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Nudizmo banga jau atsirita iki Lazdijų krašto

Ar atsiras vietos nudistams mūsų viešuose paplūdimiuose? Asociatyvi nuotr.

N
uogų žmonių bu-
vimas viešosio-
se erdvėse, ypač 
tose, kurios susi-
jusios su poilsiu, 
maudynėmis, 

civilizuotose valstybėse niekam 
nekelia nuostabos ar pasibjau-
rėjimo. Nudistų judėjimas vis 
labiau artėja ir prie mūsų kraš-
to – Lietuvoje steigiami nudistų 
paplūdimiai, viešosiose pirtyse 
rengiamos nudistų maudynės. 
Nors šalies periferijoje šio judė-
jimo šalininkų vis dar labai ma-
žai, tačiau nudizmo entuziastai 
skatina apie nuogaliams skirtus 
paplūdimius pagalvoti ir Lietu-
vos rajonų valdžią. Ar esame tam 
pasirengę? 

Gavo netikėto turinio 
laišką
Neseniai Lazdijų rajono tarybos 
nariai gavo laišką, kviečiantį 
Lazdijų krašte įkurti nudistų pa-
plūdimį.  

Daugelis gavusiųjų laišką į jį 
nepažiūrėjo rimtai, kiti įtarė, jog 
tai provokacija. Treti tyliai pagal-
vojo, jog tai visai nebloga idėja, 
tačiau neišdrįso apie tai garsiai 
kalbėti.  

„Dzūkų žinių“ skaitytojams 
pateikiame laiško turinį:

„Laba diena, vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos sveikatos 
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SavaitėS komentaraS  
Opozicijos mitingai Maskvoje kelia rimtų rūpesčių V. Putinui

Algimantas Mikelionis
Praėjusį šeštadienį, liepos 10 
dieną, į Maskvos gatves vėl iš-
ėjo protestuotojai. Šįkart prieš 
sprendimą neleisti populiariems 
opozicijos kandidatams dalyvauti 
sostinės savivaldos rinkimuose 
ir ankstesnių mitingų dalyviams 
iškeltas bylas protestavo 50 tūks-
tančių žmonių.

Liepos 20 dieną vykusiame 
sankcionuotame mitinge daly-
vavo apie 20 tūkstančių žmonių. 
Po demonstracijos Centrinei rin-
kimų komisijai nesutikus pakeisti 
sprendimo, liepos 27-ąją opozici-
ja sušaukė nesankcionuotą mitin-
gą, per kurį suimta beveik 1 400 
žmonių, o riaušių policija daly-
vius itin brutaliai vaikė lazdomis. 
Rugpjūčio 3-ąją nesankcionuoto 
„pasivaikščiojimo“ metu polici-

ja sulaikė dar bent 800 žmonių. 
Nepaisant opozicijos lyderių areš-
to ir kai kuriems demonstracijų 
dalyviams gresiančio įkalinimo 
už „masinius neramumus“, rug-
pjūčio 10-osios sankcionuotame 
mitinge pasirodė mažiausiai  50 
tūkstančių dalyvių.

Galima teigti, jog Kremlius la-
bai norėtų, kad užsienio valstybės 
palankiai vertintų V. Putiną ir jo 
valdžią, bet tenka konstatuoti, kad 
šiuo metu Rusijoje demokratija 
net nekvepia. Tiesa, šios valsty-
bės valdžia ir represiniai organai 
žaidžia savotišką žaidimą. Tai lei-
džia sankcionuotus mitingus, tai 
juos draudžia. Bet iš sulaikytų ir į 
areštines uždarytų asmenų skaičių 
galima spręsti, kad Kremliaus re-
žimas aiškiai duoda suprasti, jog 
tik situacijai tapus kiek aštresne 
jis parodys savo raumenis visu 
pajėgumu.

Kažkodėl visiškai nenustebino 
Rusijos parlamentarų teiginys, 
kad pačių rusų protestai prieš 
savo valdžią yra užsienio vals-
tybių kišimasis į Rusijos vidaus 
reikalus. Tokia giesmelė Kremliui 
yra būdinga nuo pat kruvinosios 
ir nusikalstamos bolševikų re-

Adomo Žilinsko piešinys.

voliucijos 1917 metais. Vos tik 
patys rusai išreiškia nepasiten-
kinimą savo valdžia, pastaroji 
pirštu duria į Vakarų valstybes, 
lyg pastarosios negalėtų pareikš-
ti savo nuomonės apie Rusijoje 
vykstančius procesus.

Rusijos valdžia kalba, kad ji 
yra be galo tvirta, o prezidentas 
V. Putinas apskritai yra amžinas ir 
nepajudinamas lyg pati tvirčiau-
sia uola. Kažkada buvo teigiama, 
kad jo populiarumas Rusijoje sie-
kia daugiau nei septyniasdešimt 
procentų. Toks teiginys jau seniai 
nėra realus, nes Rusija turi pakan-
kamai ekonominių ir socialinių 
problemų, kurias žmonės priski-
ria valdžiai, o, kaip jau yra įprasta 
Rusijoje, valdžia – tai „batiuška 
caras“, t. y. Volodia Putinas.

Juk jeigu V. Putinas jaustųsi val-
džios kėdėje tikrai tvirtai, jis be jo-
kių baimių galėtų leisti protestuoti 
opozicijai, kiek jinai geidžia ir nori, 
o A. Navalnui leistų dalyvauti pre-
zidento rinkimuose ir nesuktų dėl to 
galvos. Bet juk taip toli gražu nėra, 
tad galima net teigti, kad V. Putinas 
nėra jau toks tvirtas ir įsitikinęs be-
galine ir tvirta savo valdžia. Kaip ir 
kiekvienas diktatorius, jis paniškai 

bijo netekti savo valdžios, ir tikrai 
bet kokie opozicijos protestai jį ne-
menkai neramina ir vis primena, 
kad jo valdžiai kada nors vis tiek 
ateis galas.

Šios neramios vasaros protes-
tai Maskvoje ir kituose Rusijos 

miestuose rodo, kad opozicija 
užsispyrė rimtai ir pajutusi ne-
menką savo galią bei matydama 
valdžios baimę žada savo jėgą ir 
įniršį rodyti toliau. Bent jau iki 
savivaldos rinkimų, o vėliau juk 
laukia ir Dūmos rinkimai.•

Kelionė aplink Žemę — su Druskininkų vardu
Motociklu per 40 dienų ap-
važiuoti aplink pasaulį! Tai 
iššūkis, kurį sau iškėlė drą-
sus druskininkietis Karolis 
Mieliauskas, besiruošiantis 
motociklu leistis į 20 tūks-
tančių kilometrų kelionę 
per Aziją, Ameriką, Euro-
pą. Šio projekto išskirtinu-
mas – keliautojas įvairiuose 
žemynuose susitikinės su 
išeiviais iš Druskininkų ir 
kvies juos atvykti į Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynes, 
kurios 2021 metais bus su-
rengtos Druskininkuose.

– Kaip kilo mintis motociklu 
keliauti aplink pasaulį?

– Keliauti aplink pasaulį kaip, 
ko gero, ir daugeliui iš mūsų buvo 
mano svajonė. Atėjo ji iš vaikys-
tėje skaitytų knygų ir pasiklausius 
šiuolaikinių istorijų, kai žmonės 
mėgina pasaulį greitai apskristi 
ir lėktuvu! 

Kodėl noriu keliauti motoci-
klu? Todėl, kad aš jau daug metų 
keliauju šia transporto priemone, 
todėl viskas labai siejasi. 

– Motociklu važiavote į šal-
čiausią Žemės tašką. Kokių 
pamokų kelionės metu išmoko-
te, kurias panaudosite naujoje 
kelionėje? Ką galite papasakoti 
apie motociklą, kuris tas 40 die-
nų taps svarbia Jūsų gyvenimo 
dalimi?

– Ir važiavimas į šalčiausią Že-
mės vietą, ir kelionė Baikalo ledu 
nebuvo logiški žingsniai kelionei 
aplink pasaulį – per žiemos ke-
liones tokių planų dar neturėjau. 
Tose kelionėse išmokau vidinės 

stebėsenos. Kai važiuoji vienas, 
protas kelia daug klausimų, abe-
jonių, tas minčių srautas niekada 
nesibaigia. Pats įdomumas, kai 
balansuojama tarp to minčių srau-
to ir proto keliamų abejonių.

Motociklas, kuriuo leisiuosi į 
šią kelionę, yra dviejų cilindrų 
KTM 790 Adventure, pagamintas 
Austrijoje. Tai – šių metų mo-
delis, jis dar nėra pakankamai 
išbandytas. Mano kelionė bus 
ilgiausias šio motociklo bando-
masis važiavimas. 

– Kokių tikslų keliate savo 
kelionei? 

– Vienas iš tikslų – prisijaukinti 
motociklą, kad galėčiau ant jo 
išsėdėti tūkstančius kilometrų. 
Dar vienas tikslas ir iššūkis – sė-
kmingai pervažiuoti Sibirą, Rusi-
ją – 11 tūkst. kilometrų, kasdien 
po tūkstantį kilometrų. Svarbus 
momentas – Sibire dega milijo-
nai hektarų miško. Atidžiai seku 
situaciją. Sibiras yra labai didelis, 
neaišku, kokiu atstumu nuo mano 
kelio bus degantys miškai. Patekti 
į Ameriką – didelis logistikos iš-
šūkis. Bendrovė „Hoptrans“ man 
padės iš vieno žemyno į kitą nu-
gabenti motociklą. Po to lauks ke-
lionė legendiniu keliu Route666, 
vėliau – skrydis į Londoną. Ma-
nau, jog bus nelengva keliauti 
Europos greitkeliais – nuobodi 
monotonija...

Dar vienas tikslas – pakeliui 
susitikti lietuvių, tarp jų ieškoti 
druskininkiečių, pakalbinti, su-
žinoti jų istorijas, pasiūlyti tapti 
Druskininkų ambasadoriais, pa-
kviesti į Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynes, kurios 2021 m. vyks 

Druskininkuose. Svarbu, kad būtų 
abipusis susikalbėjimas. Tai ne-
bus lengva, laukia tikras iššūkis. 
Juk nėra taip paprasta parengti in-
terviu, kai tą dieną esi nuvažiavęs 
1000 kilometrų. Planuoju kas dvi 
dienas aprašinėti savo kelionės 
įspūdžius. 

– Šioje kelionėje atsiras ir 
Druskininkų ženklas?

– Taip, ši kelionė skirta mano 
gimtajam miestui. Todėl aplink 
pasaulį pradėsiu keliauti nuo 
Druskininkų, čia po 40 dienų 
kelionę ir užbaigsiu. 

– Ar esate susitaręs dėl susiti-
kimų su tų šalių, kurias aplanky-

site, lietuvių bendruomenėmis? 
– Esu sutaręs susitikti su keletu 

druskininkiečių Rusijoje ir Ame-
rikoje. Noriu pakviesti žmones, 
kad jie rekomenduotų savo drau-
gams ir pažįstamiems susitikti su 
manimi kelionės metu. Tegul man 
siunčia žinutę elektroniniu paštu: 
karolis@thecoldestride.com.  

– Kas Jums yra Druskininkai? 
Kokie atsiminimai ir pojūčiai 
Jus sieja su šiuo miestu? Kaip 
Jūs šifruojate šios kelionės vieną 
iš raktinių frazių – „Lietuva pra-
sideda nuo Druskininkų“?

– Mano vaikystė prabėgo miš-
kų apsuptuose Druskininkuose, ir 
man vaikystė asocijuojasi su pu-

šynu, Ratnyčėlės upeliu, Ešerinio 
ežeru ir gražiu miestu. Čia – mano 
namai, nors su šeima gyvenu Vil-
niuje. Labai daug laiko praleidžiu 
Druskininkuose. Čia grynas oras, 
švarus vanduo. Man niekada ne-
teko matyti Druskininkų kurorto 
svečio akimis. Esu bandęs net 
nakvoti Druskininkuose viešbu-
tyje, kad pajusčiau tai, ką jaučia 
svečiai. 

Frazė „Lietuva prasideda nuo 
Druskininkų“, kurią naudosiu ke-
lionėje aplink pasaulį, šifruojama 
labai paprastai. Pirmasis įspūdis 
apie šalį dažniausiai prasideda 
nuo pasienio – kaip pasienietis 
tave pasitinka. Svarbu ir tai, ką 

Karolis Mieliauskas: „Motociklu aplink pasaulį per 40 dienų“.
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Pozicija
Kas iš tikro kėsinasi į Lietuvos patriotų lengvatas?

artūraS marGeliS, rajono 
taryboS naryS, frakcijoS 
„Pirmyn“ SeniūnaS:

Prabilti apie itin jautrų klausi-
mą – žemės mokesčių lengvatą 
1939–1990 metais nuo sovietų 
okupacijos nukentėjusiems asme-
nims – mane paskatino po pasku-
tinio tarybos posėdžio viešojoje 
erdvėje pasirodę samprotavimai, 
neva vicemeras Audrius Klėjus 
yra visai niekuo dėtas dėl siūlymo 
naikinti šią lengvatą.

Kadangi šių samprotavimų 
autoriai nedalyvavo Finansų ir 
ekonomikos komiteto posėdy-

je, kai buvo pristatinėjamas šis 
klausimas, o aš tame posėdyje 
dalyvavau ir išdėsčiau savo nuo-
monę, noriu aiškiai pasakyti, jog 
klausimą apie žemės mokesčių 
lengvatas komitete pristatė vice-
meras konservatorius A. Klėjus.

Iš tarybos sprendimo projekto, 
kurį pristatė A. Klėjus, buvo visai 
išmesta 1939–1990 metais nuo 
sovietinio režimo nukentėjusių 
asmenų grupė – šie žmonės pa-
gal sprendimo projektą negalėjo 
tikėtis žemės mokesčių lengvatos. 
Įdomu tai, jog šiems žmonėms 
lengvata buvo taikoma daugiau 
nei 20 metų, niekam nė į galvą 
nebuvo atėję jos atsisakyti. Juk 
tokiu būdu valdžia galėjo bent 
šiek tiek atsidėkoti Lietuvos pa-
triotams už jų kančias.

Labai keista, jog tokį projek-
tą komitete pristatė už Lietuvos 
patriotus mūru stojančios parti-
jos Tėvynės sąjungos-Lietuvos 
krikščionių demokratų Lazdijų 
skyriaus pirmininkas A. Klėjus. 
Jei jis būtų nepritaręs tarybos 
sprendimo projektui, atimančiam 
iš Lietuvos patriotų lengvatą, ti-

krai nebūtų tokio projekto prista-
tinėjęs.

Buvo pasiūlyta nuo žemės mo-
kesčio atleisti tik tuos nuo sovietų 
nukentėjusius patriotus, kurie patys 
dirba žemę, bet jos nenuomoja ar 
neperleidžia kitiems asmenims.

Manau, jog tai absurdiškas ir 
diskriminuojantis pasiūlymas. Ar 
valdžia turi teisę nuspręsti, kaip 
žmogus turi elgtis su savo žeme? 
Jei mes lengvata pagerbiame nuo 
sovietų nukentėjusius žmones, 
tai neturime teisės kontroliuoti, 
kaip jie naudojasi ta žeme. Ką 
mes sutaupysime savo sąžinės 
sąskaita?

Mūsų frakcijai pateikus įtikina-
mus argumentus, buvo pasiekta, 
kad šio klausimo priėmimas būtų 
atidėtas kitam tarybos posėdžiui. 
Turiu vilties, kad kai kuriems as-
menims, besislepiantiems už gar-
siai rėkiančių ir juos nepelnytai 
ginančių draugų nugarų, prabils 
sąžinė ir Sibiro tremtį bei sovietų 
pažeminimus kentę mūsų kraštie-
čiai sulauks bent tos simbolinės 
valdžios padėkos – žemės mo-
kesčio lengvatos.•

Ar Lazdijų krašto žmonės sulauks naujos autobusų stoties? 
Per praėjusius savivaldos 
rinkimus kai kurie politi-
kai, pretendavę į Lazdijų 
mero postą ir savivaldybės 
tarybą, savo rinkiminiuose 
pažaduose minėjo ir Lazdi-
jų autobusų stoties pro-
blemą. Kuo pakeisti sovie-
tmečiu pastatytą ir apleistą 
autobusų stoties pastatą, 
kaip pagerinti priemies-
tinių autobusų eismą? Šie 
klausimai buvo keliami rin-
kimų kampanijos metu. O 
kokia situacija po rinkimų, 
ar juos laimėję politikai 
neužmiršo savo pažadų? 

Kai kurie politikai naująją auto-
busų stotį įsivaizdavo šalia vieno 
prekybos centro, buvo ir tokių, 
kurie ją matė prie įvažiavimo į 
Lazdijus. 

Apie autobusų stoties reikalus 
kalbamės su Lazdijų rajono savi-
valdybės merės pavaduotoju Au-
driumi klėjumi ir autobusų sto-
ties pastatą valdančios bendrovės 
„Lazdijų autobusų parkas“ direk-
toriumi Ramūnu masiulioniu. 

– Gerbiamas vicemere, daly-
vaudamas Lazdijų mero rinki-
muose, Jūs teigėte, jog spręsite 
naujos autobusų stoties klausi-
mą. Kaip galvojate spręsti šią 
problemą?

– Šiuo klausimu jau turėjome 
keletą susitikimų su UAB „Laz-
dijų autobusų parkas“ atstovais. 
Susitikimų metu buvo aptartos 
autobusų stoties bei autobusų 
maršrutų rajone problemos. Šiuo 
metu laukiame sprendimų iš UAB 
„Lazdijų autobusų parkas“, kurių 
iki bendrai aptarto laiko versli-
ninkai neatskleidžia, laikosi kon-
fidencialumo. Savivaldybė taip 

pat turi pasiūlymų bei sprendimų 
būdų. Šiandien šis klausimas iš 
dalies jau sprendžiamas. 

Su UAB „Lazdijų autobusų 
parkas“ esame susitarę, kad kelei-
viai nuo šiol gali įlipti ir išlipti ne 
tik Lazdijų stotyje, bet ir miesto 
centre, šalia Užimtumo tarnybos 
esančioje stotelėje, kurioje jau 
patalpinta ir visa informacija apie 
UAB „Lazdijų autobusų parkas“ 
maršrutus.

– Ar Lazdijams reikia naujos 
autobusų stoties?

– Lazdijams reikia keleivių lū-
kesčius atitinkančios autobusų 
stoties.

– Kur ji galėtų būti?
– Ji turėtų būti keleiviams pa-

togioje vietoje.

– Ar galimas valdžios ir verslo 
bendradarbiavimas sprendžiant 
autobusų stoties klausimą?

– Taip, galimas. Šiuo metu tai 
ir vyksta.

– Ar būtų racionalu dabar pri-
vatiems asmenims priklausantį 
autobusų stoties pastatą reno-
vuoti išlaikant stoties funkciją 
ir šalia formuojant prekybos ar 
verslo centrą (Alytaus ir kitų 
miestų pvz.)?

– Primenu, kad autobusų stoties 
pastatas yra privatus, todėl ben-
dradarbiavimas būtinas. Svarsto-
mi įvairūs variantai.

– Ar Jus tenkina viešojo trans-
porto situacija Lazdijų rajone? 
Gal po kelerių metų nebeliks 
maršrutinių autobusų, tuomet 
ir autobusų stoties nebereiks?

– Dabartinė viešojo transporto 
situacija Lazdijų rajone neatitinka 

gyventojų lūkesčių. Nemanau, 
kad po kelerių metų nebeliks 
maršrutinių autobusų. Su UAB 
„Lazdijų autobusų parkas“ disku-
tuojame, kaip pagerinti gyventojų 
susisiekimą.

– Ar rajono biudžete yra nu-
matyta lėšų autobusų stoties 
problemoms spręsti?

– Savivaldybės tarybos patvir-
tintame biudžete nėra numatyta 
lėšų šiai problemai spręsti, tačiau, 
esant būtinybei, ieškosime finan-
savimo galimybių iš savivaldybės 
biudžeto lėšų ar kitų investicijų 
programų.

ta Pačia tema išklauSykime 
r. maSiulionio nuomonę:

– Gerbiamas direktoriau, ko-
kie Jūsų bendrovės planai dėl 
dabartinės autobusų stoties pas-

tato? 
– Dėl pastato vyksta derybos, 

mūsų įmonė atvira visiems siū-
lymams.

– Ar diskutuotumėte su Lazdi-
jų rajono valdžia apie galimybę 
bendromis pastangomis ir finan-
sais renovuoti autobusų stoties 
pastatą pritaikant jį logistikos, 
prekybos, biurų veiklai?

– Jau vyksta diskusijos su sa-
vivaldybe dėl autobusų stoties 
pastato ateities.

– Ar Lazdijų rajono valdžia 
buvo su Jumis susitikusi dėl au-
tobusų stoties pastato? Ar sulau-
kėte kokių nors pasiūlymų?

– Buvo du susitikimai su Laz-
dijų rajono valdžia tiek dėl auto-
busų stoties, tiek dėl susisiekimo 
vietiniais maršrutais. Taip pat 

sulaukėme siūlymų dėl ateities 
darbų.

– Ar pastato išlaikymas nėra 
Jums nuostolingas?

– Autobusų stoties pastato iš-
laikymas mūsų įmonei nuosto-
lingas.

Kai kurie politikai naująją auto-
busų stotį įsivaizdavo šalia vieno 
prekybos centro, buvo ir tokių, 
kurie ją matė prie įvažiavimo į 
Lazdijus. Buvo svarstančių, jog 
geriausia vieta autobusų stočiai 
– šalia degalinės. 

Išgirdome rajono valdžios ir 
verslo atstovų mintis apie auto-
busų stoties perspektyvas. Nieko 
konkretaus, bet judesiai vyksta. 
Įdomu, kiek teks laukti konkrečių 
rezultatų? •
„Dzūkų žinių“ informacija

toje šalyje pamatai. 
O Lietuva juk tikrai prasideda 

nuo Druskininkų. Šalies išskirti-
numo prasme Druskininkai tikrai 
yra atspirties taškas, perlas Lietu-
vos žemėlapyje. Jei turime svečią 
ir norime parodyti ne tik sostinę, 
tai Druskininkai yra ta vieta, kurią 
galima rodyti visus metus, rodyti 
ir tuo didžiuotis. Labai džiaugiuo-
si, kad Druskininkų savivaldybė 
palaikė mano idėją ir prisidėjo 
prie jos įgyvendinimo. 

– Ką apie Druskininkus papa-
sakosite užsieniečiams, su ku-
riais susitiksite kelionės metu? 
Ko gero, daugelis iš jų net neži-
no, kur šis miestas yra, o gal net 
neįsivaizduoja, kas ta Lietuva?

– Manau, užteks angliškai pa-
sakyti raktinius žodžius sveikata, 
poilsis, miškas, ežeras, ir visiems 
bus aišku, apie ką kalbu. 

– Kaip reaguoja į Jūsų kelionę 
šeimos nariai? 

– Mano šeima, žinoma, patiria 

jaudulio, kai aš išvažiuoju. Bet jie 
mato, kokios man svarbios tos 
kelionės, koks tikras yra mano 
pasiryžimas įveikti užsibrėžtus 
tikslus. Ir jie palaiko mane!

– Kaip save apibūdintumėte 
– pašėlęs motociklininkas, ke-
liautojas, žmogus, norintis paro-
dyti kitokias pasaulio pažinimo 
galimybes? 

– Vadinu save vidinių procesų 
tyrinėtoju. Skatinu kitus užsiimti 
tuo pačiu. Keliaudami mes daž-
nai neturime peno savižvalgai ir 
savistabai, savo vidinių procesų 
tyrinėjimui. Mano važiavimai – 
ekstremalūs, įveikiu daug kilo-
metrų. Aš tai vadinu savižvalga ir 
vidine meditacija. Kelionės metu 
įvyksta dideli atradimai!

Kviečiame visus druskininkie-
čius ir kurorto svečius išlydėti 
Karolį Mieliauską į kelionę aplink 
Žemę. Iškilmingos išlydėtuvės 
organizuojamos penktadienį, 
rugpjūčio 16 dieną, 19 val. prie 
Druskonio ežero amfiteatro.•
„Mano Druskininkai“ informacija

Kelionė aplink Žemę — 
su Druskininkų vardu
»Atkelta iš 2 psl. 

Keleiviai nuo šiol gali įlipti ir išlipti ne tik Lazdijų stotyje, bet ir miesto centre, šalia Užimtumo tarnybos esančioje 
stotelėje, kurioje jau patalpinta ir visa informacija apie UAB „Lazdijų autobusų parkas“ maršrutus. 
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Kokybiškas maistas ir aplinkos tausojimas suteikia privalumų
Ūkininkai, kurie nori 
padidinti savo produk-
cijos konkurencingu-
mą, nuo liepos 1 d. iki 
rugsėjo 30 d. gali teikti 
paraiškas pagal Lietuvos 
kaimo plėtros 2014–2020 
metų programos (KPP) 
priemonę „Žemės ūkio ir 
maisto produktų koky-
bės sistemos“. Šiemet tai 
– jau trečias  kvietimas.

Paraiškų SkaičiuS kukluS
Pirmajam kvietimui buvo skir-
ta 293 375 Eur, antrajam – 209 
988 Eur. Dabar būsimiesiems 
paramos gavėjams skiriama 
235 542 Eur. 

Nacionalinės mokėjimo 
agentūros specialistai skaičiuo-
ja, kad pareiškėjų skaičius šiais 
metais kol kas kuklus. Pirmai-
siais dviem paraiškų priėmimo 
etapais buvo pateiktos septy-
nios paraiškos, tačiau keturi 
pareiškėjai jas išregistravo. 
Taigi liko trys paraiškos, kurios 
šiuo metu vertinamos.

Ūkininkai raginami dalyvau-
ti priemonėje, nes ji suteikia 
galimybę didinti auginamos 
arba gaminamos žemės ūkio 
ir maisto produkcijos žinomu-
mą, prieinamumą, o kartu – ir 
pelną. Štai Alfa Barkauskienė, 
bitininkė iš Ukmergės krašto, 
džiaugiasi priemonės nauda. 
Už gautą paramą ji gamino 
stendus ir etiketes, įsigijo ori-

Ūkininkai raginami dalyvauti priemonėje, nes ji suteikia galimybę didinti 
auginamos arba gaminamos žemės ūkio ir maisto produkcijos žinomumą, 
prieinamumą, o kartu — ir pelną. („Pamario“ / V. Skutulienės nuotr.)

ginalius medaus stiklainius ir 
dangtelius. 

Parama – tik naujokamS 
arba veteranamS
Dėl paramos gali kreiptis ūki-
ninkai, auginantys ir (arba) 
gaminantys ir tiekiantys rinkai 
kokybiškus žemės ūkio ir maisto 
produktus. Be to, pareiškėjai turi 
būti įsijungę į kurią nors iš trijų 

pagal priemonę remiamų koky-
bės sistemų: ekologiškų produk-
tų gamybos kokybės sistemą, 
Europos Sąjungos (ES) pripa-
žintų produktų kokybės siste-
mą, nacionalinę žemės ūkio ir 
maisto produktų (NKP) kokybės 
sistemą. Beje, pareiškėjai gali 
vienu metu dalyvauti ir keliose 
kokybės sistemose. 

Svarbu dar ir tai, kad parama 

teikiama tik tiems pareiškėjams, 
kurie pirmą kartą įsijungė į vie-
ną (arba kelias) minėtas kokybės 
sistemas, arba kurie šiose sis-
temose dalyvauja pastaruosius 
penkerius metus.

Pagal priemonę remiama ko-
kybiškų žemės ūkio ir maisto 
produktų sertifikavimas ir jų 
gamybos kontrolė, įsitraukimo 
į kokybiškų žemės ūkio ir mais-
to produktų gamybą išlaidos bei 
metiniai įnašai už dalyvavimą 
remiamoje kokybės sistemoje.

finanSuojamoS išlaiDoS 
turi „lubaS“
Parama NKP gamybos sistemos 
dalyviams siekia iki 2 895 Eur, 
ekologiškų produktų gamybos 
sistemos dalyviams – iki 2 998 
Eur, ES pripažintų produktų 
gamybos sistemų dalyviams – 
iki 2 776 Eur. Jeigu pareiškė-
jas dalyvauja keliose kokybės 
sistemose, jam skiriama ta vie-
šosios paramos suma, kuri yra 
didesnė.

Paramos lėšomis gali būti fi-
nansuojamos kokybiškų žemės 
ūkio ir maisto produktų sertifi-
kavimo, kontrolės, apmokėjimo 
už tyrimus išlaidos, kancelia-

rinių prekių, smulkios biuro 
bei kompiuterinės įrangos 
įsigijimo išlaidos. Taip pat iš 
dalies kompensuojamos žen-
klo, etiketės su minėtu žen-
klu ir (ar) prekinės pakuotės 
spausdinimo, gamybos ir (ar) 
įsigijimo išlaidos (ne daugiau 
kaip 1 400 Eur per metus); eti-
ketės ir (ar) prekinės pakuotės 
dizaino sukūrimo, reklaminio 
stendo, reklaminių juostų, 
lipdukų ir kitos reklaminės 
medžiagos, skirtos populia-
rinti šiuos produktus, dizaino 
sukūrimo ir įsigijimo išlaidos 
(bet ne daugiau kaip 1 000 Eur 
per visą paramos įgyvendini-
mo laikotarpį); vizitinių kor-
telių, lankstinukų ar skrajučių 
maketavimo, spausdinimo ir 
įsigijimo išlaidos (ne daugiau 
kaip 300 Eur per metus). Kaip 
minėta, kompensuojamas ir 
metinis įnašas už dalyvavimą 
remiamoje kokybės sistemoje 
(ne daugiau kaip 150 Eur).

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

Užs. Nr.  28

Veisiejai ir vėl pulsuos triatlono ritmu
Jau ketvirtą kartą Lietu-
vos triatlono taurė sugrįš į 
Lazdijų kraštą. Rugpjūčio 
17 dieną Mažąja kultūros 
sostine tituluojamuose 
Viesiejuose organizuoja-
mas jau šeštasis ir prieš-
paskutinis sezono etapas. 
„Nors rugpjūčio viduryje 
daugelis atostogauja, o kai 
kurie atletai dar ir gydo-
si sezono metu patirtas 
traumas, visgi planuojame, 
kad renginyje dalyvaus 
beveik trys šimtai triatlo-
no aistruolių“, – mintimis 
dalijosi vienas iš Lietuvos 
triatlono taurės organiza-
torių Audrius Jaraminas.

Organizatoriai Lazdijų rajone 
įsikūrusius Veisiejus vadina ti-
kru Dzūkijos perlu: „Į šį kraštą 
gera sugrįžti ne tik dėl vietinių 
gyventojų svetingumo, nuosta-
baus ežeringo kraštovaizdžio, 
bet ir renginiui sudaromų puikių 
sąlygų. Už tai esame dėkingi Laz-
dijų rajono savivaldybei, Veisiejų 
seniūnui Zenonui Sabaliauskui 
ir iš Veisiejų kilusiam triatlono 
taurės komandos nariui Lukui 
Žarnauskui.“ Beje, organizatoriai 
prisipažįsta, kad Veisiejuose gimė 
ir „Atrask Lietuvą“ šūkis, skati-
nantis dalyvius pažinti gimtąją 
Lietuvą sporto renginių metu.

Šį kartą dalyviai varžysis trijose 
distancijose: olimpinėje, sprinto 

ir TRI-FUN. Paskutinioji skirta 
būtent tiems, kurie nori išbandyti 
šią sporto šaką pirmą kartą, o jei 
visos trys rungtys (plaukimas, 
dviratis, bėgimas) atrodo per sun-
kios arba norima dalyvauti ne tik 
pačiam, bet ir įtraukti draugus, 
galima estafetę įveikti subūrus 
komandą.

Renginio dieną organizatorių 
miestelis įsikurs Veisiejų miesto 
parke. Visus, norinčius dalyvauti 
ar palaikyti dalyvius, kviečiame 
rugpjūčio 17 dieną praleisti kartu 
ir patiems pajusti triatlono ritmu 
pulsuojančią atmosferą. Kiekvie-
nas įveikęs trasą dalyvis bus ap-
dovanotas atminimo medaliu!

Renginio programa:
Numerių ir laiko fiksavimo 

daviklių išdavimas varžybų iš-
vakarėse renginio registratūroje 
nuo 19.00 iki 21.00 val. rengi-
nio dieną nuo 6.30 iki 12.00 val.; 
8.45 val. olimpinės distancijos 
dalyvių instruktažas (briefingas) 
prie vandens; 9.00 val. olimpi-
nės distancijos startas; 12.00 val. 
olimpinės distancijos nugalėtojų 
apdovanojimai; 12.45 val. sprin-
to distancijos instruktažas (brie-
fingas) prie vandens; 13.00 val. 
sprinto distancijos startas; 14.45 
val. TRI-FUN distancijosinstruk-
tažas (briefingas) prie vandens; 
15.00 val. TRI-FUN distancijos 
startas; 16.00 sprinto ir TRI-FUN 
distancijų nugalėtojų apdovano-
jimai.

Visų miesto gyventojų dėme-
siui: renginio metu bus ribojamas 
eismas šiose gatvėse: V. Mon-
tvilos g., Kailinių g., Vytauto g., 
S. Dariaus ir S. Girėno g. bei kai 

kurie įvažiavimai į šias gatves 
(žiūrėti schemoje). Organizatoriai 
atsiprašo už nesklandumus ir pra-
šo gyventojų supratingumo.

Daugiau informacijos apie ren-

ginį portale www.triatlonotaure.
lt arba socialinio tinko facebook 
puslapyje Lietuvos triatlono tau-
rė. Iki pasimatymo!•
Renginio organizatorių informacija

Visus, norinčius dalyvauti ar palaikyti dalyvius, kviečiame rugpjūčio 17 dieną praleisti kartu ir patiems pajusti 
triatlono ritmu pulsuojančią atmosferą.
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kalba, kaD...
Dzūkai

g Darbą savivaldybėje pa-
liks vieno skyriaus vedėjas ir 
du specialistai. Taip ir kuriamos 
darbo vietos kitų žmonių sąs-
kaita.
g Užbaigus savivaldybėje 

dirbančių darbuotojų reorga-
nizacijos procesą šis įsisuks ir 
į Lazdijų socialinių paslaugų 
centrą. Tikėtina, kad reorgani-
zacija palies ne tik eilinius dar-
buotojus, bet ir visus įstaigoje 
dirbančius vadovus.
g Tarybos narės giminaitis 

siekia seniūno posto. Viena 
pretendento į seniūnus sąlyga 
– turėti vairuotojo pažymėjimą. 
Šią sąlygą jis atitinka, nes kol 
kas vairuotojo pažymėjimas 
jam reikalingas dabartiniame 

darbe, dirbant vairuotoju.
g Benius ir Audrius atvažia-

vo į bendruomenių sąskrydį 
pavalgyti. Jokio saiko ir gėdos 
jausmo, bent dešrukių būtų 
atsivežę.
g Viešųjų ryšių spec. reikia 

mokytis ne tik nuotraukas 
iškelti iš fotoaparato į kom-
piuterį, bet ir šlifuoti rašybos 
klaidas.•

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

Žinutes galite siųsti el. 
paštu dzukuzinios@gmail.
com, pranešti telefonais:  
(8 318) 52260, 8 670 38882.

Didelis biuro popieriaus 
pasirinkimas.
KNYGYNĖLIS, 

Seinų g. 12, Lazdijai. 

Pozicija 
Truputį apie biudžetą

sius, dažnai susiduriama su ne-
numatytomis kliūtimis, ne visada 
tai pavyksta atlikti per trumpą 
laiką. Dėl to, norint gauti lėšų ir 
laiku jas panaudoti, reikia ruoštis 
iš anksto, prognozuoti galimas 
rizikas. 

Praėjusioje kadencijoje buvo 
laikomasi nuostatos, kad iš anksto 
turėtų būti atlikti parengiamieji 
darbai, rangovų parinkimo kon-
kursai, sudarytos sutartys. Savi-
valdybės pasirašomose sutarty-
se su rangovais buvo numatyta 
sąlyga, jog darbai pradedami ir 
jų daroma tiek, kiek turima fi-
nansavimo. Tad, nors buvo su-
daryta gana daug rangos sutarčių, 
remonto darbai nebuvo prade-
dami. Negalima teigti, kad šiose 
sutartyse numatytos sumos jau 
yra skola, nes mokėti už darbus 
reikės tik tada, kai jie bus atlikti. 
Tiesa, visada buvo padaroma šiek 
tiek daugiau darbų, nei turima 
finansavimo tam, kad metų gale 
būtų galima pretenduoti į kitų sa-
vivaldybių nepanaudotas lėšas 
arba kad turėtume priimtų dar-
bų, kuriuos galėtume apmokėti, 
jeigu rangovai nespėtų užbaigti 
kitų objektų, numatytų šiems 
metams. 

Dėl užsakymų gausos, darbo jė-
gos stygiaus arba nepalankių oro 
sąlygų ši rizika yra gana didelė. 
Šias rizikas yra privalu įvertin-
ti, nes nepanaudotos lėšos metų 
gale grįžta į valstybės biudžetą 
ir kitais metais savivaldybei jos 
negrąžinamos. Tikėtina, kad šiais 
metais tokia rizika taip pat iškils. 

Pavyzdžiui, šiais metais Vyriau-
sybė savivaldybei skyrė lėšų Bar-
čių k., Šventežerio sen., keliui 
asfaltuoti, tačiau dėl užsitęsusių 
diskusijų savivaldybės vadovy-
bėje, kurią kelio dalį asfaltuoti, 
nėra pradėti parengiamieji darbai 
ir šiais metais panaudoti gautas 
lėšas greičiausiai bus neįmano-
ma. Tokiu atveju išsigelbėjimas 
ir bus tai, kas buvo įvardinta kaip 
„skylė biudžete“. Vadovybei gali 
tekti skubiai prašyti leisti lėšas 
panaudoti jau atliktiems darbams 
apmokėti. Jeigu vėl užsitęs disku-
sijos ir prašymams skirtas laikas 
baigsis, tada nepanaudoti pinigai 
privalės būti grąžinti ir atiteks 
kitoms savivaldybėms, kurios 
operatyviau priima sprendimus 
ir sugeba mąstyti strategiškai.

Švietimo įstaigos taip pat yra 
finansuojamos iš valstybės ski-
riamų lėšų. Anksčiau pinigai įs-
taigoms buvo skiriami atsižvel-
giant į mokinių skaičių, o nuo 
praėjusių metų – į klasių skaičių 
mokykloje. Svarbu paminėti, kaip 
atsirado straipsnyje minima „sko-
la“. Švietimo ministerijai pakei-
tus mokinio krepšelio metodiką, 
buvo nustatytos ribos, kiek lėšų 
gali būti skiriama mokyklų val-
dymui (direktorių, pavaduotojų 
ir kt. atlyginimams) ir pagalbai 
organizuoti (soc. pedagogų, psi-
chologų ir kt. atlyginimams). 
Tai reiškia, kad net jeigu mūsų 
gaunamų mokinio krepšelio lėšų 
užtenka ne tik mokymo procesui 
organizuoti (mokytojų atlygini-
mai, priemonės ir kt.), vis tiek jų 

negalima skirti valdymui ir pagal-
bai finansuoti, o sutaupytos lėšos 
turėtų būti grąžinamos į valstybės 
biudžetą. Čia ir atsirado menama 
„skola“. Praėjusį rugsėjį klasių 
komplektai buvo suformuoti taip, 
kad su turimu mokinių skaičiumi 
gavome maksimalią galimą mo-
kinio krepšelio sumą, sutaupytų 
lėšų turėjo užtekti ir direktorių 
bei soc. pedagogų ir kt. atlygini-
mams, nors pagal metodiką, kaip 
ir minėjau, tam jų panaudoti būtų 
negalima. Su šia problema susi-
dūrė daugelis savivaldybių.

 Iš šios padėties yra trys išei-
tys. Pirmoji – jungti mokyklas ir 
naikinti direktorių, pavaduotojų, 
soc. pedagogų etatus. Patvirti-
nus naują metodiką to padaryti 
nebuvo įmanoma, nes jau buvo 
beprasidedą mokslo metai, o re-
organizuoti mokyklų negalima 
per mokslo metus. Antras vari-
antas – sutaupytas lėšas grąžinti 
į valstybės biudžetą, o trūkumą 
skirti iš savivaldybės biudžeto. 
Mums šis variantas atrodė nepri-
imtinas, todėl lėšų biudžete jam 
nenumatėme. Trečias variantas 
– siekti, kad Švietimo, mokslo ir 
sporto ministerija pakeistų pozi-
ciją ir leistų naudoti sutaupytas 
lėšas. Mes jį laikėme labiausiai 
tikėtinu, nes laiko mokyklų re-
organizacijai praėjusiais metais 
nebuvo palikta, o leisti, kad nu-
kentėtų daug savivaldybių, taip 
pat ir valstiečių valdomų, artėjant 
rinkimams Vyriausybė nesiryžtų. 
Taip ir įvyko, Švietimo, mokslo 
ir sporto ministerija pakeitė po-

ziciją ir informavo savivaldybes, 
kad sutaupytas lėšas bus galima 
naudoti valdymui ir pagalbai fi-
nansuoti. Tokiu būdu lėšų šaltinis 
„skolai“ padengti atsirado. Vis 
dėlto valdantieji turėjo ir turi labai 
atidžiai stebėti ir valdyti situaciją 
švietimo įstaigose, laiku priimti 
protingus sprendimus, kurie ga-
rantuotų finansinį stabilumą jose. 
Ypatingas dėmesys jau dabar turi 
būti skirtas klasių komplektavi-
mui, nes nuo to priklausys mo-
kyklų pajamos visus ateinančius 
mokslo metus. 

Naujoji savivaldybės vadovy-
bė sprendimus priima nuo balan-
džio mėnesio. Nederėtų badyti 
pirštu į buvusią valdžią, jeigu 
kažkas nepasisektų ir tuo metu 
priimti sprendimai pasirodytų 
klaidingi.

Bet mums jau taip įprasta, kad 
dėl visų sunkumų, su kuriais su-
siduriame, mes pirmiausiai esame 
linkę kaltinti kažką kitą: aplinką, 
sutuoktinį, orą, bendradarbį ar 
buvusią valdžią, bet ne save patį 
ir tik po to ieškome sprendimų. 
Žinoma, kad taip lengviau, jeigu 
nepavyks susidoroti su problema 
dėl mūsų kompetencijos trūku-
mo, nepatyrimo ar nepakankamų 
pastangų, mes jau turėsime nesė-
kmės kaltininką. Taip mes pake-
liame savo savivertę ir jaučiamės 
geriau, iš anksto reabilituojame 
save prieš aplinkinius. Bet tokia 
elgsena turi ir savo blogąją pusę. 
Mes nusikratome atsakomybės, 
nebesistengiame pasiekti geriau-
sio rezultato.•

GintautaS Salatka, 
rajono taryboS naryS, 
buvęS SavivalDybėS 
aDminiStracijoS 
DirektoriuS:
Laikraštyje buvo publikuotas 
straipsnis apie situaciją rajono 
biudžete. Daugiausia dėmesio 
buvo skirta kelių remonto ir 
švietimo sritims. Noriu pateikti 
truputį papildomos informacijos, 
kad skaitytojas galėtų susidaryti 
aiškesnį vaizdą apie šių sričių fi-
nansavimą ir kai kurias finansines 
plonybes.  

Kelių remonto sritis yra finan-
suojama valstybės skiriamomis 
lėšomis savivaldybei. Šių lėšų 
panaudojimas yra reglamentuotas 
centrinės valdžios teisės aktais. 
Norint gauti finansavimą, reikia 
parengti daugelį dokumentų, at-
likti projektavimą, ekspertizes, 
rangovų parinkimo konkursus. 
Šie procesai vyksta kelis mėne-

Paroda, kuri atskleidė filmo 
„Herkus Mantas“ paslaptis

krašto muziejuje. Sušildyti šir-
dies ir rankų šiluma Nijolės tapyti 
gamtos vaizdai skleidžia gerumo 
šviesą ir džiugina kiekvieną. Dai-
lininkės paveiksluose atsispindi 
ramūs gamtos motyvai. Gamtos 
ir žmogaus  harmonija patiriama 
per kasdieninius džiaugsmus, įkvė-
pimą, ramybę. Ramybės gamtoje 
ieško ir pati menininkė. Ieško ir 
suranda. Iš čia, ko gero, ir begali-
nė džiugi energija, persiduodanti 
įvairių spalvų teptuko potėpiais. 

Daugumoje piešinių vaizduoja-
ma Dzūkijos gamta įvairiais metų 
laikais, kurie kiekvienas savaip 
žavūs. „Tikra atgaiva širdžiai tuo-
met, kai žmogus randa kalbą su 
gamta, moka suprasti ir įsiklausyti, 
stebėti, kaip teka saulė, aplinkui 
ošia liauni beržai, snaudžia tamsus 
miškas, saulė mirga virš vandens“, 
– sako menininkė. Tai juste jun-
tama iš jos darbų vien pažiūrėjus. 
Tačiau, anot pačios tapytojos, kaip 

Pasaga garsiajam akordeonistui M. Kundrotui su ypatingu palinkėjimu. 

Nukelta į 9 psl. » 

Dineta Aukščiūnaitė
Nors vasara, tačiau Lazdijų 
krašto muziejus neatosto-
gauja. Penktadienį buvo-
me pakviesti į dailininkės 
Nijolės Vasiukonienės ir 
tautodailininko, kalvio Juo-
zo Stankevičiaus kūrybos 
darbų parodos atidarymą. 

tokio PoPieriauS jau nėra. 
ant ko Pieš – Dar nežino
„Mes dideli ir maži gamtos vai-
kai – tai džiaugsmas tau, visiems 
aplinkiniams, pačiam sau“, – sako 
tapytoja Nijolė Vasiukonienė.  Nuo 
10-ies metų Nijolė pradėjo tapyti 
aliejiniais dažais ant drobės kai-
mo moterėlėms sieninius „divonė-
lius“. Piešti peizažus išmokė tėtis, 
vėliau ji baigė Druskininkų dailės 
mokyklą. 2011 m. buvo surengta 
jos pirmoji tapybos darbų paroda 
„Gamtos paslaptis žmogui“ Laz-
dijų Motiejaus Gustaičio gimna-
zijoje. 2017 m. surengta persona-
linė tapybos darbų paroda „Meilė 
gamtai, žmogui yra gyvenimo 
pagrindas ir kūrėja…“ Lazdijų 
Motiejaus Gustaičio gimnazijo-
je. 2018 m. surengta personalinė 
tapybos darbų paroda Veisiejų 
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ketvirtaDienio aiDaS

Aidas Kelionis
Kai buvau paauglys, mano kam-
bario sienos buvo nuklijuotos 
futbolininkų, futbolo komandų ir 
kitų sporto šakų atletų nuotrau-
komis iš užsienietiškų žurnalų. 
Kaip dabar prisimenu ant sienos 
kabantį plakatą iš tuometinės 
Čekoslovakijos žurnalo „Štadi-
on“, kuriame nufotografuotas 
virš šuoliaduobės skriejantis JAV 
lengvaatletis Karlas Liuisas.

Kadangi mokykloje neblogai 
sekėsi bėgti 60 m distanciją ir 
šokinėti į tolį, nenuostabu, kad 
K. Liuisą laikiau savo idealu ir 
visose varžybose jį palaikiau. 
1983 metais Helsinkyje vyko 
Pasaulio lengvosios atletikos 
čempionatas. Man tuomet buvo 
dvylika metų, bet Pasaulio len-
gvosios atletikos čempionato 
transliacijas žiūrėjau per Len-
kijos televiziją. Tuomet pirmą 
kartą savo akimis ir išvydau 
besirungiantį K. Liuisą. Tada  
būdamas tik dvidešimt dvejų 
metų amžiaus šis atletas pelnė 
net tris aukso medalius! Nu-
galėjo bėgdamas 100 metrų, 
estafetę su kitais draugais iš 
JAV komandos 4 kartus po 100 
metrų ir toliausiai iš visų liuok-
telėjo į tolį.

Nekantraudamas laukiau Los 
Andželo olimpinių žaidynių, 
kurios turėjo įvykti 1984 metų 
vasarą. Žinoma, tikėjausi savo 
dievuko pergalės net keturio-
se rungtyse. Kaip žiauriai teko 
nusivilti, kai Kremlius suorga-
nizavo šių olimpinių žaidynių 
boikotą. Supratau, kad nuplau-
kė ilgos tiesioginės šių žaidynių 
transliacijos. Vienintelė viltis 
buvo reportažai per Lenkijos 
televiziją, bet tą vasarą, prieš 
pat Los Andželo olimpinių žai-
dynių pradžią, su tėvais išva-

žiavau atostogauti prie Baltijos 
jūros. Supratau, kad K. Liuiso 
startus per televiziją matysiu 
kaip savo ausis.

Tėtis labai mėgdavo skaity-
ti laikraščius ir žurnalus, tad 
nieko nuostabaus, kad būda-
mas paauglys su malonumu 
tai darydavau ir aš. Jau buvo 
tik prasidėjusios Los Andže-
lo olimpinės žaidynės, kai su 
tėčiu Klaipėdoje užsukome 
į didelį spaudos paviljoną, 
esantį ne kioske, o normalioje 
patalpoje. Kol tėtis dairėsi po 
laikraščių ir žurnalų krūvas, 
pats pastebėjau du užsienietiš-
kus laikraščius, kuriuose buvo 
nespalvotos nuotraukos iš Los 
Andželo olimpinių žaidynių. 
Tai buvo komunistinis prancū-
zų žurnalas „Jumanite diman-
che“ ir tokios pat pakraipos 
itališkas žurnalas „L Unita“. 
Jie išeidavo beveik kasdien, 
tad prašydavau tėčio, kad man 
jis juos nupirktų. Taip vietoj 
televizijos ekranų sekiau vasa-
ros olimpines žaidynes laikraš-
čių puslapiuose. Palyginus su 
mūsų spauda nuotraukų iš var-
žybų buvo daug, be to, būdavo 
pateikiamos visų sporto šakų 
rezultatų lentelės ir absoliučios 
medalių įskaitos lentelė.

Iš prancūzų ir italų komu-
nistinių laikraščių sužinojau 
ir olimpinio krepšinio turnyro 
rezultatus. Pirmą vietą užėmė 
JAV studentų rinktinė su jau-
nu ir perspektyviu M. Jordanu 
bei būsimu Š. Marčiulionio 
komandos draugu NBA Ch. 
Mullinu. Finale JAV nugalėjo 
ispanus, o trečią vietą iškovojo 
Jugoslavijos rinktinė su tuomet 
jaunu, bet Europoje žaibiškai 
garsėjančiu D. Petrovičiumi. 
Tuomet atkreipiau dėmesį į tai, 
kad ne visos socialistinio lage-
rio šalys pakluso Kremliaus 
sprendimui boikotuoti šias 
olimpines žaidynes. Pastaro-
siose dalyvavo Jugoslavijos 
ir Rumunijos atletai.

O K. Liuisas pateisino visus 
mano lūkesčius: laimėjo net 
keturis aukso medalius. Pirmas 
buvo šimto, dviejų šimtų metrų 
distancijoje, nugalėjo su JAV 
rinktine bėgdamas estafetėje 
4 kartus po 100 metrų ir to-
liausiai iš visų nušoko į tolį. 
Tai buvo tik nuostabios Karlo 
karjeros pradžia. Per ją JAV 
atletas devyniskart tapo olim-
piniu ir aštuoniskart pasaulio 
čempionu!•

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

W. Thackeray

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

knygą iš gausybės įvairaus žanro knygų!

Teizų bibliotekoje smėlio kaip prie 
Baltijos krantų

Dineta Babarskienė
Nuo pat ryto Teizų bibli-
otekoje laukta viešnios, 
kuri žadėjo smėlio atsivež-
ti. Ir ką gi vaikai veiks su 
tuo smėliu? Ko gero, žais, 
atsakytume. Šįkart buvo 
kitaip – iš smėlio kurti... 
paveikslėliai. Na, truputėlį 
buvo, žinoma, ir pažaista. 
Slapčia... O paskui jau dar-
buotasi iš peties. 

Tik įžengusi viešnia iškart sudo-
mino, juolab, kad tas  spalvotas 
smėlis vaikus taip viliojo. Su-
augusiems buvo smalsu, ar mo-
kytoja dar nepavargo per visus 
mokslo metus, kad vaikus kvie-
čia į kūrybines dirbtuves lavinti 
vaizduotę, regą, smulkiąją mo-
toriką, pojūčius. „Aš tikrai nesu 
tiek pavargusi per mokslo metus, 
kad vasarą negalėčiau daryti to, 
kas man malonu. Smagu, kad tiek 
vaikų susirinko į biblioteką“, – 
sakė Laura. Laura Stašauskie-
nė – technologijų mokytoja iš 
Vilniaus. Pasirodo, ji seirijietė, 
dabar vasarojanti Meteliuose, tad 
per atostogas laiką leidžia Dzū-
kijoje ir užsiima tuo, ką mėgsta, 
kas jai labai patinka. Tądien ji 

atsivežė spalvoto smėlio – įvai-
riausių spalvų. Tuoj paaiškino, 
ką reiks daryti su juo. „Pama-
tysite, kad sukurti paveikslėlius 
iš smėlio daug paprasčiau, nei 
atrodo iš pirmo žvilgsnio. Jums 
tikrai pavyks“, – šypsodamasi 
ramino ji. Pirmiausia išsirinko-
me paveikslėlius, kuriuos ji pati 
buvo nupiešusi, išsipjaustėme po 
atskirą dalelytę ir bėrėme smėlį – 
ant lipnaus popieriaus smėlis lipo 
kuo puikiausiai. Taip po mažą 
dalelytę ryškėjo vaizdas. Paskui 
jau patys piešėme, vėl pjaustėme 
ir pylėme smėlį. Ir mamytės, ir 
vaikučiai – didesni ir mažesni 
– pasinėrė į darbą. Jei kuris per 
mažas buvo išsipjaustyti paveiks-
lėlį, jam pagelbėjo mama, o smėlį 
pilti gebėjo net patys mažiausi. Ir 
pabiro smėlis Teizų bibliotekoje... 
„Reiks maudytis kaip iš pliažo 
pajūryje sugrįžus“, – juokavo ma-
mytės. Tačiau rezultatas prano-
ko visus lūkesčius: paveikslėliai 
buvo tokie dailūs, kad sunku ir 
atsižiūrėti. „Smėlio yra pirkti par-
duotuvėse. „Senukų“ parduotuvė-
je daug perku“, – sakė mokytoja. 
O ar galima naudoti Baltijos pa-
krantės smėlį šiems darbeliams? 
„Tikrai taip, tik reiks jį paskui 

spalvinti dažais“, – patikino ji. 
O tądien Teizų bibliotekoje by-
rėjo spalvotas smėlis, girkšėjo  
tarp pirštų, biro ant stalo. Ir kiek 
neišpasakyto džiaugsmo! „Mums 
įdomu, nes nauja. Mes visi labai 
jūsų laukėme“, – sakė Teizų bi-
bliotekos bibliotekininkė Daiva 
Karaliūnienė dėkodama Laurai 
už apsilankymą bibliotekoje. O 
paskui viskas greitai buvo sutvar-
kyta, nuvalyta, mat visų laukė 
bandelių kalnai – pasistiprinti po 
darbų. 

Smėlio burtai įtraukė ir apžavė-
jo ir ne tik vaikus, suaugusiems 
irgi patiko. „Jei tik jums patinka, 
aš, žinoma, atvažiuosiu.  Juk lan-
kausi jūsų kraštuose“, – pasižadė-
jo ponia Laura patikindama, kad 
ir atostogaujant jai malonu kaž-
ką įdomaus nuveikti su vaikais, 
juolab, tokiais žingeidžiais kaip 
tądien Teizų bibliotekoje. Smėlio 
burtų magija paprastai įtraukia 
visus: ir didelius, ir mažus, anot 
Lauros, net garbaus amžiaus su-
laukusius. Sunku atsispirti smėlio 
burtams. „Amžiaus cenzo nėra, 
patys matote – visi darbavotės“, 
– sakė Laura. Tuo, be abejo,  įsi-
tikinome visi, „žaidę“ su smėliu 
Teizų bibliotekoje.•

Galsto ežere buvo užpultas gamtosaugininkas, 
atimta kamera ir išmesta į ežerą
Rugpjūčio 11 d. 19 val. 36 min. 
gautas pranešimas nuvykti į Laz-
dijų r. Veisiejų sen. Vytautų k., 
kur neblaivių asmenų kompa-
nija neleidžia vykdyti pareigų 
aplinkos apsaugos pareigūnams. 
Nustatyta, kad Alytaus aplinkos 
apsaugos inspekcijos pareigū-
nai gavo pranešimą iš Aplinkos 
apsaugos departamento prie 
Aplinkos ministerijos pranešimų 
priėmimo poskyrio budinčio spe-
cialisto, jog Lazdijų r. esančiame 
Galsto ežere plaukioja kateriai 
ir vandens motociklai, kuriems 
plaukiojimas šiame vandens 
telkinyje yra draudžiamas. Pa-

reigūnai pastebėjo plaukiojantį 
katerį, jam parplaukus į krantą, 
pareigūnams krante buvę vyriš-
kiai neleido apžiūrėti katerio, 
naudojo necenzūrinius žodžius, 
situaciją filmavo tarnybine nešio-
jama kamera, tačiau agresyviai 

nusiteikęs vyras pagriebė ka-
merą, nuplėšė ją nuo pareigūno 
kaklo ir išmetė į ežerą. Dėl turto 
sugadinimo vyras (g. 1989 m.) 
pristatytas į Lazdijų r. PK. Dėl 
įvykio pradėtas aplinkybių pa-
tikslinimas.•
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Nudizmo banga jau atsirita iki Lazdijų krašto
apsaugos ministro patvirtintoje 
higienos normoje „Paplūdimiai 
ir jų maudyklų kokybė“ (suvesti-
nė redakcija (Nuo 2019-07-26)), 
nuo šiol savivaldybės sprendžia, 
ar įrengti nudistų zonas (paplū-
dimius) ir kitus su paplūdimių 
administravimu susijusius klau-
simus savarankiškai spręs pačios 
savivaldybės.

Nudistų paplūdimio ar zonos 
labai reikėtų mūsų savivaldybėje 
todėl, kad yra dalies visuomenės 
poreikis tokiam paplūdimiui. Ar-
gumentai: visuomenės dalis no-
rėtų praleisti laisvalaikį gamto-
je be drabužių, kad ir po darbų, 
specialiai neplanuojant išvykos 
prie jūros (pvz., vien Klaipėdoje 
yra 2 oficialūs nudistų paplūdi-
miai – Giruliuose ir Smiltynėje), 
kaip dabar renkasi maudynių 
mėgėjai. 

Oficialus nudistų paplūdimys 
suteiktų saugumo, nes norint pa-
sideginti nereikėtų bristi į kokius 
apleistus žolynus ar rinktis ma-
žiau saugią vietą maudynėms, ar 
jaudintis, kad kažkas užklups ir 
iškvies policiją už viešosios tvar-
kos pažeidimą.

Nudistų bendruomenė auga, 

taip pat turistams iš gilesnes 
nudizmo tradicijas turinčių ša-
lių būtų paskata aplankyti mūsų 
rajoną ir čia užtrukti. Nudistų 
paplūdimys mūsų rajone tai vie-
ta, kur ramiai ir legaliai galėtų 
rinktis rajono gyventojai ir at-
vykstantys žmonės iš kitų miestų 
ir rajonų bei užsieniečiai, kur 
padėtų atkreipti dėmesį į mūsų 
rajoną kaip atvirą, įvairų, žais-
mingą ir tolerantišką miestą. Be-
siplečiant tokiam poreikiui, bręs-
ta laikas tokį paplūdimį įkurti ir 
surasti tam tinkamą vietą mūsų 
rajone. 

Beveik visoje Europoje tokie 
paplūdimiai egzistuoja ir įkve-
pia, kad tokios vietos sėkmingai 
gyvuoja, yra lengvai pasiekiamos 
ne tik nuolatiniams rajono gy-
ventojams, bet ir turistams. Jeigu 
nudistų paplūdimiai reikalingi 
ir gausiai lankomi Klaipėdoje, 
Palangoje, Šventojoje, Neringoje, 
tai jis dar reikalingesnis mūsų ra-
jone, kur gyvena taip pat nemažai 
gyventojų, o taip pritrauktų labai 
daug turistų. 

Gyventojai neturi galimybės 
kas vakarą, kas savaitgalį ar 
užėjus karštiems orams kaskart 
nulėkti į pajūrį. Dėl vietos, tai 

galėtų būti prie kokio nors eže-
ro, nes mūsų rajone jų yra labai 
daug, aišku, turbūt būtų geriau-
siai prie Dusios ežero. Viskas, 
ko reikia, – minimalios užtvaros 
nuo smalsuolių akių. Uždangos 
įgyvendinimo būdai priklauso 
nuo konkrečios vietos.

Nuoširdžiai, Greta Pieskinaitė“

laiško autorė neatSiliePė
„Dzūkų žinių“ redakcija bandė 
elektroniniu paštu susisiekti su 
šį laišką parašiusia moterimi, jai 
pateikė keletą klausimų, tačiau 
jokio atsakymo nesulaukė. 

Bandant ieškoti Gretos Pieski-
naitės viešojoje erdvėje egzis-
tuojančiuose informacijos šalti-
niuose, pavyko surasti tik vieną 
straipsnį, kuriame buvo paminėta 
šį pavardė. Tekstas susijęs su nu-
dizmo judėjimu. 

Nebendravus su laiško autore 
yra pakankamai sunku spėti, ar 
ji yra Lazdijų krašto gyventoja, 
ar Lietuvos nudistų judėjimo 
aktyvistė, rašanti laiškus įvairių 
Lietuvos savivaldybių tarybų 
nariams. 

merė Plaiko Pliažo įDėją
Lazdijų rajono savivaldybės merė 
Ausma Miškinienė palaiko siūly-
mą įrengti nudistų pliažą Lazdijų 
rajone. Vis dėl to pabrėžia, kad 
visų pirma reikia pasirūpinti pa-
kankamu kiekiu, patogių ir sau-
gių bendro naudojimo maudynių 
vietų, kuriose ypatingas dėme-
sys  turi būti skiriamas mažųjų 
šio krašto gyventojų ir neįgaliųjų 
poreikiams.

būtina Sužinoti 
benDruomenių nuomonę
Gretos laišką gavęs Lazdijų ra-
jono savivaldybės tarybos narys 
Jonas Stankevičius teigė, jog jį 
sudomino laiško turinys. Jis pa-
stebėjo, jog nudistų pliažo steigi-
mo Lazdijų rajone klausimas gali 
būti svarstytinas. 

„Nors ne visi mūsų žmonės dar 
subrendę tokiems laisvės, kaip 
nudizmas, protrūkiams, tačiau 
manau, kad toks pliažas galėtų 
būti steigiamas, geriausia vieta 
– prie Dusios ežero. Toks pliažas 
pirmiausiai galėtų būti užsienio 
turistų, propaguojančių nudizmą, 

traukos centras. Jei savivaldybė 
jį įrengtų valstybinėje žemėje, 
turėtume dar vieną turistų trau-
kos objektą, kuris galėtų nešti 
piniginę naudą savivaldybei, nes 
turėtų būti mokamas“, – kalbėjo 
J. Stankevičius. 

Jis įsitikinęs, jog tokio paplū-
dimio įrengimas savivaldybei ne-
kainuotų didelių pinigų, o pajamų 
iš tokios vietos tikrai būtų. 

J. Stankevičiaus nuomone, prieš 
priimant sprendimą dėl nudistų 
paplūdimio steigimo, derėtų at-
siklausti rajono, ypač konkrečios 
seniūnijos, gyventojų nuomonės. 
Ar jie pritaria tokiai idėjai?

Pliažo PaSiGeDo SoStinėS 
nuDiStai
Lietuvos nudistai, turintys net 
savo svetainę virtualioje erdvėje, 
savo veiklą suaktyvino šią vasarą. 
Į Vilniaus savivaldybę kreipėsi 
nudistų atstovai pasipiktinę, jog 
Vilniuje iš devynių viešų paplū-
dimių nėra nė vieno, kuris būtų 
skirtas nudistams. 

Kita vertus, nudistų paplūdimių 
steigimui kelią atvėrė šių metų 
vasarą įsigaliojęs normatyvinis 
dokumentas, jog visus paplūdi-
mio steigimo reikalus nuspręsti 
gali kiekviena savivaldybė, tačiau 
naujų nudistų pliažų steigti nesu-
skubo nė viena savivaldybė. 

Šiuo metu oficialiai veikia nu-
distų paplūdimiai prie Baltijos 
jūros – Neringoje, Palangoje, 
šalia Klaipėdos. 

kauniečių nuomonėS 
SkirtinGoS
Savaitraštis „Laikinoji sostinė“ 
domėjosi, kaip kauniečiai reaguo-
tų į tai, kad prie Lampėdžių ežero 
būtų įsteigtas nudistų pliažas. 

Dainininkė Ingrida Kazlauskai-
tė niekada nėra buvusi nuogalių 
paplūdimyje. Jai būtų nesmagu, 
jei aplink vaikščiotų nuogi ne-
pažįstami vyrai ir spoksotų į ją 
nuogą. „Manau, kad Kaune įreng-
tame paplūdimyje ypač nesaugiai 
jaustųsi moterys. Juk visokie iš-
krypėliai tik ir sukiotųsi aplink“, 
– kalbėjo atlikėja.

Verslininkė Neringa Mažeikie-
nė juokavo, kad į nudistų paplū-
dimį greičiausiai eiti negalėtų, 
nes neaišku, kaip į tai pažiūrėtų 

jos vyras. „Jeigu rimtai, tai man 
atrodo labiau priimtina nudistų 
paplūdimį rengti pajūryje. Bet jei 
kauniečiai pageidauja tokią vietą 
turėti mieste ir atsirastų norinčių 
į ją eiti, tuomet nematau proble-
mos. Esu už tai, kad nebūtų nerei-
kalingų draudimų ir suvaržymų“, 
– sakė N. Mažeikienė.

Televizijos prodiuseris ir ak-
torius Gediminas Juodeika, iš-
girdęs klausimą apie nuogalių 
paplūdimį Kaune, tikino, kad 
vietos, kur žmonės galėtų mau-
dytis ir degintis nuogi, reikėtų. 
„Negyvename viduramžiais, to-
dėl, manau, visuomenė jau nėra 
tamsi. Ji sąmoningėja. O be to, 
daugeliui žmonių patinka degin-
tis nuogiems. Todėl reikėtų tokią 
galimybę jiems sudaryti“, – tikino 
G. Juodeika. 

lietuviai GėDijaSi Savo kūno
Kūno rengybos trenerė Jolanta 
Juodelė įsitikinusi, jog lietuviai 
rezervuotai žiūri į nudistų plia-
žus dėl to, kad daugelis tautie-
čių kompleksuoja dėl savo kūno 
formų, juolab dabar, kai vyrauja 
ypač liekno kūno kultas. 

„Ne paslaptis, kad pas mus 
daug apkūnių žmonių, kurie įsi-
vaizduoja, kad nuogi jie labai ne-
estetiškai atrodo ir nudistų pliaže 
gali sulaukti kritiškų žvilgsnių. 
Ypač dėl savo netobulų formų 
kūno kompleksuoja vyresnio am-
žiaus žmonės. Užsienyje tokių 
problemų niekams nekyla. Ten 
į kūną žiūrima visai kitaip. Pa-
vyzdžiui, Vokietijoje visi šeimos 
nariai, nepriklausomai nuo lyties, 
maudosi vienoje erdvėje nuogi“, 
– sakė ponia Jolanta. 

Tiesa, lietuviai šioje srityje jau 
pralaužė ledus. Tampa labai ma-
dinga rengti įstaigų darbuotojų 
komandos sutvirtinimo renginius 
pirtyse, atliekant visus pirties ritu-
alus. Labai dažnai tokių vakarėlių 
dalyviai nusimeta visus drabužius 
ir pasiduoda pirtininkų kerams. 

Vienas iš pirmųjų Lietuvoje 
į pirtis, kuriose galima būti tik 
Adomo ir Ievos kostiumais, pa-
kvietė Druskininkų AQUA van-
dens parkas. Šios vakarinės pirtys 
sulaukia vis daugiau gerbėjų.•
„Dzūkų žinių“ informacija

aPie nuDizmą
Nudizmas (lot. nudus – nuogas, plikas), natūrizmas (lot. natura 
– gamta) – tendencija propaguoti nuogumą, nuogo kūno kultas; 
kultūrinis politinis judėjimas, ginantis teisę į nuogumą bet kokioje 
situacijoje – privačioje ir viešojoje erdvėje. Dažnai siejamas su 
gamta, aplinkosauga, ekologija, vegetarizmu  ir sveika mityba, 
homeopatija, psichoterapija, joga, fiziniais pratimais, žalingų 
įpročių atsisakymu, pagarba sau ir kitiems, lygybe, pacifizmu, 
dvasingumu ir kita. Nudizmas gali reikštis asmeninėje, šeiminėje, 
socialinėje plotmėje arba gamtoje. Asmeniniam ir šeiminiam nudiz-
mui dažniausiai būdinga nuogumas namie, sode. Jis grindžiamas 
patogumu ir sveikumu odai. Socialinis nudizmas gali reikštis 
dalyvavimu nuogiems įvairiuose renginiuose, susibūrimuose ir 
kitose viešose vietose. Kai kurie nudistų klubai yra atviri (į jų 
susitikimus kviečiami visi), kiti reikalauja būti jų nariais (gali 
reikalauti rekomendacijų, narystės mokesčio, priėmimo komisijos 
sutikimo, neteistumo, sveikatos pažymos ir kito). Populiariausia 
nudistų veikla ir pramogos be drabužių – deginimasis saulėje, 
maudynės, nardymas, irklavimas, žygiai, iškylos, jodinėjimas, 
įvairios sporto rūšys. 
LIETUVOJE 18 a. pradžioje veikė pirmasis nudistų paplūdimys 
Palangoje, vėliau – Lampėdžiuose, 1918–1939 m. didžiuosiuose 
miestuose, Palangoje ir Šventojoje veikė natūristų bendrijos. 20 
a. pabaigoje nudistų paplūdimius imta kurti Nidoje, Palangoje, 
Šventojoje. Vilniuje veikia Vilniaus nudistų Ramovė.

Teismas uždraudė pasirašyti sutartį dėl atliekų vežimo Lazdijuose
Teismas uždraudė Alytaus 
regiono atliekų tvarkymo 
centrui (ARATC) pasirašy-
ti daugiau nei 1 mln. eurų 
vertės sutartį dėl atliekų 
vežimo Lazdijuose.

Kauno apygardos teismas rug-
pjūčio 8 dieną įmonės „Ecoservi-
ce“ prašymu pritaikė laikinąsias 
apsaugos priemones – centrui 
uždrausta pasirašyti sutartį su 
konkurso laimėtoju, BNS pranešė 
teismo atstovė Milda Bučnytė.

Pasak ARATC vyriausiosios ju-
ristės Viktorijos Zautrės, centras 
teismo sprendimą vertina palan-
kiai, nes juo nebuvo sustabdytos 
konkurso procedūros.

„Teismas neleidžia tik pasira-
šyti sutarties su laimėtoju, tai mes 
puikiai vertiname šį sprendimą. 
Mes galime toliau vykdyti proce-
dūras“, – BNS sakė V. Zautrė.

„Ecoservice“ ginčijo konkur-
so sąlygą, jog ARATC priimtina 
maksimali metinė atliekų tvarky-
mo kaina yra 180 tūkst. eurų.

Be to, „Ecoservice“ ieškinyje 
teigia, kad ARATC atliekų ve-
žėjams nustato pernelyg dideles 
baudas už sutarties pažeidimus.

ARATC paskelbtame pirkime nu-
rodoma, kad 6 metų trukmės sutartis 
su atliekų vežėjų vertė yra 1,080 
mln. eurų. Pirkimo sąlygose taip pat 
nurodoma galimybė sutartį pratęsti 
du kartus, pirmąjį kartą dvejiems, 

(DELFI / Domantas Pipas nuotr.)

antrąjį – vieneriems metams.
Šiuo metu Lazdijuose atliekų 

išvežimo paslaugas teikia „Eco-
service“ antrinė įmonė „Ecoser-

vice projektai“.•
delfi.lt
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Į Alytų atvyksta garsi Italijos grupė „Domo Emigrantes“ 
Sulaukusi aukštų Lietuvos pu-
blikos įvertinimų ir  daugybės 
audringų aplodismentų pozity-
via energija trykštanti italų grupė 
„Domo Emigrantes“ vėl su di-
deliu džiaugsmu grįžta į Lietuvą 
pristatyti jau publikos pamėgtų ir 
naujų dainų. Charizmatiški mu-
zikantai susibūrė į vieną koman-
dą 2009 m. ir atlieka jausmingą, 
romantišką ir spalvingą meninę 
programą, kuri nuneša žiūrovus 
į saulėtąją Pietų Italiją. Tiek ly-
riškos, tiek ekspresyvios dainos 
ir melodijos paliečia mūsų širdis 
kaip šiltas Pietų vėjas, tarytum 
sėdėtume ne koncerto salėje, o 
jaukioje itališkoje terasoje, pripil-
dytoje levandų kvapo, vyno bei 
romantikos. Savo pasirodymuose 
atlikėjai be mums gerai atpažįs-
tamų instrumentų groja įvairiais 
egzotiškais instrumentais iš viso 
pasaulio – dalį jų galėsime pama-
tyti ir išgirsti pirmą kartą.

„Domo Emigrantes“ nuolat 

koncertuoja ne tik geriausiose 
Italijos koncertų  salėse, bet  ir 
aktyviai dalyvauja prestižiniuose 
Europos, Azijos bei JAV muzi-
kos festivaliuose. Begalinė meilė 
gimtosios šalies melodijoms, di-
džiulė aistra ir užsidegimas leido 
atlikėjams pasiekti tarptautinį pri-
pažinimą bei savo pasirodymais 
sužavėti publiką visame pasau-
lyje. Jau po pirmųjų pasirodymų 
„Domo Emigrantes“ buvo labai 
palankiai įvertinta meno gerbėjų 
ir muzikos kritikų už originalumą, 
profesionalumą, emocingą muzi-
kavimą ir nuoširdų bendravimą 
su publika. Pripažinta grupė yra 
gavusi svarbiausią Italijos mu-
zikos apdovanojimą ir išleidusi 
ne vieną kompaktinę plokštelę. 
Koncerte skamba laiko patikrinti 
ir patys geriausi kūriniai iš trijų 
paskutinių grupės išleistų albu-
mų.

„Domo Emigrantes“ nariai po-
zityvūs, kūrybiški, energingi ir 

profesionalus muzikantai-multi-
instrumentalistai, gebantys sceno-
je sukurti jausmingą ir romantišką 
nuotaiką. Lyderis Stefano Torre 
– grupės vokalas, gitaristas, taip 
pat grojantis mandolina. Jam pri-

taria vokalistas ir perkusininkas 
Orlando Mele, klarnetininkas, 
perkusininkas ir pritariamasis 
vokalistas Alberto Venturini. 
Akordeonu grupėje groja Vit-
torio Tauro, smuiku – Andrea 

Dall’Olio, violončele – Gabriele 
Montanari. 

koncertas vyks: 
Rugsėjo 28 d. 18 val. Alytaus 

kultūros ir komunikacijos cen-
tre.• 

Nuo pardavimų vadybininkės iki vadovės: sėkmės istorijai reikėjo drąsos

Kai dirbi mėgstamą darbą, 
o tai darai su užsidegimu, 
tuomet aplanko ir sėkmė, 
ir įvertinimas. Tuo įsiti-
kino Lina Juodelė, prieš 8 
metus karjerą pradėjusi 
kaip „Tele2“ pardavimų 
vadybininkė ir jau išban-
džiusi ne tik salono, bet ir 
skirtingų didžiųjų šalies 
regionų vadovės pareigas.

„Karjeros tikslingai net nesiekiau, 
tiesiog dirbau mėgstamą darbą, 

dariau tai su užsidegimu. Su vyru 
buvome ką tik sukūrę šeimą, no-
rėjosi užsidirbti. Mūsų įmonės 
vadybininkų alga priklauso nuo 
pardavimų, kuo jie geresni, tuo 
ir atlyginimas didesnis. Kai re-
zultatai tapo tokie geri, kad net 
kolegos iš kitų regionų pradėjo 
lankytis klausdami patarimų, man 
pasiūlė vadovauti salonui“, – sė-
kmingą darbo pradžią prisiminė 
L. Juodelė.

Tačiau naujoje pozicijoje 
L. Juodelei neteko ilgai užsibūti – 

Lina Juodelė, TELE2 Rytų regiono vadovė.

netrukus jai buvo patikėtos Kauno 
regiono vadovės pareigos.

„Aš nesu kažkuo išskirtinė, 
tiesiog „Tele2“ kaip darbdavys 
yra dosnus – dalijasi tiek sėkme, 
tiek galimybėmis. Jei tik yra noro, 
visos sąlygos tobulėti, pasiekti ir 
uždirbti yra suteikiamos. Iš patir-
ties žinau, kad geru pardavimų 
vadybininku galima tapti: įmonė 
nuolat rengia įvairiausius moky-
mus, suteikia visus įrankius, taip 
pat ir laisvę priimti sprendimus“, 
– pasakojo L. Juodelė.

jokio nuoboDulio ir rutinoS
Vis dėlto Lina Juodelė pripažįsta, 
kad kiekvienai sėkmės istorijai 
reikia drąsos – jai pačiai jos dau-
giausiai prireikė grįžus į darbą po 
motinystės atostogų.

„Po dvejų metų pertraukos net 
ir senosios pareigos atrodė kaip 
naujos, o čia vėl iššūkis iš darb-
davio – tapk Vilniaus regiono 
vadove! Parodytas pasitikėjimas 
įkvėpė, tačiau buvo nedrąsu, kurį 
laiką svarsčiau, ar priimti pasiū-
lymą. Pati esu kaunietė, vaike-
lis mažas, iš pradžių galvojau, 
kad bus sunku. Tačiau išdrįsau 
ir dabar džiaugiuosi, kad netenka 
patirti rutinos“, – sakė dabar jau 
Rytų regiono vadovė.

Pasak L. Juodelės, būtent tokie 
iššūkiai ir vis besikeičiančios po-
zicijos nulėmė tai, jog 8 metai toje 
pačioje bendrovėje neprailgo.

„Kiekviena diena vis kitokia, 
kaip pirmoji. Už mane ilgiau dir-

bančių kolegų taip pat netrūksta, 
manau, visus mus motyvuoja dar-
bo pobūdis: daug veiksmo, jokio 
nuobodulio bei nuolatiniai iššū-
kiai. Ne mažiau svarbi ir įmonės 
kultūra, vertybės bei komandinė 
atmosfera“, – teigė L. Juodelė.

Anot pašnekovės, nors dirba 
skirtinguose miestuose, salonuose 
ir pozicijose, tačiau visi „Tele2“ 
darbuotojai yra kaip šeima.

„Tai nulemia ir plokščia įmo-
nės struktūra: darbiniuose san-
tykiuose nesijaučia hierarchinių 
skirtumų, kiekvienas vadovas yra 
labiau pagalbininkas ir patarėjas, 
padedantis siekti ne tik bendro-
vės, bet ir asmenių darbuotojo 
rezultatų“, – sakė L. Juodelė.

alGa – ne mažiau Svarbi
L. Juodelė pasakoja, kad tokia 
lydere stengiasi būti ir pati: skati-
nanti ir pastebinti kiekvieno dar-
buotojo potencialą bei norą augti. 
Kaip tik šiuo metu Švenčionyse 
ir Ignalinoje komandas plečianti 
Rytų regiono vadovė teigė, jog 
ieškodama naujų kolegų, dau-
giausiai dėmesio skirianti asme-
ninėms kandidatų savybėms.

„Dirbant „Tele2“ svarbiausia 
yra noras tobulėti ir drąsa priimti 
iššūkius, o šias savybes atskleisti 
darbo patirties bei gyvenimo ap-
rašymuose nėra paprasta. Todėl 
atrankose degančios kandidato 
akys neretai nugali įspūdingus 
CV – tokius kiekvienas norintis 
galės susikurti jau pradėjęs dirbti 

pas mus“, – sakė L. Juodelė.
Ji pastebi, kad be suteikiamų 

galimybių tobulėti ir pasiekti dau-
giau, „Tele2“ savo darbuotojus 
motyvuoja ir atlyginimais.

„Nuo kitų darbdavių „Tele2“ 
skiriasi tuo, jog algą pardavimų 
vadybininkams ne duoda, bet lei-
džia ją užsidirbti patiems. Todėl 
kiekvieno mėnesio atlyginimas 
yra tiesiogiai susijęs su darbuo-
tojo pastangomis, o užmokesčio 
lubų nėra“, – teigė L. Juodelė.

Tokia atlyginimo sistema kar-
tais suglumina naujus darbuoto-
jus, tačiau jie labai greitai supran-
ta, kad jaudintis, jog uždirbs per 
mažai, tikrai nėra reikalo.

Tai rodo ir naujausi reitingai – 
„Verslo žinios“ bendrovę „Tele2“ 
pripažino geidžiamiausiu šių metų 
darbdaviu Lietuvos technologijų 
sektoriuje. Operatorių įvertino 
ir specialistų paieškos portalas 
„CVMarket.lt“ – jų rengiamuose 
„Patraukliausio Lietuvos darbda-
vio“ rinkimuose „Tele2“ pateko į 
TOP 10-tuką.

kaiP PriSijunGti Prie „tele2“ 
komanDoS?
Jei domitės technologijomis ir 
drąsiai priimate naujus iššūkius, 
„Tele2“ kviečia išbandyti savo 
jėgas ir sudalyvauti atrankose 
laisvoms darbo vietoms užimti. 
Daugiau apie karjeros galimy-
bes sužinoti galite internetiniame 
tinklapyje https://karjera.tele2.
lt/.•

Didelis biuro popieriaus 
pasirinkimas

KNYGYNĖLIS,  Seinų g. 12, Lazdijai
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Kad energijos nepritrūktų...

Dineta Babarskienė
„Visus visus, kuriuos 
kamuoja antsvoris, nuo-
latinis nuovargis, apatijos 
jausmas, jaučiatės prastai, 
bet nesiryžtate pakeisti 
įprasto gyvenimo būdo, 
galbūt nežinote, nuo ko 
pradėti. Jei sportuojate, 
bet nesulaukiate norimo 
rezultato ar norite dar 
pagerinti jau turimus 
pasiekimus“, – taip Asta 
Bagdonienė kvietė į Vers-
taminų UDC sporto salę. 
Ji žadėjo, kad merginos 
suteiks patikimų žinių ir 
profesionalią konsultaciją 
apie sveikesnę gyvenseną. 
Juk malonu sulaukti kom-
plimentų dėl pasikeitusios 
išvaizdos, jaustis energin-
giau ir sveikiau. „Taip pat 
kartu pasportuosime“, 
– įspėjo Asta, kad būtume 
tinkamai pasirengusios.  

Nuvykus į Verstaminų universalų 

daugiafunkcį centrą, susitikome 
su Sandra Linnemann, kuri prisi-
statė kaip sveiko gyvenimo pro-
paguotoja ir asmeninė trenerė. Ją 
atlydėjo bičiulė Margarita Rišku-
tė. Sandra tik ką atvyko į Lietu-
vą iš Singapūro, kur gyvena jau 
aštuonerius metus. Iš Lietuvos 
išvyko dar 2001 metais, iš pra-
džių į Londoną, vėliau – Dubajų, 
dabar – Singapūre. „Susirūpinau 
savo sveikata, kol dar nevėlu, mat 
turiu ketverių metų dukrą, o man 
jau 43, tad noriu ją užauginti ir 
su anūkais dar pažaisti“, – tikino 
šypsodamasi ji. 

Klausiausi paskaitos ir aš. 
Namuose dar „pasiguglinau“, 
kad pati paskaityčiau apie tai, 
ką pasakojo Sandra. Pasirodo, 
biochemikų komanda sukūrė ke-
toninį eterį – skystį, suteikiantį 
kūnui galimybę gauti energijos 
ne iš angliavandenių, riebalų ir 
baltymų, o iš ketonų. Ketonai – 
molekulės, gaunamos iš riebalų, 
kurias organizmas naudoja kaip 
energijos šaltinį, kai negali gauti 

jos iš angliavandenių. Būsena, kai 
kūnas ima skaidyti riebalus, va-
dinamas ketoze. Sveikas žmogus 
tokią būseną gali pasiekti badau-
damas arba vartodamas ketoge-
ninę dietą, tai yra, atsisakydamas 
angliavandenių ir naudodamas 
daug riebalų. Pagal HVMN (ta-
riama kaip „human“ – „žmogus“) 
sumanymą, gėrimas, pavadintas 
„Ketone“, jau per valandą kūnui 
sukelia ketozės būseną. Pajutęs 
ketonus, organizmas nuspren-
džia, kad privalo maistui nau-
doti būtent juos (vadinasi, riebalų 
atsargas). Teigiama, kad pagerėja 
„Ketone“ vartojančių sportiniai 
rezultatai, kad šis gėrimas pade-
da jaustis energingiau ir labiau 
susitelkti į darbą. Paragavome 
ir mes „Ketone“ – avietinio, me-
lionų ir šokoladinio. Dėl skonio, 
žinoma, nesiginčijama: vienoms 
vienas, kitoms kitas skonis pati-
ko. „Aš geriu tokio skonio, ko-
kio turiu“, – tarstelėjo Sandra. Ji 
tikino pradėjusi gerti „Ketone“ 
prieš pusantrų metų. „Anksčiau 

aš sportavau su savo klientais 
miegodama. Kartais net pasiti-
krindavau, ar akys neužmerktos“, 
– prisipažino ji. Dabar viskas ki-
taip: energijos nestinga, anot jos 
pačios, tik sugrįžusi iš Singapūro, 
naktį pailsėjo ir į Verstaminus 
– energinga ir besišypsanti su 
mumis sportavo. „Galima gerti 
ir vaikams. Vaikai pasiekia geres-
nių rezultatų, padidėja dėmesin-
gumas, o moterys gali džiaugtis 
dailėjančiomis kūno linijomis, 
geresniu miegu“, – pasakojo  mo-
teris. Sandra negailėjo patarimų. 
„Mūsų patarimas – laikytis šių 6 
žingsnių: gerti „Ketone“, varto-
ti pakankamai skysčių, daugiau 
judėti, atsisakyti cukraus ir per-
dirbtų maisto produktų, daryti 
protarpinį badavimą, „perkrau-
ti“ organizmą kartą per mėnesį 
60 valandų badaujant“, – siūlė 
viešnia. 

Sveikos gyvensenos propaguo-
toja prisipažino, kad ji pirmąkart 
„Ketone“ pristato lietuviškai. „Tai 
naujiena visame pasaulyje, ne tik 

Lietuvoje“, – patikino ji. Kaip 
Astai pavyko viešnią atsivilioti į 
Verstaminus? „Margarita – mano 
bendrakursė, tad pasikalbėjome 
ir aš pamaniau, kad visai smagu 
būtų praskaidrinti kasdienybę, 
kažką naujo ir įdomaus sužinoti. 
Sugrįžus į Lietuvą Sandrai, jos 
su malonumu mus aplankė“, – 
paaiškino Asta. „Mes – jurbar-
kietės“, – prisipažino Sandra ir 
Margarita. Tik dabar gyvenimo 
keliai jas išskyrė: Sandra – Singa-
pūre, Margarita – Klaipėdoje.

Ir pasportuoti tądien teko visai 
neprastai. „Let‘s go“, – angliškai 
kvietė susirinkusias moteris spor-
tuoti Sandra. „Tik ar rytoj bus 
„Let‘s go“ – nežinia“, – juokėsi 
gerai nusiteikusios moterys dė-
kodamos Astai Bagdonienei už 
praskaidrintą eilinę darbo dieną. 
„Ar ir ten žmonės tokie ištver-
mingi kaip mes?“ – jau gerokai 
suprakaitavusios klausė mote-
rys Sandros. „Singapūre šiek 
tiek mažiau“, – išdavė paslaptį 
šypsodamasi Sandra.•

Paroda, kuri atskleidė filmo „Herkus Mantas“ paslaptis
pasisuks jos tolimesnis kūrybinis 
kelias ir pati nežinanti: savų darbų 
ji neparduoda, tapyti negali, mat 
jau nėra tokio kartono, ant kurio 
ji tapo, ant vatmano tapyti nega-
linti, mat jis banguojasi, darbai 
nekokybiški. „Gal bandysiu kitą 
techniką“, – svarstė menininkė. O 
piešė ji daug, kaip pati prisipažįs-
ta, ir tai, kas  miela, ir tai, kas jai 
nebuvo prie širdies, bet nenorėjusi 
atsisakyti. Tad, anot jos, piešusi 
daug ir visiems, kas tik paprašė. 
Dabar stovi kryžkelėje... Bet, ko 
gero, tik trumpam... Juk meninin-
kai nuolat stebina – nuo Nijolės 
tapytų peizažų sunku buvo atplėšti 
akis...

kai kalu, tai tyliu, kai kalbu, 
neGaliu SuStoti
„Kai kalu, tai tyliu, kai pradedu 
kalbėti, negaliu sustoti“, – prisi-
pažino kalvis Juozas Stankevičius. 
Pasirodo, Juozas Stankevičius 
gimė gražiame miestelyje tarp 
dviejų upių: Juodosios ir Baltosios 
Ančios, Kapčiamiestyje. Nuo pat 
mažens domėjosi menu: drožinėjo 
iš medžio įvairias kaukes. Baigęs 
vidurinę mokyklą metus laiko 
dirbo Vilniaus paminklų konser-

vavimo ir restauravimo institute 
restauratoriumi. Jo darbai džiugina 
ir stebina ir šiandien. Būtent jis 
restauravo Šv. Jonų bažnyčioje 
metalinius durų elementus, kolonų 
kapitelių augalinius ornamentus, 
detales. „Jau tada supratau, kad 
metalas mane lydės visą gyveni-
mą“, – prisipažįsta garsusis kalvis. 
Mokėsi Telšių taikomosios dailės 
technikume, pasirinkęs dailiojo 
metalo apdirbimo specialybę. 
„Technikumą baigiau su pagyrimu 
ir pradėjau dirbti „Plastos“ gamy-
kloje dailininku apipavidalinto-
ju“, – pasakojo jis. Jau gamykloje 
Juozas buvo surengęs personali-
nę tapybos parodą. Vėliau įstojo 
į Tautodailininkų sąjungą. Dalyva-
vo įvairiose jungtinėse parodose. 
„1998 m. surengiau pirmąją per-
sonalinę kalvystės parodą „Kupa-
ro“ galerijoje. Antrąją personalinę 
kalvystės parodą surengiau 2000 
m. „Naujųjų skliautų“ galerijoje. 
2015 m. vyko trečioji personalinė 
kalvystės paroda Lietuvos medici-
nos bibliotekoje. 2016 m. gimtasis 
miestelis Kapčiamiestis šventė 500 
metų jubiliejų. Šia proga surengiau 
kryžių ir saulučių parodą Kapčia-
miesčio Emilijos Pliaterytės mu-
ziejuje“, – vis pasakojo jis. Jau 

daugiau kaip 30 metų vyras dirba 
meninės kalvystės srityje.

Projektuoja ir gamina įvairiau-
sius kalvystės gaminius: apkaus-
tus, vyrius, židinio įrankius, žvaki-
des, šviestuvus, žibintus, mažosios 
architektūros elementus, kryžius. 
Domisi ir tradicine lietuvių kryž-
dirbyste.

„Nuo 2009 m. esu sertifikuotas 
Tautinio paveldo amatų meistras 
Kryždirbystės ir mažosios archi-
tektūros elementų srityje. Daug 
dirbu restauruojant Senamiesčio 
objektus, prisidėjau restauruojant 
Vilniaus Arkikatedrą baziliką, 
Trakų Švenčiausiosios Mergelės 
Marijos Apsilankymo bažnyčios 
kryžius, Šv. Dvasios (Dominin-
konų) bažnyčios kryžius. Dirbu 
su sakraliniais objektais, mano 
pagamintos antkapių tvorelės, 
kryžiai stovi Rasų, Antakalnio 
kapinėse. Prisidėjau restauruojant 
Vilniaus Arkikatedrą baziliką: 
gaminau durų vyrius, rankenas, 
apkaustus, žvakides, koplytėles, 
požemio duris. Trakų Švenčiau-
siosios Mergelės Marijos Apsi-
lankymo bažnyčiai restauravau ir 
pagaminau varpinės kryžių“, – vis 
pasakojo kalvis Juozas. Ir išties 
Juozas kalba daug, net paslapti-

mis pasidalino. Jis papasakojo, 
kaip kardus, filmą „Herkus Man-
tas“ filmuojant, daręs. Pasirodo, 
kad tie kardai – tai viso labo par-
duotuvėje pirkti didžiuliai peiliai, 
tik rankenos jau įmantrios, kaip 
tas laikmetis reikalavo – tokios ir 
padirbtos buvo. Jis itin sutaręs su 
filmų kūrėjais, mat gerai ir spar-
čiai dirbęs, tad užsakymų netrūkę, 
o jam šalmus padirbinti teko ir iš 
sunkvežimio lempų, skydus – iš 
anuometinių skalbyklių detalių. 

Lazdijų krašto muziejuje jo 
eksponuoti darbai išties meniški, 
traukiantys akį. „Mane visuomet 
traukė metalas ir jo grožis. Į kie-
kvieną dirbinį įdedu dalelę savo 
širdies. Mano kūriniams, kaip ir 
senovės lietuvių kalvių darbams, 
būdingi gyvybės medžio, dangaus 
skliauto, saulės ir žvaigždžių, 
gamtos ir augalų, širdies ir šven-
tųjų motyvai“, – sakė pats kalvis. 
Žaizdras, priekalas, kūjai – kalvė-
je verda gyvenimas ir šiandien. 
Tad tądien jis dailininkei Nijolei 
dovanojęs plaktuką. „Kiekvienas 
juk savo laimės kalvis esame“, 
– patikino jis. O akordeonistui 
Mangirdui Kundrotui įteikęs pa-
sagą. „Ši laimės pasaga neatneš 
nei laimės, nei sėkmės, jei nearsi 

kaip arklys“, – šypsodamasis sakė 
žymusis kalvis Juozas akordeo-
nistui. 

Akordeonistas Mangirdas Kun-
drotas dažnas svečias muziejuje, jo 
melodijos ir tądien nepaliko abe-
jingų, jaunoji savanorė Karolina 
Kardokaitė vedė renginį, kaip pati 
prisipažino, muziejuje pirmąkart. 
Savo jaunatvišku nuoširdumu Ka-
rolina sužavėjo daugelį. „O Jėzau, 
kiek Jūs daug pripasakojote!“ – 
nuoširdžiai šūktelėjo mergina iš-
klausiusi menininkus. 

Parodą apžiūrėjo ir menininkus 
pasveikino Lazdijų rajono savival-
dybės administracijos direktorės 
pavaduotojas Saulius Petrauskas. 

O paskui jau nesibaigiantys pa-
šnekesiai ragaujant Nijolės tortą. 
„Valanda ir padarytas“, – trumpai 
tarstelėjo menininkė dalindama 
parodos atidarymo dalyviams 
torto gabalėlius.  Ir visiems tikra 
šventė – maloniai praleista penk-
tadienio pavakarė. „Kalu, kalu, 
kažką nukalu, o kai nenukalu, tai 
„nusikalu““, – prajuokino savo ne-
išsemiamu humoru kalvis Juozas. 
Penktadienio vakare tai visiems 
tiko – visą savaitę kažką „kalu-
siems“ ir nukalusiems, o gal ir 
„nusikalusiems“.•

»Atkelta iš 5 psl. 
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eteriS
avinas (03.21—04.20)
Visata lems, kad pirmoje savaitės pu-
sėje puikiai tvarkysitės su komandi-
niais projektais bei daug bendravimo 
reikalaujančiomis užduotimis. Artėjant 
savaitgaliui karingasis Marsas įkvėps 
jums papildomo ryžto pagerinti sao 
gyvenimo kokybę. Nesvarbu, nuspręs-
tumėte išbandyti naują sporto šaką, ar 
paprasčiausiai valgyti daugiau sveikų 
produktų – planetos lydės jus pasirink-
tame kelyje.

jautis (04.21—05.21)
Mėnuliui viešint dešimtame Jaučių 
karjeros būste, šią savaitę pagaliau su-
lauksite atpildo už savo pastarųjų dienų 
darbą profesinėje srityje. Vadovai ne-
begalės ignoruoti jūsų pasiekimų, tad 
greičiausiai būsite maloniai nustebinti 
premija ar kitokiu priedu prie kasmė-
nesinio atlyginimo. Kuo daugiau vizi-
onieriškų sprendimų dabar priimsite, 
tuo gausiau būsite apdovanoti ateityje. 
Artėjant savaitgaliui planetos pakurs-
tys jūsų aistras, tad penktadienį–se-
kmadienį daugiausiai leisite mylimo 
žmogaus glėbyje. Puiku!

Dvyniai (05.22—06.21)
Planetos lems, kad šią savaitę su di-
džiuliu entuziazmu atliksite kiekvieną 
jums pavestą užduotį. Paprasčiausiai 
mėgausitės darbo bei kūrybos proce-
su. Nuo ketvirtadienio trokšite atsi-
naujinti bei pagilinti profesines žinias, 
tad tai ypač puikus metas sudalyvau-
ti įdomiame seminare ar mokslinėje 
konferencijoje. Savaitgalį pailsėkite. 
Vasara jau persirito į antrąją pusę, tad 
pasinaudokite paskutinėmis progomis 
pakeisti aplinką bei pasisemti naujų 
įspūdžių!  

vėžys (06.22 —07.22)
Didžiąją savaitės dalį jausite įkvepian-
čią Saulės bei Veneros įtaką. Dėl šios 
priežasties bendraudami su žmonėmis 
būsite kur kas labiau atsipalaidavę, 
daugiau pasitikėsite savo žiniomis bei 
įgūdžiais. Artėjant savaitgaliui išmin-
tingasis Mėnulis paskatins jus atsi-
gręžti į santykius su mylimu žmogumi. 
Svarstysite, ką galėtumėte padaryti, 
kad šie taptų dar harmoningesni ir su-
teiktų daugiau gyvenimo pilnatvės. 
Drąsiai pasidalinkite savo mintimis su 
partneriu. Bendru sutarimu nuveiksite 
nepalyginamai daugiau!

liūtas (07.23—08.23)
Veikiant Saulei ir Venerai didžiąją 
savaitės dalį aplinkiniai negalės at-
plėšti nuo jūsų akių! Spinduliuosite 
išskirtiniu pasitikėjimu savimi, de-
monstruosite puikią iškalbą ir būsite 
kaip niekad įtaigūs. Taigi dabar puikus 
metas peržengti savo komforto zonos 
ribas ir išbandyti ką nors naujo tiek 
profesinėje, tiek asmeninėje srityje. 
Prasidedant savaitgaliui visas jūsų dė-
mesys pakryps į finansinius reikalus. 
Dabar visai nesunkiai rasite būdų, kaip 
greitai papildyti savo banko sąskaitą, 
tad pasiraitokite rankoves ir pirmyn!

mergelė (08.24—09.23)
Pirmoje savaitės pusėje Saulė ir Vene-
ra paskatins jus skirti daugiau dėme-
sio dvasios puoselėjimo praktikoms: 
meditacijai, garso terapijai ar ilgiems 
pasivaikščiojimams gryname ore. Iš-
naudokite šį tykų laiką asmeniniam 
tobulėjimui, gerai apgalvokite savo 
siekius bei prioritetus. Netrukus pa-
juste, kaip tai padeda tvarkytis su 
kasdienėmis profesinio bei asmeni-
nio gyvenimo užduotimis. Savaitgalį 
skirkite daugiau dėmesio sveikam kū-
nui: pasimankštinkite, įtraukite į savo 
racioną daugiau sveikų produktų.

Svarstyklės (09.24—10.23)
Pirmoje savaitės pusėje Mėnulio pil-
natis skatins jus kūrybiškai pažvelgti 
į savo meilės reikalus. Dėl šios prie-
žasties degsite nekantrumu kaip nors 
nustebinti mylimą žmogų, kursite 
bendrus romantiško laisvalaikio pla-
nus, trokšite nuotykių! Kaip bebūtų, 
priimdami sprendimus neskubėkite 
ir leiskite kiekvienam savo sumany-
mui subręsti. Juk geriausias planas 
– išbaigtas! Savaitgalį skirkite sau. 
Penktadienį–sekmadienį turėsite pa-
kankamai laiko bei progų paprasčiau-
siai atsipalaiduoti bei įsiklausyti į savo 
kūną ir mintis. 

Skorpionas (10.24 —11.22)
Norėdami pasiekti puikių profesinių 
rezultatų savaitės pradžioje privalote 
nusibrėžti aiškias ribas tarp savo ga-
limybių bei aplinkinių jums keliamų 
reikalavimų. Visiems geri vienu metu 
tikrai nebūsite, tad susitelkite į tai, 
kas svarbus jums. Artėjant savaitgaliui 
sulauksite daugybės įdomių pasiūlymų 
praleisti laisvalaikį. Kaip bebūtų, at-
minkite, kad turite neištesėtų pažadų, 
kurių dabar tikrai nereikėtų ignoruoti. 
Pirma pareigos, tada linksmybės!

šaulys (11.23—12.21)
Visata lems, kad keletą pirmųjų sa-
vaitės dienų jūsų gyslomis pulsuos 
adrenalinas! Tai ypač palankus metas 
padaryti tai, apie ką seniai svajojote, 
bet vis pristigdavote drąsos. Galbūt 
iššokti su parašiutu? O gal padegus-
tuoti kokį ypatingą svetimos kultūros 
patiekalą? Nuo ketvirtadienio teks 
atidžiau pervelgti savo nesibaigiantį 
darbų bei pareigų sąrašą. Nuosekliai 
apgalvokite savo prioritetus ir skirkite 
deramą dėmesį svarbiausiems tiks-
lams. Atidumas atsipirks su kaupu!

ožiaragis (12.22—01.20)
Pirmoje savaitės pusėje būsite taip su-
sitelkę į savo profesinius tikslus, kad 
vargu, ar rasite papildomo laiko bičiu-
liams ir net šeimai! Stropumas – puiki 
savybė, kaip bebūtų, prisiminkite, kad 
kitų žmonių jausmais žaisti ne valia.  
Neužmirškite namiškiams duotų pažadų 
ir derinktie pareigas namie su savo dar-
biniais lūkesčiais. Nuo ketvirtadienio 
karingasis Marsas pakvies jus leistis į 
trumpą profesinę išvyką, kuri apdova-
nos jus įdomia patirtimi ir gerokai pra-
plės jūsų pažinčių ratą. Mėgaukitės! 

vandenis (01.21—02.19)
Pirmoje savaitės pusėje jus kamuos 
nuotaikų permainos, mat dėl Mėnulio 
pilnaties gali pasirodyti, jog aplin-
kiniai ne pakankamai įvertina jūsų 
atsidavimą darbui bei lig šiol pasiektus 
rezultatus. Nurimkite, jeigu negalite 
pakeisti susiklosčiusios situacijos, 
pakeiskite požiūrį! Ramiai susitelki-
te į savo užduotis ir leiskite kalbėti 
savo pasiekimams už jus! Prasidėjus 
savaitgaliui ugningasis Marsas gero-
kai pakurstys jūsų aistras, tad penk-
tadienį–sekmadienį trokšite praleisti 
mylimojo glėbyje.  

žuvys (02.20—03.20)
Savaitę pasitiksite naujais sveikati-
nimosi pažadais. Pabandykite į savo 
planus įtraukti keletą patikimų bičiulių 
ar šeimos narių. Juk drauge laikytis 
naujo režimo kur kas lengviau! Sa-
vaitgalį skirkite daugiau laiko poilsiui 
ir savirefleksijai. Nesvarbu, kiek tu-
rėtumėte iš anksto suplanuotų darbų, 
sąmoningai sulėtinkite tempą ir leis-
kite sau atsikvėpti nekasdieniškoje 
aplinkoje. Tai padės perkrauti vidines 
baterijas ir pasiruošti naujos savaitės 
iššūkiams!

SavaitėS horoSkoPaS

lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Dviračio žinios.
 6.30 Žolinė. 
 7.00 Klausimėlis.lt.
 7.40 „Bitė Maja. Filmas“. 
 9.05 Premjera. „Bitė 

Maja. Medaus 
žaidynės“. 

 10.30 „Rožinė pantera“. 
 12.00 Žolinės atlaidai 

Pivašiūnuose. Šv. 
Mišių tiesioginė 
transliacija.

 13.48 Loterija „Keno 
Loto“.

 13.50 „Patvirtinta 
bučiniu“. 

 15.15 „Mamma Mia!“.
 17.00 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“. 
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Gražiausios poetų 

dainos. 
 19.30 Daiktų istorijos. 
 20.25 Loterija „Keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 20.59 Loterija „Jėga“.
 21.00 Dviračio žinios. 
 22.00 Šlagerių festivalis 

„Palanga 2019“. 
 0.20 „Aukšta klasė“.
 2.10 Koncertas „Folk-

šokas“. 
 4.15 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“. 
 4.45 Klausimėlis.lt.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 Vakaras su Edita. 

lnk
 6.50 „Monstrai prieš 

ateivius“. 
 7.15 „Tomas ir Džeris“. 
 7.45 „Narsusis riteris 

Justinas“.
 9.35 „Tomas ir Džeris 

Marse“.
 11.05 „Kelias į Eldoradą“.
 12.50 „Alvinas ir burun-

dukai“.
 14.40 „Ciucikas“.
 16.25 „Didžiosios 

motušės namai 2“.
 18.30 Žinios. 
 19.20 Sportas. 
 19.27 Orai. 
 19.30 PREMJERA. 

„Maksas 2. Baltųjų 
rūmų didvyris“.

 21.15 PREMJERA. „Ben-
Huras“.

 23.40 PREMJERA. „Taisy-
klės negalioja“.

 2.00 „Naktinis reisas“.
 3.20 Alchemija. VDU 

karta. 
 3.50 RETROSPEKTYVA. 

Ciklas „Menininkų 
portretai“.

tv3
 6.20 Televitrina.
 6.35 „Simpsonai“.
 7.05 „Nimės sala“.
 8.55 „Mažylis mieste“.
 10.45 „Rio“. 
 12.40 „Gilyn į mišką“.
 15.00 „Guliverio 

kelionės“.
 16.45 „Simpsonų filmas“.
 18.30 TV3 žinios. 

 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 „Ir velnias dėvi 

Prada“.
 21.50 „Šešios dienos, 

septynios naktys“.
 23.55 „Kaulai“.
 0.55 „Nuodėmių 

daktaras“.
 1.45 „Raitelis be 

galvos“.
 2.35 „Greislendas“.
 3.20 „Kaulai“.
 4.10 „Naujakuriai“.
 5.00 „Nuodėmių 

daktaras“.

btv
 7.00 „Gamtos stebuklas. 

Našlaičiai“.
 9.15 „Mažieji gamtos 

stebuklai“. 
 10.25 „Nikulino cirkas. 

Auksinis sezonas“.
 12.35 „Europa“.
 14.25 Jazzu ir D. Mon-

tvydo muzikinė 
dvikova „Red Bull 
Soundclash“.

 16.55 „Skubi siunta“.
 18.45 „Įkalinti laike“.
 21.00 „Nojaus laivas“.
 23.50 „Saulės ašaros“.

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 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu.
 10.00 „Rojus“.
 11.05 „Šeimininkė“.
 12.10 „Bruto ir Neto“.
 12.40 „Pamiršk mane“.
 13.40 TV parduotuvė
 13.55 „Karo merginos“.
 15.00 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu.
 16.00 Reporteris. 
 16.23 Sportas.
 16.30 Lietuva tiesiogiai. 
 16.58 Orai.
 17.00 „Gluchariovas“.
 18.00 Reporteris. 
 18.45 Sportas.
 18.53 Orai.
 18.55 Žemės ir laiko 

prakalbinimas.
 19.30 Laisvės keliu.
 20.00 Reporteris. 
 20.23 Sportas.
 20.30 Lietuva  

tiesiogiai. 
 20.58 Orai.
 21.00 „Bruto ir Neto“.
 21.30 Dekonstrukcijos su 

Edmundu Jakilaičiu. 
 22.30 Reporteris. 
 23.20 Sportas.
 23.28 Orai.
 23.30 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu.
 0.30 „Gluchariovas“.
 1.35 „Šeimininkė“.
 2.35 „Bruto ir Neto“.
 3.00 Dekonstrukcijos su 

Edmundu Jakilaičiu. 
 3.40 „Žmogus be 

praeities“.
 4.30 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu.
 5.20 „Rojus“.

lrt Plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 XVII vaikų ir 

jaunimo muzikos 
festivalis „Mes – 
Pasaulis“. 

 7.20 „Leksė ir Lotė – 
šauniosios detek-
tyvės dvynukės“. 

 7.45 „Alfa ir Omega. 
Šeimos atostogos“. 

 8.30 Ekspedicija „Nuo 
Baltijos iki Benga-
lijos“. 

 9.25 Istorijos detektyvai. 
 10.10 Skamba skamba 

kankliai 2019. 
 11.15 „Dante Alighieri. 

Rojus“. 
 12.20 Laumės juosta 

2019.
 13.30 „Zoologijos sodo 

prižiūrėtojas“. 
 15.10 Skamba skamba 

kankliai 2019. 
 17.25 Dainos galia. 

Lionginas Abarius. 
 18.00 Premjera. Kon-

certas „Opera po 
žvaigždėmis“. 

 19.35 Kultūros diena.
 19.55 UEFA Europos 

lygos trečias 
atrankos etapas. 
Marijampolės 
„Sūduva“—Tel-
Avivo „Maccabi“.

 22.00 „Vargdieniai“.
 0.30 Muzikos festivalis 

„Nida 2019“. 
 1.35 „Atpildas“.
 3.00 „Nekalti prisimi-

nimai“. 
 4.35 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus albumas. 
 4.50 Skamba skamba 

kankliai 2019.

tv1
 6.50 „Tėvas Motiejus“.
 8.05 „Meilės sparnai“.
 10.05 „Akloji“. 
 11.05 „Būrėja“. 
 12.10 „Širdžių  

daktaras“.

 13.10 „Ponas Bynas“. 
 13.40 „Marvel animė. 

Geležinis žmogus“. 
 14.10 „Žvėrelių būrys“. 
 14.35 „Džekio Čano 

nuotykiai“. 
 15.00 „Sugrįžimas į salą“.
 16.00 „Svaragini. Amžina 

draugystė“.
 17.00 „Būk su manim“.
 18.00 „Iš širdies į širdį“.
 19.00 PREMJERA. 

„Mokytojas“.
 20.00 „Sugrįžimas į salą“.
 21.00 „Nusikaltimo 

vieta – Hamburgas. 
Viskas, ką pasaky-
site“.

 22.55 „Amžina meilė“.
 0.50 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
 2.35 „Midsomerio 

žmogžudystės VII. 
Nuodėmių irštva“.

 4.10 „Tėvas Motiejus“.

tv6
 6.15 Televitrina. 
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Skorpionas“.
 8.30 „Rezidentai“.
 9.00 Vienam gale 

kablys. 
 9.30 „Topmodeliai“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Univeras. Naujas 

bendrikas“. 
 12.30 „Mikė“.
 13.30 „Gelbėtojai“.
 14.30 Televitrina.
 15.00 „Skorpionas“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 16.55 „Univeras. Naujas 

bendrikas“. 
 18.00 „Mikė“.
 19.00 „Gelbėtojai“.
 20.00 „Rezidentai“.
 20.30 Žinios. 
 20.58 Orai. 
 21.00 „Beždžionių pla-

netos sukilimas“.
 23.10 „Transporteris“.
 0.10 „Pėdsakai“. 
 1.05 „Svieto  

lygintojai“.
 1.55 „Gaudynės“.

ketvirtaDieniS, rugpjūčio 15 d. Saulė teka 5.52, leidžiasi 20.54, dienos 
ilgumas 15.02. Pilnatis. Vardadieniai: Visvilas, Vydenė, Napoleonas, Sigita, Napalys, Rugilė.

„Ben-Huras“,  21.15, LNK

„Šešios dienos, septynios naktys“,  21.50, TV3

„Įkalinti laike“,  18.45, BTV
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lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 (Ne)emigrantai. 
 7.00 Klausimėlis.lt.
 7.20 „Koralaina ir 

slaptas pasaulis“. 
 9.00 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 Pasaulio dokumen-

tika. „Baltieji liūtai. 
Gimę laisvėje. 
Nepaisant visų 
sunkumų“.

 12.55 Pasaulio dokumen-
tika. „Įstabiausios 
Indonezijos salos. 
Ugnikalnių šalis“.

 13.50 „Džesika Flečer“. 
 15.25 Klausimėlis.lt.
 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 Gražiausios poetų 

dainos. 
 22.40 „Antikvariato 

paslaptys. 
Žmogžudystė ir 
paplūdimys“.

 0.05 „Hobitas. Penkių 
armijų mūšis“. 

 2.35 Pasaulio dokumen-
tika. „Baltieji liūtai. 
Gimę laisvėje. 
Nepaisant visų 
sunkumų“. 

 3.30 Pasaulio dokumen-
tika. „Įstabiausios 
Indonezijos salos. 
Ugnikalnių šalis“. 

 4.25 „Džesika Flečer“. 

lnk
 6.25 „Tomas ir Džeris“. 
 6.55 „Įspūdingasis 

Žmogus-voras“. 
 7.20 „Broliai meškinai. 

Nuotykių ieško-
tojai“.

 7.55 „Nickelodeon“ 
valanda. „Monstrai 
prieš ateivius“. 

 8.25 „Riterių princesė 
Nela“. 

 8.55 „Tomo ir Džerio 
pasakos“. 

 9.25 „Ogis ir tarakonai“. 
 9.55 „Ponas Bynas“. 
 10.20 „Medžioklės se-

zonas atidarytas“.
 12.05 „Pelės medžioklė“.
 14.00 „Piteris Penas“.
 16.15 „Roko  

mokykla“.
 18.30 Žinios. 
 19.20 Sportas. 
 19.27 Orai. 
 19.30 „Rango“.
 21.45 „Labas, mes 

Mileriai“.
 0.00 „Fuksų“ krikš-

tynos“.
 1.50 „Kai nesiseka, tai 

nesiseka“.

tv3
 6.15 Televitrina.
 6.30 „Elena iš Avaloro“.
 7.00 „Keršytojų 

komanda“.
 7.30 „Aladinas“.
 8.00 „Elena iš Avaloro“.
 9.00 „Simpsonai“.
 10.00 „Maisto kelias“.
 10.30 „Bibliotekininkai“.
 11.30 „Svajoklis Badis“.
 13.10 „Šnipų vaikučiai. 

Laiko sergėtojas“.
 14.55 „Dantukų fėja 2“.
 16.45 Ekstrasensų mūšis. 
 18.30 TV3 žinios. 
 18.52 TV3 sportas.
 18.57 TV3 orai. 
 19.00 TIESIOGIAI. Kon-

trolinės vyrų krep-
šinio rungtynės. 
Rusija–Lietuva.

 21.00 „Eurojackpot“.
 21.05 „Iksmenai. Pirma 

klasė“.
 23.45 „Mitas“.
 2.00 „Egipto dievai“.
 4.10 „Svotai“. 

btv
 6.30 „Kvailiai šėlsta“. 
 7.30 „Džiunglių princesė 

Šina“.
 8.30 „Kvailiai šėlsta“. 
 9.00 Baltijos galiūnų 

čempionatas. 
 10.00 „Geriausi šuns 

draugai“. 
 10.30 „Stambiosios 

katės“. 
 11.40 „Ekstremalūs 

išbandymai“. 
 12.10 „Būk ekstremalas“. 
 12.40 „Gordonas Ramzis. 

Iki pragaro ir atgal“. 
 13.40 „Policijos akade-

mija“.
 14.40 „Ekstrasensų 

mūšis“. 
 17.20 „Muchtaro 

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 18.20 „Pavojingi kai-
mynai“. 

 19.30 Muzikinė kaukė. 
 22.05 „Pavojai gelmėse“.
 0.20 „Šmėklos“.

Dzūkijos tv
 7.03 Programa.
 7.04 TV parduotuvė.
 7.20 „Lietuvos moksli-

ninkai. Mindaugas 
Zaremba“.

 7.55 „TV Europa 
pristato. Vyrų 
šešėlyje. Petronėlė 
Kromelytė-Gerli-
kienė“.

 8.30 „TV Europa 
pristato. Vyrų 
šešėlyje. Ramutė 
Stačiokaitė-Le-
dienė“.

 9.00 „Nuostabūs 
pojūčiai“.

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

D. Žeimyte“.
 11.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. N. Mar-
čėnaitė. 

 12.00 „Inspektorius 
Luisas“.

 14.00 „Tu esi mano“.

 16.00 Žinios.
 16.28 Orai.
 16.30 Baltijos kelias. 
 17.00 Laikykitės ten. Po-

kalbiai. Ž. Žvagulis. 
 18.00 Žinios.
 18.28 Orai.
 18.30 „Pamiršk mane“.
 20.00 Žinios.
 20.28 Orai.
 20.30 „Šviesoforas“.
 21.30 Nusikaltimas ir 

bausmė. 
 22.30 Žinios.
 22.58 Orai.
 23.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. I. Valins-
kienė. 

 0.05 „Karo merginos“.
 2.15 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu.
 3.45 Nusikaltimas ir 

bausmė. 
 4.30 „Žmogus be 

praeities“.
 6.20 „Pasaulis iš 

viršaus“.
 6.40 „Kitoks pokalbis 

su D. Žeimyte“. 13-
metis Rytis Sakas. 

lrt Plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Duokim garo! 
 7.30 Kelias. 
 7.45 Krikščionio žodis. 
 8.00 ARTS21. 
 8.30 Mažesnieji broliai. 

Pranciškonų kelias 
Lietuvoje. 

 9.00 Mano mama 
gamina geriau! 

 10.00 Į sveikatą! 
 10.30 „Meno ritmai. Na, 

ir cirkas. Kerintis 
artistų pasaulis“. 

 11.00 Pradėk nuo savęs. 
 11.30 Mokslo sriuba. 
 12.00 Bolero+. Viena-

veiksmių baletų 
triptikas. 

 13.20 „Alfa ir Omega. 
Šeimos atostogos“. 

 14.10 XVII vaikų ir 
jaunimo muzikos 
festivalis „Mes – 
Pasaulis“. 

 15.20 Kultūrų kryžkelė. 
Rusų gatvė. 

 15.50 Euromaxx. 
 16.20 Klauskite daktaro. 
 17.10 Stilius. 
 18.05 Istorijos detektyvai. 
 18.50 Žolinė. 2000 m.
 19.20 „Dauntono abatija 

5“. 
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 „Žmogus su 

auksiniu pistoletu“. 
 23.00 Vienos filharmo-

nijos orkestro 
2019-ųjų vasaros 
koncertas Šėn-

brune. 
 0.35 Dabar pasaulyje. 
 1.05 „Nenuorama“. 
 2.35 „Meno ritmai. Na, 

ir cirkas. Kerintis 
artistų pasaulis“. 

 3.05 Dainos galia. 
Lionginas Abarius. 

 3.45 ARTS21. 
 4.15 Klauskite daktaro. 
 5.05 Stilius. 

tv1
 6.40 „Akloji“. 
 7.10 „Pragaro katytė“. 
 8.10 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.10 „Tėvas Motiejus“.
 10.35 „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 „Sunkių nusikaltimų 

skyrius“.
 21.00 „Likimo šešėlis“.
 23.10 „Begėdis“.
 1.20 „Aeroplanas 2. 

Tęsinys“.
 2.50 „Zoja“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 Jokių kliūčių! 
 7.30 „Aliaskos geležin-

keliai“.
 8.30 Sandėlių karai.
 9.00 Nuo amato iki 

verslo. 
 9.30 Statybų gidas.
 10.00 „Įspūdingiausios 

atostogų vietos“.
 10.30 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 11.00 „Didieji senovės 
statiniai“.

 12.00 Jokių kliūčių!
 13.00 „Didieji senovės 

statiniai“.
 14.05 „Išlikimas“.
 15.05 „Aliaskos geležin-

keliai“.
 16.05 Iš peties.
 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 Amerikos dievaitis.
 20.00 Miestas ar  

kaimas.
 21.00 Žinios. 
 21.20 Sportas. 
 21.28 Orai. 
 21.30 „Šnipų tiltas“.
 0.20 „Bado žaidynės: 

strazdas giesmi-
ninkas, I dalis“.

 2.25 „Amerikietiška 
siaubo istorija“.

 3.15 „Lujis“.

„Labas, mes Mileriai“,  21.45, LNK

PenktaDieniS, rugpjūčio 16 d. Saulė teka 5.54, leidžiasi 20.52, dienos ilgumas 
14.58. Pilnatis. Vardadieniai: Rokas, Butvydas, Alvita, Jokimas.

lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Labas rytas, 

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

linė policija“. 
 11.10 „Komisaras 

Reksas“.
 12.00 (Ne)emigrantai. 
 13.00 Vartotojų  

kontrolė. 
 13.58 Loterija „Keno 

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.15 Laba diena, 

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

Orai.
 18.00 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“. 
 18.30 Nacionalinė 

paieškų tarnyba.
 19.30 Beatos  

virtuvė. 
 20.25 Loterija „Keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 20.59 Loterija „Jėga“.
 21.00 Muzikinis pokalbių 

šou „Vakarėja“ su 
Martynu Starkumi.

 22.40 „Hobitas. Penkių 
armijų mūšis“. 

 1.05 Daiktų istorijos. 
 2.00 LRT radijo  

žinios.
 2.05 Nacionalinė 

paieškų tarnyba. 
 3.00 LRT radijo  

žinios.
 3.05 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“.
 3.30 Šventadienio 

mintys. 
 4.00 LRT radijo  

žinios.
 4.05 „Komisaras 

Reksas“.
 5.00 LRT radijo  

žinios.
 5.10 „Ponių rojus“. 

lnk
 6.05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.30 „Tomas ir Džeris“. 
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

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

Renuar“.
 12.00 „Neklausk meilės 

vardo“.
 13.00 „Paskolinta  

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

Lietuva. 
 17.30 „Bjaurusis ančiukas 

Niujorke“.
 18.30 Žinios. 
 19.20 Sportas. 
 19.27 Orai. 
 19.30 KK2 penktadienis. 
 21.00 „Šalta dienos 

šviesa“.
 22.50 „Kai nesiseka, tai 

nesiseka“.
 0.50 „Projektas „Mons-

tras“.

 2.10 „Ben-Huras“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Kempiniukas 

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

ginos“. 
 8.55 „Aš matau tave“.
 10.00 „Paslaptingas 

gyvenimas“.
 12.00 „Svotai“. 
 13.00 „Pažadėtoji“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios. 
 16.25 TV3 orai. 
 16.30 TV Pagalba. 
 18.30 TV3 žinios. 
 18.52 TV3 sportas.
 18.57 TV3 orai. 
 19.00 TIESIOGIAI. Kon-

trolinės vyrų krep-
šinio rungtynės. 
Suomija–Lietuva.

 21.00 „Egipto dievai“.
 23.20 „Lemtingas 

posūkis 4. Kruvinoji 
pradžia“.

 1.15 „Šešios dienos, 
septynios naktys“.

 3.00 „Hitmanas. 
Agentas 47“.

 4.40 „Greislendas“.

btv
 6.30 „Mentalistas“.
 7.25 „Pragaro virtuvė“.
 8.20 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 9.20 „Teisingumo 

agentai“.
 10.20 „Kobra 11“.
 11.20 „Ekstrasensų 

mūšis“. 
 13.50 „Pragaro 

 virtuvė“. 
 14.50 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 15.55 „Teisingumo 

agentai“.
 17.00 Info diena. 
 17.30 „Kobra 11“.
 19.30 „Amerikietiškos 

imtynės“. 
 21.30 „Merginų  

kovos“.
 23.40 „Nojaus laivas“.

Dzūkijos tv
 6.13 Programa.
 6.14 TV parduotuvė.
 6.30 Baltijos kelias. 
 7.00 „Gluchariovas“.
 8.00 Reporteris. 
 8.50 Sportas.
 8.58 Orai.
 9.00 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu.
 10.00 „Rojus“.
 11.05 „Šeimininkė“.
 12.10 „Bruto ir Neto“.
 12.40 „Pamiršk mane“.
 13.40 TV parduotuvė.
 13.55 „Karo merginos“.
 15.00 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu.
 16.00 Reporteris. 
 16.23 Sportas.
 16.30 „Kitoks pokalbis 

su D.Žeimyte“. 
Psichologė Aušra 
Kurienė. 

 16.58 Orai.
 17.00 „Gluchariovas“.
 18.00 Reporteris.

 18.45 Sportas.
 18.53 Orai.
 18.55 Dzūkijos ir kultūros 

aidai.
 19.30 Svečiuose pas 

Marceliutę.
 20.00 Reporteris. 
 20.23 Sportas.
 20.30 „Kitoks pokalbis 

su D.Žeimyte“. 
Psichologė Aušra 
Kurienė. 

 20.58 Orai.
 21.00 „Bruto ir Neto“.
 21.30 Nusikaltimas ir 

bausmė. 
 22.30 Reporteris. 
 23.20 Sportas.
 23.28 Orai.
 23.30 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu.
 0.30 „Gluchariovas“.
 1.35 „Šeimininkė“.
 2.35 „BrutoirNeto“.
 3.00 Nusikaltimas ir 

bausmė. 
 3.40 „Karo merginos“.
 4.30 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu.
 5.20 „Rojus“.
 6.10 „Pasaulis iš 

viršaus“.
 6.35 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 

lrt Plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Džiazo muzikos 

vakaras. XXIX 
tarptautinis džiazo 
festivalis „Vilnius 
Jazz 2016“.

 7.00 Mokytojų kam-
barys.

 7.30 „Detektyvė 
Miretė“. 

 7.40 „Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai“. 

 7.50 „Nežinoma Čekijos 
Lietuva. Ar Vy-
tautas buvo Čekijos 
karalius?“.

 8.15 Euromaxx. 
 8.45 Vienuolynų kelias 

Lietuvoje. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 Mano tėviškė. An-

tanas Baranauskas 
ir Antanas Vienuo-
lis-Žukauskas.

 12.15 Ekspedicija „Nuo 
Baltijos iki Benga-
lijos“. 

 13.10 Daiktų istorijos. 
 13.55 „Neribotos žmo-

gaus galimybės“. 
 14.25 „Mokslas apie 

miegą“. 
 15.10 ...formatas. Poetas 

Vacys Reimeris. 
 15.40 „Detektyvė 

Miretė“. 
 15.50 „Pašėlę Blinkio Bilo 

nuotykiai“. 
 16.05 „Leksė ir Lotė – 

šauniosios detek-
tyvės dvynukės“. 

 16.30 Laba diena, 
Lietuva.

 18.00 Mokslo ekspresas. 
 18.15 „Giminės. Gyve-

nimas tęsiasi 2“.
 19.00 Mano tėviškė. An-

tanas Baranauskas 

ir Antanas Vienuo-
lis-Žukauskas.

 19.15 Mano tautinis 
kostiumas: būta ir 
atkurta. 

 20.10 Kultūros diena.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 „Nenuorama“. 
 22.30 Vintažinių dainų 

vakaras su Neda ir 
„4 Tango“.

 24.00 Dabar pasaulyje. 
 0.30 Džiazo muzikos 

vakaras. XXIX 
tarptautinis džiazo 
festivalis „Vilnius 
Jazz 2016“.

 1.35 Koncertas „Opera 
po žvaigždėmis“. 

 3.10 „Eurovizija 2019“.
 5.15 „Giminės. Gyve-

nimas tęsiasi 2“.

tv1
 6.55 „Tėvas Motiejus“.
 8.05 „Meilės sparnai“.
 10.05 „Akloji“. 
 11.05 „Būrėja“. 
 12.10 „Mokytojas“.
 13.10 „Ponas  

Bynas“. 
 13.40 „Marvel animė. 

Geležinis žmogus“. 
 14.10 „Žvėrelių būrys“. 
 14.35 „Džekio Čano 

nuotykiai“. 
 15.00 „Sugrįžimas į salą“.
 16.00 „Svaragini. Amžina 

draugystė“.
 17.00 „Būk su manim“.
 18.00 „Iš širdies į širdį“.
 19.00 „Mokytojas“.
 20.00 „Sugrįžimas į salą“.
 21.00 „Nebylus liudi-

jimas“.
 23.15 „Zoja“.
 1.15 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
 2.55 „Nusikaltimo 

vieta – Hamburgas. 
Viskas, ką pasaky-
site“.

 4.25 „Tėvas Motiejus“.

tv6
 6.15 Televitrina. 
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Skorpionas“.
 8.30 „Rezidentai“.
 9.00 Sandėlių karai.
 9.30 „Topmodeliai“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Univeras. Naujas 

bendrikas“. 
 12.30 „Mikė“.
 13.30 „Gelbėtojai“.
 14.30 Televitrina.
 15.00 „Skorpionas“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“. 
 18.00 „Mikė“.
 19.00 „Gelbėtojai“.
 20.00 „Rezidentai“. 
 21.00 Žinios. 
 21.20 Sportas.
 21.28 Orai. 
 21.30 „Bado žaidynės: 

strazdas giesmi-
ninkas, I dalis“.

 23.55 „Transporteris 2“.
 1.30 „Beždžionių pla-

netos sukilimas“.
 3.15 „Amerikietiška 

siaubo istorija“.
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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 8“. 
 11.10 „Komisaras 

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

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.15 Laba diena, 

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

Orai.
 18.00 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“. 
 18.30 Klauskite daktaro. 
 19.30 Baltijos keliui – 30. 

Tegul žydi laisvė. 
 20.25 Loterija „Keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.29 Loterija „Jėga“.
 21.30 Nacionalinė ekspe-

dicija „Dniepru per 
Ukrainą“.

 22.30 Dviračio žinios.
 23.00 „Kostiumuotieji 5“. 
 0.30 Klausimėlis.lt.
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Savaitė. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Klauskite daktaro. 
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“. 
 3.30 Dviračio žinios.
 4.00 LRT radijo  

žinios.
 4.05 „Komisaras 

Reksas“.
 5.00 LRT radijo  

žinios.
 5.10 „Ponių rojus“. 

lnk
 6.05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.30 „Tomas ir Džeris“. 
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

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

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

Lietuva. 
 17.30 „Bjaurusis ančiukas 

Niujorke“.
 18.30 Žinios. 
 19.20 Sportas. 
 19.27 Orai. 
 19.30 KK2. 
 20.00 Nuo... Iki...
 20.30 Valanda su Rūta. 
 21.30 Žinios. 
 22.20 Sportas. 
 22.27 Orai. 
 22.28 Telefoninė loterija 

1634. 
 22.30 „Bloga kompanija“.
 0.50 „Juodasis sąrašas“.
 1.45 „Gangsterių 

medžiotojai“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Žvaigždžių karai. 

Sukilėliai“.
 6.55 „Simpsonai“.
 7.55 Ūkio šefas.
 8.20 Maisto kelias.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Paslaptingas 

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

ginos“. 
 20.30 „Kam ta meilė?“. 
 21.00 TV3 vakaro žinios. 
 21.52 TV3 sportas. 
 21.57 TV3 orai. 
 22.00 „Sumokėti vaiduo-

kliui“.
 23.50 „Kaulai“.
 0.55 „Nuodėmių 

daktaras“.
 1.45 „Raitelis be 

galvos“.
 2.30 „Greislendas“.
 3.20 „Kaulai“.
 4.10 „Naujakuriai“.
 5.00 „Svotai“. 

btv
 6.05 „Pragaro virtuvė“.
 7.00 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 8.00 „Teisingumo 

agentai“.
 9.00 „Kobra 11“.
 11.00 „Ekstrasensų 

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

gatvės“.
 15.55 „Teisingumo 

agentai“.
 17.00 Info diena. 
 17.30 „Kobra 11“.
 18.30 „Mentalistas“.
 19.30 „Akloji zona“.
 20.30 „Kvailiai šėlsta“. 
 21.00 „Mergina traukiny“.
 23.15 „Pavojai gelmėse“.
 1.25 „Juodasis sąrašas“.
 2.15 „Karo vilkai. 

Likvidatoriai VI“.
 3.05 „Akloji zona“.

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

su V. Mačiuliu. 
 7.00 Šiandien kimba. 
 8.00 „Ant bangos“. 
 9.00 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 10.00 „Rojus“.
 11.05 Laikykitės ten. Po-

kalbiai. Ž. Žvagulis. 
 12.10 „Bruto ir Neto“.
 12.40 „Šviesoforas“.
 13.55 „Karo merginos“.
 15.00 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 16.00 Reporteris. 
 16.48 Sportas.
 16.58 Orai.
 17.00 „Mentalistas“.
 18.00 „Dzūkijos istorijos 

slenksčiai“.

 18.30 „Jūsų sveikatai“.
 19.00 Žinios.
 19.20 „Tai – sportas“.
19:40 „Dzūkijos ir kultūros 

aidai“.
 20.00 Žinios.
 20.48 Sportas.
 20.58 Orai.
 21.00 „Bruto ir Neto“.
 21.30 „Pamiršk mane“.
 22.30 Reporteris. 
 23.20 Sportas.
 23.25 Orai.
 23.27 Rubrika „Verslo 

genas“.
 23.30 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu.
 0.30 „Mentalistas“.
 1.35 „Šeimininkė“.
 2.35 „Bruto ir Neto“.
 3.00 „Pamiršk mane“.
 3.40 Laikykitės ten. Po-

kalbiai. Ž. Žvagulis. 
 4.30 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 5.20 „Rojus“.

lrt Plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Skamba skamba 

kankliai 2019. 
 7.15 Mano tėviškė. 

Vincas Mykolaitis-
Putinas ir Justinas 
Vienožinskis.

 7.30 „Detektyvė 
Miretė“. 

 7.40 „Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai“. 

 7.55 „Leksė ir Lotė – 
šauniosios detek-
tyvės dvynukės“. 

 8.20 „Neribotos žmo-
gaus galimybės“. 

 8.45 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje. 

 9.15 Labas rytas, 
Lietuva.

 12.00 „Martyno Liuterio 
gyvenimas. Seniai, 
labai seniai“.

 12.15 Savaitė. 
 13.10 „Dainos galia. 

Lionginas Abarius“.
 13.45 „Dauntono abatija 

5“. 
 15.40 „Detektyvė 

Miretė“. 
 15.50 „Pašėlę Blinkio Bilo 

nuotykiai“. 
 16.05 „Leksė ir Lotė – 

šauniosios detek-
tyvės dvynukės“. 

 16.30 Laba diena, 
Lietuva.

 18.00 Mokslo ekspresas. 
 18.15 „Giminės. Gyve-

nimas tęsiasi 3“.
 19.00 „Martyno Liuterio 

gyvenimas. Žodžių 
dvikovos“.

 19.15 „Išpirka“. 
 20.10 Kultūros diena.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.

 21.30 „Narcizas“.
 23.15 Pranciškonų 

metai. Premjera. 
Mažesnysis brolis 
Augustinas Dirvelė.

 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.45 Džiazo muzikos 

vakaras. „Vilnius 
Jazz Young Power 
2016“.

 1.20 „Apetitas meilei“. 
 2.45 Mano tautinis 

kostiumas: būta ir 
atkurta. 

 3.40 Vintažinių dainų 
vakaras su Neda ir 
„4 Tango“

 5.00 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus sąsiuvinis. 

 5.15 „Giminės. Gyve-
nimas tęsiasi 3“. 

tv1
 6.50 „Tėvas Motiejus“.
 8.05 „Meilės sparnai“.
 10.05 „Mylėk savo sodą“. 
 11.05 „Akloji“. 
 11.35 „Būrėja“. 
 12.10 „Mokytojas“.
 13.10 „Ponas Bynas“. 
 13.40 „Marvel animė. 

Geležinis žmogus“. 
 14.10 „Žvėrelių būrys“. 
 14.35 „Džekio Čano 

nuotykiai“. 
 15.00 „Sugrįžimas į salą“.
 16.00 „Svaragini. Amžina 

draugystė“.
 17.00 „Būk su manim“.
 18.00 „Iš širdies į širdį“.
 19.00 „Mokytojas“.
 20.00 „Sugrįžimas į salą“.
 21.00 „Užsispyrusi 

blondinė“.
 23.00 „Amžina meilė“.
 0.55 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
 2.40 „Aš gyvas“.
 3.55 „Tėvas Motiejus“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Skorpionas“.
 8.30 „Rezidentai“.
 9.30 „Topmodeliai“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 12.30 „Mikė“.
 13.30 „Gelbėtojai“.
 14.30 Televitrina.
 15.00 „Skorpionas“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“. 
 18.00 „Mikė“.
 19.00 „Gelbėtojai“.
 20.00 „Rezidentai“.
 20.30 Žinios. 
 20.58 Orai. 
 21.00 Farai. 
 22.00 „Naša Raša“.
 23.00 „Transformacija“.
 1.00 „Pėdsakai“. 
 1.50 „Svieto lygintojai“.
 2.40 „Gaudynės“.

„Mergina traukiny “,  21.00, BTV

lrt televizija
6.00 Lietuvos Respublikos 

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. Trys 
plunksnos“. 

10.00 Gustavo enciklo-
pedija. 

10.30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 

11.30 Mūsų gyvūnai. 
12.00 Pasaulio dokumen-

tika. „Mėlynoji 
planeta 2. Didžioji 
žydrynė“.

12.55 Pasaulio doku-
mentika. „Šokiai 
laukinėje gamtoje. 
Meilės šokis“.

13.50 „Mis Marpl. Tai 
daroma su veidro-
džiais“.

15.25 Klausimėlis.lt.
15.43 Loterija „Keno Loto“.
15.45 Žinios. Orai.
16.00 Istorijos detektyvai. 
16.45 Savaitė su „Dviračio 

žiniomis“.
17.30 Žinios. Sportas. Orai.
18.00 Duokim garo! 
19.30 Savaitė. 
20.25 Loterijos „Keno 

Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 „Laisvės kaina. 

Sąjūdis“.
22.50 „Apetitas meilei“. 
0.15 „Aš tave myliu. Nelįsk 

prie manęs!“. 
1.35 Muzikos festivalis 

„Nida 2019“. 
2.40 Pasaulio dokumen-

tika. „Mėlynoji 
planeta 2. Didžioji 
žydrynė“. 

3.30 Pasaulio doku-
mentika. „Šokiai 
laukinėje gamtoje. 
Meilės šokis“. 

4.20 „Mis Marpl. Tai 
daroma su veidro-
džiais“.

lnk
6.45 „Tomas ir Džeris“. 
7.15 „Broliai meškinai. 

Nuotykių ieško-
tojai“.

7.50 „Nickelodeon“ 
valanda. „Monstrai 
prieš ateivius“. 

8.20 „Riterių princesė 
Nela“. 

8.50 „Tomo ir Džerio 
pasakos“. 

9.20 „Ogis ir tarakonai“.
9.50 „Medžioklės sezonas 

atidarytas 2!“.
11.25 „Antroji džiunglių 

knyga. Mauglis ir 
Balu“.

13.15 „Šokis svajonės 
ritmu“.

15.10 „Tokia jau mano 
dalia“.

17.20 Teleloto. 
18.30 Žinios. 
19.20 Sportas. 

19.27 Orai. 
19.30 „Ugnies žiedas“.
22.00 „Gangsterių 

medžiotojai“.
0.15 „Naktinis sargas“.
1.55 „Labas, mes Mileriai“.

tv3
6.15 Televitrina.
6.30 „Elena iš Avaloro“.
7.00 „Keršytojų ko-

manda“.
7.30 „Aladinas“.
8.00 „Elena iš Avaloro“.
9.00 „Simpsonai“.
9.30 Ūkio šefas. 
10.00 Keliauk išmaniai. 
10.30 „Bibliotekininkai“.
11.30 „Sparkas. Kosminė 

istorija“.
13.10 „Orestas iš burti-

ninkų giminės“.
15.15 „Išrinktasis. Blogio 

imperijos iški-
limas“.

17.25 Už Kaukazo. 
18.30 TV3 žinios. 
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai. 
19.30 „Greitis“.
21.55 „Aš – robotas“.
0.10 „Iksmenai. Pirma 

klasė“.
2.35 „Išlikęs gyvas“.

btv
6.30 Baltijos galiūnų 

čempionatas. 
7.30 „Džiunglių princesė 

Šina“.
8.30 Tauro ragas. 
9.00 „Geriau vėliau, negu 

niekada“.
10.00 „Augintinių talentų 

šou“. 
10.30 „Stambiosios 

katės“. 
11.40 „Ekstremalūs 

išbandymai“. 
12.10 „Būk ekstremalas“. 
12.40 „Gordonas Ramzis. 

Iki pragaro ir atgal“. 
13.40 „Policijos akade-

mija“.
14.40 „Ekstrasensų 

mūšis“. 
17.20 „Muchtaro 

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

18.20 „Pavojingi kai-
mynai“. 

19.30 „Šuo“.
21.50 „Juodasis sąrašas“.
22.50 „Karo vilkai. Likvi-

datoriai VI“.
0.00 „Merginų kovos“.
1.50 „Šmėklos“.

Dzūkijos tv
7.04 TV parduotuvė.
7.20 „Gluchariovas“.
8.30 Kaimo akademija. 
9.00 „Neprijaukinti“.
9.30 Grilio skanėstai. 
10.00 Šiandien kimba. 
11.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. M. Miku-
tavičius. 

12.00 „DetektyvasLinlis“.
14.00 „Tu esi mano“.
15.00 2019 m. „Formu-

lės-1“ čempionatas. 
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 

17.00 Laikykitės ten. Po-
kalbiai. I. Stasiulytė. 

18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Pamiršk mane“.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Šviesoforas“.
21.30 Nusikaltimas ir 

bausmė. 
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. E. Dra-
gūnas. 

0.05 „Inspektorius 
Luisas“.

2.15 „Rojus“.
3.00 Nusikaltimas ir 

bausmė. 
3.40 „Detektyvas Linlis“.
5.10 „Kelrodė žvaigždė“.
5.50 „Pasaulio turgūs“.

lrt Plius
6.00 Lietuvos Respublikos 

himnas.
6.05 Vintažinių dainų 

vakaras su Neda ir 
„4 Tango“.

7.30 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus sąsiuvinis. 

7.45 Kultūrų kryžkelė. 
Menora.

8.00 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita. 

8.15 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas. 

8.30 Mažesnieji broliai. 
Pranciškonų kelias 
Lietuvoje. 

9.00 Vilniečiai. 
9.30 Euromaxx. 
10.00 „Nežinoma Čekijos 

Lietuva. Pranciškus 
Skorina Prahoje“.

10.30 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija.

11.00 7 Kauno dienos.
11.30 Linija, spalva, forma. 
12.00 Lietuva mūsų 

lūpose. 
12.30 „Neribotos žmogaus 

galimybės“. 
13.00 Stop juosta.
13.30 „Eurovizija 2019“. 
15.40 Šventadienio 

mintys. 
16.10 Mokytojų kambarys.
16.35 Mokslo sriuba. 
17.05 Vartotojų kontrolė. 
18.00 Kultūringai su 

Nomeda. 
18.45 Ekspedicija „Nuo 

Baltijos iki Benga-
lijos“. 

19.40 „Dauntono abatija 
5“. 

20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Skambantys 

pasauliai su 
Nomeda Kazlaus. 
Viešnia – operos 
žvaigždė Marjana 
Lipovšek (Austrija, 

Slovėnija). 
21.50 Vilniaus festivalis 

2019. Kinijos garsai. 
23.00 „Žmogus su auk-

siniu pistoletu“. 
1.00 „Antikvariato 

paslaptys 8. 
Žmogžudystė ir 
paplūdimys“. 

2.25 Skamba skamba 
kankliai 2019. 

4.35 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija.

tv1
6.55 „Akloji“. 
7.25 „Pragaro katytė“. 
8.25 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

9.25 „Tėvas Motiejus“.
10.55 Už vaikystę. 
11.25 „Būrėja“. 
12.00 „Klasikiniai kepiniai. 

Anos Olson 
receptai“.

12.30 „Džinas Italijos 
pakrantėje“. 

13.00 „Laukiam svečių su 
Reičele Alen“. 

13.30 Sveikinimai. 
15.45 „Širdele mano“.
17.45 „Akloji“. 
18.50 „Būrėja“. 
20.00 „Sunkių nusikal-

timų skyrius“.
21.00 „Aš gyvas“.
22.35 „Kaip pavogti 

nuotaką“.
0.40 „Aeroplanas 2. 

Tęsinys“.
2.10 „Likimo šešėlis“.

tv6
6.15 Televitrina.
6.30 Jokių kliūčių!
7.30 „Aliaskos geležin-

keliai“.
8.30 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Sandėlių karai.
11.00 „Didieji senovės 

statiniai“.
12.00 Jokių kliūčių! 
13.00 „Didieji senovės 

statiniai“.
14.05 „Išlikimas“.
15.00 „Aliaskos geležin-

keliai“.
16.00 Iš peties.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 Amerikos dievaitis.
20.00 Gero vakaro šou. 
21.00 Žinios. 
21.50 Sportas.
21.58 Orai. 
22.00 Nakties TOP. 

Vasara. 
22.30 „Aukščiausia 

pavara“.
23.50 „Šnipų tiltas“.
2.25 „Kikboksininkas“.
4.05 „Amerikietiška 

siaubo istorija“.

SekmaDieniS, rugpjūčio 18 d. Saulė teka 5.57, leidžiasi 20.48, dienos 
ilgumas 14.51. Pilnatis. Vardadieniai: Elena, Mantautas, Gendvilė, Ilona.

„Aš – robotas“,  21.55, TV3
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lrl televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Labas rytas, 

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

linė policija 8“. 
 11.10 „Komisaras 

Reksas“.
 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 Baltijos keliui – 30. 

Tegul žydi laisvė. 
 20.25 Loterija „Keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.29 Loterija „Jėga“.
 21.30 Nacionalinė ekspe-

dicija „Dniepru per 
Ukrainą“.

 22.30 Dviračio  
žinios.

 23.00 „Kostiumuotieji 5“. 
 0.30 Klausimėlis.lt.
 1.00 LRT radijo  

žinios.
 1.10 Istorijos  

detektyvai. 
 2.00 LRT radijo  

žinios.
 2.05 Klauskite  

daktaro. 
 3.00 LRT radijo  

žinios.
 3.05 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“. 
 3.30 Dviračio žinios.
 4.00 LRT radijo  

žinios.
 4.05 „Komisaras 

Reksas“.
 5.00 LRT radijo  

žinios.
 5.10 „Ponių rojus“. 

lnk
 6.05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.30 „Tomas ir Džeris“. 
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

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

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

Lietuva. 
 17.30 „Bjaurusis ančiukas 

Niujorke“.
 18.30 Žinios. 
 19.20 Sportas. 
 19.27 Orai. 
 19.30 KK2. 
 20.00 Nuo... Iki...
 20.30 Valanda su Rūta. 
 21.30 Žinios. 

 22.20 Sportas. 
 22.27 Orai. 
 22.30 „Saugotojas“.
 0.25 „Juodasis sąrašas“.
 1.20 „Bloga kompanija“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Žvaigždžių karai. 

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

ginos“. 
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Nuo meilės 

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

ginos“.
 20.30 „Kam ta meilė?“. 
 21.00 TV3 vakaro žinios. 
 21.52 TV3 sportas. 
 21.57 TV3 orai. 
 22.00 „Įkalintos po 

vandeniu“.
 23.50 „Kaulai“.
 0.45 „Nuodėmių 

daktaras“.
 1.35 „Raitelis be 

galvos“.
 2.25 „Greislendas“.
 3.15 „Kaulai“.
 4.05 „Naujakuriai“.
 4.55 „Svotai“.

btv
 6.25 „Mentalistas“.
 7.20 „Pragaro virtuvė“.
 8.15 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 9.15 „Teisingumo 

agentai“.
 10.15 „Kobra 11“.
 11.15 „Ekstrasensų 

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

gatvės“.
 15.55 „Teisingumo 

agentai“.
 17.00 Info diena. 
 17.30 „Kobra 11“.
 18.30 „Mentalistas“.
 19.30 „Akloji zona“.
 20.30 „Kvailiai šėlsta“. 
 21.00 „Apsuptyje“.
 23.10 „Mergina traukiny“.
 1.20 „Akloji zona“.

Dzūkijos tv
 6.13 Programa.
 6.14 TV parduotuvė.
 6.30 Kaimo akademija. 
 7.00 „Gluchariovas“.
 8.00 Reporteris. 
 8.50 Sportas.
 8.58 Orai.
 9.00 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 10.00 „Rojus“.
 11.05 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. I. Stasiu-
lytė. 

 12.10 „Bruto ir Neto“.
 12.40 „Šviesoforas“.
 13.55 „Karo merginos“.
 15.00 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 

 16.00 Reporteris. 
 16.23 Sportas.
 16.30 Lietuva tiesiogiai. 
 16.58 Orai.
 17.00 „Mentalistas“.
 18.00 „Žemės ir laiko 

prakalbinimas“.
 18.30 „Svečiuose pas 

Marceliutę“.
 19.00 Žinios.
 19.20 „Laisvės kelius“.
 20.00 Žinios.
 20.23 Sportas.
 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 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 0.30 „Mentalistas“.
 1.35 „Šeimininkė“.
 2.35 „Bruto ir Neto“.
 3.00 „Pamiršk mane“.
 3.40 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. I. Stasiu-
lytė. 

 4.30 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. 

 5.20 „Rojus“.

lrt kultūra
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Džiazo muzikos 

vakaras. XXIX 
tarptautinis džiazo 
festivalis „Vilnius 
Jazz 2016“.

 7.15 Mano tėviškė. An-
tanas Baranauskas 
ir Antanas Vienuo-
lis-Žukauskas.

 7.30 „Detektyvė 
Miretė“. 

 7.40 „Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai“. 

 7.55 „Leksė ir Lotė – 
šauniosios detek-
tyvės dvynukės“. 

 8.20 „Nežinoma Čekijos 
Lietuva. Pranciškus 
Skorina Prahoje“. 

 8.45 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje. 

 9.15 Labas rytas, 
Lietuva

 12.00 „Martyno Liuterio 
gyvenimas. Dievo 
rankose“.

 12.15 Gimę tą pačią 
dieną. 

 13.10 „Eurovizija 2019“. 
 15.20 ...formatas. Poetė 

Violeta Šoblins-
kaitė. 

 15.40 „Detektyvė 
Miretė“. 

 15.50 „Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai“. 

 16.05 „Leksė ir Lotė – 
šauniosios detek-
tyvės dvynukės“. 

 16.30 Laba diena, 
Lietuva.

 18.00 Mokslo ekspresas. 
 18.15 „Giminės. Gyve-

nimas tęsiasi 3“.
 19.00 „Martyno Liuterio 

gyvenimas. Kelyje į 
Dievą“.

 19.15 „Svajonės apie 
Naująjį pasaulį. 
Europiečių emigra-

cijos istorija. Vartai 
užsiveria“. 

 20.10 Kultūros diena.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Kalnų istorijos“. 
 23.00 „Caravaggio. Siela 

ir kraujas“.
 0.30 Dabar pasaulyje. 
 1.00 Džiazo muzikos 

vakaras. XXIX 
tarptautinis džiazo 
festivalis „Vilnius 
Jazz 2016“.

 2.20 „Narcizas“.
 4.00 Skambantys 

pasauliai su 
Nomeda Kazlaus. 
Viešnia – operos 
žvaigždė Marjana 
Lipovšek (Austrija, 
Slovėnija).

 4.50 Kultūrų kryžkelė. 
Menora.

 5.10 „Giminės. Gyve-
nimas tęsiasi 3“. 

tv1
 6.55 „Tėvas Motiejus“.
 8.05 „Meilės sparnai“.
 10.05 „Akloji“. 
 11.05 „Būrėja“. 
 12.10 „Mokytojas“.
 13.10 „Ponas Bynas“. 
 13.40 „Marvel animė. 

Geležinis žmogus“. 
 14.10 „Žvėrelių būrys“. 
 14.35 „Džekio Čano 

nuotykiai“. 
 15.00 „Sugrįžimas į salą“.
 16.00 „Svaragini. Amžina 

draugystė“.
 17.00 „Būk su manim“.
 18.00 „Iš širdies į širdį“.
 19.00 „Mokytojas“.
 20.00 „Sugrįžimas į salą“.
 21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės 
VII. Mergelė Grožy-
bėje“.

 23.05 „Amžina meilė“.
 1.00 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
 2.50 „Užsispyrusi 

blondinė“.
 4.25 „Tėvas Motiejus“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Skorpionas“.
 8.30 „Rezidentai“.
 9.00 Nuo amato iki 

verslo. 
 9.30 „Topmodeliai“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 12.30 „Mikė“.
 13.30 „Gelbėtojai“.
 14.30 Televitrina.
 15.00 „Skorpionas“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“. 
 18.00 „Mikė“.
 19.00 „Gelbėtojai“.
 20.00 „Rezidentai“.
 20.30 Žinios. 
 20.58 Orai. 
 21.00 „Profas“.
 22.55 „Transporteris“.
 23.55 „Pėdsakai“. 
 0.50 „Svieto lygintojai“.
 1.40 „Gaudynės“.

antraDieniS, rugpjūčio 20 d. Saulė teka 6.01, leidžiasi 20.43, dienos ilgumas 
14.42. Pilnatis. Vardadieniai: Bernardas, Tolvinas, Neringa, Nemunas.

trečiaDieniS, rugpjūčio 21 d. Saulė teka 6.03, leidžiasi 20.41, dienos ilgumas 
14.38. Pilnatis. Vardadieniai: Linda, Pijus, Gaudvydas, Joana, Kazimiera, Medeinė.

lrl televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Labas rytas, 

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

linė policija 8“. 
 11.10 „Komisaras 

Reksas“.
 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 Baltijos keliui – 30. 

Tegul žydi laisvė. 
 20.25 Loterija „Keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.29 Loterija „Jėga“.
 21.30 Nacionalinė ekspe-

dicija „Dniepru per 
Ukrainą“.

 22.30 Dviračio žinios.
 23.00 „Kostiumuotieji 5“. 
 0.30 Klausimėlis.lt.
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Stilius. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Klauskite daktaro. 
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“. 
 3.30 Dviračio žinios.
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 „Komisaras 

Reksas“.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.10 „Ponių rojus“. 

lnk
 6.05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.30 „Tomas ir Džeris“. 
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

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

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

Lietuva. 
 17.30 „Bjaurusis ančiukas 

Niujorke“.
 18.30 Žinios. 
 19.20 Sportas. 
 19.27 Orai. 
 19.30 KK2. 
 20.00 Nuo... Iki...
 20.30 Valanda su Rūta. 
 21.30 Žinios. 
 22.20 Sportas. 
 22.27 Orai. 
 22.30 „Po saulėlydžio“.
 0.25 „Juodasis sąrašas“.
 1.20 „Saugotojas“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Žvaigždžių karai. 

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

ginos“. 
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Nuo meilės 

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

ginos“.
 20.30 „Kam ta meilė?“. 
 21.00 TV3 vakaro žinios. 
 21.52 TV3 sportas. 
 21.57 TV3 orai. 
 22.00 „Nusikaltėlis“.
 22.25 „Vikinglotto“.
 0.20 „Kaulai“.
 1.15 „Nuodėmių 

daktaras“.
 2.05 „Raitelis be 

galvos“.
 2.55 „Rouzvudas“.
 3.50 „Kaulai“.
 4.40 „Naujakuriai“.
 5.05 „Svotai“. 

btv
 6.35 „Mentalistas“.
 7.30 „Pragaro virtuvė“.
 8.25 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 9.25 „Teisingumo 

agentai“.
 10.25 „Kobra 11“.
 11.25 „Ekstrasensų 

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

gatvės“.
 15.55 „Teisingumo 

agentai“.
 17.00 Info diena. 
 17.30 „Kobra 11“.
 18.30 „Mentalistas“.
 19.30 „Akloji zona“.
 20.30 „Kvailiai šėlsta“. 
 21.00 „Mirties apsuptyje 

2“.
 22.50 „Apsuptyje“.
 0.55 „Akloji zona“.

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 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 10.00 „Rojus“.
 11.05 „Šeimininkė“.
 12.10 „Bruto ir Neto“.
 12.40 „Pamiršk mane“.
 13.55 „Karo merginos“.
 15.00 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 16.00 Reporteris. 
 16.23 Sportas.
 16.30 Lietuva tiesiogiai. 
 16.58 Orai.
 17.00 „Mentalistas“.
 18.00 „Dzūkijos ir 

kultūros aidai“.
 18.30 „Jūsų sveikatai“.
 19.00 Žinios.
 19.20 Pozicija.

 20.00 Žinios.
 20.23 Sportas.
 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 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 0.30 „Mentalistas“.
 1.35 „Šeimininkė“.
 2.35 „Bruto ir Neto“.
 3.00 „Pamiršk mane“.
 3.40 „Karo merginos“.
 4.30 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 5.20 „Rojus“.

lrt kultūra
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Džiazo muzikos 

vakaras. XXIX 
tarptautinis džiazo 
festivalis „Vilnius 
Jazz 2016“.

 7.30 „Detektyvė 
Miretė“. 

 7.40 „Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai“. 

 7.55 „Leksė ir Lotė – 
šauniosios detek-
tyvės dvynukės“. 

 8.15 Pradėk nuo savęs. 
 8.45 Vienuolynų kelias 

Lietuvoje. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 „Martyno Liuterio 

gyvenimas. Viskas 
parduodama“.

 12.15 Aš – laidos vedėjas. 
 13.10 Kultūringai su 

Nomeda. 
 14.00 Pradėk nuo savęs. 
 14.30 „Svajonės apie 

Naująjį pasaulį. 
Europiečių emigra-
cijos istorija. Vartai 
užsiveria“. 

 15.25 ...formatas. Poetė 
Sonata Paliulytė. 

 15.40 „Detektyvė 
Miretė“. 

 15.50 „Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai“. 

 16.05 „Leksė ir Lotė – 
šauniosios detek-
tyvės dvynukės“. 

 16.30 Laba diena, 
Lietuva.

 18.00 Mokslo ekspresas. 
 18.15 „Giminės. Gyve-

nimas tęsiasi 3“.
 19.00 „Martyno Liuterio 

gyvenimas. Le-
miama akimirka“.

 19.15 „Saulės superau-
dros“.

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

 21.30 „Moterų dalia“.
 23.25 „Frankofonija“. 
 0.50 Dabar pasaulyje. 
 1.20 Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2019. 

 2.15 „Kalnų istorijos. 
Edelveisų vėrinys“. 

 3.45 Muzikos festivalis 
„Nida 2019“. 

 4.55 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita. 

 5.10 „Giminės. Gyve-
nimas tęsiasi 3“. 

tv1
 7.00 „Tėvas Motiejus.
 8.05 „Meilės sparnai“.
 10.05 „Akloji“. 
 11.05 „Būrėja“. 
 12.10 „Mokytojas“.
 13.10 „Ponas Bynas“. 
 13.40 „Marvel animė. 

Geležinis žmogus“. 
 14.10 „Žvėrelių būrys“. 
 14.35 „Džekio Čano 

nuotykiai“. 
 15.00 „Sugrįžimas į salą“.
 16.00 „Svaragini. Amžina 

draugystė“.
 17.00 „Būk su manim“.
 18.00 „Iš širdies į širdį“.
 19.00 „Mokytojas“.
 20.00 „Sugrįžimas į salą“.
 21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės VII. 
Šiaudinė moteris“.

 23.05 „Amžina meilė“.
 1.00 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
 2.50 „Midsomerio 

žmogžudystės VII. 
Mergelė Grožy-
bėje“.

 4.25 „Tėvas Motiejus“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Skorpionas“.
 8.30 „Rezidentai“.
 9.00 Statybų gidas. 
 9.30 „Topmodeliai“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Univeras. Naujas 

bendrikas“. 
 12.30 „Mikė“.
 13.30 „Gelbėtojai“.
 14.30 Televitrina.
 15.00 „Skorpionas“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“. 
 18.00 „Mikė“.
 19.00 „Gelbėtojai“.
 20.00 „Rezidentai“. 
 20.30 Žinios. 
 20.58 Orai. 
 21.00 „Kikboksininkas 2. 

Sugrįžimas“.
 22.55 „Transporteris“.
 23.55 „Pėdsakai“. 
 0.50 „Svieto  

lygintojai“.
 1.40 „Gaudynės“.

„Atsargiai! Merginos“,  19.30, TV3
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MALKOS, MALKOS, 
MALKOS,

pagal pageidavimus:  
skaldytos, pjautos, rąstais, 

beržinės, alksninės, 
pušinės, drebulinės, 

ąžuolinės, 
eglinės, atraižos. 

Vežame mažais kiekiais.
TeL. 8 657 88458.

aSmeniniai Skelbimai nemokamai !!!

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

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

Žemės sklypą Nemajūnų k.  •(80 a, žemės ūkio paskirtis, su 
tvenkiniu ir nedideliu statiniu), 
kaina 6 000 Eur.  
Tel. 8 686 70841.

Nedidelį rekreacinės  •paskirties žemės sklypą prie 
ežero (iki vandens apie 50 m, 
sklypą iš vienos pusės riboja 
keliukas, iš dviejų pusių juosia 
natūralus griovys, einantis iki 
ežero, idealus variantas sklype 
turėti tvenkinį, patogus priva-
žiavimas), kaina 12 000 Eur.  
Tel. 8 686 70841. 

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

Medinį gyvenamąjį namą  •su mediniu priestatu Kalnų g., 
Lazdijai (4,65 a žemės sklypas, 
elektra, vanduo).  
Tel. 8 690 29090. 

2 k. butą Vartuose, Krosnos  •sen., kaina sutartinė.  
Tel. 8 603 20920.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

Kombainą „Sampo 600“  •(1987 m., tvarkingas, veikian-
tis). Tel. 8 616 98807.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

BMW 318 (2007 m., 2 l,  •benzinas, 95 kW, TA iki 2021 
m., sidabrinės spalvos, lengvo-
jo lydinio ratlankiai, žieminės 
padangos su ratlankiais, geros 
būklės), kaina 4 200 Eur.  
Tel. 8 689 99160.

„Renault Megane Scenic“  •(2003 m., 1.8 l, benzinas, labai 
geros būklės), kaina sutartinė. 
Dvivietį namelį ant ratų (iš An-
glijos, labai geros būklės, 1990 
m.), kaina sutartinė.  
Tel. 8 623 23430.

Vasarines padangas su  •lengvojo lydinio ratlankiais R15 
(4 vnt., 195*60, tinka „Toyota“ 
ir VW markės automobiliams).  
Tel. 8 626 60208.

„Opel Zafira“ (važiuojan- •tis). Tel. 8 606 57346.

GYVULIAI

2 mišrūnų veislės telyčaites  •(5 mėn.).  
Tel. 8 686 53424.

4 m. pieninę karvę.   •Tel. 8 622 15594.

Ėringas avis.   •Tel. 8 642 07624. 

AUGALAI

Žieminius kviečius, kaina 7  •Eur/cnt. Tel. 8 600 60175.

Šiaudus rulonais.   •Tel. 8 600 15976.

Avižas, žieminius kviečius ir  •miežius, rugius.  
Tel. 8 686 12417.

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

KITI

Televizorių „Orion Color  •2051 Stereo“ (japoniškas 
modelis, pagamintas pagal vo-
kiečių užsakymą), kaina 6 Eur.  
Tel. 8 612 41428.

Įvairių dydžių akmenis.   •Tel. 8 605 70200.

Televizorių „Samsung“  •(kineskopinis, 51 cm įstrižainė, 
plokščias ekranas, pultelis), 
kaina 15 Eur. LG ir „Panasonic“ 
pultelius, kaina nuo 2 Eur.  
Tel. 8 686 43600.

Elektrinę pirties krosnelę  •(„Harvia Vega BC60, suomiš-
ka, 6 kW), kaina 155 Eur. Įvairių 
išmatavimų faneruotus naudo-
tus skydus, DVP plokštes, durų 
varčias.  
Tel. 8 686 43600.

Ketinius radiatorius.   •Tel. 8 614 56206.

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

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

Naudotą žoliapjovę.   •Tel. 8 688 11982. 

PARDUODU malkas.   •Tel. 8 680 83000.

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

PeRKA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

Žemę. Tel. 8 688 80688. •
Žemės ūkio paskirties  •žemę. Tel.: 8 615 94920,  

8 614 56206.

PARDUODA
beržines ir juodalksnio 

malkas.
Atvežame.

Užsakymai priimami

8 688 80175.

PARDUODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

3 k. butą Lazdijų centre  •(tvarkingas, 5 a., su baldais ir 
buitine technika), kaina 21 000 
Eur. Tel. 8 679 08011.

Gretimus namų valdos  •sklypus: 0,27 ha ir 0,46 ha, 
Panarvės 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 sklypai tinkami namų 
statybai. Arti Lazdijų miestas 
bei miškas.  
Tel. 8 679 08011.

2 k. butą Veisiejuose (30 kv.  •m, 3 a.), kaina 5 200 Eur.  
Tel. 8 626 79757.

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. 

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 staty- • bai šalia Lazdijų (įvairaus 
dydžio, visos komunikaci-
jos, šalia interneto linija), 
kaina sutartinė.  
Tel. 8 616 33781. 

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

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

3 k. butą Veisiejuose  •(3 aukštas, netoli pušy-
nas, ežeras), 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. 

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.

Antspaudų gamyba 
pagal užsakymą

Seinų g. 12, Lazdijai. 
Tel. (8 318) 53085. 
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aSmeniniai Skelbimai nemokamai !!!

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

PeRKA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

Traktorių MTZ ir gyvuliams  •vežti priekabą prie traktoriaus.  
Tel. 8 609 45026.

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. 

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

Metalinį garažą.   •Tel. 8 686 19384.

Parduoda 13 a namų 
valdos sklypą margirio g. 3, 

miklusėnų k., Alytaus r.

(gyvatvorė, veja, visos 
komunikacijos šalia,  
kaina 1 500 Eur/a).

Tel. 8 682 60899.

Tyliai kaip žvakė užgęsta žmogus, dovanojęs 
gyvybę, meilę ir šviesą... 

Nuoširdžiai užjaučiame Gintą sAnDą dėl mylimos  
mamytės mirties. 

„Kibirkšties“ būrelio medžiotojai

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 seniū-
nijoje.  
Tel. 8 620 46498.

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

išsinuomočiau žemę  •Šventežerio sen. Laiku moku 
sutartą nuomos mokestį.  
Tel. 8 671 50589.

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

PAŽINTYS
53 m. vyras ieško rimtos  •bendraamžės gyvenimo drau-

gės.  
Tel. 8 629 64511.

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.

SULČIŲ SPAUDIMAS IR  •PASTERIZAVIMAS. Kalnų g. 
4, Lazdijai. Dirbame kasdien 
900–1900 val.  
Tel. 8 614 02546. Dirbsime 
nuo rugpjūčio 19 d. 

Nemokamai!!!
Tvarkome (nuo 1 ha) laukus, paežeres, griovius, 

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

Naudotą pianiną.   •Tel. 8 659 60507.

Metalo laužo supirkimas:  •juodojo metalo laužas – 160–
180 Eur/t, skarda – 110–140 
Eur/t. Didesnį kiekį pasiimame 
patys. Ežero g. 39, Lazdijai. 
Svėrimo paslaugos iki 60 t. 
Darbo laikas I–IV 8.00–16.30 
val., V 8.00–16.00 val.,  
VI 8.00–12.00.  
Tel. 8 698 30902.

DARBAS
SIŪLO

Ieškau meistro, galinčio  •apšiltinti gyvenamojo namo 
pamatus.  
Tel. 8 698 32198.

Garantuotas darbas namų  •tvarkytojoms (-ams) Anglijoje. 
Anglų kalba nebūtina. Uždar-
bis 1 500–2 000 Eur/mėn. Be 
žalingų įpročių.  
Tel. 8 672 41083;  
www.superdarbas.com.

Reikalingas tarptautinių  •reisų vairuotojas.  
Tel. 8 682 48286. 

Siūlome darbą vairuotojui  •autotraukiniu (120 kub. m), 
maršrutas Lietuva-Lenki-
ja-Lietuva, atlyginimas nuo 
1200 Eur, mokamas 2 kartus 
per mėnesį, savaitgaliui grįž-
tame į namus. Reikalavimai: 
vairuotojo pažymėjimas, 
CE kategorija, skaitmeninė 
vairuotojo kortelė, profesinės 
kompetencijos pažymėjimas 
„95 kodas“, atsakingumas, 
noras dirbti, be žalingų įpro-
čių. Tel. 8 647 74685. 

NUOMA
SIŪLO

Maisto prekių parduotuvę  •Druskininkuose (miegama-
jame rajone, visiškai įrengta, 
65 kv. m, su įranga arba be 
įrangos). Galima kita veikla.  
Tel. 8 612 12197.

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. 

Betono maišyklę.   •Tel. 8 614 56206.

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

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

Prekiaujame

konferenciniais 
bloknotais

biuro PoPieriumi 

(a3,a4,a5)
sPalvotu 

PoPieriumi
diPlominiu PoPieriumi

krePiniu PoPieriumi

KNYGYNĖLIS, SeINų G. 12, LazdIjaI 
Tel.: 8 646 71 901, (8 318) 53 085, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt

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. 

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

Dengiame stogus iš  •savo ir užsakovo medžiagų. 
Lankstinių gamyba ir monta-
vimas.  
Tel. 8 678 29667. 

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

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

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

Gaminame duris namams,  •ūkiniams pastatams, laiptus ir 
kitus gaminius. Kokybę garan-
tuojame.  
Tel. 8 686 71689. 
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Firma brangiai perka 
veršelius ir didelius 
mėsinius galvijus. 
moka 6 ir 21 proc..

Tel. 8 634 23551. 

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.

• Knygos
• Kanceliarinės prekės

• Spaudai
• Tonerių pildymas

• Kompiuteriai ir jų priedai

KNYGYNĖLIS, Seinų g. 12, Lazdijai 
Tel.: 8 646 71901, (8 318) 53 085, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt

• 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

TVeNKINIŲ KASIMAS
• Konsultuojame.

• Vežame smėlį, 
žvyrą, juodžemį.

Tel. 8 602 21748.


