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Ar mūsų rajono vaikų maitinimą patikėsime svetimiems? 

„Švediško stalo“ maitinimo principas ateinančiais mokslo metais gali įsitvirtinti ir Lazdijų mokyklose.
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SavaitėS komentaraS  
Mokinių kančios tvankioje mokykloje valstiečiams nė motais

algimantas Mikelionis
Sveikatos apsaugos ministro 
A. Verygos iniciatyva uždraustas 
vaikiškas šampanas. Matot, gar-
biojo pono nuomone, vaikystėje 
mažyliai gėrę iš jo skystį, suaugę 
būtinai griebsis tikro šampano 
ir kitų tauriųjų ar nelabai gėri-
mų. Kaip primityviai valstiečiai 
mąsto apie žmogų! Jeigu jau taip, 
tuomet reikėtų uždrausti visus gė-
rimus, išpilstytus į butelius, nes 
net ir mineralinio vandens bute-
liukas šiek tiek primena šnapso 
butelį. Geriau tuomet pardavinėti 
limonadą ir kitus nealkoholinius 
gėrimus kibirėliais, kanistrėliais 
ar dar kokiais dubenėliais. 

Įdomu, kokios arktinės pū-
gos siautė asmenų, atsakingų 
už mokinių švietimą moky-
klose, galvose, kai  mokinius 
buvo nutarta mokyti mokyklo-
se beveik iki birželio pabaigos. 
Net arkliui buvo aišku, kad tai 
iš karto užprogramuoja dideles 
problemas. Gyvename tokiomis 
gamtinėmis sąlygomis, kad bir-
želis yra pirmas vasaros mėnuo 
ir jo metu paprastai būna karšta 
ar net labai karšta. Šiemet karštis 
pasitaikė rekordinis. Mokiniai 
ir mokytojai buvo pasmerk-

ti neišpasakytoms kančioms: 
juos pylė prakaitas, jie alpo, 
iš nosies pasipildavo kraujas. 
Sakykit, gerbiamieji ir nelabai, 
už kokias kančias ir nuodėmes 
mokyklos virto pirtimis, kuriose 
buvo kankinami mokiniai ir mo-
kytojai?! Ar ne geriau daugiau 
mokytis kitais metų laikais, o 
birželį leisti mokiniams ir mo-
kytojams pailsėti ar laiką leisti 
savo nuožiūra? Dalis mokinių 
vasarą nori padirbėti ir užsidirbti 
nors kiek asmeninių lėšų. Palan-
goje kai kurie mokiniai birželį 
nieko nepaisydami neina į pa-
mokas, nes jau dirba kavinėse 
ir kitose įstaigose.

Viena patarlė byloja, kad so-
tus alkano neužjaučia. Įvairaus 
rango klerkai ir aukšti valdinin-
kai sėdi kabinetuose su įrengtais 
kondicionieriais, ir nuo karščio 
leipstantys vaikai jų nė velnio ne-
jaudina. Vyresni asmenys galėtų 
prisiminti, kad birželį į mokyklą 
eiti nereikėdavo ir tikrai dėl to 
toji karta neišaugo kvailesnė ar 
prastesnė. Kas norėjo, tas mo-
kėsi, ir mokslai nenukentėdavo 
dėl to, kad vasarą nereikėdavo 
prakaituoti mokykloje. Užtenka 
vien prisiminti mokslus pavasarį. 
Jau tuomet mokslai nelabai te-
rūpėdavo: dažniausiai per vieną 
ausį įeidavo, o per kitą išeidavo. 
Mokymosi procesas net pavasarį 
būdavo nelabai efektyvus. Tad 
ką bekalbėti apie tokį birželio 
mėnesį kaip šis, kai temperatū-
ros stulpelis šokteldavo gerokai 
virš trisdešimties laipsnių Cel-
sijaus!

Adomo Žilinsko piešinys.

Iš pradžių buvęs negailestin-
gas ir neperkalbamas Švieti-
mo, mokslo ir sporto ministras 
A. Monkevičius vėliau atlyžo 
ir teigė, kad pamokos gali būti 
trumpinamos ar net atšaukiamos. 
Pagarba tiems mokyklų vado-
vams, kurie lanksčiai pažiūrėjo 
į susidariusią situaciją ir savo 

mokinių ir mokytojų nekankino 
bet kokia kaina. Apskritai moky-
kloms turi būti suteikiama kuo 
daugiau savarankiškumo elgtis 
savo nuožiūra susiklosčius to-
kioms ar panašioms situacijoms. 
Bet... kiek atsitraukęs ministras 
A. Monkevičius vėl tapo neper-
kalbamas ir teigė, kad mokslo 

metų ateityje nežadama trum-
pinti. O tai jau labai blogai, nes 
eilinį kartą galima įsitikinti, kad 
mokiniai ir mokytojai funkcio-
nieriams tebėra ne gyvi žmonės, 
o statistiniai vienetai ir svarbiau-
sia ne reali jų gerovė, o eiliniai 
planai, ataskaitos ir kitas sausas 
popierizmas.•

Alytaus rajonas rodo pavyzdį: masinių švenčių metu ribos arba 
draus prekiauti alkoholiu
Valstybės dienos šventės 
Dauguose metu uždrausta 
prekiauti stipriaisiais alko-
holiniais gėrimais, per Žo-
linės atlaidus Pivašiūnuo-
se – bet kokiu alkoholiu, 
antradienį skelbia Alytaus 
rajono savivaldybė. 

„Esame priėmę tokį sprendimą. Tą 
darome jau daug metų, o priežastis 
– nes kitaip ir apsvaigusių būna, 
stiklinė tara daužoma, ir nesaugu 
kartais, ir incidentų yra buvę. Iš 
karčios patirties“, – BNS sakė me-
ras Algirdas Vrubliauskas. 

Mindaugo karūnavimo dienos 
proga kasmet Dauguose vyksian-
čioje šventėje parduoti stiprųjį al-
koholį bus draudžiama nuo liepos 
5-osios 18 val. iki liepos 6-osios 
antros valandos nakties. 

Dauguose parduotuvę turi ir 
vienas didžiausių prekybos tin-
klų „Maxima LT“. Pasak tinklo 
Komunikacijos departamento di-
rektorės Ernestos Dapkienės, šis 
draudimas problemų nesukuria. 

„Tai yra ne pirmas kartas ir 
mes prisitaikome. Tai yra kvieti-
mas socialiai atsakingai elgtis, ir 

mes prisitaikome“, – BNS teigė 
E. Dapkienė. 

Dauguose taip pat yra preky-
bos įmonių aljansui „Aibė“ pri-
klausanti parduotuvė, tačiau su 
ją valdančios bendrovės „Stagi-
nis“ vadovu Kęstučiu Jurgelioniu 
BNS susisiekti nepavyko. 

Per Žolinės atlaidus Pivašiū-
nuose nebus galima įsigyti jokių 
alkoholinių gėrimų rugpjūčio 15-
ąją nuo 10 val. iki 18 valandos. 

Pivašiūnuose esančią prekybos 
įmonių aljansui „Aibė“ priklau-
sančią parduotuvę valdantis Ri-
čardas Zajankauskas taip pat teigė 
prisitaikantis prie draudimo. 

„Savivaldybė žino, ką daro. 
Problemų mums nesukelia, pri-
sitaikome“, – BNS sakė versli-
ninkas. 

Anot Alytaus rajono savivaldy-
bės, per Mindaugo karūnavimo 
šventę Dauguose bus galima pre-
kiauti tik natūralios fermentacijos 
alkoholiniais gėrimais – alumi, 
alaus mišiniais su nealkoholiniais 
gėrimais, kurių tūrinė etilo alko-
holio koncentracija neviršija 7,5 
procento.•
BNS Žolinės atlaidai Pivašiūnuose. (© DELFI / Tomas Vinickas)
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Ar mūsų rajono vaikų maitinimą patikėsime svetimiems? 
linas greičius
Baigiantis mokslo metams, 
ugdymo įstaigų vadovai 
ir švietimo procesų stra-
tegai pradeda planuoti 
ateinančius mokslo metus. 
Viena iš svarbių užduo-
čių – moksleivių maitini-
mo organizavimas. Kam 
patikėsime vaikų maitini-
mą? Ar leisime užsidirbti 
vietos verslininkams, ar 
atiduosime kortas į mono-
polistų rankas? Ar rajono 
valdžia sugebės nukreipti 
mokesčius į rajono biudže-
tą, ar leis jiems iškeliauti 
į Kretingą ar Mažeikius?  
Šie ir kiti klausimai kasmet 
vasarą kyla ugdymo įstaigų 
vadovams, aršiai tarpusa-
vyje konkuruojančioms 
maitinimo įstaigoms.

viSką SpręS konkurSai
Lazdijų rajono savivaldybės Švie-
timo, kultūros ir sporto skyriaus 
vyriausioji specialistė Asta Za-
blackienė „Dzūkų žinioms“ teigė, 
jog ikimokyklinio ugdymo įstai-
gose vaikams maistą gamina įstai-
gų virėjos, o rajono mokyklose ir 
gimnazijose – įmonės, teikiančios 
maitinimo paslaugas. 

„Šiais mokslo metais mūsų 
moksleivius maitino trys įmonės – 
viena vietinė, registruota Lazdijų 
rajone, ir dvi nacionalinio masto 
įmonės, dirbančios visoje Lietu-
voje“, – sakė A. Zablackienė. 

Ji teigė, jog dėl maisto kokybės 
nebuvo sulaukta didesnių prie-
kaištų, kai kuriose mokyklose 
buvo bandomas „švediško stalo“ 
modelis, kai įsipilti sriubą ir įsidė-
ti salotų galėjo patys moksleiviai 
pagal savo norus. 

Savivaldybės atstovė pastebėjo, 
jog dabar bus skelbiami nauji vie-
šųjų pirkimų konkursai maitinimo 
paslaugoms, laimės ta įmonė, kuri 
pasiūlys geriausią kainą ir „šve-
diško stalo“ maitinimo modelį. 

„Žinoma, „švediškas stalas“ 

reikalauja iš paslaugos tiekėjo 
papildomų investicijų, todėl kon-
kurso rezultatus sunku progno-
zuoti“, – sakė A. Zablackienė.  

norėtų ūkininkų 
proDukcijoS
Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus 
gimnazijos direktorė Zita Ščerbet-
kienė „Dzūkų žinioms“ teigė, jog 
moksleiviai ir pedagogai buvo pa-
tenkinti maitinimo paslaugomis, 
kurias, redakcijos duomenimis, 
teikė gimnazijos kaimynystėje 
registruota bendrovė. 

Direktorė pripažino, jog mo-
kyklos negali laisvai pasirinkti 
maitinimo paslaugos tiekėjo, bet 
turi pirkti šias paslaugas per vie-
šuosius pirkimus. 

„Vasarą mes atliksime viešųjų 
pirkimų procedūrą ir turėsime 
mūsų maitintoją“, – sakė direk-
torė. 

Ji pripažino labai palaikanti 
„švediško stalo“ maitinimo būdą 
ir tikisi, jog konkurso laimėtojas 
šią paslaugą išplėtos. 

„„Švediškas stalas“ visiems la-
bai patinka, juolab, jog jis padeda 
taupyti maistą, vis mažiau jo ke-
liauja į atliekas. Labai norėčiau, 

kad moksleivių maisto racione 
atsirastų kuo daugiau mūsų rajo-
no ūkininkų išaugintų daržovių, 
o gal net ir pieno produktų“, – 
dėsto savo požiūrį gimnazijos 
direktorė. 

Įžvelgia nelygiavertę 
konkurenciją
Uždarajai akcinei bendrovei 
„Pandora“ vadovaujantis direk-
torius Audrius Šmulkštys teigė, 
jog iki šiol jo vadovaujama įmo-
nė teikė maitinimo paslaugas ne-
mažam skaičiui Lazdijų rajono 
mokyklų, tačiau dėl  ateinančių 
mokslo metų jis nusiteikęs pe-
simistiškai. 

„Anksčiau, kai moksleivių mai-
tinimo paslaugos buvo perkamos 
apklausos būdu, mes galėjome 
konkuruoti su didžiaisiais pas-
laugų tiekėjais, o dabar, kai vyks 
viešųjų pirkimų konkursai, mums 
sunku bus su jais varžytis, nes 
konkursų sąlygas jiems įvykdyti 
bus daug lengviau nei mums“, – 
sakė „Pandoros“ vadovas. 

Jis pripažino, jog, pagal naujus 
reikalavimus, paslaugos tiekėjui 
teks nemažai investuoti į įran-
gą – įsigyti šilumą palaikančius 

įrenginius – marmitus, kurie 
naudojami „švediško stalo“ tipo 
maitinimui.

„Monopolistų galimybės visai 
kitos – jie gali investuoti įspū-
dingas sumas, o mūsų galimybės 
labai ribotos. Manau, jog kon-
kurse mes susidursime su nely-
giaverte konkurencija“, – sakė 
A. Šmulkštys. 

Jis kalbėjo, jog rajono valdžia 
turėtų būti suinteresuota tuo, kad 
vietiniai verslininkai turėtų ade-
kvačias sąlygas dirbti ir užsidirbti 
savo rajone, o ne lengva ranka 
atiduoti paslaugas svetimiems 
verslininkams. 

„Jei mes galėtume normaliai 
dirbti savo rajone, tai mūsų mo-
kesčiai papildytų rajono biudže-
tą, o mes galėtume išgyventi. Jei 
paslaugų tiekimą perims didžio-
sios maitinimo įmonės, rajonas 
praras nemažai pinigų“, – sakė 
A. Šmulkštys. 

maitintojamS priekaištų 
neturi
Lazdijų valstybinės maisto ir ve-
terinarijos tarnybos viršininkas, 
valstybinis veterinarijos inspekto-
rius Auridas Marcinkus teigė, jog 

jo vadovaujama tarnyba yra atsa-
kinga už moksleiviams teikiamų 
maitinimo paslaugų kokybę. 

„Šiais mokslo metais Lazdi-
jų rajono moksleivius maitino 
trys bendrovės – Lazdijų rajo-
ne registruota UAB „Pandora“ 
ir visoje šalyje šias paslaugas 
teikianti VšĮ „Bruneros“ (buvęs 
„Kretingos maistas“, liūdnai pa-
garsėjęs per Dainų šventę – aut. 
past.), registruota Kretingoje, ir 
UAB „Grūstė“, registruota Ma-
žeikiuose.  Mes nuolat tikriname 
jų gaminamo maisto kokybę, hi-
gienos normų laikymąsi. Reikia 
pastebėti, jog praėjusiais mokslo 
metais didesnių priekaištų šioms 
bendrovėms neturėjome“, – sakė 
A. Marcinkus. 

Paklaustas, ar jo vadovaujama 
tarnyba turi kokios nors įtakos 
parenkant maitinimo paslaugos 
tiekėją, A. Marcinkus atsakė, jog 
atrankos procese tarnyba neda-
lyvauja. 

„Mes nesikišame į konkursus. 
Į mus kreipiasi konkursus laimė-
jusios bendrovės, kurios privalo 
iš mūsų gauti visus jų veiklai bū-
tinus leidimus“, – sakė A. Mar-
cinkus.•

Punsko krašte pagerbti už Lietuvos laisvę žuvę partizanai 
Praėjusį sekmadienį  iškilmin-
gai buvo pagerbti Punsko ir 
Seinų krašte veikę ir iš čia kilę 
Lietuvos partizanai.  

Iškilmės prasidėjo šv. Mišiomis 
Punsko bažnyčioje, kurias atnaša-
vo kunigai Česlovas Baganas ir 
Marius Talutis. Pamaldoms bai-
giantis buvo sugiedotas Lietuvos 
himnas ir „Viešpaties angelas“. 
Tarp kviestinių renginio svečių 
buvo ir Lazdijų rajono savivaldy-
bės tarybos narys, buvęs meras Ar-
tūras Margelis su žmona Lina. 

Po Mišių šventės dalyviai nu-
skubėjo į Giluišių kaimą, kur 
buvusioje Dzidolikų sodyboje 
vyko Lietuvos partizanų pager-
bimo iškilmės.

Trečioji šventės dalis vyko Jo-
tvingių ir prūsų gyvenvietėje Ožki-
niuose. Čia buvo atidarytas naujai 
pastatytas partizanų bunkeris, sa-
kytos oficialios kalbos, vyko kon-
certas, vaišės. Šventę organizavo 
Punsko valsčiaus viršaitis.• Minėjimo dalyviai sugiedojo Lietuvos Respublikos himną.

Zita Ščerbetkienė. Auridas Marcinkus.
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Norintieji paramos miškams atkurti turėtų suskubti
Iki birželio 28 d. dar gali-
ma teikti paraiškas pagal 
Lietuvos kaimo plėtros 
2014–2020 m. programos 
(KPP) priemonės „In-
vesticijos į miško plotų 
plėtrą ir miškų gyvybin-
gumo gerinimą“ veiklos 
sritį „Miškams padarytos 
žalos prevencija ir atly-
ginimas“. Parama pasi-
naudojęs miškininkas 
Vladas Jazepčikas sako, 
kad be papildomo finan-
savimo jo miškas nebūtų 
sužaliavęs. 

paSoDino Daugiau nei 5000 
meDelių
Prieš dvejus metus audra nu-
niokojo Varėnos r. esantį V. Ja-
zepčiko mišką. Vyras atviras: 
jeigu nebūtų gavęs paramos, 
jauni medeliai jo miške neoštų. 
„Reikėjo atsodinti hektarą miš-
ko. Iš viso pasodinau 4500 pušų 
ir 840 beržų“, – sako miškinin-
kas. Medeliams sodinti jis gavo 
beveik 2000 Eur paramos. 

Pasiteiravus, ar buvo sunku ją 
gauti, V. Jazepčikas purto gal-
vą – ruošti dokumentus padėjo 
sūnus. 

Tiesa, dabar miškininkas gy-
vena laukimu – netrukus jaunų 
medelių atvyks įvertinti aplin-
kosaugos specialistai ir spręs, ar 
projektas buvo įgyvendintas tin-

V. Jazepčikas atviras: jeigu nebūtų gavęs paramos, jauni medeliai jo miške 
neoštų. (Nuotrauka www.pixabay.com)

kamai. „Pušys labai gražios, bet 
kai kurie beržai neprigijo – juos 
privalėsiu atsodinti. Viskas dėl 
klimato – pavasarį, kai sodinau, 
Varėnoje buvo labai sausa. Dar 
gerai, kad sodinau balandį, kaip 
suspėjo kiti miškininkai, nežinau, 
galbūt laukia rudens“, – svarsto 
V. Jazepčikas. 

BrangiauSi – ąžuolai ir 
Bukai
Paramą galima gauti ne tik žalos 
prevencijai bei atlyginimui, bet 
ir miškų priešgaisrinės apsaugos 
infrastruktūrai kurti, miškų gaisrų 

stebėsenai ir pranešimo apie juos 
įrangos diegimui gerinti. Pasi-
naudoti parama kviečiami tiek 
privačių, tiek valstybinių miškų 
valdytojai.

Pagal priemonės veiklos sritį 
didžiausia paramos suma vienam 
paramos gavėjui negali viršyti 
200 tūkst. Eur, o visu 2014–2020 
m. laikotarpiu – 400 tūkst. Eur.

Kai pareiškėjo vykdoma veikla 
yra miškų priešgaisrinės apsaugos 
infrastruktūros kūrimas arba miš-
kų gaisrų stebėsenos ir pranešimo 
apie juos įrangos diegimas ir geri-
nimas, finansuojama iki 70 proc. 

visų finansuoti tinkamų lėšų. 
Kai vykdoma veikla yra sti-

chinės nelaimės pažeisto miško 
atkūrimas, parama skiriama mo-
kant vienkartinę miško atkūrimo 
išmoką. Ši išmoka apskaičiuoja-
ma kiekvienam miško želdinimo 
ir žėlimo projektui atskirai, pri-
klausomai nuo atkuriamų želdi-
nių rūšinės sudėties. Pavyzdžiui, 
miško atkūrimo išmoka (Eur/ha) 
už paprastąsias pušis siekia 2070 
Eur; už paprastąsias egles – 1848 
Eur; už karpotuosius ir plau-
kuotuosius beržus – 1703 Eur; 
už juodalksnius – 1706 Eur; už 
europinius maumedžius – 3088 
Eur; už paprastuosius klevus, 
paprastuosius uosius, kalnines 
guobas, paprastuosius skirpstus 
ir paprastąsias vinkšnas – 3723 
Eur; už mažalapes liepas – 3792 
Eur; už bekočius ir paprastuosius 
ąžuolus ir paprastuosius bukus – 
4206 Eur.

šĮmet – nauDingi finanSiniai 
pakeitimai
Minėti įkainiai – didesni negu 
praėjusiais metais. Siekiant ska-
tinti priemonės veiklos srities po-

puliarumą, buvo atnaujintos jos 
įgyvendinimo taisyklės. Jose – 
finansiškai naudingi pakeitimai: 
padidintos miško atkūrimo iš-
mokos, patvirtinti nauji medžių 
rūšių įkainiai, vykdant stichinės 
nelaimės pažeisto miško atkū-
rimo veiklą. 

Skaičiuojama, kad paramos 
gavėjai, vykdantys stichinės ne-
laimės pažeisto miško atkūrimo 
veiklą, nuo šiol gaus apie 21 
proc. didesnę miško atkūrimo 
išmoką. Žinoma, konkretus iš-
mokos dydis priklausys nuo to, 
kokiomis želdinių rūšimis bus 
pasirenkama atkurti nuniokotą 
mišką.

Norint gauti paramą, reikia 
surinkti ne mažiau kaip 30 at-
rankos balų, taip pat pateikti tris 
skirtingų tiekėjų komercinius 
pasiūlymus, jei iki paramos pa-
raiškos pateikimo nebuvo at-
likti prekių, paslaugų ir darbų 
pirkimai. 

Parama finansuojama iš Eu-
ropos žemės ūkio fondo kaimo 
plėtrai ir Lietuvos Respublikos 
valstybės biudžeto.

Užs. Nr.  27

Vilkai kelia siaubą Lazdijuose — avis išpjovė po daugiabučio langais
Lazdijų rajone – siaubą 
keliantis incidentas. Vilkai 
įsisuko į avių bandą ir 
papuotavo kaip reikiant. 
Kad šalyje siautėja vilkai, 
lyg ir nieko naujo. Tačiau 
žmones baugina vis įžū-
lėjantis plėšrūnų elgesys. 
Štai Lazdijų rajone vilkai 
avis išpjovė pačiame gy-
venvietės centre po daugia-
bučių langais. Net prie avių 
aptvaro laikomi dresuoti 
pasieniečių šunys nesu-
stabdė pilkių. Aplinkos 
ministras ūkininkams žada 
pokyčius. 

Lazdijų rajono Avižienių kaimo 
gyventojas Jonas sako negalintis 
patikėti savo akimis – vilkai įsisu-
ko į jo sūnaus avių bandą. Bet ne 
dėl to žmonės labiausiai kraupsta 
– vilkai atėjo į gyvenvietės centrą. 
Šalia aptvaro, kur vyko skerdynės, 
gyvena žmonės. 

Vilkai papjovė tris avis ir dar 
tris apdraskė. Atvyko komisija. Ji 
sudaryta Lazdijų rajono savivaldy-
bės, kad įvertintų vilkų padarytą 
žalą ir suskaičiuotų kompensaciją. 
Specialistai, apžiūrėję skerdynių 
vietą, jau neabejoja – avių aptvare 
tikrai vilkai siautėjo. Jų greičiau-
siai buvo trys ar net keturi. 

Ir ilgą amžių nugyvenę žmo-
nės sako, kad tokių baisių dalykų 
anksčiau nebūdavo. Vilkai visada 
tykojo naminių gyvūnų. Tačiau se-
niau jie esą būdavo atsargūs ir arti 

žmonių neidavo. Dabar gi siautėja 
gyvenviečių centruose ir žmonių 
kiemuose. Štai prie aptvaro, kur 
išpjautos avys, yra laikomi trys 
tarnybiniai kinologų vilkšuniai. 
Bet vilkams tai nė motais. 

„Pasitaikydavo ir anksčiau, 
bet suploji rankomis, tai jis eina 
šniūrais. O dabar jie vaikščioja po 
kiemus. Šunį su lenciūgu paima ir 
nusineša“, – pasakoja Avižienių 
gyventojas Jonas. 

Medžiotojai įsitikinę, kad vilkų 
Lietuvos miškuose jau yra gerokai 
per daug. Per praeitą medžioklės 
sezoną leista nušauti 110 plėš-
rūnų. Sakoma, kad limitą reikia 
didinti. 

„Yra praktiškai nevaldoma. Jei 
nepajėgia peršokti per tvorą, tada 
pasikasa po apačia ir elektrinis 
piemuo nebaisu, šunys nebaisu. 
Vienintelis būdas uždaryti gyvu-
lius tvarte“, – teigia medžioklės 
žinovas Anatolijus Palionis. 

Šiemet vilkai aktyvesni nei per-
nai ir siautėja nevaldomi, pastebi 
specialistai. Štai per mėnesį vien 
Lazdijų rajone užfiksuota jau 11 
plėšrūnų išpuolių. Sudraskyta trys 
dešimtys naminių gyvulių. Per sa-
vaitę – 20 avių. Lazdijų rajono 
savivaldybės žemės ūkio speci-
alistas pasakoja, kad pranešimų 
apie kraupias vilkų puotas gauna 
kone kasdien. 

„Lazdijų priemiestyje buvo 
papjautas veršiukas ir avis. Na, 
tai jaučiu, kad ateis, ko gero… 
Vaikščios gatvėmis. Nes jie nebijo 

nieko“, – teigia Lazdijų rajono 
savivaldybės atstovas Kęstutis 
Sujeta. 

Ir tai tik pradžia, sako speci-
alistai. Plėšrūnų siautėjimas esą 
tik prasidėjo. Vilkės neseniai at-
sivedė vilkiukų. Jie dar maži ir į 
medžioklę neina. Laukia urve, kol 
tėvai parneš ėsti. Tačiau netrukus 
prasidės mokymai – vilkės į me-
džioklę vesis ir jauniklius, kad šie 
išmoktų patys prasimanyti maisto. 
Tuomet gyvulių bus išpjauta dar 
daugiau. 

„Įžūliau negali būti, jopšikmat. 
Visur va gyvena. Lemputės dega, 

stulpuose sudėtos. Dzin. Ir viskas. 
Ką jiems padarysi“, – pasakoja 
Avižienių gyventojas Jonas. 

Aplinkos ministras kenčian-
tiems nuo vilkų išpuolių žada 
pokyčius. Jau dabar yra atlieka-
mi tyrimai, ar iš tiesų Lietuvoje 
siautėja tikri vilkai, ar vadinamieji 
vilkšuniai. Tokių įtarimų kyla dėl 
to, kad plėšrūnų elgesys nebūdin-
gas vilkams. 

„Siekiama įvertinti, ar vilkų po-
puliacijoje nėra įsimaišiusių šunų 
genų, ar nėra kryžminimosi, nes 
tai, kas vyksta miestuose dienos 
metu, tikrai nebūdinga vilkui si-

tuacija“, – tvirtina aplinkos minis-
tras Kęstutis Mažeika. 

Ministras sako, kad kitą me-
džioklės sezoną vilkų medžio-
klės limitas greičiausiai bus dar 
didesnis. Be to, bus peržiūrima 
medžioklės tvarka. Dabar vilkų 
sumedžiojimo limitai yra skiriami 
savivaldybėms. Žadama stambinti 
teritorijas ir limitus, skirtus regio-
nams. Su vilkų siautėjimu nutarė 
nebesitaikstyti ir Vokietija, ten jau 
leista išmedžioti visus vilkus tose 
vietose, kur jie įsisuka į žmonių 
kiemus.•
tv3.lt

Avižienių kaimo gyventojas Jonas sako negalintis patikėti savo akimis — vilkai įsisuko į jo sūnaus avių bandą.
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„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!

Galiūnai galingai patuštino Lazdijų kišenę

linas greičius
Kai rajono biudžete pavo-
jinga sausra, žmonės labai  
jautriai reaguoja į kiekvie-
ną valdžios išleistą eurą. O 
jei jų išleidžiama tūkstan-
čiais ir, ko gero, ne pir-
mos būtinybės reikmėms, 
tuomet kyla klausimas, ar 
valdžia teisingai dėlioja 
prioritetus, ar atsakingai 
švaisto žmonių uždirbtus 
pinigus?  

pramogoS kaina – ĮSpūDinga
Valdžios išleidžiamus pinigus 
mėgstantiems ir mokantiems 
skaičiuoti lazdijiečiams sužino-
jus, jog per „Pasienio fiestą“ vy-
kęs Galiūnų turnyras Lazdijams 
kainavo per 10 tūkst. eurų, sukėlė 
lengvą šoką ir ne vieną klausimą. 
Tų klausimų padaugėjo dar ir dėl 
to, jog artėjančiame rajono tary-
bos posėdyje valdžia planuoja 
nurėžti tam tikrą pinigų sumą 
nuo bendruomenės projektų. 

Pateiktame tarybos sprendimo 
projekte rašoma: „<...> peržiūrė-
jus skirtų lėšų panaudojimo pa-
skirtis bei pasirinktus kitus lėšų 
panaudojimo prioritetus, siūloma 
patikslinti / panaikinti anksčiau 
Lazdijų rajono savivaldybės 
sprendimu skirtas lėšas: 2,4 
tūkst. eurų sumažinti Dzūkijos 
kaimo plėtros asociacijai (Dzū-
kijos VVG) skirtą finansavimą, 
neskirti 0,2 tūkst. eurų Lazdijų 
r. Kūno kultūros mokytojų aso-
ciacijai, neskirti 3 tūkst. Eur ir 
0,6 tūkst eurų Mikniškių kaimo 
bendruomenės komitetui ir 0,5 
tūkst. eurų Vidzgailių kaimo ben-
druomenės komitetui“. 

Natūraliai kyla klausimas – ar 

dalis bendruomenės projektams 
skirtų pinigų nebuvo paimta Ga-
liūnų turnyro išlaidoms padengti? 
Ar valdžiai svarbiau vienkartinės 
pramogos nei pagalba bendruo-
menėms? 

vicemeraS giria turnyrą
Kadangi vicemeras Audrius 
Klėjus su Galiūnų federacijos 
atstovu Žydrūnu Savicku apta-
rinėjo būsimo turnyro sąlygas 
ir tai viešai buvo ištrimituota 
savivaldybės tinklapyje, mero 
pavaduotojo paklausėme, kiek 
Lazdijams kainavo Galiūnų tur-
nyras ir kas už jį sumokėjo. Ar 
turnyro išlaidos nebuvo apmokė-
tos iš bendruomenėms numatytų 
pinigų? 

Vicemeras teigė, jog šiam tur-
nyrui savivaldybė skyrė 2900 
eurų. Tie pinigai, anot A. Klė-
jaus, buvo skirti iš reprezenta-
cinių savivaldybės lėšų. 

„Kiek man žinoma, kitą dalį 
pinigų už turnyrą sumokėjo Laz-
dijų kultūros centras, o mes tik 
prisidėjome. Tikrai nebuvo nau-
dojamos bendruomenėms skir-
tos lėšos, mes bendruomenėms 
skirsime numatytus pinigus, tik 
peržiūrėsime jų tikslingumą ir 
sudėliosime prioritetus“, – sakė 
A. Klėjus. 

Paklaustas, ar jam neatrodo, 
jog Galiūnų turnyras Lazdijams 
per daug brangiai kainavo, vice-
meras teigė, jog renginys buvo 
įspūdingas, o jo reklama per įvai-
rius kanalus buvo labai aktyvi 
ir plati, padėjusi gerinti Lazdijų 
įvaizdį Lietuvoje. 

paSiūlė aukšteSnĮ lygĮ
Lazdijų kultūros centro direk-

torius Arūnas Sujeta sakė, jog 
Galiūnų turnyras iš viso  kainavo 
10,4 tūkst. eurų. Per 7 tūkst. eurų 
jam paskyrė Kultūros centras, 
likusią dalį – savivaldybė. 

„Mes šiam turnyrui buvome 
numatę skirti apie 7 tūkst. eurų. 
Per susitikimą su Galiūnų fede-
racijos atstovais mums buvo pa-
sakyta, jog už 7 tūkst. jie galėtų 
surengti vietinio lygio galiūnų 
turnyrą. Jei norime tarptauti-
nio lygio, teks pakloti daugiau 
pinigų. Pasitarėme, jog reikia 
siekti aukštesnio lygio ir, gavę 
savivaldybės pažadą prisidėti 
prie šio renginio, sumušėme su 
galiūnais rankomis“, – pasakojo 
A. Sujeta. 

Jis teigė, jog ši investicija 
buvo naudinga ne tik tuo, jog per 
„Pasienio fiestą“ buvo sureng-
tas tarptautinis turnyras, bet ir 
tuo, kad Galiūnų federacija savo 
plačiais informaciniais kanalais 
reklamuodama Galiūnų turnyrą 
plačiai išreklamavo ir visą „Pa-
sienio fiestos“ šventę. 

Paklaustas, ar Kultūros centras 
jau sumokėjo pinigus galiūnams 
už renginį, A. Sujeta pripažino, 
jog su turnyro rengėjais dar ne-
atsiskaityta. 

„Šiek tiek sutriko mūsų pini-
gų srautai. Savivaldybė vis ne-
perveda pažadėtųjų 2900 eurų, 
o ir mums šiuo metu šiek tiek 
striuka su pinigais, tai dar finan-
sinių įsipareigojimų galiūnams 
neįvykdėme. Bet tikiu, jog šis 
klausimas bus išspręstas“, – sakė 
A. Sujeta.

Kaip sakė legendinis Julijus 
Cezaris, liaudžiai reikia duonos 
ir žaidimų. Bet duonos, ko gero, 
pirmiausia.•

Žydrūnas Savickas ir Vidas Blekaitis.

kalBa, kaD...
Dzūkai

g Vicemeras Audrys neteisė-
tai gavo apie 1500 Eur už Sei-
mo narės padėjėjo pareigas. 
Siūlome sunkiai gyvenantiems 
žmonėms, bendruomenėms 
bei asociacijoms kreiptis pa-
ramos, parems...
g Valdžia durnina Lazdijų 

rajono gyventojus, jog kuriasi 
darbo vietos, nors skelbiama, 
kad darbuotojų ieškoma užsie-
nyje arba aplinkiniuose mies-
tuose. Jei atsiranda darbo vieta, 
tai tik ta, iš kurios išėjo žmogus 
arba buvo priverstas išeiti.
g Ūkio tarnybos vadovo vie-

ta nors ir jau 2 mėnesiai laisva, 

nėra paskelbtas konkursas. Ar 
tai nereikalingas žmogus, ar 
laukiama, kol grįš žuvų galvų 
kapotojas iš Islandijos.
g Kai kurios kaimo parduo-

tuvės svarsto keisti savo įpras-
tinį darbo laiką sekmadienį. Jos 
planuoja dirbti iki 15 val. Ačiū, 
Aurelijau, sako pardavėjos.•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.

Lazdijų merės komandą 
sustiprins teisės magistrė

Lazdijų rajono merė Ausma 
Miškinienė pagaliau baigia for-
muoti savo patarėjų ir padėjėjų 
komandą. Jau šiandien ketinama 
priimti į darbą merės padėjėją. 
Redakcijos duomenimis, ja turėtų 
tapti 39-erių vilnietė, teisininkė,  
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų są-
jungos (LVŽS) narė Eglė Sta-
siškienė. 

„Dzūkų žinioms“ E. Stasiškie-
nė patvirtino, jog su ja buvo kal-
bėta apie šias pareigas, o šiandien 
ji važiuoja į Lazdijus darbo po-
kalbiui. Paklausta, ar ji planuoja 
visą darbo laiką būti Lazdijuose, 

E. Stasiškienė teigė, jog konkre-
čios darbo sąlygos bus aptartos 
su mere. 

„Tikrai noriu padėti jaunai ir 
šauniai merei“, – sakė būsimoji 
padėjėja. 

E. Stasiškienė yra teisininkė, 
turinti magistro kvalifikaciją. Mo-
teris yra įsteigusi mažąją bendriją, 
taip pat labdaros ir paramos fon-
dą, kuris rūpinasi medžių išsau-
gojimu. 

Su LVŽS sąrašu E. Stasiškie-
nė dalyvavo 2016 metų Seimo 
rinkimuose, tačiau į Parlamentą 
nepateko.•

Būsima merės padėjėja Eglė Stasiškienė.
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ketvirtaDienio aiDaS

aidas kelionis
Klasės susitikimas. Magiškai 
skambantys žodžiai, kurie galėtų 
būti net knygos pavadinimas. 
Kiekvieną kartą juos išgirdus 
širdyje kažkas virpteli, truputį 
užima kvapą, o menkas džiuge-
sys susipina su šiek tiek smau-
giančiu grauduliu.

Kuo daugiau metų prabėga po 
mokyklos baigimo, tuo labiau 
atrodo, kad tu joje nė nesimokei, 
o kiekvieną naktį sapnuojami 
padriki ir neaiškūs sapnai atro-
do daug realesni už vienuolika 
metų, praleistų mokykloje. Tik 
sutinkami pasikeitę klasiokai ar 
kiti bendramoksliai primena, kad 
laikas teka žymiai greičiau, nei 
tu ar kas nors kitas norėtų. Tą 
pastebi ir kasdien žvelgdamas į 
veidrodį, iš kurio į tave žvelgia 
storas plikis su žilstelėjusia juo-
da barzdele. Žinoma, mokykloje 
buvusios žavios klasiokės atrodo 
dar žaviau, nes kažkaip metai 
grožį subrandina, o tuo pačiu ir 
tavo jausmus joms, o ypač tai, 
kuri rūpi labiausiai. Jeigu taip 
nutinka, reiškia, viskas su tavi-
mi tvarkoje, nes be poros metų 
penkiasdešimties sulaukusios 
moterys yra žymiai pranašes-
nės už dvidešimtmetes. Vadina-
si, vidurio amžiaus krizė tavęs 
nepalietė arba nutiks tik ateityje, 
o gal ir visai aplenks.

Gerai suvoki, kad nuo visų kla-
siokų atsilikai per šviesmečius ir 
jau niekada jų nebepavysi. Tikrai 
nebeauginsi šimto galvijų, nes pa-

čiam sau užtenka vieno gyvulio, 
kuris esi pats. Niekada neriesi 
tūkstančio ir vienos nakties isto-
rijų apie rūkyklas kiekvienoje pa-
saulio vietoje, kur tik apsilankai, 
niekada nesukaupsi tiek žinių apie 
gimtojo miestelio gyventojus, jų 
giminaičius ir giminaičių gimi-
naičius, draugus ir pažįstamus. 
Niekada netapsi tokios energijos 
atomine elektrine ir nesugeneruo-
si tiek optimizmo.

O prieš klasės susitikimą buvo 
mokyklos, kurią baigei, jubilie-
jus, kuriame teko sutikti ir kitų 
laidų mokinius. Vaikštai po mo-
kyklą ir sveikiniesi tuos, kuriuos 
pažįsti, ir džiaugiesi, kad ir kiti 
pliki, pilvoti ir negražūs. Kai ku-
rie sveikinasi tave, o tu jų nepa-
žįsti, ir tampa kažkaip nepatogu, 
nors sakoma, kad nepatogu tik 
tuomet, kai spaudžia batai.

Sutinki ir mokytojas, kurias 
atpažįsti vien dėl to, kad su jomis 
gyveni tame pačiame bute, name 
ar miestelyje ir retkarčiais pama-
tai parduotuvėje ar laukiančias 
vizito pas gydytojus. Bet reikia 
suprasti, kad ir jos tave atpažįsta 
vien dėl to, kad mato ne kartą per 
penkerius metus ar dar rečiau. 
Svarbiausia, kad neturi joms nie-
ko naujo papasakoti: gyveni ten, 
kur gyvenai, dirbi tai, ką dirbai, 
vis dar vienas, taip, turiu simpa-
tiją, na, nevedu. Džiaugiuosi, kad 
neklausinėja kodėl, nes ir pats 
nežinau. Sutinki ir mokytojus: 
su jais kalbėti žymiai lengviau ir 
paprasčiau, nes jie neklausinėja  
tokių dalykų, į kuriuos pragy-
venus ir pusę amžiaus nežinai 
atsakymų ir vargu ar sužinosi 
ateityje.

Kiekvieną kartą po klasės susi-
tikimo apima dvigubas jausmas: 
džiaugsmas persipina su liūdesiu, 
nes kažko svarbaus nepasakei, 
ir neišdrįsai paklausti, ko norė-
jai, ir  slapčia vis viliesi, kad bus 
dar tų susitikimų ir kažkiek dar 
pagyvensi. Vėl sėdėdamas savo 
kambaryje vienas sveikini savo 
ištikimą draugę vienatvę ir liūdnai 
žvelgdamas į tuščią kompiuterio 
ekraną nežinai, ką parašyti.•

Vaikų vasaros ir poilsio stovykla 
„Per vasarą — nė ašaros“

Net nepajutome, kaip atėjo 
gražuolė, linksmuolė ir 
nepakartojama, laukiama 
ir mėgstama, visų  mylima 
vasara. Kartu su ja pasi-
baigė mokslo metai moky-
klos pradinukams, tačiau 
jie neskubėjo išsiskirstyti 
atostogauti – dalyvavo 
mokyklos organizuojamo-
je vaikų vasaros ir poilsio 
programoje „Per vasarą 
– nė ašaros“, kuri vyko 
karštomis birželio 10–14 
dienomis.

Pačią pirmą dieną susirinkę į 
mokyklą sukūrėme taisykles, 
aptarėme stovyklos programą, 
vyko atidarymas, susipažinimas 
ir visi linksmi išvykome į Ožka-
balių kaimą, Jono Basanavičiaus 
gimtinę. Čia vaikai dalyvavo edu-
kacinėje programoje „Kai žemę 
puošia ąžuolai“, kurios metu ap-
lankė Lietuvos tautinio atgimimo 
ąžuolyną, sužinojo jo sodinimo 
istoriją, susipažino su ąžuolyno 
giraitėmis, aplankė vardinius 
ąžuolus. Taip pat išgirdo pasa-
kojimus apie ąžuolų rūšis, jų sodi-
nimą, naudą, apie ąžuolą lietuvių 
liaudies mitologijoje, tautosakoje, 
etnografijoje. Po pasivaikščiojimo  
mažieji žinias patikrino praktiškai 
– dalyvavo viktorinoje, sprendė 
užduotis užduočių sąsiuviniuose. 
Labai patiko edukacinė progra-
ma „Pro vaikystės langą“, kurios 
metu vaikai susipažino su muzie-
juje esančiomis etnografinėmis 
ekspozicijomis, valstiečių namų 
apyvokos daiktais ir darbo įran-
kiais, išklausė pasakojimų apie 
Jono Basanavičiaus vaikystę, 
santykius su šeimos nariais, jam 
nutikusius nuotykius, linksmas 
ir įdomias istorijas, papasakotas 
J. Basanavičiaus tėvo. Programos 
dalyviams buvo pateikta kūrybinė 
užduotis – užduočių sąsiuviniai 
su klausimais, mįslėmis, kryžia-
žodžiais.

Antrąją stovyklos dieną vai-

kai lankėsi Metelių regioninia-
me parke, pamatė, kur gyvena 
reti, Europoje saugomi baliniai 
vėžliai, beje, jie yra regioninio 
parko simbolis. Vaikai ėjo miško 
taku išbandydami savo ištvermę, 
įveikdami kliūtis, kartu pažin-
dami miško augalus ir medžius, 
ragavo kiškio kopūstų, žemuogių, 
stebėjo paukščius per žiūronus, 
pamatė visai netoli beplaukiojan-
čias gulbes. Visiems didelį įspū-
dį paliko Dusios ežero grožis ir 
didybė, mažieji suprato, kodėl 
ežeras vadinamas Dzūkijos jūra. 
Jie ežere plaukiojo sūpuoklėmis 
ant vandens, braidžiojo – visa tai 
ypač patiko, juk karštą vasaros 
dieną kasdien įbristi į ežerą ne 
kiekvienas turi galimybių. Po 
pietų vaikai dėliojo dėliones la-
vindami savo atmintį ir rankų 
miklumą.

Trečiąją stovyklos dieną vai-
kai lankėsi Veisiejų regioniniame 
parke, aplankė buvusio Veisiejų 
dvaro fragmentus – buvusio dva-
ro fligelį, vieną seniausių pastatų 
ne tik Veisiejuose, bet ir apylin-
kėse, lankėsi rūsiuose, ieškojo 
lobio. Stovyklautojai sužinojo, 
kad Veisiejų dvaro parkas yra vie-
nas iš seniausių parkų Lietuvoje, 
patiko čia esantis 18 liepų ratas. 
Nors diena pasitaikė labai karšta, 
pradinukai susėdę pavėsyje labai 
draugiškai bendravo vis atsigai-
vindami vandeniu, tačiau laiko 
veltui neleido, įmindavo mįsles, 
klausydavo mokytojos pasakoji-
mų. Pavargę, tačiau kupini stiprių 
įspūdžių grįžo į namus.

Ketvirtąją dieną vaikai leido 
Prano Dzūko sodyboje. Čia mo-
kiniai pynė apyrankes, vėliau 
vyko ekskursija po visą sodybą. 
Etnografinė Prano Dzūko sodyba 
– pats didžiausias Lazdijų krašto 
muziejaus padalinys, kurį sudaro 
šeši pastatai: gyvenamasis namas, 
klėtis (svirnas), kluonas, kalvė 
ir du ūkiniai pastatai. Erdviuose 
muziejaus padalinio pastatuose 
saugomi didelių matmenų ekspo-

natai: aliejaus spaudimo aparatas, 
skiedrų gaminimo įrenginys, ku-
liamoji, su kuria kuldavo javus. 
Vaikai susipažino su praeitimi, 
lankymasis sodyboje juos nukėlė 
į prosenelių gyvenimą. Grįžę į 
namus vaikai darė koliažą „Myliu 
savo kraštą“.

Penktoji diena – sporto diena. 
Vyko labai smagios užduotys su 
popieriaus lapais, estafetės su 
spalvotais popierėliais, kamuo-
liais, taikliausiųjų ieškota prie 
futbolo vartų ir dar daug kitų 
užduočių atlikta. Estafetės nuo-
taikingos, įdomios, ilgai vaikams 
išliks atmintyje. Taip pat mokinu-
kai piešė piešinius „Mano spal-
vota vasara“. Vėliau kiekvienas 
papasakojo, kas labiausiai įsimi-
nė, kas paliko didžiausią įspūdį, 
kiekvienas vaikas patyrė kažką 
nepakartojamo. Vėliau stovyklau-
tojai buvo apdovanoti prizais, te-
kusiais burtų keliu. 

Visos stovyklos metu buvo or-
ganizuojamos įvairios edukacijos, 
išvykos bei aktyvios veiklos sie-
kiant mokinių bendravimo, ben-
dradarbiavimo bei savo krašto 
pažinimo, įtvirtinant patriotines, 
tautiškumo gaires, užtikrinamas 
vaikams aktyvus ir turiningas va-
saros poilsis tenkinant jų pažini-
mo, saviraiškos bei bendravimo 
poreikius. Vaikai įgijo atsakomy-
bės, pilietiškumo jausmo, sveiko 
gyvenimo būdo įgūdžių.

Kaip viskas turi pradžią, taip 
turi ir pabaigą. Dėkoju už pagalbą 
organizuojant šią stovyklą moky-
klos direktorei Almai Burbaitei, 
mokytojams, mokytojo padėjė-
joms, vairuotojui, virėjoms ir 
visiems, kurie prisidėjo, kad ši 
stovykla praėjo gražiai, turiningai 
ir sklandžiai. Mūsų bendravimas 
ir veiklos stovykloje baigėsi, visi 
išsiskirstėme į namus palinkėję 
vieni kitiems gražios, linksmos, 
na, ir, žinoma, saugios vasaros. 
Iki pasimatymo, mieli vaikai.•
Programos vadovė vyr. soc. pedagogė 
alma Vaišnienė

Visos stovyklos metu buvo organizuojamos įvairios edukacijos, išvykos bei aktyvios veiklos.

Šventę apkartino mirtis 
Praėjusio šeštadienio 
vakarą vienos lazdijiečių 
šeimos šventė virto trage-
dija. 

Lazdijuose, restorano „Gojus“ 
antrajame aukšte, krikštynas 
šventę žmonės tapo tragiškos 
situacijos liudininkais. Apie 22 
val. staiga mirė vienas iš pobū-
vio svečių – 55-erių vyriškis. 
Skubiai atvykę medikai jam 
jau niekuo negalėjo padėti, jie 
konstatavo mirtį. Atvykę po-
licijos pareigūnai ant velionio 
kūno smurto žymių nepastebėjo. 

Manoma, kad vyriškiui sustojo 
širdis. 

Restorano „Gojus“ savininkė 
Rūta Cimakauskienė „Dzūkų ži-
nioms“ patvirtino apie restorane 
įvykusią nelaimę, tačiau komen-
tuoti įvykį atsisakė. 

Paklausta, ar jos vadovauja-
mame restorane tokių įvykių yra 
buvę, verslininkė sakė, jog tai 
pirmas toks skaudus atvejis. 

Specialistai teigia, jog širdies 
problemų turintiems žmonėms 
ypač pavojingi karšti orai, tai gali 
sukelti širdies ir kraujagyslių ligų 
paūmėjimą.•

aSmeniniai SkelBimai nemokamai!!

Tel.: (8 318) 52260, 8 670 38882, 
el. p. dzukuzinios@gmail.com
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Politikų turto deklaracijos: kuris Alytaus apskrities meras turtingiausias?
Antradienį Valstybinė mo-
kesčių inspekcija paskelbė 
metinių turto deklaracijų 
išrašus. Politikų turto 
deklaracijos pateikiamos 
viešai, tad spauda iš karto 
ėmė domėtis ministrų, 
merų bei kitų svarbių 
asmenų turto deklaracijo-
mis. Etaplius.lt smalsavo, 
kaipgi atrodo Alytaus 
apskrities merų turto 
deklaracijos, kuris turi 
daugiausiai santaupų arba 
vairuoja geriausią auto-
mobilį.

Alytaus apskrityje merai turto 
turi įvairiai. Vieni deklaruoja gy-
venantys kukliai, kiti nuspren-
dė neslėpti tiesos apie prabangų 
gyvenimą. Daugiausiai turto 
deklaravo Druskininkų meras 
Ričardas Malinauskas. Politikui 
priklauso įvairaus nekilnojamojo 
turto (tai gali būti gyvenama-
sis namas, nebaigtas statinys, 
sklypai ir pan.) už daugiau nei 
pusę milijono eurų (538 031 
Eur). Politikas nurodė turįs 183 
485 eurų santaupų. O jo turimų 
transporto priemonių vertė – 132 
568 Eur. Bendra R. Malinausko 
valdomo turto vertė siekia 1 145 
759 Eur.

Antroje vietoje pagal nurodyto 

turto vertę lieka Alytaus rajono 
meras Algirdas Vrubliauskas. 
Vien jam priklausantis nekilno-
jamasis turtas – gyvenamasis, na-
mas, žemės sklypai – verti 154 
387 eurų. Politikas deklaravo, 
kad yra įsigijęs transporto prie-
monių už 24 280 eurų. Taip pat A. 
Vrubliauskas sukaupė ir nemenką 
meno kūrinių ir juvelyrinių dir-
binių kolekciją, vertą 131 503 
eurų. Kartu su santaupomis, kurių 
Alytaus rajono meras deklaravo 
turintis 252 754 eurus, jo bendra 
turto vertė siekia 586 721 eurą.

Lazdijų rajono merė šiame rei-
tinge užima trečią vietą. Ausma 
Miškinienė deklaruoja turinti 
nekilnojamojo turto už 80 000 
eurų bei dar 3 000 eurų santaupų. 
Politikė deklaracijoje nenurodė 
turinti transporto priemonę.

Šiek tiek nuo jos atsilieka 
Alytaus miesto meras Nerijus 
Cesiulis, kuris deklaravo turintis 
nekilnojamojo turto (gyvenamąjį 
namą ir žemės sklypą) už 70 000 
eurų. Politikas turi transporto 
priemonę, kurios vertė – 13 000 
eurų, o santaupų yra prikaupęs 
146 873 eurus. Bendra jo turimo 
turto vertė – 62 450 eurų.

Kukliausiai iš visų Alytaus 
apskrities merų gyvena Varėnos 
rajono meras Algirdas Kašėta. 
Politikas deklaruoja, kad jam 

priklauso turto už 45 461 eurą, 
įskaitant nekilnojamą turtą už 22 
461 eurą, transporto priemonę už 

8 000 eurų bei santaupas, kurių 
turi 15 000 eurų. Tiesa, politikas 
taip pat deklaruoja pasiskolinęs ir 

kol kas negrąžinęs lėšų už 36 618 
eurų.•
etaplius.lt

Svaiginantis aguonų raudonis ties Gudeliais sustabdo vietinius ir svečius
Dineta Babarskienė
Jau iš tolo akys nukrypsta 
į skaisčiu aguonų raudo-
niu nusidažiusius  birželio 
laukus. Žydinčios kai kur 
tik laukų pakraščiais ar 
salelėmis, o kai kur iki pat 
horizonto nusidriekian-
čia raudona jūra aguonos 
traukia pravažiuojančiųjų 
dėmesį. 

Prieš akis paveikslas – raudonas 
aguonų laukas. Tas nenusakomas 
raudonis patraukia, pribloškia. 
Mėlynas dangus, tolumoje žaliuo-
jantys medžiai ir kur ne kur dzūkų 
trobos, raudonas žiedų kilimas 
– toks vaizdas priverčia sustoti 
vietinius ir svečius. Ties Gudelių 
sankryža rikiuojasi automobilių 
virtinė. Vieni fotografuojasi iš 
tolo, kiti brenda į lauką. Nežinau, 
ką mano šio lauko savininkas, bet 
javų lauke jau takeliai išminti, o 
norinčių nusifotografuoti aguo-
nų raudonyje nė kiek nemažėja. 
Pasigirsta džiaugsmingi šūksniai 
lietuvių, vokiečių, anglų kalbo-
mis. 

Neatsispyriau ir aš pasiskinti ir 
pasidaryti aguonų puokštę, nors 
žinau, koks trapus ir trumpalaikis 
šis žavesys. Lapeliai jau kitą die-
ną nubyrėjo ant mano darbo stalo, 
bet... taip norėjosi to nenusakomo 
ryškiaspalvio, aksominių žiedelių 
grožio. Trumpalaikis šis grožis, 
tad juo reikia gėrėtis čia ir dabar, 
neatidėliojant, nieko nelaukiant, 
šią akimirką. Aguonos žavi, bet 
ir primena, koks trapus ir trumpas 
ir mūsų gyvenimas. Gyvenimiška 
išmintis byloja: viskas laikina. O 

šiemet dar tokia įspūdinga vasara, 
leidžianti mėgautis viskuo: gražiu 
oru, maudynėmis ežeruose, že-
muogėmis ir aguonų raudoniu. 

Tačiau, pasirodo, aguonos lau-
kams nė kiek nereikalingos. Jos 
yra ne kas kita kaip piktžolės, ga-
linčios gerokai praretinti kultūras, 
pakenkti derliui. Pasak specialis-
tų, aguona – ne šiaip koks, o labai 
gudrus augalas. Jos sėklos savo 
valandos gali laukti iki 15 metų 
ir nutaikiusios palankų laiką pa-
sklisti laukuose – žemė nemėgsta 
tuštumos. Aguonų sėklos moka 
prisitaikyti prie aplinkos. Ūki-
ninkai laukus nuo šių piktžolių 
paprastai purškia specialiais che-
mikalais, tad dažniausiai aguonos 
sudygsta vietose, kur purkštuvo 
srovė nesiekia – lauko pakraš-
tyje, pakelėse. Tačiau būna, kad 
užkariauja visą lauką. Piktžolės 
su javais konkuruoja dėl maisto 
medžiagų, vandens, erdvės. Pa-
kalbintas LŪS Lazdijų skyriaus 
pirmininkas Kęstutis Sujeta sakė 
vakar keliavęs po rajoną, tad ne 
vienoje vietoje matęs išplitusią 
aguonų populiaciją. Anot jo, der-
liaus tokiame lauke jau, ko gero, 
nebus, o subrandinusios sėklas 
aguonos kitais metais, tikėtina, 
dar labiau išplis. „Šis augalas 
prisitaiko prie aplinkos sąlygų. 
Tai piktžolė, kuri suveši lauke. 
Visai gali būti, kad tokį lauką 
jau reiks sulėkščiuoti. Ko gero, 
derliaus joks kombainas „nesu-
ims“, – apie tokius laukus svarstė 
pirmininkas. Vėliau specialistas 
patikslino, kad gražusis visus taip 
traukiantis laukas ties Gudelių 
sankryža – tai pasėti žieminiai 

kviečiai. „O kodėl ten taip suve-
šėjo aguonų populiacija, reikėtų 
klausti savininko. Tačiau vargu, 
ar bus derliaus, nes žmonės, 
grožėdamiesi aguonų žydėjimu, 
brenda, mindžioja lauką“, – sakė 
šypsodamasis jis. Ponas Kęstutis 

dar pastebėjo, jog žmonės susto-
ja, eina žiūrėti, fotografuojasi, 
jis baiminasi, kad nebūtų eismo 
įvykių toje vietoje. „Nesaugu“, 
– sakė jis. 

Laukų aguonos nepatenka į 
svaigiųjų medžiagų turinčių au-

galų sąrašą. Tyrimais nustatyta, 
kad laukuose žydinčios aguonos 
narkotinių medžiagų neturi. Tad 
policijos pareigūnai, rengdami 
akcijas, tikrindami, ar neaugi-
namos aguonos, raudonuosius 
laukus aplenkia.•

Vieni fotografuojasi iš tolo, kiti brenda į lauką. (Autorės nuotr.)

Alytaus apskrities merai.
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Įgyvendintas dar vienas projektas
Lazdijų mokykla-darželis 
„Vyturėlis“ aktyviai daly-
vauja Švietimo mainų para-
mos fondo administruoja-
mos programos Erasmus+ 
veikloje. Ši programa 
pakeitė 2007–2013 m. vei-
kusią programą „Mokyma-
sis visą gyvenimą“. „Eras-
mus+“ remia trijų tipų 
viena kitą papildančias 
pagrindines veiklas: tar-
pvalstybinį ir tarptautinį 
pavienių asmenų mobilumą 
mokymosi tikslais, švieti-
mo institucijų bendradar-
biavimą, skirtą naujovių ir 
gerosios praktikos sklai-
dai, bei bendradarbiavimą 
su jaunimo organizacijomis 
iš trečiųjų šalių.

Šiemet Lazdijų mokykla-darže-
lis „Vyturėlis“ baigė įgyvendinti 
trečią projektą „Be creative with 
Erasmus“ („Būk kūrybiškas su 
Erasmus“). Šio projekto šalis-
koordinatorė yra Danija (mies-
tas Sjolund), dalyvės: Lietuva 
(Lazdijai), Lenkija (Promnik), 
Turkija (Adiyaman), Ispanija 
(Leon), Italija (Palermo), Ven-
grija (Budapest). Projekto tiks-
las – kad mūsų mokiniai išmoktų 
ne tik skaityti, rašyti, skaičiuoti, 
bet ir tobulintų XXI a. reikalin-
gus įgūdžius, tokius kaip kritinis 
mąstymas, socialiniai ir emociniai 
gebėjimai, kūrybiškas kasdieninių 
problemų sprendimas, įgytų naujų 
bendravimo ir bendradarbiavimo 
įgūdžių bei savirefleksijos gebė-
jimų, reikalingų ateityje.

Globalizuotame pasaulyje yra 
labai svarbu žinoti ir pasinaudoti 
kitų šalių mokyklų sistemų me-
todologijos ir švietimo kultūrų 
skirtumais. Projekto dalyviai 
dalijosi inovacine praktika apie 
kūrybiškus mokymosi metodus, 
keitėsi idėjomis ir geriausia dar-
bo patirtimi mokyklose. Visa tai 
skatina ir motyvuoja keisti ir to-
bulinti dalyvaujančių mokyklų 
dabartinę ugdymo strategiją. 

Projekto metu mokiniai tobu-
lino informacinių technologijų 
įgūdžius naudodamiesi šiuolaiki-
nėmis technologijomis, pagilino 
žinias apie kitas Europos šalis, jų 
kultūrą ir žmones, susipažino su 
jų tautiniu tapatumu, įgijo žinių 
apie Europos bendriją ir jos ak-
tyvius piliečius, mokėsi dalintis 
darbais, kurie buvo pavesti jiems 
atlikti, gautais rezultatais ir al-
ternatyvių sprendimų idėjomis, 
ugdėsi socialinius įgūdžius pri-
taikydami individualius moky-
mosi metodus ir mokymąsi ben-
dradarbiaujant mokėsi pagaminti 
videomedžiagą ir skaitmeninius 
pristatymus jų vykdomų veiklų 
tema.

Šis projektas paskatino domėtis 
ir įgyvendinti naujoves mokyklos 
gyvenime. Mokyklos bendruo-
menė padėjo vaikams pasiruošti 
projekto partnerių susitikimams, 
tai paskatino ir glaudesnį ben-
dradarbiavimą. Pažindami kitas 
kultūras, vaikai mokėsi toleranci-
jos. Vykdydami projekto veiklas, 
atlikdami užduotis, mokiniai ir 
mokytojai suprato, kad labai 
svarbu mokytis  bendros projekto 
kalbos – anglų kalbos. Projekto 
vykdymo laikotarpiu mokytojai 
įgavo tarptautinės patirties, kėlė 
kompetencijas, įgytomis žinio-
mis dalijosi su moksleiviais bei 
kolegomis iš kitų mokyklų. Tokie 
projektai prisideda prie mokyklos 
pažangos ir suteikia galimybę 
semtis tarptautinės patirties net 
nedidelėms mokykloms.

Susitikimų metu buvo lanko-
masi šalių-partnerių mokyklose, 
susipažįstama su švietimo sis-
tema, mokymo organizavimu, 
pamokų ir popamokinių užsiėmi-
mų organizavimu, buvo ieškoma 
naujų ugdymo metodų, domi-
masi ugdymo priemonių įvai-
rove, ieškoma galimybių įsigyti 
jų savo mokyklai. Labai svarbi 
ugdymo proceso dalis – pamokos 
netradicinėse aplinkose. Dauge-
lyje šalių buvo aplankyti mokslo 

centrai, kur mokytojai stebėjo 
vykstančius chemijos, fizikos, 
programavimo ir kodavimo už-
siėmimus, patys galėjo dalyvau-
ti įvairiuose eksperimentuose. 
Mokytojams vyko paskaitos ir 
seminarai apie kūrybiškumo ir 
kūrybinio mąstymo ugdymą, mo-
kymai, kaip kūrybiškai įtraukti 
įvairias šiuolaikines technologi-
jas į ugdymo procesą, skatinant 
vaikų motyvaciją mokytis. Susi-
tikimų metu buvo susipažįstama 
su šalių istorija, lankomi muzie-
jai, paminklai, garsios istorinės 
vietovės. 

Pirmasis tarptautinis projek-
to susitikimas vyko Danijoje, 
SjølundHejls Skole mokykloje. 
Šio susitikimo metu vyko pas-
kaita apie inovacinių ir verslumo 
įgūdžių teorijas bei jų įgyvendi-
nimo principus, seminaras apie 
skaitmeninį kodavimą, vizitas 
Bilundo tarptautinėje mokykloje 
Danijoje, žinomoje dėl kūrybinio 
mąstymo integravimo į moky-
mą.

Antrasis susitikimas vyko Lie-
tuvoje. Tai buvo praktinių moky-
mų susitikimas, kurio metu mūsų 
mokytojai vedė atviras pamokas, 
dalijosi savo patirtimi. Mokymų 
tema – kūrybiškumo ugdymas 
integruotose anglų kalbos, ma-

tematikos, pasaulio pažinimo 
pamokose.

Susitikimo Turkijos Menderes 
Ilkokulu mokykloje mokytojams 
vyko ekspertų vedamas semi-
naras apie kūrybinio mąstymo 
ugdymą naudojant LEGO.

Ispanijoje, Nuestra Madre del 
Buen Consejo P. P. Agustinos 
mokykloje Leon mieste susitiki-
mo metu vyko praktiniai moky-
mai mokytojams „IT priemonės 
anglų kalbos kaip užsienio kal-
bos mokymui“.

Italijoje l. C. „COLOZZA-
BONFIGLIO” mokykloje Pa-
lermo mieste mokytojams vyko 
seminaras apie duomenų, vaizdų 
ir teksto apdorojimą, naudojant 
kompiuterines priemones.

Lenkijos mokykloje Szkola 
Podstawowa im. H. Sienkiewic-
za, esančioje Promniko mieste, 
organizuoti mokytojams prakti-
niai mokymai „Mokymo metodų 
aktyvinimas“, „Neurolingvisti-
niai mokymo metodai mokantis 
užsienio kalbų“, „Mąstymo paža-
dinimas – mokymosi analizė per 
žaidimus ir eksperimentus“.

Paskutinis susitikimas vyko 
Vengrijoje, Újlaki Általanos 
Iskola mokykloje, Budapešte. 
Šio susitikimo metu buvo apta-
riamos projekto metu vykdytos 

veiklos, apibendrinami apklausų 
rezultatai, buvo diskutuojama, 
ar pavyko įgyvendinti projekte 
išsikeltus tikslus ir uždavinius. 

Įgyvendinant projekto „Be 
creative with Erasmus“ veiklas 
mūsų ugdymo įstaigoje vykstan-
čios veiklos praturtėjo naujomis 
mokymo (-si) strategijomis, pa-
mokose taikomi nauji mokymo 
(-si) būdai bei metodai, kurie 
skatina mokinių kūrybiškumą, 
aktyvina mokinius, kelia mo-
kymosi motyvaciją. Projekto 
partnerių susitikimų metu mūsų 
mokiniai ir mokytojai įgijo naujų 
bendravimo ir bendradarbiavi-
mo įgūdžių bei savirefleksijos 
gebėjimų, pagilino anglų kalbos 
žinias bei įgūdžius, įsigijo drau-
gų, su kuriais bendravimas tęsis 
ir projektui pasibaigus.

Šis projektas finansuojamas 
remiant Europos Komisijai, 
„Erasmus+“ programos lėšomis, 
kurią Lietuvoje administruoja 
Švietimo mainų paramos fondas. 
Šis kūrinys atspindi tik autoriaus 
požiūrį, todėl Komisija negali 
būti laikoma atsakinga už bet 
kokį jame pateikiamos informa-
cijos naudojimą.•
Lazdijų mokyklos-darželio mokytoja 
asta slančiauskienė

Susitikimų metu buvo lankomasi šalių-partnerių mokyklose, susipažįstama su švietimo sistema, pamokų ir popamokinių užsiėmimų organizavimu.

Prenumerata priimama visuose 
pašto skyriuose, internete 

www.prenumerata.lt ir redakcijoje, 
adresu Nepriklausomybės a. 4, Lazdijai. 
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Kelionė į šokolado miestą 
Vitas naujokas
Bet kurioje kelionėje nėra di-
desnio malonumo už jos pra-
džią (Charles Dudley Warner) 
arba dar sako, jog nesistebintis 
keliautojas yra kaip paukštis be 
sparnų (Moshlih Eddin Saadi), ir 
turbūt kas ką besakytų, visuomet 
visi bus teisūs. Įgyvendindami 
projektą „Keliauk po Lietuvą, 
pažink  ir mokykis“ Mikniškių 
kaimo bendruomenės gyventojai 
ne tik keliavo, stebėjosi, domėjo-
si, bet, sakė, matę daug galimų 
pritaikyti mūsų rajone edukacinių 
veiklų, kaip sudominti platesnį 
ratą žmonių, vietinių bei užsienio 
turistų. 

Pažintinė edukacinė vienos 
dienos mokomoji ekskursija 
„Šiauliai – saulės ir šokolado 
miestas“ pirmąją vasaros dieną 
buvo skirta ugdyti pažintines, 
bendravimo ir žinių pritaikymo 
praktikoje kompetencijas, ug-
dyti gebėjimą vertinti istorinius 
įvykius, skiepyti meilę gimtajam 
kraštui bei mokyti suprasti aplin-
ką, kurioje gyvenama. Susipa-
žinta su Šiaulių krašto istorine 
praeitimi, dabartimi, lankytino-
mis vietomis. Festivalio „Big 
Band Festival Šiauliai“ miestas 
įspūdingas tiek savo praeities is-
torija, tiek dabartimi. Jeigu pabo-
do  įprasti muziejai, turbūt jums 
laikas nuvykti į Šiaulius. Nuo 
dviračių iki šokolado – erdvės 
savo smalsumui patenkinti ras 
kiekvienas. Išskirtinės muziejų 
ekspozicijos, edukacija, ir, žino-
ma, nuo Šiaulių katedros iki Kry-
žių kalno besitęsiantis unikalus 
piligrimų kelias. Saulės miestą 
įtraukti į kelionės maršrutą tikrai 
verta. Jei Šiauliuose paklaustu-
mėte, kur yra „Šaulio“ skulptūra, 
vietos gyventojai gal net sutriktų. 
Užtat jie gerai žino, kur įsitaisęs 
auksinis berniukas – nežinoti ar 
nematyti jo, iš tolo tviskančio 
aukso spalva, paprasčiausiai ne-
įmanoma. Kaip ir dera Saulės 
miestui, „Šaulys“ įsikabarojęs 
į aukščiausio Lietuvoje saulės 
laikrodžio viršūnę. Aikštė, ku-
rioje stovi garsaus skulptoriaus 
Stanislovo Kuzmos skulptūra, 
suplanuota tarsi saulės laikro-
džio ciferblatas. Šešėlis joje rodo 
12, 3 ir 6 valandas, o šie skaičiai 
simbolizuoja Saulės mūšio metus 
– 1236-uosius. Kelionės dalyvių 
fotoobjektyvai nespėjo fiksuoti, 
Šiauliai iš tiesų gražus miestas, 
turintis savitą istoriją, gyvenimo 
būdą, ir gal net šokolado kvapą. 
Jau nekalbant apie prie Talšos 
ežero apsigyvenusią geležinę 
lapę, prie kurios įsiamžinti norė-
jo kiekvienas. Lietuvos rekordų 
knygoje rašoma, kad tai didžiau-
sia gyvūno skulptūra: jos svoris 
– beveik 7 tonos, ilgis – apie 6,6 
metro, aukštis – 25 metrai. Plie-
ninėje „Geležinės lapės“ širdyje 
(1,20 m aukščio ir 0,90 m pločio) 
įdėta kapsulė su vario plokštėje 
iškaltais žodžiais mūsų ainiams. 
Tai – šiauliečio dizainerio Viliaus 
Purono kūrinys Lietuvos vardo 
tūkstantmečiui paminėti.

Sako, dizaineris juokavęs, kad 
Vilnius turi legendą apie geležinį 
vilką, o Šiauliai galės didžiuotis 
geležine lape – apsukrumo, iš-
minties simboliu. Talkšos ežero 

pakrantę ji pasiekė 2009 m. gruo-
džio 23 d. O kaip dar išvedžiojo 
kelionės dalyves po miestą lydėjęs 
gidas, praeityje vyriausias Šiaulių 
miesto dailininkas Vilius Puronas, 
anksčiau buvo geležinis vilkas – 
stiprių, sumanių, karžygių vyrų 
laikai, o ši lapė čia neatsitiktinai, 
nes dabar yra gudrių, geležinių 
moterų kaip ši lapė laikas. Aplan-
kytos Šiaulių bažnyčios, išklausy-
ta jų ilgaamžė istorija, menanti ne 
vieną šio miesto gyventojų kartą, 
sukilėlių kovas su užpuolikais, jų 
aimanos, džiaugsmai ir rūpesčiai, 
atrodo, ir dabar supasi ilgaamžių 
ąžuolų lapuose, kirba kiekviena-
me miesto grindinio akmenėlyje. 
Ekskursija įdomi ir tuo, kad jos 
autorius – praeityje vyriausiasis 
miesto dailininkas, dizaineris, 
knygų autorius V. Puronas yra 
įdomios miesto istorijos žinovas, 
ne vieno geležinio katino, įsitai-
siusio ant Šiaulių miesto stogų, 
autorius. Atrodo, šio žmogaus pri-
siliesta kiekvienoje smulkmenoje, 
kiekvienoje miestą puošiančioje 
detalėje.

O kur dar aplankytas Kryžių 
kalnas, tai tarsi atskiras netyri-
nėtas horizontas, traukiantis ne 
tik Lietuvos, bet ir viso pasaulio 
turistus. Viduramžiais ant šio kal-
no stovėjusi medinė pilis, kroni-
kose vadinta Kula. Ją sunaikino 
Livonijos kariuomenė 1348 m. 
Ilgus metus kalnas stovėjo plikas. 
XIX a. viduryje ant piliakalnio, 
liaudies vadinto Pilies kalnu, 
Jurgaičių, Domantų piliakalniu, 
Maldavimų kalnu, imta statyti 
kryžius. Vietiniai žmonės pasako-
ja, kad pirmieji kryžiai pastatyti 
meldžiant Dievą sveikatos. Anot 
kitų pasakojimų, kalne kryžius 
imta statyti 1863 m. sukilime žu-
vusiesiems atminti. Numalšinusi 
sukilimą caro valdžia uždraudė 
statyti kryžius – žmones, kurių 
sodybose stovėdavo kryžius, 
bausdavo, o kryžius griaudavo. 
Maldingi žmonės nė neketino 
atsisakyti statyti kryžius, tačiau 
rinkdavosi atokesnę vietą, tokia 
ir buvo Kryžių kalnas. Tad Kryžių 
kalnas yra ir visas kliūtis įveikian-
čios tikėjimo stiprybės ženklas.

Nepaisant caro valdžios draudi-
mų, Pirmojo pasaulinio karo, Kry-
žių kalnas pamažėl augo. Kalnas 
suklestėjo tarpukariu. Į jį žmonės 
kopdavo melstis, jame būdavo 
aukojamos šv. Mišios. Ypač daug 
žmonių kalnan rinkdavosi vasaros 
šventadieniais. Liepos viduryje 
Kryžių kalne būdavo švenčiami 
atlaidai. Jų metu kalną apguldavo 
tūkstantinės žmonių minios.

2007 m. daugiau kaip penkias-
dešimt Kryžių kalne stovinčių 
kryžių įtraukti į kultūros vertybių 
registrą. Kryžių kalnas įtrauktas į 
Jono Pauliaus II piligrimų kelią.

Tad kelionėje patirtos geros 
emocijos, pažinimas, bendravi-
mas ne tik su aukštaičiais, bet ir 
tarpusavyje ne vieną paskatins 
naujiems iššūkiams, gražiems 
darbams ir kelionėms. Šis pro-
jektas ne tik suvienijo gamtą, 
kultūrą ir žmones, bet ir leido 
gerai praleisti laisvalaikį dar kartą 
pamatant, kokia graži, turtinga ir 
išsaugojusi jau šimtmečius skai-
čiuojantį mūsų tautos paveldą yra 
Lietuva.•

Eil. 
nr.

Maršrutas Maršruto 
ilgis   (km)

išvykimo 
laikas iš 
Lazdijų 

autobusų 
stoties ar 
pradinės 
stotelės ir 
atvykimo į 

galutinę sto-
telę laikas

išvykimo 
laikas iš galu-
tinės stotelės 
ir atvykimo į 
Lazdijų auto-
busų stotį ar 
kitą pradinę 
stotelę laikas

Važia-
vimo 

dienos

1. Lazdijai–Šventežeris–avižieniai–Buteliūnai–
Šventežeris–Lazdijai

25,0 (29,0) 6.10–6.47 6.50–7.50 T

2. Lazdijai–Veisiejai per Mikyčius 40,0 (40,0) 11.00–12.00 14.00–15.00 T

3. Lazdijai–Veisiejai–Leipalingis–Druskininkai–
Leipalingis–Veisiejai–Lazdijai

52,0 (62,0) 6.45–7.52 8.20–9.30 PR, 
A,T,P

4. Lazdijai–Veisiejai–Varnėnai–Leipalingis–Vei-
siejai–Lazdijai

40,0 (34,0) 15.30–16.25 16.30–17.20 PR, 
A,T,P

5. Lazdijai–kapčiamiestis per Veisiejus 34,0 (34,0) 6.35–7.23 7.30–8.18 k

6. Lazdijai–kapčiamiestis per Veisiejus 34,0 (34,0) 15.00–15.48 16.02–16.50 k

7. Lazdijai–Veisiejai per Kučiūnus 30,0 (30,0) 6.10–7.00 7.05–7.55 PR, P

8. Lazdijai–Veisiejai per Kučiūnus 30,0 (30,0) 13.30–14.16 14.30–15.15 PR, P

9. Lazdijai–kučiūnai 14,0 (14,0) 10.15–10.35 10.40–11.00 p

10. Lazdijai–Gudeliai–Avižieniai–Seirijai–Meteliai–
Seirijai–Krikštonys–Noragėliai–Seirijai–Švente-
žeris–Lazdijai

44,0 (51,0) 6.30–7.32 7.34–8.40 p

11. Lazdijai–Šventežeris–Seirijai–Noragėliai–Krikš-
tonys–Seirijai–Meteliai–Seirijai–Avižieniai–Gu-
deliai–Lazdijai

51,0 (44,0) 13.40–14.51 14.52–15.55 p

12. Lazdijai–N. Kirsna–Šeštokai–Mikniškiai–Ruda-
mina–Lazdijai

31,0 (31,0) 6.55–7.35 7.35–8.25 PR, P

13. Lazdijai–Būdvietis per Rudaminą 20,0 (20,0) 6.45–7.20 7.22–7.50 PR, P

14. Lazdijai–N. Kirsna–Šeštokai–Mikniškiai–Bū-
dvietis–Rudamina–Lazdijai

39,0 (20,0) 14.20–15.14 15.15–15.38 PR, P

15. Lazdijai–Rudamina–Būdvietis–Mikniškiai–Šeš-
tokai–N. Kirsna–Lazdijai

20,0 (39,0) 17.15–17.44 17.45–18.35 PR, P

16. Lazdijai–Verstaminai–Krosna–ramanavas–Kros-
na–Biruta–Verstaminai–Lazdijai

24,0 (30,0) 6.35–7.03 7.05–7.50 T

17. Lazdijai–Verstaminai–Biruta–Krosna–ramana-
vas–Krosna–Verstaminai–Lazdijai

30,0 (24,0) 12.05–12.44 12.45–13.15 T

18. Lazdijai–Stebuliai per Šventežerį 22,0 (22,0) 6.45–7.15 7.18–7.45 a

19. Lazdijai–Stebuliai per Šventežerį 22,0 (22,0) 13.30–14.02 14.05–14.35 a

20. Lazdijai–Rudamina–A. Kirsna–Vidzgailai–Ze-
lionka–kalvarija–Zelionka–A. Kirsna–Rudami-
na–Lazdijai

22,0 (21,0) 11.50–12.46 13.04–14.00 A, P

21. Lazdijai–Rudamina–Slabadėlė–Vidzgai-
lai–A. Kirsna–Rudamina–Lazdijai

21,0 (22,0) 7.48–8.05 8.10–8.40 A, P

Paaiškinimai: „Pr“– pirmadienis; „A“– antradienis; „T“– trečiadienis; „K“– ketvirtadienis; „P“– 
penktadienis.

LAIKINI VIETINIO (PRIEMIESTINIO) REGULIARAUS 
SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ MARŠRUTAI IR TVARKARAŠČIAI, 

KURIAIS UAB „LAZDIJŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ 
PRIKLAUSANTYS AUTOBUSAI VAŽIUOS 

NUO 2019 M. BIRŽELIO 24 D. IKI 2019 M. RUGSĖJO 1 D.

KNYGYNĖLIS, SeINų G. 12, LazdIjaI. Tel. (8 318) 53 085, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt

GauSuS KaNceLIarINIų preKIų paSIrINKImaS. VISKaS VIeNoje VIetoje. LauKIame jūSų!
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eteriS
avinas (03.21—04.20)
Mėnulio pilnatis šią savaitę suteiks jums 
papildomų galimybių plėsti akiratį ir 
tobulėti. Tiesą pasakius, nekantrausite 
išmokti ką nors naujo ir skubėsite pritai-
kyti įgytas žinias kasdienybėje. Jau nuo 
penktadienio Saulės paskatinti trokšite 
jaukumo, ramybės ir mylimų žmonių 
dėmesio. Pasinaudokite laisvadienių pri-
vilegija ir nuveikite ką nors išties atpalai-
duojančio: iškylaukite, išvykite trumpų 
atostogų ar tiesiog užsiimkite paprastais 
namų ruošos darbais.

jautis (04.21—05.21)
Savaitės pradžioje planetos pakurstys 
jūsų seksualines aistras, tad nieko nelauk-
dami trokšite jomis pasidalinti su mylimu 
žmogumi. Tai ypač puikus metas aptarti 
santykius su mylimuoju bei spręsti įsi-
senėjusias problemas. Nuo penktadienio 
jūsų dėmesys nukryps į finansinius reika-
lus, todėl rizikuojate neapskaičiuoti savo 
fizinių galimybių ir apsiimti pernelyg 
daug darbų. Savaitgalį skirkite daugiau 
laiko poilsiui.

Dvyniai (05.22—06.21)
Savaitės pradžioje planetos skatins jus 
labiau susimąstyti apie santykius su kitais 
žmonėmis. Svarstysite, ką galite padaryti, 
kad jūsų ir bičiulių ar mylimojo ryšys 
būtų kur kas harmoningesnis bei suteiktų 
daugiau dvasinio pasitenkinimo. Jeigu 
manote, kad santykiai klostosi visai ne 
taip, kaip norėtumėte, nebijokite priimti 
drastiškų sprendimų, jog tai pakeistumėte. 
Labai tikėtina, kad antroje savaitės pusėje 
prisiminsite seniai atidėtus profesinius 
projektus. Savaitgalis – draugų metas. 
Kartu nuveikite ką nors smagaus!

vėžys (06.22 —07.22)
Labai tikėtina, kad iki savaitės vidurio vis 
pyksitės su artimaisiais dėl kadaise neišsa-
kytų nuoskaudų ir kitų jautrių temų. Nuo 
ketvirtadienio Saulė gerokai sustiprins 
jūsų pasitikėjimą savo jėgomis, tad turėsite 
puikią galimybę pasiekti numatytus pro-
fesinius tikslus bei įgyvendinti asmenines 
svajones. Dirbdami būtinai atsižvelkite į 
kūno siunčiamus signalus: pavargote – 
pailsėkite, nekantraujate kibti į darbus 
– pasiraitokite rankoves ir pirmyn!

liūtas (07.23—08.23)
Savaitės pradžioje trokšite atidėti visus 
svarbius darbus ir atsiduoti savo kūry-
biškajai asmenybės pusei. Nuo trečia-
dienio Plutono ir Marso paskatinti labiau 
susirūpinsite savo fizine sveikata. Jus 
taip užvaldys noras pasiekti numatytus 
rezultatus, kad nepaisydami visų savo 
darbų, kasdien skirsite laiko mėgstamai 
sporto rūšiai ar kitokiam fiziniam akty-
vumui. Įsiklausykite į kūno siunčiamus 
signalus ir neviršykite savo galimybių. 
Persistengti tikrai nereikia!

mergelė (08.24—09.23)
Šią savaitę Visata skatins jus daugiau 
bendrauti ir pasinerti į kolektyvinius pro-
jektus. Kasdien bendraudami su daugybe 
žmonių, greičiausiai papildysite savo pa-
žinčių ratą naujomis įdomiomis asmeny-
bėmis. Artėjant savaitgaliui svajingasis 
Neptūnas mestelės keletą išbandymų jūsų 
ir mylimojo santykiams. Atėjo metas nu-
siimti rožinius akinius ir apžvelgti rea-
lią situaciją. Jeigu manote, kad kartu su 
mylimu žmogumi nesijaučiate laimingi, 
nebijokite imtis drastiškų priemonių, kad 
tai pakeistumėte. Rizika pasiteisins!

Svarstyklės (09.24—10.23)
Visata savaitės pradžioje užvers jus dau-
gybe darbų: elektroninio pašto dėžutėje 
vis rasis nauji laiškai, visą dieną beveik 
netils telefonas, draugai ir artimieji nuolat 
varstys jūsų duris ieškodami draugiško 
patarimo ar profesionalios pagalbos. Kaip 

bebūtų neužmirškite savo poreikių ir kai 
kada nepaisydami visos užgriuvusios at-
sakomybės padarykite poilsio pertraukė-
les. Nuo ketvirtadienio Saulė skatins jus 
kurti įstabius karjeros planus. Tai puikios 
dienos susėsti rimtam pokalbiui su va-
dovybe ir aptarti jūsų beprotiškiausias 
vizijas – aplinkiniai bus sužavėti jūsų 
įžvalgomis bei užsidegimu!

Skorpionas (10.24 —11.22)
Keletą pirmųjų savaitės dienų būsite 
pasinėrę į profesinius apmąstymus. Vis 
galvosite, ar einate teisingu keliu, ar iš 
tiesų darote tai, ką visada svajojote, ar 
apskritai esate patenkinti savo profesiniu 
pasirinkimu. Trokšite subalansuoti darbus 
ir poilsį taip, kad jaustumėte maksimalų 
pasitenkinimą, todėl nevengsite atidėti 
kai kuriuos projektus ir skirti daugiau 
laiko poilsiui. Nuo ketvirtadienio Visa-
ta paskatins jus į kai kurias gyvenimo 
sritis pažvelgti per racionalumo prizmę. 
Planuojate savaitgalio pramogas? Teks 
suskaičiuoti, kiek tai atsieis jūsų šeimos 
biudžetui. Trokštate meilės ir mylimojo 
dėmesio? Pagalvokite, kiek laiko bran-
giam žmogui skiriate patys. Nors iš pra-
džių tai padaryti bus nelengva, galiausiai 
pripažinę savo realias galimybes bei lū-
kesčius pasijusite kur kas laimingesni.

šaulys (11.23—12.21)
Savaitės pradžioje nerimausite, kad nesu-
laukiate pakankamai trokštamo artimųjų, 
mylimo žmogaus ar kolegų dėmesio. Tie-
są pasakius, bendraudami darysitės irzlūs 
ir nepatenkinti, kad negalite įgyvendinti 
visko, ką buvote suplanavę. Kaip bebūtų, 
nusiraminkite – juk negalite tikėtis, kad 
aplinkiniai šoks pagal jūsų dūdelę vos tik 
jums panorėjus! Pasitelkite diplomatinius 
įgūdžius ir gudrumu siekite to, ko norite. 
Artėjant penktadieniui Saulė paskatins jus 
praleisti daugiau laiko su mylimu žmo-
gumi. Trokšite romantikos ir nuotykių, 
tad laukia nuostabus savaitgalis!

ožiaragis (12.22—01.20)
Savaitės pradžioje Mėnulio paskatinti 
nuspręsite atidėti visus neskubius darbus 
vien tik tam, kad galėtumėte susitelkti į 
savo mintis ir atsipalaiduoti. Nors toks 
elgesys jums, darbštiesiems Ožiaragiams, 
visiškai nebūdingas, jis tiesiog būtinas 
subalansuoti kūną prieš naujus iššūkius. 
Nuo ketvirtadienio skirsite daugiau dė-
mesio mylimiems žmonėms. Tai puikus 
metas sustiprinti tarpusavio santykius, 
patirti naujų įspūdžių ir taip praskaidrinti 
kasdienybę. Išnaudokite laisvadienius 
prasmingai!

vandenis (01.21—02.19)
Šią savaitę Visata paskatis jus atsipalai-
duoti ir pažvelgti į savo gyvenimą iš šalies. 
Pabandykite įvertinti savo vaidmenį šalies, 
žemyno ar net visos planetos kontekste. 
Labai tikėtina, kad tuomet jūsų problemos 
nebeatrodys tokios didžiulės, tad galėsi-
te lengviau atsikvėpti ir paprasčiausiai 
pasimėgauti kasdienybe. Savaitgalį jūsų 
ambicijos šoktels iki padebesių, todėl šeš-
tadienį ir sekmadienį praleisite kurdami 
didingas ateities vizijas. Nevaržykite savęs 
įsivaizduojamomis kliūtimis!

žuvys (02.20—03.20)
Savaitei prasidedant pasaulis atrodys kur 
kas ryškesnis nei visada, tad nenuostabu,  
kad ir kasdienius įvykius pirmadienį–tre-
čiadienį išgyvensite kur kas intensyviau. 
Šiomis dienomis nestokosite entuziazmo 
bei noro bendrauti, tad tai puikus metas 
prisiminti draugus, daugiau pramogauti. 
Deja, bet ketvirtadienį galite susidurti su 
šiokiais tokiais finansiniais rūpesčiais, 
todėl iki savaitės pabaigos susilaikykite 
nuo didesnių pirkinių. Penktadienį jus 
apims filosofinė nuotaika, o tai paskatins 
savaitgalį skirti daugiau laiko sau.

SavaitėS horoSkopaS

lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Labas rytas, 

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

linė policija 7“.
 11.10 „Komisaras Reksas 

14“.
 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 „Kostiumuotieji 1“.
 23.45 Klausimėlis.lt.
 24.00 LRT radijo  

žinios.
 0.05 „Komisaras Reksas 

14“.
 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 „Kostiumuotieji 1“.
 4.45 Klausimėlis.lt.
 5.00 LRT radijo  

žinios.
 5.10 „Ponių rojus“.

lnk
 6.05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.35 „Linksmieji Tomas 

ir Džeris“. 
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

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

širdis“.
 12.00 „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 Valanda su  

Rūta. 
 21.30 Žinios. 
 22.20 Sportas. 
 22.27 Orai. 

 22.30 „Keršto valanda“.
 0.00 „Gyvi numirėliai“.
 0.55 „Elijaus knyga“.
 2.45 Alchemija. Švie-

timo amžius. 
 3.15 RETROSPEKTYVA. 

Ciklas „Menininkų 
portretai“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 6.55 „Simpsonai“.
 7.55 „Atsargiai! Mer-

ginos“. 
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Meilės sparnai“.
 12.00 „Gyvenimo 

išdaigos“. 
 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 „12 galimybių 3. 

Padėtis be išeities“.
 23.50 „Kalėjimo bėgliai“.
 0.45 „X failai“.
 1.35 „APB“. 
 2.25 „Amerikietiška 

siaubo istorija“.
 3.35 „Kalėjimo bėgliai“.
 4.25 „Paskutinis iš 

Magikianų“. 
 5.20 „Virtuvė“.

Btv
 6.40 „Mentalistas“.
 7.30 „Pragaro virtuvė“.
 8.25 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 9.25 „Nemiga“.
 10.25 „Kobra 11“.
 11.25 „Ekstrasensų 

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

gatvės“.
 15.55 „Nemiga“.
 17.00 Info diena. 
 17.30 „Kobra 11“.
 18.30 „Mentalistas“.
 19.30 „Įstatymas ir 

tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 20.30 „Varom!“. 
 21.00 „Nusikaltėlių 

medžiotojas“.
 22.45 „Kursas į katas-

trofą“.
 0.30 „F. T. Budrioji akis“.
 1.20 „Įstatymas ir 

tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

Dzūkijos tv
 6.13 Programa.
 6.14 TV parduotuvė.
 6.30 Vantos lapas. 
 7.00 „Gluchariovas“.
 8.00 Reporteris. 
 8.50 Sportas.
 8.58 Orai.
 9.00 Lrytas tiesiogiai. 
 10.00 „Gyvybės langelis“.
 11.05 „Mylima moky-

toja“.
 12.10 „Bruto ir Neto“.
 12.40 „Pamiršk mane“.
 13.40 TV parduotuvė.
 13.55 „Namas su 

lelijomis“.
 15.00 Lrytas tiesiogiai. 
 16.00 Reporteris. 
 16.23 Sportas.
 16.30 Lietuva tiesiogiai. 
 16.58 Orai.
 17.00 „Gluchariovas“.
 18.00 „Žemės ir laiko 

prakalbinimas“.
 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 „Bruto ir Neto“.
 21.30 Ne spaudai. 
 22.30 Reporteris. 
 23.20 Sportas.
 23.28 Orai.
 23.30 Lrytas tiesiogiai. 
 0.35 „Miškinis“.
 1.35 „Gluchariovas“.
 2.35 „Bruto ir Neto“.
 3.00 Ne spaudai. 
 3.40 „Šeimininkė“.
 4.30 „Gyvybės  

langelis“.
 5.20 „Namas su 

lelijomis“.

lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Kaunas Jazz 2019. 
 7.05 „Pasižvalgykime 

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

liai burundukai 3“.
 7.40 „Pašėlę Blinkio Bilo 

nuotykiai“.
 7.55 „Lesė 2“.
 8.20 Į sveikatą! 
 8.50 „Kačių ABC 4“.
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 Lietuvos tūkstan-

tmečio vaikai. 
 13.10 Stambiu planu. 
 14.00 Kalbantys  

tekstai.
 14.30 „Didžiosios Visatos 

paslaptys su Mor-
ganu Freemanu 3. 
Kodėl esame tokie, 
kokie esame?“.

 15.15 Kauno bažnyčios: 
miesto tapatumo 
kodas. Kristaus 
Prisikėlimo bazilika.

 15.25 ...formatas. Poetė 
Indrė Valantinaitė. 

 15.40 „Alvinas ir patrakė-
liai burundukai 3“.

 15.50 „Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai“.

 16.05 „Lesė 2“.
 16.30 Laba diena, 

Lietuva.
 18.00 Mokslo  

ekspresas. 
 18.20 „Ten, kur namai 5“.
 19.15 „Pokalbiai pas 

Bergmaną. Mirtis“.
 20.00 Kauno bažnyčios: 

miesto tapatumo 
kodas. Šv. Pran-

ciškaus Ksavero 
(Jėzuitų) bažnyčia.

 20.10 Kultūros diena.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Sabotažas“.
 23.15 „Pranešimai iš 

Meksikos įlankos“.
 0.15 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.30 Dabar pasaulyje. 
 1.00 Kaunas Jazz 2019.
 1.55 „Metų pilietis“.
 3.55 „Pasikėsinimas 

į popiežių Joną 
Paulių II“.

 4.50 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas.

 5.10 „Ten, kur namai 5“.

tv1
 6.55 „Tėvas Motiejus“.
 8.00 „Rožių karas“.
 10.00 „Sodininkų 

pasaulis“. 
 10.35 „Akloji“. 
 11.35 „Būrėja“. 
 12.10 „Stažuotoja“.
 13.10 „Madagaskaro 

pingvinai“. 
 13.40 „Beprotiškos 

melodijos“. 
 14.10 „Vyrai juodais 

drabužiais“.
 14.35 „Džekio Čano 

nuotykiai“. 
 15.00 „Detektyvė Rizoli“.
 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. 

„Nusikaltimo vieta 
– Hanoveris. Taksi į 
Leipcigą“.

 22.50 „Amžina meilė“.
 0.40 „Senjora“.
 2.00 „Modus“.
 3.40 „Tėvas Motiejus“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 „Blogas polici-

ninkas“.
 7.30 „Skorpionas“.
 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 „Skorpionas“.
 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 „Atstumtasis“.
 22.55 „Grotos gyve-

nimui“.
 1.45 „Daktaras  

Hausas“.

ketvirtaDieniS, birželio 20 d. Saulė teka 4.41, leidžiasi 21.59, dienos 
ilgumas 17.18. Pilnatis. Vardadieniai: Florentina, Silverijus, Žadvainas, Žintautė, Nandas.
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šeštaDieniS, birželio 22 d. Saulė teka 4.41, leidžiasi 22.00, dienos ilgumas 
17.19. Pilnatis. Vardadieniai: Paulinas, Tomas, Kaributas, Laima, Inocentas.

lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Ekspedicija „Nuo 

Baltijos iki Benga-
lijos“. 

 6.55 Premjera. 
„Stormas. Ugnies 
laiškai“.

 8.30 Karinės paslaptys. 
 9.00 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.30 Šventadienio 

mintys. 
 12.00 Iškilmingos 

padėkos šv. Mišios 
už Garbingojo 
Mykolo Giedraičio 
paskelbimą palai-
mintuoju. 

 14.00 „Džesika Flečer 7“.
 15.43 Loterija „Keno 

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

certas.
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Euromaxx. 
 18.30 Vakaras su Edita. 
 19.30 Stilius. 
 20.25 Loterijos „Keno 

Loto“ ir „Jėga“.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Muzikos festivalis 

„Nida 2019“.
 22.40 „40-ies ir vis dar 

skaistus“.
 0.35 „Legenda“.
 2.40 Gyvenimas. 
 3.35 Vakaras su Edita. 
 4.25 „Džesika Flečer 7“.

lnk
 6.45 „Linksmieji Tomas 

ir Džeris“. 
 7.10 „„Nickelodeon“ 

valanda. Sveiki 
atvykę į „Veiną““. 

 7.35 „Kung Fu Panda“. 
 8.05 „Riterių princesė 

Nela“. 
 8.30 „Pramuštgalviai 

iškylauja“.
 10.00 Misija „Pelėdos“.
 11.40 „Devyni gyve-

nimai“.
 13.20 „Muškietininkų 

žiedas“.
 15.05 „Pametę galvas Las 

Vegase“.
 17.00 Gyvūnų pasaulis. 
 17.30 Bus visko. 
 18.30 Žinios. 
 19.20 Sportas. 
 19.27 Orai. 
 19.30 „Turtuolis Ričis“.
 21.20 „Pašėlę vyrukai 2“.
 0.05 „Kelyje 2. Alaus 

tenisas“.
 1.45 „Džekas Rajanas. 

Šešėlių užver-
buotas“.

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 „Bibliotekininkai“.
 11.30 „Pasaka apie 

pagrobtą nimfą“.
 12.35 „Beždžionėlė 

riedlentininkė“.
 14.20 „Muzika, suradusi 

mus“.
 16.45 Ekstrasensų mūšis.
 18.30 TV3 žinios. 
 19.17 TV3 sportas. 
 19.22 TV3 orai. 
 19.25 „Eurojackpot“. 
 19.30 „Princesės dieno-

raštis 2. Karališko-
sios sužadėtuvės“.

 21.50 „Geležinis žmogus 
2“.

 0.15 „Sinbadas ir 
Minotauras“.

 1.55 „12 galimybių 3. 
Padėtis be išeities“.

 3.30 „Sveiki atvykę į 
džiungles“.

 5.05 „Gyvenimo 
išdaigos“. 

Btv
 6.10 „Nutrūkę nuo 

grandinės“. 
 7.30 „Džiunglių princesė 

Šina“.
 8.29 „Top Shop“ televi-

trina. 
 8.45 Sveikatos ABC 

televitrina.
 9.00 Tarptautinis galiūnų 

turnyras „Savickas 
Classic“.

 10.00 „Vaikai šėlsta“. 
 10.30 „Nepaliesta 

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

butis“. 
 13.40 „Policijos akade-

mija“.
 14.40 „Ekstrasensų 

mūšis“. 
 16.50 „Muchtaro 

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 17.50 „Kas žudikas?“. 
 18.55 „Nusikaltimų 

miestas“. 
 19.30 Lietuvos balsas. 

Vaikai. 
 21.35 „Briliantinis 

planas“.
 23.45 „Gyvų neliks“.
 1.15 „F. T. Budrioji akis“.

Dzūkijos tv
 7.03 Programa.
 7.04 TV parduotuvė.
 7.20 „Partizanų keliais“.
 7.50 „TV Europa 

pristato. Vyrų 
šešėlyje. Joana 
Pavalkytė-Griniu-
vienė“. 

 8.30 „TV Europa 
pristato. Vyrų 
šešėlyje. Karolina 
Praniauskaitė“. 

 9.00 „Neprijaukinti. 
Naujoji Zelandija“. 

 9.30 Vantos lapas. 
 10.00 Skonio reikalas. 
 10.30 Kitoks pokalbis su 

D. Žeimyte. 
 11.00 PREMJERA. „Aš 

myliu savo vyrą“.  

 16.00 Žinios.
 16.18 Orai.
 16.20 „Šerlokas Holmsas 

ir daktaras 
Vatsonas. Pažintis“. 

 18.00 Žinios.
 18.28 Orai.
 18.30 „Šerlokas Holmsas 

ir daktaras 
Vatsonas. Kruvinas 
užrašas“. 

 20.00 Žinios.
 20.28 Orai.
 20.30 „Šviesoforas“.
 21.30 „Nusikaltimas ir 

bausmė. Motina 
žudikė 2“.

 22.30 Žinios.
 22.58 Orai.
 23.00 „Pagrindinis įtaria-

masis. Tenison“.
 1.10 „Moterų daktaras“.
 3.00 „Nusikaltimas ir 

bausmė. Kruvinoji 
„Svainijos“ 
paslaptis 2“. 

 3.40 „Šeimininkė“.
 5.20 „Pamiršk mane“.
 6.20 „Pasaulis iš 

viršaus“. 
 6.40 Kitoks pokalbis su 

D. Žeimyte. 

lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Duokim garo! 
 7.30 Misija: Vilnija.
 8.00 Gimtoji žemė. 
 8.30 ARTS21. 
 9.00 Aš – laidos vedėjas. 
 10.00 Į sveikatą! 
 10.30 „Giedraičiai“. 
 11.00 Pradėk nuo savęs. 
 11.30 Mokslo sriuba. 
 12.00 Engelbert Humper-

dinck. Opera „Jonas 
ir Greta“. 

 13.40 Muzikos talentų 
lyga 2019.

 15.15 Skrendam.
 15.30 Kultūrų kryžkelė. 

Rusų gatvė. 
 16.00 Euromaxx. 
 16.30 Klauskite daktaro. 
 17.20 Stilius. 
 18.15 Misija – Pasaulio 

Lietuva. 
 19.00 Daiktų istorijos. 
 19.45 Stambiu planu. 
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 „Auksapirštis“.
 22.50 Kauno miesto 

simfoninio orkestro 
koncertas. 

 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.45 „Sugrįžimas“.
 2.15 „Ėvė. Mažosios 

Lietuvos rašytoja“.
 3.15 Dokumentinė 

apybraiža „Mes 
nugalėjom“. 

 3.45 ARTS21. 
 4.15 Klauskite daktaro.
 5.05 Stilius. 

tv1
 7.10 „Akloji“. 
 7.40 „Vandenyno 

paslaptys su Džefu 
Korvinu“. 

 8.30 „Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.25 „Tėvas Motiejus“.
 10.40 „Būrėja“. 
 11.45 „Klasikiniai kepiniai. 

Anos Olson 
receptai“.

 12.15 „Akloji“. 
 13.45 „Mylėk savo sodą“. 
 14.45 „Nekviesta meilė 

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

nuodėmės“.
 23.00 „Begėdis“.
 1.00 „Brėkštanti aušra. 2 

dalis“.
 2.40 „Krikštatėvis II“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 Dainų dvikova.
 7.30 Pragaro kelias.
 8.30 Sandėlių karai.
 9.00 Nuo amato iki 

verslo. 
 9.30 Statybų gidas. 
 10.00 Įspūdingiausios 

atostogų vietos.
 10.30 Autopilotas.
 11.00 „Žygis per Hima-

lajus“.
 12.00 „Beveik neįma-

noma misija“.
 13.05 „Žygis palei Nilą“.
 14.15 „Išlikimas“.
 15.50 „Iš peties“.
 16.55 Sandėlių karai.
 17.55 „Blogas polici-

ninkas“.
 19.00 Pragaro kelias.
 20.00 „Miestas ar 

kaimas“. 
 21.00 Žinios.
 21.50 Sportas.
 21.58 Orai.
 22.00 „Nemirtingųjų kro-

nikos: nuostabūs 
sutvėrimai“.

 0.30 „Policininko 
istorija“.

 2.20 „Katakombos“.

„Turtuolis Ričis“,  19.30, LNK

penktaDieniS, birželio 21 d. Saulė teka 4.41, leidžiasi 21.59, dienos ilgumas 17.18. 
Pilnatis. Vardadieniai: Aloyzas, Galminas, Vasarė, Alicija.

lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Labas rytas, 

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

linė policija 7“.
 11.10 „Komisaras Reksas 

14“.
 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 Spec. laida dėl 

siūlymo rinkimuose 
į Seimą ir savi-
valdybes įteisinti 
tik mažoritarinę 
sistemą. 

 19.30 Beatos virtuvė. 
 20.25 Loterija „Keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 20.59 Loterija „Jėga“.
 21.00 Auksinis protas.
 22.20 Keliai. Mašinos. 

Žmonės. 
 22.50 „Legenda“.
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 „Komisaras Reksas 

14“.
 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
 6.15 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.35 „Linksmieji Tomas 

ir Džeris“. 
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 9.50 „Mirtis rojuje“.
 10.55 „Kandisė Renuar“.
 12.00 „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 penktadienis. 
 21.00 „Džekas Rajanas. 

Šešėlių užver-
buotas“.

 23.00 „Mirtinas greitis 2“.
 0.40 „Keršto valanda“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 6.55 „Simpsonai“.
 7.55 „Atsargiai! Mer-

ginos“. 
 8.55 „Aš matau tave“.
 10.00 „Meilės sparnai“.
 12.00 „Gyvenimo 

išdaigos“. 
 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 „Brolis lokys“.
 21.10 „Vienišas klajūnas“.
 0.10 „Ką išdarinėja 

vyrai“. 
 1.50 „Jūrų pėstininkas 

4.Judantis 
taikinys“.

 3.20 „Erelis Edis“.
 5.15 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

Btv
 6.40 „Mentalistas“.
 7.30 „Pragaro virtuvė“.
 8.25 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 9.25 „Nemiga“.
 10.25 „Kobra 11“.
 11.25 „Ekstrasensų 

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

gatvės“.
 15.55 „Nemiga“.
 17.00 Info diena. 
 17.30 „Kobra 11“.
 18.30 „Mentalistas“.
 19.30 „Amerikietiškos 

imtynės“. 
 21.30 „Bejėgis teisin-

gumas“.
 23.20 „Nusikaltėlių 

medžiotojas“.
 1.00 „F. T. Budrioji akis“.

Dzūkijos tv
 6.13 Programa.
 6.14 TV parduotuvė.
 6.30 Čempionai. 
 7.00 „Gluchariovas“.
 8.00 Reporteris. 
 8.50 Sportas.
 8.58 Orai.
 9.00 Lrytas tiesiogiai. 
 10.00 Ne spaudai. 
 11.05 „Mylima moky-

toja“.
 12.10 „Bruto ir Neto“.
 12.40 „Pamiršk mane“.
 13.40 TV parduotuvė.
 13.55 „Namas su 

lelijomis“.
 15.00 Lrytas tiesiogiai. 
 16.00 Reporteris. 
 16.23 Sportas.
 16.30 Kitoks pokalbis su 

D. Žeimyte.
 16.58 Orai.
 17.00 „Gluchariovas“. 
 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 „Bruto ir Neto“.
 21.30 „Nusikaltimas ir 

bausmė. Motina 
žudikė 1“. 

 22.30 Reporteris. 
 23.20 Sportas.
 23.28 Orai.
 23.30 Lrytas tiesiogiai. 
 0.35 „Miškinis“.
 1.35 „Gluchariovas“.
 2.35 „Bruto ir Neto“.
 3.00 „Nusikaltimas ir 

bausmė. Kruvinoji 
„Svainijos“ 
paslaptis 2“. 

 3.40 „Šeimininkė“.
 4.30 „Gyvybės  

langelis“.
 5.20 „Namas su 

lelijomis“.
 6.10 „Pasaulis iš 

viršaus“. 
 6.35 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 

lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Kaunas Jazz 2019.
 7.00 Mokytojų kam-

barys.
 7.30 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai 3“.
 7.40 „Pašėlę Blinkio Bilo 

nuotykiai“.
 7.55 „Lesė 2“.
 8.20 Euromaxx. 
 8.50 „Kačių ABC 4“.
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 Ekspedicija „Nuo 

Baltijos iki Benga-
lijos“. 

 13.10 Daiktų istorijos. 
 14.00 Pašauktieji. 
 14.30 „Pokalbiai pas 

Bergmaną. Mirtis“.
 15.15 Kauno bažnyčios: 

miesto tapatumo 
kodas. Šv. Pran-
ciškaus Ksavero 
(Jėzuitų) bažnyčia. 

 15.20 ...formatas. Poetė 
Ramutė Skučaitė. 

 15.40 „Alvinas ir patrakė-
liai burundukai 3“.

 15.50 „Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai“.

 16.05 „Lesė 2“.
 16.30 Laba diena, 

Lietuva.
 18.00 Mokslo  

ekspresas. 
 18.20 „Ten, kur namai 5“.
 19.15 „Ėvė. Mažosios 

Lietuvos rašytoja“.
 20.10 Kultūros diena.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 „Sugrįžimas“.
 22.30 Gražiausia filmų 

muzika.
 23.35 Dokumentinė 

apybraiža „Mes 
nugalėjom“. 

 24.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.45 „Sabotažas“.
 2.30 Kalbantys tekstai.
 2.55 Kauno bažnyčios: 

miesto tapatumo 
kodas. Kristaus 
Prisikėlimo bazilika.

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

 5.10 „Ten, kur namai 5“.

tv1
 6.55 „Tėvas Motiejus“.
 8.00 „Rožių karas“.
 10.00 „Sodininkų 

pasaulis“. 
 10.35 „Akloji“. 
 11.05 „Būrėja“. 
 12.10 „Stažuotoja“.
 13.10 „Madagaskaro 

pingvinai“. 
 13.40 „Ogis ir tarakonai“.
 14.10 „Vyrai juodais 

drabužiais“.
 14.35 „Džekio Čano 

nuotykiai“. 
 15.00 „Detektyvė Rizoli“.
 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. „Vera. 

Plikledis“.
 22.50 „Krikštatėvis II“.
 2.25 „Nusikaltimo vieta 

– Hanoveris. Taksi į 
Leipcigą“.

 3.50 „Tėvas Motiejus“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 „Beveik neįma-

noma misija“.
 7.30 „Skorpionas“.
 8.30 „Prakeikti“. 
 9.00 „Simpsonai“.
 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 „Skorpionas“.
 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 Sportas.
 21.58 Orai.
 22.00 „Policininko 

istorija“.
 0.10 „Bebaimis“.
 2.10 „Kaip aš susi-

pažinau su jūsų 
mama“.

„Brolis lokys“,  19.30, TV3
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eteriS

pirmaDieniS, birželio 24 d. Saulė teka 4.42, leidžiasi 22.00, dienos ilgumas 
17.18. Pilnatis. Vardadieniai: Jonas, Eivilitas, Eivilitė, Eiviltas, Janina.

lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Pasaulio doku-

mentika. „Gamtos 
genijai. Ginklavi-
mosi varžybos“.

 7.00 Pasaulio dokumen-
tika. „Gorongozos 
nacionalinis parkas. 
Rojaus atgimimas. 
Liūto paslaptis“.

 8.00 „Laukinės gamtos 
slėpiniai“.

 8.30 „Linksmuolis Baris 
ir disko kirminai“.

 9.50 „Džudė Mudė ir 
nenuobodi vasara“.

 11.25 „Prancūzijos 
2017 m. magijos 
čempionatas“.

 13.00 „Lemtingos 
vestuvės“.

 14.30 Gražiausi metai – 
geriausios dainos. 
Vytauto Šiškausko 
jubiliejinis kon-
certas.

 15.55 „Stebuklas“.
 17.28 Loterija „Keno 

Loto“.
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“.
 18.30 Grupės „Studija“ 

35-mečio kon-
certas.

 20.25 Loterija „Keno 
Loto“.

 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 20.59 Loterija „Jėga“.
 21.00 Auksinis protas. 
 22.20 Dviračio žinios.
 22.50 „Mėnesiena ir 

Valentinas“.
 0.30 „Benis ir Džiun“.
 2.10 „Keturi metų 

laikai“.
 3.55 „Kaimynai“.
 5.30 Dviračio žinios.

lnk
 6.40 „Turtuolis Ričis“.
 8.25 „Lukas Skruzdė-

liukas“.
 10.10 „Tomas ir Džeris 

sutinka Šerloką 
Holmsą“.

 11.05 „Laukiniai nuoty-
kiai“.

 12.45 „Alvinas ir burun-
dukai 4“.

 14.35 „Vyrai juodais 
drabužiais 3“.

 16.40 „Vagis polici-
ninkas“.

 18.30 Žinios. 
 19.20 Sportas. 
 19.27 Orai. 
 19.30 „Smurfai 2“.
 21.40 „Medalionas“.
 22.28 Telefoninė loterija 

1634. 
 22.30 „Medalionas“ 

(tęs.). 
 23.30 „Interviu su dikta-

toriumi“.
 1.35 „Košmaras Guobų 

gatvėje“.
 3.10 „Maksas Stilas“.

tv3
 6.00 Televitrina.
 6.15 „Keršytojų 

komanda“.
 6.45 „Mapetai. Antra 

dalis“.
 8.55 „Brolis lokys“.
 10.30 „Ežiukas Bobis“.
 12.20 „Vidurvasario 

vainikas“.
 14.30 „Nuotykių ieško-

tojas. Midos skry-
nelės prakeiksmas“.

 16.35 „Kaimynas šnipas“.
 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 TV3 sportas. 
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 „Pi gyvenimas“.
 22.05 „Poilsiautojai. 

Pavydo žaidynės“. 
 0.15 „Kalėjimo bėgliai“.
 1.10 „X failai“.
 2.00 „APB“. 
 2.55 „Amerikietiška 

siaubo istorija“.
 4.10 „Kalėjimo bėgliai“.
 5.00 „Paskutinis iš 

Magikianų“. 
 5.30 „Virtuvė“. 

Btv
 7.30 „Nepaliesta 

Meksika“. 
 9.35 „Geriausias žmo-

gaus draugas“.
 11.50 „„Mažylis“ Tomis“.
 13.45 „Pasikeisti vie-

tomis“.
 16.05 „Terminalas“.
 18.45 „Laiko įkaitai“.
 21.00 „Kova iki paskutinio 

kraujo lašo“.
 23.20 „Briliantinis 

planas“.
 1.25 „Juodasis sąrašas“.
 2.15 „Karo vilkai. 

Likvidatoriai VI“.

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

su V. Mačiuliu. 
 7.00 Šiandien kimba. 
 8.00 „24/7“. 
 9.00 „Tiesa apie alko-

holio vartojimą“. 
 10.00 „Kelionė Žeme“.
 11.00 „Moteriškas 

apiplėšimas“.
 13.25 TV parduotuvė.
 13.40 „Moteriškas 

apiplėšimas“.
 16.00 Žinios.
 16.25 Rubrika „Verslo 

genas‘‘. 
 16.28 Orai.
 16.30 „Šerloko Holmso 

ir daktaro Vatsono 
nuotykiai. Basker-
vilių šuo“.

 18.00 Žinios.
 18.28 Orai.
 18.30 „Šerloko Holmso 

ir daktaro Vatsono 
nuotykiai. Basker-
vilių šuo“.

 20.00 Žinios.
 20.25 Rubrika „Verslo 

genas“.
 20.28 Orai.
 20.30 Baltijos kelias. 
 21.00 „Bruto ir Neto“.
 21.30 „Pamiršk mane“.
 22.30 Žinios.
 22.58 Orai.
 23.00 „Pagrindinis įtaria-

masis. Tenison“.
 1.35 „Gluchariovas“.

 2.35 „Bruto ir Neto“.
 3.00 „Pamiršk mane“.
 3.40 „Šeimininkė“.
 4.30 „Gyvybės langelis“.
 5.20 „Namas su 

lelijomis“.

lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Kaunas Jazz 2019. 
 7.00 „Lietuvos moksli-

ninkai. Biochemikas 
Mindaugas 
Zaremba“.

 7.30 „Alvinas ir patrakė-
liai burundukai 3“.

 7.40 „Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai“.

 7.55 „Lesė 2“.
 8.20 Pašauktieji. 
 8.45 Tarptautinis spor-

tinių šokių festivalis 
„Lithuanian Open 
2018“.

 10.10 „Vaikai iš „Ame-
rikos“ viešbučio“.

 11.40 Kompozitoriaus 
Algimanto 
Raudonikio 85-
mečio jubiliejinis 
koncertas.

 14.00 „Moteris ir keturi 
jos vyrai“.

 15.30 ...formatas. Poetė 
Dalia Teišerskytė. 

 15.40 „Alvinas ir patrakė-
liai burundukai 3“.

 15.50 „Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai“.

 16.05 „Lesė 2“.
 16.30 Tarptautinės 

sportinių šokių 
varžybos „Gintarinė 
pora 2019“.

 18.10 Mokslo ekspresas. 
 18.20 „Ten, kur namai 5“.
 19.15 Premjera. „Diri-

gentas Gintaras 
Rinkevičius“.

 20.10 Kultūros diena.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 „Pasižvalgykime 

po... Marselis“.
 21.30 „Sangailės  

vasara“.
 23.00 „Elzė iš Gilijos“.
 0.50 DW naujienos  rusų 

kalba.
 1.05 Dabar pasaulyje.
 1.35 Kaunas Jazz 2019.
 2.30 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija.

 3.00 „Da Vinčio 
demonai 3“.

 4.50 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus sąsiuvinis. 

 5.05 „Ten, kur namai 5“.

tv1
 7.10 „Tėvas Motiejus“.
 8.15 „Rožių karas“.
 10.05 „Mylėk savo sodą“. 
 11.05 „Akloji“. 
 11.35 „Būrėja“. 
 12.10 „Stažuotoja“.
 13.10 „Madagaskaro 

pingvinai“. 
 13.40 „Ogis ir tarakonai“.
 14.10 „Vyrai juodais 

drabužiais“.
 14.35 „Džekio Čano 

nuotykiai“. 
 15.00 „Detektyvė Rizoli“.
 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 „Tu esi čia“.
 23.10 „Amžina meilė“.
 1.00 „Senjora“.
 2.15 „Kapitonė Marlo. 

Kraujas ir šviesa“.
 3.50 „Tėvas Motiejus“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 Iš peties.
 7.30 „Skorpionas“.
 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 „Skorpionas“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 16.55 „Univeras. Naujas 

bendrikas“. 
 18.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 19.00 PREMJERA. 

„Gelbėtojai“.
 21.05 Farai.
 22.00 „Naša Raša“. 
 23.00 „Pjūklas 6“.
 0.50 „Kaip aš susi-

pažinau su jūsų 
mama“.

„Kova iki paskutinio kraujo lašo“,  21.00, BTV

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. Baltuolė ir 
Rožytė“.

 10.00 Gustavo enciklope-
dija. 

 10.30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 

 11.30 Mūsų gyvūnai. 
Rasa Eilunavičienė.

 12.00 Pasaulio doku-
mentika. „Gamtos 
genijai. Ginklavi-
mosi varžybos“.

 12.55 Pasaulio dokumen-
tika. „Gorongozos 
nacionalinis parkas. 
Rojaus atgimimas. 
Liūto paslaptis“.

 13.50 „Mis Marpl 3“.
 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 Keliai. Mašinos. 

Žmonės. 
 18.30 Premjera. „Laisvės 

kaina. Sąjūdis“.
 19.30 Savaitė. 
 20.25 Loterijos „Keno 

Loto“ ir „Jėga“.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Duokim garo! 

Joninės. 
 23.30 „Pagonių  

žiedas“.
 1.20 „Vidurnaktis 

Paryžiuje“.
 2.50 „Karštas kubilas – 

laiko mašina 2“.
 4.20 „Poltergeistas“.

lnk
 6.30 „Linksmieji Tomas 

ir Džeris“. 
 6.55 „Įspūdingasis 

Žmogus-voras“. 
 7.20 „„Nickelodeon“ 

valanda. Sveiki 
atvykę į „Veiną““. 

 7.45 „Kung Fu Panda“. 
 8.15 „Riterių princesė 

Nela“. 
 8.45 „Tomo ir Džerio 

pasakos“. 
 9.10 „Ogis ir tarakonai“.
 9.30 „Lego filmas“.
 11.20 „Zatura. Nuotykiai 

kosmose“.
 13.15 „Iš kur tu žinai?“.
 15.30 „Adamsų šeimy-

nėlės vertybės“.
 17.20 Teleloto. 
 18.30 Žinios. 
 19.20 Sportas. 
 19.27 Orai. 
 19.30 „Eilinis Džo. 

Kerštas“.
 21.35 „Maksas Stilas“.

 23.20 PREMJERA. „Pen-
kiasdešimt pilkų 
atspalvių“.

 1.25 „Pašėlę vyrukai 2“.

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 „Gnomeo ir Džiul-

jeta“.
 13.05 „Beždžionėlė 

ekstremalė“.
 14.50 „Johanos pa-

slaptis“.
 16.40 „Sugalvok norą“.
 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 „Taksi“.
 21.25 „Pranašas“.
 23.20 „Palikti vandenyne 

3. Tarp ryklių“.
 0.55 „Vienišas klajūnas“.
 3.30 „Kol nenuėjau 

miegoti“.

Btv
 6.40 Tarptautinis galiūnų 

turnyras „Savickas 
Classic“. 

 7.35 „Džiunglių princesė 
Šina“.

 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 Sveikatos kodas. 
 9.30 Sveikatos kodas 

televitrina. 
 10.00 „Vaikai šėlsta“. 
 10.30 „Nepaliesta 

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

butis“. 
 13.40 „Policijos akade-

mija“.
 14.40 „Ekstrasensų 

mūšis“. 
 17.05 „Muchtaro 

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 18.10 „Kas žudikas?“. 
 19.30 „Šuo“.
 21.45 „Juodasis sąrašas“.
 22.45 „Karo vilkai. 

Likvidatoriai VI“.
 23.45 „Bejėgis teisin-

gumas“.
 1.25 „Gyvų neliks“.

Dzūkijos tv
 7.03 Programa.
 7.04 TV parduotuvė.
 7.20 „Gluchariovas“.
 8.30 Kaimo akademija. 
 9.00 „Neprijaukinti. 

Naujoji Zelandija“. 
 9.30 Grilio skanėstai. 
 10.00 Šiandien  

kimba. 
 11.00 PREMJERA. 

„Pamotė“.
 16.00 Žinios.

 16.18 Orai.
 16.20 „Šerloko Holmso 

ir daktaro Vatsono 
nuotykiai. Šantažo 
karalius“.

 18.00 Žinios.
 18.28 Orai.
 18.30 „Šerloko Holmso 

ir daktaro Vatsono 
nuotykiai. Mirtinas 
susirėmimas“.

 20.00 Žinios.
 20.28 Orai.
 20.30 „Šviesoforas“.
 21.30 „24/7“. 
 22.30 Žinios.
 22.58 Orai.
 23.00 „Pagrindinis įtaria-

masis. Tenison“.
 1.10 „Širdies plakimas“.
 2.55 „24/7“. 
 3.35 „Detektyvas Linlis“.
 5.05 „Kelrodė žvaigždė“.
 5.50 „Pasaulio turgūs. 

Tel Avivas“. 

lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Gražiausia filmų 

muzika. 
 7.05 „Giedraičiai“. 
 7.30 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus sąsiuvinis. 
 7.45 Kultūrų kryžkelė. 

Menora.
 8.00 Kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 8.30 Kelias. 
 8.45 Krikščionio žodis.
 9.00 Premjera. „Pasi-

žvalgykime po... 
Marselis“.

 9.30 Euromaxx. 
 10.00 „Lietuvos moksli-

ninkai. Biochemikas 
Mindaugas 
Zaremba“.

 10.30 Atspindžiai. 
Paveldo kolekcija.

 11.00 7 Kauno  
dienos.

 11.30 Linija, spalva, 
forma. 

 12.00 Kalbantys tekstai.
 12.30 Pašauktieji. 
 13.00 Stop juosta.
 13.30 Muzikinė pramo-

ginė programa 
„Du balsai – viena 
širdis“. 

 15.35 Šventadienio 
mintys. 

 16.00 Mokytojų kam-
barys.

 16.30 Mokslo sriuba. 
 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. 
 21.55 Grupė „Baltos 

varnos“ ir styginių 
kvartetas.

 23.05 Antikvariniai Kašpi-
rovskio dantys. 

 24.00 „Da Vinčio 
demonai 3“.

 1.50 Folkšokas 2017. 
 5.15 Festivalis „Mid-

summer Vilnius 
2016“. 

tv1
 7.10 „Akloji“. 
 7.40 „Vandenyno 

paslaptys su Džefu 
Korvinu“. 

 8.30 „Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.25 „Tėvas Motiejus“.
 10.45 „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. Kraujas 
ir šviesa“.

 22.55 „Ekstraktas“.
 0.35 „Brėkštanti aušra. 2 

dalis“.
 2.15 „Prieblanda. Tėvų 

nuodėmės“.

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 „Žygis palei Nilą“.
 12.00 „Candy Crush“. 
 13.00 „Žygis palei Nilą“.
 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 Gero vakaro šou. 
 21.00 Žinios.
 21.50 Sportas.
 21.58 Orai.
 22.00 Nakties TOP. 

Vasara. 
 22.30 Geriausi mūsų 

metai. 
 1.15 „Nemirtingųjų kro-

nikos: nuostabūs 
sutvėrimai“.

 3.15 Dainų dvikova.

SekmaDieniS, birželio 23 d. Saulė teka 4.42, leidžiasi 22.00, dienos ilgumas 
17.18. Pilnatis. Vardadieniai: Agripina, Arvydas, Vaida, Zenonas, Vanda, Vaidas, Ligita, Rūtilė, Ligitas.

„Visa menanti“,  20.00, TV1
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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 7“.
 11.10 „Komisaras Reksas 

14“.
 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 „Kostiumuotieji 1“.
 23.45 Klausimėlis.lt.
 24.00 LRT radijo žinios.
 0.05 „Komisaras Reksas 

14“.
 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?“. 
 4.00 „Kostiumuotieji 1“.
 4.45 Klausimėlis.lt.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.10 „Ponių rojus“.

lnk
 6.15 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.35 „Linksmieji Tomas 

ir Džeris“. 
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 9.50 „Mirtis rojuje“.
 10.55 „Kandisė  

Renuar“.
 12.00 „Neklausk meilės 

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

Lietuva. 
 17.30 PREMJERA. 

„Baudžiauninkė“.
 18.30 Žinios. 
 19.20 Sportas. 
 19.27 Orai. 
 19.30 KK2. 
 20.00 Nuo... Iki...
 20.30 PREMJERA. 

„Supermamos“.
 21.00 Laba diena. 
 21.30 Žinios. 
 22.20 Sportas. 
 22.27 Orai. 
 22.30 „Rizikingi  

ryšiai“.
 0.20 „Gyvi numirėliai“.
 1.15 „Medalionas“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Aladinas“.
 6.55 „Simpsonai“.
 7.55 Svajonių sodai. 
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Meilės sparnai“.
 12.00 „Gyvenimo 

išdaigos“. 
 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 „Sabotažas“.
 0.10 „Kaulai“.
 1.10 „X failai“.
 2.00 „APB“. 
 2.50 „Amerikietiška 

siaubo istorija“.
 3.50 „Kaulai“.
 4.40 „Paskutinis iš 

Magikianų“. 
 5.05 „Virtuvė“. 
 5.35 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

Btv
 6.50 „Mentalistas“.
 7.40 „Pragaro virtuvė“.
 8.35 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 9.35 „Nemiga“.
 10.30 „Kobra 11“.
 11.30 „Ekstrasensų 

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

gatvės“.
 15.55 „Nemiga“.
 17.00 Info diena. 
 17.30 „Kobra 11“.
 18.30 „Mentalistas“.
 19.30 „Įstatymas ir 

tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 20.30 „Varom!“. 
 21.00 „Amerikos nindzė 

5“.
 23.00 „Kova iki pasku-

tinio kraujo lašo“.
 1.10 „F. T. Budrioji akis“.
 2.00 „Įstatymas ir 

tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

Dzūkijos tv
 6.13 Programa.
 6.14 TV parduotuvė.
 6.30 Kaimo akademija. 
 7.00 „Gluchariovas“.
 8.00 „Skyrybos savo 

noru“. 
 10.00 „Gyvybės langelis“.
 11.05 „Mylima moky-

toja“.
 12.10 „Bruto ir Neto“.
 12.40 „Šviesoforas“.
 13.40 TV parduotuvė.
 13.55 „Namas su 

lelijomis“.
 15.00 Lrytas tiesiogiai. 
 16.00 Reporteris. 
 16.23 Sportas.
 16.30 Lietuva tiesiogiai. 
 16.58 Orai.

17.00 „Gluchariovas“.
 18.00 „Žemės ir laiko 

prakalbinimas“.
 18.35 „Jūsų sveikatai“.
 19.00 Žinios.
19.25 Orai.
 19.25 „Laisvės keliu“.
 19.35 „Svečiuose pas 

Marceliutę“. 
 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 Lrytas tiesiogiai. 
 0.30 „Miškinis“.
 1.35 „Gluchariovas“.
 2.35 „Bruto ir Neto“.
 3.00 „Pamiršk mane“.
 3.40 „Šeimininkė“.
 4.30 „Gyvybės langelis“.
 5.20 „Namas su 

lelijomis“.

lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Kaunas Jazz 2019. 
 7.00 Kalbantys tekstai.
 7.30 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai 3“.
 7.40 „Pašėlę Blinkio Bilo 

nuotykiai“.
 7.55 „Lesė 2“.
 8.20 „Lietuvos moksli-

ninkai. Knygoty-
rininkas Domas 
Kaunas“.

 8.50 „Kačių ABC 4“.
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 Gimę tą pačią 

dieną. 
 13.10 Misija – Pasaulio 

Lietuva. 
 14.00 Muzikos talentų 

lyga 2019. 
 15.30 ...formatas. Poetė 

Nijolė Daujotytė. 
 15.40 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai 3“.
 15.50 „Pašėlę Blinkio Bilo 

nuotykiai“.
 16.05 „Lesė 2“.
 16.30 Laba diena, 

Lietuva.
 18.00 Mokslo ekspresas. 
 18.20 „Ten, kur namai 5“.
 19.15 „„Mein Kampf“. 

Hitlerio knygos 
paslaptys“.

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

dama“.
 23.00 „Turkiškai“.

 0.30 DW naujienos  rusų 
kalba.

 0.45 Dabar pasaulyje. 
 1.15 Kaunas Jazz 2019. 
 2.05 „Sangailės vasara“.
 3.35 ...formatas. Poetas 

Vladas Braziūnas. 
 3.55 Legendos. 
 4.50 Kultūrų kryžkelė. 

Menora.
 5.05 „Ten, kur namai 5“.

tv1
 6.55 „Tėvas Motiejus“.
 8.00 „Rožių karas“.
 10.00 „Sodininkų 

pasaulis“. 
 10.35 „Akloji“. 
 11.35 „Būrėja“. 
 12.10 „Stažuotoja“.
 13.10 „Madagaskaro 

pingvinai“. 
 13.40 „Ogis ir tarakonai“.
 14.10 „Vyrai juodais 

drabužiais“.
 14.35 „Džekio Čano 

nuotykiai“. 
 15.00 „Detektyvė Rizoli“.
 15.55 „Svaragini. Amžina 

draugystė“.
 17.00 „Būk su manim“.
 18.00 „Iš širdies į širdį“.
 19.00 „Stažuotoja“.
 20.05 „Detektyvė Rizoli“.
 21.00 „Modus“.
 22.50 „Amžina meilė“.
 0.40 „Senjora“.
 1.55 „Tu esi čia“.
 3.45 „Tėvas Motiejus“.

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

Vyrai, pinigai ir 
meilė“. 

 9.00 Nuo amato iki 
verslo. 

 9.25 „CSI kriminalistai“.
 10.25 „Simpsonai“.
 11.25 „Univeras. Naujas 

bendrikas“. 
 12.25 „Gelbėtojai“.
 14.30 Televitrina.
 15.00 „Skorpionas“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 16.55 „Univeras. Naujas 

bendrikas“. 
 18.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 19.00 „Gelbėtojai“.
 20.00 „Rezidentai“. 
 20.30 Žinios. 
 20.58 Orai. 
 21.00 „Bukas ir bukesnis 

2“.
 23.10 „Grotos gyve-

nimui“.
 2.05 „Daktaras  

Hausas“.
 3.40 „Kaip aš susi-

pažinau su jūsų 
mama“.

antraDieniS, birželio 25 d. Saulė teka 4.42, leidžiasi 22.00, dienos ilgumas 
17.18. Delčia. Vardadieniai: Vilhelmas, Geistautas, Geistautė, Baniutė, Vilius, Geisvyda, Geisvydas.

„Atsargiai! Merginos“,  19.30, TV3

trečiaDieniS, birželio 26 d. Saulė teka 4.43, leidžiasi 22.00, dienos ilgumas 
17.17. Delčia. Vardadieniai: Paulius, Jaunutis, Virgilijus, Povilas, Jaunius, Viltautė.

lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Labas rytas, 

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

linė policija 7“.
 11.10 „Komisaras Reksas 

14“.
 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 Ekspedicija „Nuo 

Baltijos iki Benga-
lijos“. 

 22.30 Dviračio žinios.
 23.00 „Kostiumuotieji 1“.
 23.45 Klausimėlis.lt.
 24.00 LRT radijo žinios.
 0.05 „Komisaras Reksas 

14“.
 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 „Kostiumuotieji 1“.
 4.45 Klausimėlis.lt.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.10 „Ponių rojus“.

lnk
 6.15 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.35 „Linksmieji Tomas 

ir Džeris“. 
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 9.50 „Mirtis rojuje“.
 10.55 „Kandisė Renuar“.
 12.00 „Neklausk meilės 

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

Lietuva.
 17.30 „Baudžiauninkė“.
 18.30 Žinios. 
 19.20 Sportas. 
 19.27 Orai. 
 19.30 KK2. 
 20.00 Nuo... Iki...
 20.30 „Supermamos“.
 21.00 Laba diena.
 21.30 Žinios. 
 22.20 Sportas. 
 22.27 Orai. 
 22.30 „Rūkstantys  

tūzai“.
 0.40 „Gyvi numirėliai“.
 1.50 „Rizikingi  

ryšiai“.

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 „Gyvenimo 

išdaigos“. 
 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 „Nesuvokiama“.
 22.25 „Vikinglotto“. 
 0.10 „Kaulai“.
 1.05 „X failai“.
 2.00 „APB“. 
 2.50 „Amerikietiška 

siaubo istorija“.
 3.40 „Kaulai“.
 4.35 „Paskutinis iš 

Magikianų“.

Btv
 6.20 „Mentalistas“.
 7.10 „Pragaro virtuvė“.
 8.05 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 9.05 „Nemiga“.
 10.05 „Kobra 11“.
 11.05 „Ekstrasensų 

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

gatvės“.
 15.55 „Nemiga“.
 17.00 Info diena. 
 17.30 „Kobra 11“.
 18.30 „Mentalistas“.
 19.30 „Įstatymas ir 

tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 20.30 „Varom!“. 
 21.00 „Susidūrimas su 

Žeme“.
 22.50 „Amerikos nindzė 

5“.
 0.50 „F. T. Budrioji akis“.
 1.40 „Įstatymas ir 

tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

Dzūkijos tv
 6.13 Programa.
 6.14 TV parduotuvė.
 6.30 Grilio skanėstai. 
 7.00 „Gluchariovas“. 
 8.00 Reporteris. 
 8.50 Sportas.
 8.58 Orai.
 9.00 Lrytas tiesiogiai. 
 10.00 „Gyvybės langelis“.
 11.05 „Mylima moky-

toja“.
 12.10 „Bruto ir Neto“.
 12.40 „Pamiršk mane“.
 13.40 TV parduotuvė.
 13.55 „Namas su 

lelijomis“.
 15.00 Lrytas tiesiogiai. 
 16.00 Reporteris. 
 16.23 Sportas.
 16.30 Lietuva tiesiogiai. 
 16.58 Orai.

 17.00 „Gluchariovas“.
 18.00 „Žemės ir laiko 

prakalbinimas“. 
 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 Lrytas tiesiogiai. 
 0.30 „Miškinis“.
 1.35 „Gluchariovas“.
 2.35 „Bruto ir Neto“.
 3.00 „Pamiršk mane“.
 3.40 „Šeimininkė“.
 4.30 „Gyvybės langelis“.
 5.20 „Namas su 

lelijomis“.

lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Kaunas Jazz 2019. 
 7.00 Vienuolynų kelias 

Lietuvoje.
 7.30 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai 3“.
 7.40 „Pašėlę Blinkio Bilo 

nuotykiai“.
 7.55 „Lesė 2“.
 8.20 Pradėk nuo savęs. 
 8.50 „Kačių ABC 4“.
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 Aš – laidos vedėjas. 
 13.10 Kultūringai su 

Nomeda. 
 14.00 Pradėk nuo savęs. 
 14.25 „„Mein Kampf“. 

Hitlerio knygos 
paslaptys“.

 15.20 ...formatas. Poetas 
Vainius Bakas. 

 15.40 „Detektyvė 
Miretė“.

 15.50 „Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai“.

 16.05 „Lesė 2“.
 16.30 Laba diena, 

Lietuva.
 18.00 Mokslo ekspresas. 
 18.20 „Ten, kur namai 5“.
 19.15 „Didžiosios Visatos 

paslaptys su 
Morganu Freemanu 
3. Kas yra niekas?“.

 20.00 Kauno bažnyčios: 
miesto tapa-
tumo kodas. Šv. 
arkangelo Mykolo 
(Įgulos) bažnyčia.

 20.10 Kultūros diena.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.

 21.30 „Ševaljė“.
 23.15 „Ukrainiečių 

balsai“.
 0.30 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.45 Dabar pasaulyje. 
 1.15 Roko festivalis 

„Lituanika 2015“. 
 1.55 „Damos. Kryžių 

dama“.
 3.30 Antikvariniai Kašpi-

rovskio dantys. 
 4.25 Pradėk nuo savęs. 
 4.50 Kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 5.05 „Ten, kur namai 5“.

tv1
 7.05 „Tėvas Motiejus“.
 8.05 „Rožių karas“.
 10.05 „Akloji“. 
 11.05 „Būrėja“. 
 12.10 „Stažuotoja“.
 13.10 „Madagaskaro 

pingvinai“. 
 13.40 „Ogis ir tarakonai“.
 14.10 „Vyrai juodais 

drabužiais“.
 14.35 „Džekio Čano 

nuotykiai“. 
 15.00 „Detektyvė Rizoli“.
 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 „Modus“.
 22.50 „Amžina meilė“.
 0.40 „Senjora“.
 1.55 „Modus“.
 3.20 „Tėvas Motiejus“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 „Išlikimas“.
 7.30 „Skorpionas“.
 8.30 „Prakeikti“. 
 9.00 Statybų gidas. 
 9.30 „CSI kriminalistai“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.25 „Univeras. Naujas 

bendrikas“. 
 12.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 13.30 „Gelbėtojai“.
 14.30 Televitrina.
 15.00 „Skorpionas“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 16.55 „Univeras. Naujas 

bendrikas“. 
 18.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 19.00 „Gelbėtojai“.
 20.00 „Rezidentai“. 
 20.30 Žinios. 
 20.58 Orai. 
 21.00 „Pragare“.
 23.00 „Grotos gyve-

nimui“.
 1.35 „Daktaras  

Hausas“.
 3.15 „Kaip aš susi-

pažinau su jūsų 
mama“.

„Gelbėtojai“,  19.00, TV6



14 Dzūkų žinios Nr. 25 / 2019 06 20 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt

aSmeniniai SkelBimai nemokamai !!!

Tel.: (8 318) 52260, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
Namą Vainiūnų k. (buvusi  •valgykla, namų valda, 30 a), 

kaina 16 000 Eur.  
Tel. 8 686 70 841.

Žemės sklypą Nemajūnų k.  •(80 a, žemės ūkio paskirtis, su 
tvenkiniu ir nedideliu statiniu), 
kaina 6 000 Eur.  
Tel. 8 686 70 841.

Žemės sklypą prie ežero  •(nedidelis, rekreacinės paskir-
ties, iki vandens apie 50 m, 
sklypą iš vienos pusės riboja 
keliukas, iš dviejų pusių juosia 
natūralus griovys, einantis iki 
ežero, idealus variantas sklype 
turėti tvenkinį, patogus priva-
žiavimas), kaina 12 000 Eur.  
Tel. 8 686 70 841.

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

Gyvenamąjį namą Kalnų g.,  •Lazdijuose (medinis, su me-
diniu priestatu, 4,65 a žemės 
sklypas, elektra, vanduo).  
Tel. 8 690 29090.

Skubiai ir labai pigiai – 3 k.  •butą Barčių k., Veisiejų sen. 
(graži vieta, 6 butų namo I 
aukšte, autonominis šildymas 
kietu kuru).  
Tel. 8 682 13349. 

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

10 kub. m cisterną, lenkišką  •bulvių kasamąją.  
Tel. 8 686 70818.

4 t mėšlo kratytuvą (kaina  •550 Eur), priekabą platformą 
(buvusio 7 t kratytuvo, kaina 
300 Eur), 3 korpusų cinkuotą 
plūgą (kaina apie 600 Eur), 
bulvių kombainą (vokiškas, 
„Grimme“, kaina 1 700 Eur), 
grūdų kombainą „Fortschritt 
517“ (kaina apie 4 500 Eur). 
Tel. 8 694 70334.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

Vasarines tvarkingas pa- •dangas (R15, 195*60, 5 skylės, 
lengvojo lydinio ratlankiai, 4 
vnt., tinka „Toyota“ ir  
„VW“).  
Tel. 8 626 60208.

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

„Opel Vectra“ (2,2l, dyzelis,  •2003 m., TA iki 2020-09-20), 
kablį priekabai („VW Passat“).  
Tel. 8 614 88516.

GYVULIAI

Paršelius.   •Tel. 8 679 62369.

Ėringas avis.   •Tel. 8 642 07624. 

Šarolė veislės mėsinę karvę  •ir avieną.  
Tel. 8 687 86601.

Kiaulę (apie 200 kg).   •Tel. 8 615 40455.

Paršelius. Tel. 8 618 15188. •
AUGALAI

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

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

Žieminius kviečius 10 Eur/ •cnt.  
Tel. 8 662 39070.

KITI

Šieną rulonuose (po 15  •Eur). Tel. 8 610 83619.

Šienainį, šieną, šiaudus.   •Tel. 8 622 33441. 

PARDUODA.

Beržines ir juodalksnio 
malkas.

Atvežame.
Užsakymai priimami

8 688 80175.

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

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

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

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.

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

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. 

Žemės sklypą namo  •statybai Lazdijų mieste (30 a, 
gražioje vietoje, prie miško ir 
vandens telkinio, atlikti geode-
ziniai matavimai, visos miesto 
komunikacijos), kaina 20 000 
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

rulonavimas. Šienainio 
gamyba.

Tel. 8 688 80688.

ParDUODa
NEKILNOJAMASIS TURTAS

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.

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 dokumen-
tai tvarkingi, neįkeistas, miesto 
komunikacijos (išskyrus 
dujas), gatvė įtraukta į miesto 
plėtros projektą), kaina 1 000 
Eur/a, galima derėtis.  
Tel. 8 677 78572.
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TVEnkiniŲ kasiMas
• Konsultuojame.

• Vežame smėlį, 
žvyrą, juodžemį.

Tel. 8 602 21748.

aSmeniniai SkelBimai nemokamai !!!

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

ParDUODa
KITI

Televizorių „Samsung“  •(kineskopinis, 51 cm įstrižainė, 
plokščias ekranas, pultelis), 
kaina 15 Eur. Priedėlio pultelį, 
kaina 5 Eur. Druskininkai.  
Tel. 8 686 43600.

Silezijos anglis, kaina sutar- •tinė. Tel. 8 620 57733.

Ketinius radiatorius.   •Tel. 8 614 56206.

Įvairius gėlių sodinukus,  •skaldelę kapams, fasuotą 
akmens anglį ir baltarusiškus 
durpių briketus. Atvežame. 
UAB „Martas“, Gėlyno g. 17, 
Lazdijai.  
Tel.: 8 652 51721,  
(8 318) 51721.

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

Žvyrą, smėlį, skaldą.   •Tel. 8 694 30799.

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

Beržines malkas.   •Tel. 8 686 70818.

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. 

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

Visų markių automobilių  •supirkimas. Gali būti nevažiuo-
jantys, be techninės apžiūros, 
po autoįvykio. Atsiskaitome 
vietoje, sutvarkome dokumen-
tus. 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. 

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

KITI

Naudotą pianiną.   •Tel. 8 659 60507.

Metalo laužo supirkimas:  •juodojo metalo laužas – 150–
170 Eur/t, skarda – 100–130 
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. 

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

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. 

Reikalingas tolimųjų reisų  •vairuotojas (turintis CE kate-
goriją). Pervežimai maršrutu 
Lietuva–Lenkija. Savaitgaliai 
namuose. Tel.: 8 685 35335,  
8 656 29324. 

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.

išsinuomočiau būstą.  •Pageidautina veisiejų seniūni-
joje. Tel. 8 620 46498.

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

Turite laisvos žemės nuomai  •Teizų apylinkėse? Padėkite jau-
nam ir naujai besikuriančiam 
ūkiui plėstis. Tel. 8 653 90001.

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

PaŽinTys
58 m. vyras ieško merginos,  •norinčios gyventi kaime.  

Tel. 8 679 38545.

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. 

Visų tipų stogų, fasadų,  •patalpų plovimas, atnaujini-
mas, dažymas. Konsultuojame, 
suteikiame garantijas.  
Tel. 8 621 99958.

DAŽOME tinkuotų, medi- •nių namų fasadus ir jų stogus.  
Tel. 8 631 91211.

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

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

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. 

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

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

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

Trinkelių klojimas kapinėse.  •Kapaviečių užpylimas skaldele 
(AKMENUKAIS).  
Tel. 8 682 31375. 

Rulonavimas. šienainio  •gamyba.  
Tel. 8 688 80688. 

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

rEikalingas TarPTaUTiniŲ 
rEisŲ VairUOTOJas.

TEl. 8 682 48286.
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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.

Prenumerata priimama visuose 
pašto skyriuose, internete 

www.prenumerata.lt ir redakcijoje, 
adresu Nepriklausomybės a. 4, Lazdijai. 


