteris. 
 16.23 Sportas.
 16.30 Lietuva tiesiogiai. 
 16.58 Orai.
 17.00 „Gluchariovas“.
 18.00 „Vyskupijos“. 
 18.35 „Tai – sportas“.
 19.00 Žinios.

19.25 Orai.
 19.30 „Laisvės keliu“.
 20.00 Žinios.
20.25 Orai. 
 20.30 Lietuva tiesiogiai. 
 20.58 Orai.
 21.00 „Bruto ir Neto“.
 21.30 „Pamiršk mane“.
 22.30 Reporteris. 
 23.20 Sportas.
 23.28 Orai.
 23.30 „Miškinis“.
 0.35 Lrytas tiesiogiai. 
 1.35 „Gluchariovas“.
 2.35 „Bruto ir Neto“.
 3.00 „Pamiršk mane“.
 3.40 „Neišsižadėk“.
 4.30 „Kelrodė žvaigždė“.
 5.20 „Raudonoji kara-

lienė“.

lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Džiazo muzikos 

vakaras. XX 
tarptautinis 
džiazo festivalis 
„Birštonas 2018“. 

 7.05 Dokumentinė 
apybraiža „Mes 
nugalėjom“. 

 7.30 „Alvinas ir patrakė-
liai burundukai 3“. 

 7.40 „Šikšnosparnis 
Patas“. 

 7.55 „Lesė 1“. 
 8.20 Linija, spalva, 

forma. 
 8.50 „Kačių ABC 2“. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 „Monstriukė Molė“.
 14.20 „Putino kerštas“.
 15.15 „Kačių ABC 2“. 
 15.40 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai 3“. 
 15.50 „Šikšnosparnis 

Patas“. 
 16.05 „Lesė 1“. 
 16.30 Laba diena, 

Lietuva.
 18.00 Kultūrų kryžkelė. 

Menora.
 18.15 „Ten, kur namai 4“. 
 19.05 Mokslo sriuba. 
 19.25 Meistras, stebėjęs 

kasdienybę. 
 20.10 Kultūros diena.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Damos. Širdžių 

dama“. 
 23.10 „Hablo kosminis 

teleskopas. Misija 
– Visata. Galaktikų 
atsiradimas“.

 24.00 „Hablo kosminis 
teleskopas. Misija – 
Visata. Žvaigždžių 
gyvenimas“.

 0.55 DW naujienos  rusų 
kalba.

 1.10 Dabar pasaulyje. 

 1.40 Džiazo muzikos 
vakaras. XX 
tarptautinis 
džiazo festivalis 
„Birštonas 2018“. 

 2.30 „Išmesk mamą iš 
traukinio“.

 3.55 Legendos. 
 4.50 Kultūrų kryžkelė. 

Menora.
 5.05 „Ten, kur namai 4“. 

tv1
 6.35 „Tėvas Motiejus“.
 7.45 „Rožių karas“.
 9.45 „Didelės svajonės, 

mažos erdvės“. 
 11.00 „Akloji“. 
 11.35 „Būrėja“. 
 12.10 „Detektyvė Rizoli“.
 13.10 „Madagaskaro 

pingvinai“. 
 13.40 „Beprotiškos 

melodijos“. 
 14.10 „Vyrai juodais 

drabužiais“.
 14.35 „Džekio Čano 

nuotykiai“. 
 15.00 „Tabatos salonas“. 
 16.00 „Svaragini. Amžina 

draugystė“.
 17.00 „Būk su manim“.
 18.00 „Iš širdies į širdį“.
 19.00 „Stažuotoja“.
 20.05 „Detektyvė Rizoli“.
 21.00 „Inspektorius 

Džordžas Džentlis. 
Atostogų stovykla“.

 22.55 „Amžina meilė“.
 0.55 „Senjora“.
 2.30 Turi mylėti šunis.
 4.05 „Tėvas Motiejus“.

tv6
 6.15 Televitrina. 
 6.30 „Iš peties“.
 7.30 „Havajai 5.0“.
 8.30 „Prakeikti“. 
 9.00 Nuo amato iki 

verslo. 
 9.30 „CSI kriminalistai“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Makgaiveris“.
 12.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 13.30 „Univeras. Naujas 

bendrikas“. 
 14.30 Televitrina. 
 15.00 „Havajai 5.0“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Makgaiveris“.
 17.55 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 18.55 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 20.00 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“.

 20.30 Žinios. 
 20.55 Orai. 
 21.00 „Karštos galvos“.
 22.40 „Aukščiausia 

pavara“.
 23.55 „Daktaras Hausas“.
 0.50 „Kaip aš susi-

pažinau su jūsų 
mama“.

aNtradieNis, birželio 4 d. Saulė teka 4.48, leidžiasi 21.46, dienos ilgumas 16.58. 
Jaunatis. Vardadieniai: Pranciškus, Dausprungas, Deimena, Kornelijus, Vincentas, Vincė, Vincenta.

„Havajai 5.0“,  15.00, TV6

trečiadieNis, birželio 5 d. Saulė teka 4.47, leidžiasi 21.48, dienos ilgumas 17.01. 
Jaunatis. Vardadieniai: Bonifacas, Vinfridas, Kantautas, Kantvydė, Marcė.

lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Labas rytas, 

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

linė policija 6“. 
 11.10 „Komisaras Reksas 

13“.
 12.00 Nacionalinė 

paieškų tarnyba. 
 13.00 Klauskite daktaro. 
 13.58 Loterija „Keno 

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.15 Laba diena, 

Lietuva.
 16.40 „Ponių rojus“. 
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“. 
 18.30 Klauskite daktaro. 
 19.30 Gyvenimas. 
 20.25 Loterija „Keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.29 Loterija „Jėga“.
 21.30 Aš – laidos  

vedėjas. 
 22.30 Dviračio  

žinios.
 23.00 „Po vienu 

dangum“. 
 24.00 LRT radijo  

žinios.
 0.05 „Tvin Pyksas 3“.
 1.00 LRT radijo  

žinios.
 1.05 Stilius. 
 2.00 LRT radijo  

žinios.
 2.05 Klauskite  

daktaro. 
 3.00 LRT radijo  

žinios.
 3.05 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“. 
 3.30 Dviračio  

žinios.
 4.00 LRT radijo  

žinios.
 4.05 Ekspedicija „Nuo 

Baltijos iki Benga-
lijos“. 

 5.00 LRT radijo  
žinios.

 5.10 „Ponių rojus“. 

lNk
 6.05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.35 „Tomo ir Džerio 

šou“. 
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Mirtis rojuje“.
 11.10 „Namai, kur  

širdis“.
 11.55 „Neklausk meilės 

vardo“.
 13.00 „Mano likimas“.
 14.00 „Našlaitės“.
 15.00 „Svajoklė“.
 16.00 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.30 Yra, kaip yra. 
 18.30 Žinios. 
 19.20 Sportas. 
 19.27 Orai. 
 19.30 KK2. 
 20.00 Nuo... Iki...

 20.30 Sala. 
 21.30 Žinios. 
 22.20 Sportas. 
 22.27 Orai. 
 22.30 „Melo pinklės“.
 1.05 „Išbandymų diena“.
 2.00 „Pavojai gelmėse 2. 

Rifas“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Aladinas“.
 6.55 „Simpsonai“.
 7.55 „Atsargiai! Mer-

ginos“. 
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Meilės sparnai“.
 12.00 „Tarp mūsų, 

mergaičių“.
 13.00 „Pažadėtoji“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios. 
 16.25 TV3 orai. 
 16.30 TV Pagalba. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 „Atsargiai! Mer-

ginos“. 
 20.30 „Prakeikti“. 
 21.00 TV3 vakaro žinios. 
 21.52 TV3 sportas. 
 21.57 TV3 orai. 
 22.00 „Fenikso skrydis“.
 22.25 „Vikinglotto“. 
 0.20 „Melas ir pa-

slaptys“.
 1.15 „Tironas“.
 2.15 „Amerikiečiai“.
 3.05 „Tėvynė“.
 4.00 „Melas ir pa-

slaptys“.
 4.50 „Tarp mūsų, 

mergaičių“. 
 5.40 „Virtuvė“. 

btv
 6.15 „Geriau vėliau, 

negu niekada“.
 7.10 „Pragaro virtuvė“.
 8.05 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 9.05 „Paskutinis faras“.
 10.05 „Kobra 11“.
 11.05 „Ekstrasensų 

mūšis“. 
 13.45 „Pragaro virtuvė“.
 14.50 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 15.55 „Nemiga“.
 17.00 Info diena. 
 17.30 „Kobra 11“.
 18.30 Betsafe–LKL. 

„Neptūnas“–
„Lietkabelis“.

 21.00 „Los Andželo 
katastrofa“.

 22.55 „Priverstinis 
kerštas“.

 0.45 „Kas žudikas?“. 
 2.00 „F. T. Budrioji akis“.

dzūkijos tv
 6.13 Programa.
 6.14 TV parduotuvė.
 6.30 Grilio skanėstai. 
 7.00 Lrytas tiesiogiai.
 8.00 Reporteris. 
 8.50 Sportas.
 8.58 Orai.
 9.00 „Gluchariovas“.
 10.00 „Gyvybės  

langelis“.
 11.05 „Raudonoji kara-

lienė“.
 12.10 „Bruto ir Neto“.

 12.40 „Pamiršk mane“.
 13.40 TV parduotuvė.
 13.55 „Miškinis“.
 15.00 Lrytas tiesiogiai. 
 16.00 Reporteris. 
 16.23 Sportas.
 16.30 Lietuva tiesiogiai. 
 16.58 Orai.
 17.00 „Gluchariovas“.
18.00 „Vyskupijos“. 
18.35 „Svečiuose pas 

Marceliutę“.
 19.00 Žinios.
 19.15  Orai.
 19.20 „Pozicija“.
 20.00 Žinios.
20.20 Orai. 
 20.30 Lietuva  

tiesiogiai. 
 20.58 Orai.
 21.00 „Bruto ir Neto“.
 21.30 „Pamiršk mane“.
 22.30 Reporteris. 
 23.20 Sportas.
 23.28 Orai.
 23.30 „Miškinis“.
 0.35 Lrytas tiesiogiai. 
 1.35 „Gluchariovas“.
 2.35 „Bruto ir Neto“.
3:00 „Pamiršk mane“.
 3.40 „Neišsižadėk“.
 4.30 „Kelrodė žvaigždė“.
 5.20 „Raudonoji kara-

lienė“.

lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Franko Sinatros 

istorija. 
 7.30 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai 3“. 
 7.40 „Šikšnosparnis 

Patas“. 
 7.55 „Lesė 1“. 
 8.20 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija.
 8.50 „Kačių ABC 2“. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 Brandūs  

pokalbiai. 
 13.00 „Baltoji Iltis“. 
 14.30 „Meistras, stebėjęs 

kasdienybę“. 
 15.15 „Kačių ABC 2“. 
 15.40 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai 3“. 
 15.50 „Šikšnosparnis 

Patas“. 
 16.05 „Lesė 1“. 
 16.30 Laba diena, 

Lietuva.
 18.00 Kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 18.15 „Ten, kur namai 4“. 
 19.05 Mokslo sriuba. 
 19.25 „Didžiosios Visatos 

paslaptys su 
Morganu Freemanu 
3. Ar egzistuoja 
aukštesnioji rasė?“.

 20.10 Kultūros  
diena.

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Premjera. „Bėgam 

iš Berlyno“.
 23.00 „Hablo kosminis 

teleskopas. Misija 
– Visata. Kosminių 
„Voyager“ zondų 
kelionė“.

 23.50 „Hablo kosminis 
teleskopas. Misija – 
Visata. Žvaigždynai 
žiemos danguje“.

 0.45 DW naujienos  rusų 
kalba.

 1.00 Dabar pasaulyje. 
 1.30 Džiazo muzikos 

vakaras. XX 
tarptautinis 
džiazo festivalis 
„Birštonas 2018“. 

 2.10 „Damos. Širdžių 
dama“. 

 3.50 Lilas ir Innomine.
 4.50 Kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 5.05 „Ten, kur namai 4“. 

tv1
 6.35 „Tėvas Motiejus“.
 7.45 „Rožių karas“.
 9.45 „Sodininkų 

pasaulis“. 
 10.25 „Akloji“. 
 11.00 „Būrėja“.
 12.10 „Detektyvė Rizoli“.
 13.10 „Madagaskaro 

pingvinai“. 
 13.40 „Beprotiškos 

melodijos“. 
 14.10 „Vyrai juodais 

drabužiais“.
 14.35 „Džekio Čano 

nuotykiai“. 
 15.00 „Tabatos salonas“. 
 16.00 „Svaragini. Amžina 

draugystė“.
 17.00 „Būk su manim“.
 18.00 „Iš širdies į širdį“.
 19.00 „Stažuotoja“.
 20.05 „Detektyvė Rizoli“.
 21.00 „Inspektorius 

Džordžas Džentlis. 
Mirtis po žeme“.

 22.55 „Amžina meilė“.
 0.55 „Senjora“.
 2.30 „Inspektorius 

Džordžas Džentlis. 
Atostogų stovykla“.

 4.00 „Tėvas Motiejus“.

tv6
 6.15 Televitrina. 
 6.30 „Išlikimas“.
 7.30 „Havajai 5.0“.
 8.30 „Prakeikti“. 
 9.00 Statybų gidas. 
 9.30 „CSI kriminalistai“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Makgaiveris“.
 12.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 13.30 „Univeras. Naujas 

bendrikas“. 
 14.30 Televitrina. 
 15.00 „Havajai 5.0“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Makgaiveris“.
 17.55 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 18.55 „Univeras. Naujas 

bendrikas“. 
 20.00 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“. 

 20.30 Žinios.
 20.55 Orai. 
 21.00 „Universalus 

karys“.
 23.05 „Aukščiausia 

pavara“.
 0.20 „Daktaras Hausas“.
 1.15 „Kaip aš susi-

pažinau su jūsų 
mama“.
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asmeNiNiai skelbimai Nemokamai !!!

Tel.: (8 318) 52260, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
Namą su 15 a sklypu Lazdijų  •mieste.  

Tel. 8 603 24679.

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

Gyvenamąjį namą Mikniš- •kių k., Šeštokų sen. (87 kv. m, 
63 a sklypas, gera būklė, pa-
keisti langai, tinkamas gyventi, 
su ūkiniais pastatais), kaina 
sutartinė.  
Tel. 8 698 78040.

Namą Kalnų g., Lazdijuose  •(medinis, gyvenamasis, su 
mediniu priestatu, 4,65 a že-
mės sklypas, elektra, vanduo).  
Tel. 8 690 29090.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

„John Deere“ (gera būklė,  •TA iki 2020 m.) kartu su šiena-
pjove (1,7 m), kaina 3 300 Eur. 
Galima derėtis.  
Tel. 8 631 92723,  
Vaickūniškės. 

Priekabą gyvuliams vežti.   •Tel. 8 646 62166.

Traktoriaus MTZ-80  •priekinį tiltą su ratais, kitkinį 
presą „Claas Markant“, kaina 
sutartinė.  
Tel. 8 615 62026.

5 ratų lenkišką grėblį-var- •tytuvą.  
Tel. 8 613 14567.

Savadarbę savivartę  •traktorinę priekabą ir bulvių 
kasamąją.  
Tel. 8 686 70818.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

„Renault Megane“ (2003  •m., dyzelinas, lengvojo lydinio 
ratlankiai) dalimis.  
Tel. 8 673 56438.

„Opel Frontera“ (TA nega- •liojanti, 1993 m., 2,3 l, dyzeli-
nas), kaina 550 Eur.  
Tel. 8 619 68322.

„Ford Fiesta“ (2005 m.,  •1,4 l, dyzelinas, iš Vokietijos), 
kaina sutartinė.  
Tel. 8 623 23430.

Lengvojo lydinio ratlankius  •(tinka „Opel“, R15, 4 skylės), 
kaina 15 Eur/vnt.  
Tel. 8 682 64169.

GYVULIAI

Romanovų veislės 3 mėn.  •ėriukus.  
Tel. 8 673 43782.

Paršelius.   •Tel. 8 622 41827.

Ėringas avis.   •Tel. 8 642 07624. 

AUGALAI

G. Vasiukonio gėlininkystės  •ūkis jau prekiauja našlaitėmis.  
Tel. 8 626 02129,  
Staidarų g. 8, Staidarų k., 
Lazdijų r.

Prekiaujame gėlių ir dar- •žovių daigais. Siauroji g. 8, 
Lazdijai.  
Tel. 8 630 61842. 

Žieminius ir vasarinius  •kviečius.  
Tel. 8 694 16386.

KITI

Televizorių „Orion Color  •2051 Stereo“, kaina 10 Eur.  
Tel. 8 612 41428.

Televizorių „Samsung“  •(kineskopinis, 51 cm įstrižainė, 
plokščias ekranas, pultelis), 
kaina 15 Eur. Scart kabelį, kaina 
1,5 Eur. Priedėlį, kaina 15 Eur.  
Tel. 8 654 87148.

1 k. butą Simne (2 aukštas,  •34,14 kv. m, su daline buitine 
technika, nauji langai, šarvuo-
tosios durys, nauja santechni-
ka) kartu su kolektyviniu sodu 
(6 a).  
Tel. 8 601 93000.

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

Pusę medinio namo ramioje  •vietoje (iki centro 400 m, 15 a 
žemės sklypas).  
Tel.: 8 611 53258,  
8 620 57733.

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

3 k. butą Veisiejuose (3  •aukštas, netoli pušynas, eže-
ras). Kaina 14 600 Eur.  
Tel. 8 686 65095. 

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

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

Žemės sklypą Nemajūnų  •k. (80 a, žemės ūkio paskirtis, 
tvenkinys, nedidelis statinys), 
kaina 6 000 Eur.  
Tel. 8 686 70841. 

Žemės sklypą prie ežero  •(nedidelis, rekreacinės paskir-
ties, iki vandens apie 50 m, iš 
vienos pusės riboja keliukas, 
iš dviejų pusių juosia natūra-
lus griovys, einantis iki ežero, 
idealus variantas sklype turėti 
tvenkinį, patogus privažiavi-
mas), kaina 12 000 Eur.  
Tel. 8 686 70841.

Brangiai perka.
karves, jaučius, telyčias. 

Tvarko subsidijas.  
Atsiskaito iš karto. 

Moka 6–21 proc. 
Sveria, pasiima. 

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

„Sūduvos galvijai“

Norgaudas Pilvinis atlieka 
geodezinius (kadastrinius) 

matavimus
Tel. 8 680 83000.

ĮMONĖ SUPERKA 
KARVES, BULIUS ir TELYČIAS

AB „Krekenavos agrofirma“
supirkimo kainomis.

Sveria vietoje. Moka 6 ir 21 proc. PVM. 

Pasiima savo transportu. Atsiskaito iš karto.

Tel.: 8 685 86131, 8 698 28063.

BaLdų papiLdymas! 
Virtuvės komplektai, sofos, 
lovos, kampai, spintelės, 
lentynos, komodos, kėdės, 
prieškambario baldai, šal-
dytuvai, šaldikliai, žoliapjo-
vės, trimeriai. Nemokamas 
atvežimas.

Ulonų g. 16, alytus 
(„dainava“)

Tel. 8 683 76442

Miško 
paslaugos..

• Miško pirkimas
• Miško pjovimas su harvesteriu
• Retinimai, sanitariniai kirtimai
• Savaiminių miško žėlinių kirtimas
• Prekyba mediena, rąstais
• Stataus miško su žeme ir be jos pirkimas
• Miško atkūrimas
• Medienos ištraukimas
• Konsultavimas

Alėjos g. 29, Leipalingis.
Tel.: 8 618 42266, 8 686 67560

leipalingio.giria@gmail.com

PARDUODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

Sodybą vienkiemyje  •Krosnos sen. (su 2,5 ha namų 
valdos žemės), kaina sutartinė.  
Tel. 8 608 16834.

1 k. butą Druskininkuose  •(su baldais), kaina 21 500 Eur.  
Tel. 8 626 79757.

Gretimus namų valdos skly- •pus: 0,27 ha ir 0,46 ha Panar-
vės k. Kainos: 2 200 Eur, 3 000 
Eur. Šalia – 1,23 ha ir 1,06 ha 
žemės ūkio paskirties sklypus, 
kaina po 4 200 Eur. Visi skly-
pai tinkami namų statybai. Arti 
Lazdijų miestas bei  
miškas.  
Tel. 8 679 08011.

Žemės sklypą Smarliūnų k.  •(25 a namų valdos sklypas, su 
pastatais, 20 km nuo Drus-
kininkų, 5 km nuo Veisiejų, 

geodeziniai matavimai, 
elektra), kaina 5 990 Eur.  
Tel. 8 624 17600.

Puikų didelį sklypą  •statybai Lazdijuose.  
Tel. 8 686 70841.

Žemės sklypą Jūratės  •g. 10, Alytus (12 a, namų 
valda, puiki vieta, geri 
kaimynai, ~1 km iki PC 
„Senukai“, arti mokyklos 
bei darželiai, sklypo doku-
mentai tvarkingi, neįkeis-
tas, miesto komunikacijos 
(išskyrus dujas), gatvė 
įtraukta į miesto plėtros 
projektą), kaina 1 000 
Eur/a, galima  
derėtis.  
Tel. 8 677 78572. 

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

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

informuojame, kad 2019 m. birželio 11 d. 10 val. bus atliekami 
J. M. priklausančio žemės sklypo, kad. Nr. 5905/0001:21, esančio 
Lauko g. 16, Lazdijų k., Lazdijų r. sav., kadastriniai matavimai. 
Kviečiame gretimo žemės sklypo, kad. Nr. 5905/0001:1, savininko 
J. B. (miręs) turtinių teisių paveldėtojus, taip pat žemės sklypo, 
kad Nr. 5905/0001:3, savininką J. A. dalyvauti ženklinant žemės 
sklypo ribas.

Darbus atliks UAB „Hanis“ matininkė Edita Saladinskienė, 
adr. Seinų g. 3, Lazdijai, tel. 8 610 88554, el. paštas uab.hanis@
gmail.com.

Prekiaujame

konferenciniais 
bloknotais

biuro PoPieriumi 

(a3,a4,a5)
sPalvotu 

PoPieriumi
diPlominiu PoPieriumi

krePiniu PoPieriumi

KNYGYNĖLIS, SeINų G. 12, LazdIjaI 
Tel.: 8 646 71901, (8 318) 53 085, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt
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asmeNiNiai skelbimai Nemokamai !!!

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

PARDUODA
KITI

10 kub. m cisterną.   •Tel. 8 686 70818.

Ketinius radiatorius.   •Tel. 8 614 56206.

Prekiaujame įvairiais gėlių  •sodinukais, skaldele kapams, 
fasuota akmens anglimi ir 
baltarusiškų durpių briketais. 
Atvežame. UAB „Martas“, 
Gėlyno g. 17, Lazdijai.  
Tel.: 8 652 51721,  
(8 318) 51721.

Palečių vežimėlį, suvirinimo  •aparatus. Tel. 8 698 78040.

Pigiai labradorito akmens  •plokštes iš Ukrainos Lazdi-
juose. Tel. (8 318) 52156 (po 
darbo valandų ir savaitgaliais). 

PERKA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

Žemę.   •Tel.: 8 688 80688. 

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

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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

Bet kokią žemės ūkio tech- •niką. Perku traktorių, priekabą, 
sunkvežimį ir jų padargus. Gali 
būti neveikianti, su defektais.  
Tel. 8 680 77728. 

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

Lengvąjį automobilį arba  •mikroautobusą, pagamintą 
nuo 1985 m. Gali būti tech-
niškai netvarkingas, daužtas, 
nevažiuojantis. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 687 89742. 

Brangiausiai – naudotus,  •nevažiuojančius angliškus, po 
eismo įvykio ar visiškai tvarkin-
gus automobilius ir mikroauto-
busus. Pasiima patys. Atsiskai-
to iš karto. Tel. 8 630 64004. 

Perkame automobilius, mo- •tociklus, prikabinamus name-
lius (kemperius). Pasiimame 
patys.  
Tel. 8 690 25066.

Superkame visų markių  •automobilius, mikroautobusus, 
kemperius, motociklus, ketur-
račius, motorolerius. Gali būti 
nevažiuojantys ar ilgai stovėję. 
Sutvarkome dokumentus, 
atsiskaitome iš karto.  
Tel. 8 674 48971.

Superkame „Audi“, „VW“,  •„MB“, „Opel“, „Mazda“, 
„Mitsubishi“, „Toyota“ mar-
kių automobilius. Gali būti 
nevažiuojantys po autoįvykių. 
Pasiimame patys, atsiskaitome 
iš karto.  
Tel. 8 650 68362. 

Superkame visų markių  •automobilius, kemperius. Gali 
būti nevažiuojantys ar po auto-
įvykio bei parvežti iš Anglijos. 
Pasiimame patys, sutvarkome 
reikalingus dokumentus, atsi-
skaitome iš karto.  
Tel. 8 636 60454. 

Automobilių supirkimas,  •visų markių. Gali būti neva-
žiuojantys, be TA, po autoį-
vykio. Atsiskaitome vietoje, 
sutvarkome dokumentus.  
Tel. 8 686 94982. 

GYVULIAI

Brangiai – pienu girdomus  •buliukus ir telyčaites (2–8 
sav., nuo 50 iki 90 kg). moka 
6 ir 21 proc. sveria elektroni-
nėmis svarstyklėmis.  
Tel. 8 646 81037. 

Įmonė tiesiogiai – galvijus  •aukščiausiomis ŽŪKB „Kreke-
navos mėsa“ kainomis. moka 
iš karto.  
Tel. 8 613 79515. 

Perku veršelį arba telyčią  •nuo 6 mėn. iki 3 m. tolimes-
niam auginimui. Taip pat pie-
nines melžiamas karves arba 
visą bandą.  
Tel. 8 625 93679.

KITI

Metalo laužo supirkimas:  •juodojo metalo laužas – 160–
190 Eur/t, skarda – 120–140 
Eur/t. Didesnį kiekį pasiimame 
patys. Ežero g. 39, Lazdijai. 
Svėrimo paslaugos iki 60 t. 
Darbo laikas I–IV 8.00–16.30 
val., V 8.00–16.00 val., VI 
8.00–12.00. Tel. 8 698 30902.

paRdUOda.

Beržines ir juodalksnio 
malkas.

Atvežame.
Užsakymai priimami

8 688 80175.

Nupirkčiau naudotą trakto- •riuką žoliapjovę, mokėčiau iki 
1 000 Eur.  
Tel. 8 676 99171.

Naudotą pianiną.   •Tel. 8 659 60507.

DARBAS
SIŪLO

Siūlome patikimą dar- •bą namų tvarkytojoms (-ams) 
Anglijoje be jokių įdarbinimo 
mokesčių. Amžius neriboja-
mas, kalba nebūtina.  
Tel. 8 672 41083;  
www.superdarbas.com.

UAB „Švykai“ ieško staty- •bos darbuotojų.  
Tel. 8 687 50429,  
www.svykai.lt.

Reikalingas tolimųjų reisų  •vairuotojas (turintis CE kate-
goriją). Pervežimai maršrutu 
Lietuva-Lenkija. Savaitgaliai 
namuose. Tel. 8 685 35335. 

IEŠKO

Vyras ieško darbo. Gali 2  •kartus per mėnesį prižiūrėti 
sodybą Veisiejų sen.  
Tel. 8 623 23430.

NUOMA
SIŪLO

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

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

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

Nuomoju betono maišyklę.   •Tel. 8 614 56206.

IEŠKO

Išsinuomočiau žemės ūkio  •paskirties žemės. Gali būti 
apleista. Apleistą žemę sutvar-
kyčiau. Tel. 8 680 77728. 

Jauna šeima išsinuomotų  •būstą Lazdijuose.  
Tel. 8 673 24549.

Suklupęs žmogus tyliai nuleidžia galvą prieš 
išeinančius Anapilin. Širdyje lieka netekties skausmas 

ir laiko nepaliečiamas prisiminimas. 
Mirus ilgametei Kapčiamiesčio mokyklos mokytojai, etno-

grafinio ansamblio vadovei Birutei sTacevičieNei nuoširdžiai 
užjaučiame artimuosius.

Lina ir artūras margeliai

gamiName pamiNKLUs, aNTKapiUs, 
TvOReLes, KapavieTes deNgiame 

aKmeNs pLOKšTėmis...

Gaminiai iš juodo ir kitų spalvų akmens (Švedija, Karelija). 
Projektuojame ir sumontuojame pagal Jūsų pageidavimus.
vainežerio kaimas, Kapčiamiesčio sen., 
Lazdijų r.
Tel.: 8 685 50911, 8 601 01090.
www.paminkludirbtuves.lt išsinuomočiau būstą.  •pageidautina veisiejų seniū-

nijoje.  
Tel. 8 620 46498.

Brangiai išsinuomočiau  •žemės Krosnos, šeštokų sen.  
Tel. 8 688 80688. 

Turite laisvos žemės nuo- •mai Teizų apylinkėse? padėki-
te jaunam ir naujai besikurian-
čiam ūkiui plėstis.  
Tel. 8 653 90001.

Išsinuomočiau butą Laz- •dijuose. Mokėsiu iki 100 Eur/
mėn. už nuomą.  
Tel. 8 603 30577.

PAŽINTYS
53 m. vyras susipažintų su  •laisva rimta moterimi apie 50 

m.  
Tel. 8 623 23430.

PASLAUGOS
Karštuoju būdu restauruo- •jame vonias. Dengiame impor-

tinėmis medžiagomis. Spalvų 
įvairovė, garantija. Darbo patir-
tis 27 metai.  
Tel.: 8 617 78494,  
8 636 79331.

Taisome šaldytuvus, auto- •matines skalbimo mašinas ir 
kitą buitinę techniką. Kauno g. 
77, Lazdijai.  
Tel. 8 650 87433.

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

UAB „Staigūs sprendimai“  •autoservisas. Važiuoklės 
remontas, virinimo darbai, 
padangų montavimas ir balan-
savimas, žemės ūkio mašinų, 
sunkvežimių padangų mon-
tavimas ir remontas, tepalų 
prekyba, keitimas, įvairios 
žemės ūkio paslaugos, prekyba 
naudota žemės ūkio technika. 
Alytaus g., Krosna.  
Tel.: 8 620 68034, 8 614 15051.

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

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

Glaistome, dažome bei at- •liekame kitus vidaus apdailos 
darbus.  
Tel. 8 622 60230.

Greitai ir kokybiškai  •išpjauname medžius tiek 
gyvenamosiose, tiek sunkiai 
prieinamose teritorijose ir 
kapinėse.  
Tel. 8 627 49416. 

Vidaus ir lauko plytelių  •klijavimas.  
Tel. 8 636 70993. 

Nebrangiai ir kokybiškai  •dažau namus, fasadus, tvoras. 
Kokybė garantuota.  
Tel. 8 609 15652.

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

W. Thackeray

Kviečiame užsukti į KNYGYNĖLĮ 
(Seinų g. 12, Lazdijai) ir išsirinkti patinkančią 

knygą iš gausybės įvairaus žanro knygų!
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• Stacionarių ir nešiojamųjų kompiuterių 
remontas

• Kompiuterių programinės įrangos 
tvarkymas

• Navigacijų naujinimas

• Kompiuterinių tinklų projektavimas ir 
tvarkymas

• Vaizdo stebėjimo sistemų diegimas

• Įmonių ir organizacijų kompiuterinės 
technikos priežiūra

• Kompiuterių ir projektorių nuoma

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

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

Direktorius
Darius Brindza.
Reklamos vadybininkė
Agnė Sukackienė
Tel. 8 670 38882.
Redakcija neatsako už reklamos turinį. Redakcijos 
nuomonė nebūtinai sutampa su autoriaus nuomone.

Mėsinių galvijų augintojų 
kooperatyvas

„5000 AUBRAKŲ LAZDIJAMS“

Superka bulius, telyčias, karves 

eksportui į Lenkiją.

Tel. 8 699 03929.

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

Tel. 8 634 23551. 

PreKiAuJAMe GrAniTo sKAldele, KAinA 25 KG nuo 3 eur.

www.dzukijosgranitas.lt

Mechanizatorių g. 7, Luksnėnų k., Alytaus r. , tel.: (8 315) 59221, 8 699 96468
Kepyklos g. 15D, Alytus, tel. 8 699 29258
Šiltnamių g. 2, Druskininkai, tel.: (8 313) 56029, 8 656 25005
Aikštelė prie Užupių kapinių, tel. 8 601 22238

Gaminame paminklus, tvoreles, antkapius.
Atvežame, sumontuojame.

A. KAšAlyno PĮ teiKiA

gyvulių 
sėKlinimo 

PAslAugAs...

tel.: 8 698 50235, 
(8 318) 45988.

SUPErka visų modelių 
aUTOMOBiLiUS, MikrOaUTOBUSUS, 
SUnkVEŽiMiUS, tinkamus eksploatuoti ir 
su defektais, jų kėbulus. Išrašome sunaikinimo 

(utilizacijos) dokumentus.

 Tel.: 8 684 26629, 
         8 640 23333.

PERKA žemę. 
Tel. 8 688 80688.

Tel. 8 684 95050.  

Veršelių 
supirkimas. 

VERŠELIŲ 
SUPIRKIMAS.

Tel. 8 684 95050.

GALVIJŲ 
SUPIRKIMAS.
Tel.: 8 682 49384, 

8 686 98223.

PERKAME
MIŠKĄ

Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.

Tel. 8 625 93 679

BRANGIAI PERKAME ĮVAIRIUS
ARKLIUS, JAUČIUS, 
TELYČIAS, KARVES.

VANTOS.

Įvairioms pirtims. 
Įvairiems vanojimams. 

Didesnį kiekį galiu atvežti. 
Kviečiu susipažinti su 

lietuviškos pirties 
tradicijomis ir ritualais.

Tel. 8 633 59539. 

peRKa mišKą 
sU Žeme iR išKiRsTi .
darome miškotvarkos 

projektus 
Teikiame miškovežio  

paslaugas..
UaB „vyTKeRTa“, 

varpilės g. 4, 
senoji varėna

Tel.: 8 610 31732, 8 623 16745, 
el. p. vytkerta@gmail.com

perka pienu girdomus 
veršelius. 

Moka 6 ir 21 proc. 

UAB „Galvijų eksportas“

Tel. 8 612 34503. 

• Topografiniai ir 
geodeziniai matavimai, 

• žemės sklypų 
formavimo ir 

pertvarkymo projektai, 
• detaliųjų planų rengimas

Naujoji g. 56, alytus
tel. : 8 678 41222, 

8 655 26922
el. p. : geodezinis@gmail. com, 

 info@ntkarolis. lt, 
www. ntkarolis. lt

Naujose patalpose

Perkame mišką su 
žeme ir išsikirsti.
 aTLiEkaME:
– miško valymo, 

retinimo, sanitarinius 
kirtimus.

– medienos ištraukimo  
darbus.

– miško sodinimo ir  
priežiūros darbus.

 
Tel. 8 688 80175

Vytauto g. 16, Seirijai, 
Lazdijų r.

El. p. uabloginta@gmail.com

Kviečiame registruotis į 
vairavimo kursus

Kalvarijoje organizuojami
mokymai: 

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

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

Dėmesio!

UaB „rividė“
parduoda ir pristato:

• Plautas aukščiausios rū-
šies akmens anglis (palaidos 
arba fasuota po 25 kg).

• Granulines akmens anglis 
(po 1 t, po 25 kg).

• Medžio briketus.
• Durpių briketus didmai-

šiuose po 500 kg.
• Medžio granules (serti-

fikuotos).

Tel. 8 652 71212.

ilgastrėliu ekskavatoriu-
mi pigiai, greitai ir kokybiškai 

kasame, valome ir giliname 
tvenkinius. Formuojame šlaitą, 

išlyginame žemes. Patariame dėl 
kasimo darbų.

Tel. 8 652 50282.

PERKAME
MIŠKĄ

Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.

Tel. 8 625 93 679

BRANGIAI PERKAME ĮVAIRIUS
ARKLIUS, JAUČIUS, 
TELYČIAS, KARVES.

Perkame 
MiŠkĄ.

su žeme 
ir iškirsti. 

Tel. 8 682 61641
www.SuperkaMišką.lt

peRKame mišKą 
didžiausiomis kainomis  

Lietuvoje. 
Mokame avansus. 

Atsiskaitome iškarto. 

TeL. 8 605 44445

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

Tel. 8 650 54363.

Parduotuvėje „autodalys“, seinų g. 15, lazdijai

dviraČiai, PasPirtuKai, 
el. PasPirtuKai

Parduotuvėje „autodalys“, seinų g. 15, lazdijai

dviraČiai, PasPirtuKai, 
el. PasPirtuKai


