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Barčių gyventojai gali likti prie suskilusios geldos
Naujoji rajono valdžia nusprendė neasfaltuoti Barčių kelio, nors ministerija tam skyrė 240 tūkst. Eur!!!

N
ors rajono nau-
joji valdžia 
mėgsta sakyti, 
jog toliau tęsia 
senosios val-
džios pradėtus 

darbus, tačiau realybėje tai ne 
visada vyksta. Vasaros pradžioje 

kilo problemų dėl bendruomenių 
pradėtų vykdyti projektų finan-
savimo, o dabar bandoma keisti 
seniau patvirtintus rajono kelių 
tvarkymo planus.

Gali likti be remonto
Ankstesnioji Lazdijų rajono 

valdžia buvo suplanavusi kelio 
atkarpos Teizininkai–Barčiai as-
faltavimo darbus. Buvo pareng-
tas techninis projektas. Naujajai 
valdžiai reikėjo paprašyti pinigų 
iš Vyriausybės, kad tuos darbus 
būtų galima pradėti. 

Tačiau naujoji valdžia, nepa-

sitarusi su Barčių bendruomene, 
nusprendė, jog reikia šį projektą 
padėti į šalį, o imtis kelio, einan-
čio per Barčių gyvenvietę, tvarky-
mo. Buvo paprašyta pinigų, tačiau 
namų darbai nebuvo atlikti.

Kyla rimtų abejonių, ar bus 
įgyvendintas naujosios valdžios Nukelta į 3 psl. » 

Labai panašu, kad iki šių metų pabaigos nebus pajudėta iš mirties taško — parengtas kelio atkarpos asfaltavimas nebus vykdomas, nes jam valdžia nepaprašė pinigų, o valdžios projektas — 
sutvarkyti kelią per Barčių gyvenvietę — irgi nebus įgyvendintas, nes jam nepasiruošta.

projektas. 
„Manau, jog nebus suspėta 

parengti kelio per Barčių gyven-
vietę projekto, todėl šiemet jis 
nebus įgyvendintas, o gauti pini-
gai gali nueiti „finansinių skylių“ 
lopymui. Jau aišku, kad nebus  
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SavaitėS komentaraS  
Lietuviai — keista katalikų tauta, bijanti gyventi šalia kitokių

Algimantas Mikelionis
Palyginus ne taip seniai per Lie-
tuvą nuskambėjo Biržų ir Žiež-
marių pavyzdžiai, kai šių miestų 
gyventojai įnirtingai priešinosi 
planams šalia jų gyvenamųjų 
namų įrengti patalpas, kuriose 
vienu atveju gyventų globojami 
vaikai, kitu – neįgalieji. 

Pirmu atveju gyventojai nuo-
gąstavo, kad šalia jų apsigyvenę 
globojami vaikai neduos ramybės, 
prikrės įvairių eibių ir šiaip buvo 
teigiama, kad jie tiesiog blogesni 
už normaliose šeimose augančius. 
Apie neįgaliuosius irgi buvo kal-
bama panašiai: kokį pavyzdį jie 
rodys „normaliems“ gyventojams 
ir, apskritai, nežinai, ką jie iškrės, 
todėl už juos gi negarantuok! 
Pirmiausiai reiktų pasakyti, kad 

išgirdus panašias turbūt katali-
kais save laikančių žmonių min-
tis apima keistas jausmas. Daug 
kas tikrai nenorėtų gyventi šalia 
tokių neva normaliais save lai-
kančių žmonių. Jie gyvenime, ko 
gero, net nėra bandę gyventi šalia 
kitokių, kuriuos likimas ir taip 
nuskriaudė. Vaikai, netekę abiejų 
tėvų arba palikti jų, ir neįgalieji 
– tikrai nuskriausti gyvenimo. Ir 
juos save „normaliais“ laikantys 
žmonės nori dar kartą nuskriausti 
ir pažeminti aršiai vengdami kai-
mynystės.

Reikėtų iškelti klausimą, kas 
šioje situacijoje yra nenormalūs: 
žmonės, nenorintys gyventi šalia 
globojamų vaikų ir neįgaliųjų, 
ar pastarieji? Jeigu man reikėtų 
rinktis, bėgčiau nuo pirmųjų ir 
rinkčiausi globojamų vaikų ar 
neįgaliųjų kaimynystę. Štai pa-
siremkime konkrečiu pavyzdžiu: 
šalia Veisiejų, Kailinių kaime, jau 
kelis dešimtmečius veikia socia-
linės  globos namai. Anksčiau jie 
vadinti pensionatu, ir jame gyveno 
seni žmonės. Dabar socialinės glo-
bos namuose gyvena seni žmonės 
ir asmenys su proto ir psichine 

Adomo Žilinsko piešinys.

negalia. Pastarieji gyventojai lais-
vai vaikšto po miestelį. Ar kam 
nors teko girdėti ar patirti, kad 
šie žmonės būtų ką nors nuskriau-
dę, pavogę ar šiaip prikrėtę kokių 
nors šunybių? Ne, nieko panašaus 
ir galima beveik šimtu procentų 
garantuoti, kad nieko panašaus 
nenutiks ir ateityje todėl, kad so-
cialinės globos namuose jie yra 
tinkamai prižiūrimi ir sėkmingai 
integruojami į gyvenamąją aplin-
ką. Užtat pačių Veisiejų gyventojai 
gyvendami tarp žmonių, turinčių 
tam tikrų problemų, išmoksta juos 
užjausti, jiems padėti ir suvokti, 
kad kitokie žmonės ne tik nesu-
kelia taip vadinamiems „norma-
liems“ žmonėms problemų, bet 
ir padaro juos jautresniais likimo 
nuskriaustųjų atžvilgiu.

Lietuviai,  laikydami save ka-
talikų tauta, neretai mano esą  
geresni už kitus, bet ar taip yra 
iš tikrųjų? Įvairių apklausų re-
zultatai byloja, kad lietuviai ne-
norėtų gyventi šalia sergančiųjų 
AIDS, gėjų, kitataučių, ypač ša-
lia emigrantų iš neturtingų šalių, 
buvusių kalinių. Kas būtų, jeigu 
mūsiškiams nuvykus dirbti į Va-

karų šalis su jais panašiai elgtųsi 
anglai, škotai, airiai? Jie mus pri-
ima draugiškai, o juk irgi galėtų 
niurzgėti ir burbėti teigdami, kad 
nenori gyventi šalia kitataučių. 
Smagu, kad mūsų emigrantai gali 
tolerancijos pasimokyti iš kitatau-
čių ir į Lietuvą laikinai ar nuolat 
gyventi sugrįžta būdami geresni 
žmonės. 

Apskritai lietuviams vertėtų ka-

talikais būti ne tik bažnyčioje se-
kmadieniais ar per kitas religines 
šventes. Užtenka tų parodomųjų 
veiksmų, mušimosi į krūtinę ir 
klūpojimo ar gulėjimo kryžiumi 
prie altoriaus. Reikėtų realiame 
gyvenime mylėti savo artimą la-
biau už save, o ne mylėti vien 
save patį. Užtenka  smerkti bei 
piktintis tais, kurie gyvena kitaip 
ar yra kitokie.•

Artėjanti pensija mokytis nesutrukdė: 
kaip suvalkiečiai Dzūkijoje aukso gyslą rado 
Ineta Nedveckė
Rima ir Vytenis Bagdanavi-
čiai savo pavyzdžiu įrodo – 
mokytis ir ieškoti niekada 
nevėlu. Vos prieš 8 metus 
jie sugalvojo – keps dzūkiš-
kas bulvines bandas. Ir vi-
sai nesvarbu, kad patys ne 
dzūkai, kepti nemokėjo, o 
ir iki pensijos ne  tiek daug 
buvo likę. Atkakliu darbu 
ir noru mokytis šeima Var-
nėnų kaime atrado tikrų 
tikriausią aukso gyslą.

SvečiuS kviečia į Seklyčią
Bagdanavičiai maloniai sutinka 
savo sodyboje Varnėnų kaime, 
Lazdijų rajone. Šiek tiek pasi-
vaikštome po išpuoselėtą įvairiau-
siomis žiedų spalvomis mirgantį 
kiemą ir pasukame seklyčios link. 
Ją Vytenis savomis rankomis kaž-
kada įrengė per žiemą.

Dar seklyčios prieigose pasitin-
ka pečius. Tokių Rimos ir Vytenio 
namuose iš viso dabar – 3: dar 
vienas – pačioje seklyčioje, kitas 
– namuose. Čia irgi šeimininko 
rankos prisiliesta. Pirmuosius 
statė meistras, o paskutinį – jau 
pats Vytenis.

Užėjus į seklyčią, Rima skuba 
prie nešiojamojo kompiuterio ir 
rodo nuotraukas iš degustacijų, 
kurios čia vyksta. Ji pati admi-
nistruoja feisbuko puslapį, kur 
skelbia apie kiekvieną bandų 
kepimą, kai galima atvažiuoti jų 
pavalgyti vietoje arba išsivežti į 
reikiamą vietą.

„Rimos seklyčioje“ – ir mu-
zikos instrumentai, bylojantys, 

kad į degustacijas atvykstančios 
turistų grupės linksmai leidžia lai-
ką laukdamos, kol patiekalas bus 
paruoštas. Garbingoje vietoje ant 
sienos pakabintas sertifikatas. Kai 
šeima keliauja į muges ar šventes, 
nepamiršta jo pasiimti.

„Ilgai ruošėmės, dabar taip 
greitai jų neduoda. Sertifikatas 
reiškia, kad produktas yra užti-
krintas, patvirtintas, ekologiš-
kas“, – aiškina Rima.

Taip pat turintiems tokį serti-
fikatą vieta mugėse ir šventėse 
kainuoja pusę kainos. Tiesa, tiek 
Rima, tiek Vytenis yra neįga-
lūs, todėl tokia nuolaida jiems 
ir taip taikoma. Vytenis patyręs 
infarktą, o Rimos sveikatos bėdos 
susijusios su stuburu. Bet tai jų 
nestabdo.

„Ir pensininkai, ir abu neįgalūs. 
Aš po infarkto, po šuntavimo, bet 
malkos, matot, kokios suliuobtos 
– mano! Ir mes kaip įpratom, tai 
be darbo negalime – nuo pat ryto 
trepsim ir trepsim“, – pasakoja 
jis.

ir mezGė, ir alų pilStė
O trepsi, kaip pats vadina, jau 
nuo 1980-ųjų, kai užsuko pirmąjį 
verslą. Tiesa, verslininkais tada 
jie nevadinti – tik spekulian-
tais. Šeima turėjo anuomet itin 
brangias ir vertingas mezgimo 
mašinas. Primegzdavo ir vežio-
davo pardavinėti po visą Sovietų 
Sąjungą.

Į Varnėnų kaimą Lazdijų rajo-
ne, kuriame gyvena ir dabar, jie 
atsikraustė jau atkūrus nepriklau-
somybę. Dar kurį laiką pamez-

Rima ir Vytenis Bagdanavičiai savo sodyboje. (E. Blaževič/LRT nuotr.)

gė, bet sienos į senąsias rinkas 
užsidarė, tad reikėjo imtis kažko 
naujo. Tas nauja buvo parduotu-
vė-alaus baras naujojo namo rū-
syje. Kelis dešimtmečius verslas 
gyvavo, bet irgi išsikvėpė.

„Paskui matom, kad jau nela-
bai, o ir kantrybės reikia turėti su 
tais pijokėliais, tai prieš 8 metus 
sugalvojom ko kito imtis“, – pa-
sakoja Vytenis.

Visų pirma sumanė kepti duoną, 
bet jos gamyba visai sudėtinga, o 
ir daug kas kepa – konkurencija 
didelė. Tada Vytenio atmintyje 

atgijo vaikystėje valgytas dabar 
jau primirštas patiekalas – bul-
vinė banda.

„Žinot, kaip suvalkiečiai, žiū-
rim, kur galima daugiau uždirbti“, 
– juokauja jis. Vytenis – tikras 
marijampolietis, Rima – iš Šakių 
rajono. Ji vaikystėje tokio daly-
ko kaip bulvinė banda ragavusi 
nebuvo.

Taip suvalkiečiai pradėjo mo-
kytis, kaip dzūkiškas patiekalas 
gaminamas – norėjosi kuo auten-
tiškiau, taip, kaip šiuose kraštuose 
kadaise gaminta. Juk net eilėraš-

tis, kurį, beje, visą moka ir sve-
čiams deklamuoja Rima, skelbia: 
„Dzūkų bandos – tai ne blynas, 
tai – bulbinis gardumynas.“

klaiDaS šianDien priSimena 
kvatoDami
Pamokymų buvo ir naudingų, ir 
nelabai. „Oi, kiek iš pradžių buvo 
klaidų, kaip nesisekė“, – prisime-
na Rima.

O Vytenis pasakoja vieną įsi-
mintiniausių istorijų: buvo atva-
žiavęs auštas politikas su svita ir 

Nukelta į 7 psl. » 
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Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narys, buvęs administracijos direktoriaus pavaduotojas.

Kodėl Lazdijams nereikia jaunų ir išsilavinusių profesionalų? 
Išvaizdus, teisės magis-
tro išsilavinimą turintis, 
įvaldęs vadybos gudry-
bes bei rajono gyventojų 
pasitikėjimą pelnęs jaunas 
žmogus nusprendė palikti 
savo gimtuosius Lazdijus ir 
išvažiavo dirbti į perspek-
tyvesnę savivaldybę.

Visa tai, kas aukščiau pasakyta, 
puikiai tinka apibūdinant Lazdijų 
rajono savivaldybės tarybos narį, 
buvusį savivaldybės administraci-
jos direktoriaus pavaduotoją Joną 
Stankevičių. Deja, bet jo sugebė-
jimų ir kvalifikacijos neprireikė 
naujajai rajono valdžiai, tačiau tai 
deramai įvertino Druskininkai.

Apie naujus gyvenimo iššū-
kius, malonius įvykius kalba-
mės su savo gyvenimo ratus iš 
Lazdijų į Druskininkus pasu-
kusiu J. Stankevičiumi. 

– Vis daugiau specialistų iš 
Lazdijų pasirenka darbą Drus-
kininkuose. Kaip atsitiko, kad 
Tavo karjeros keliai pakrypo į 
Druskininkus?

– Ne paslaptis, kad pasikeitus 
rajono valdžiai, teko ieškotis 
naujo darbo. Man nuo mažens 
patiko Druskininkai, tai augantis 
ir klestintis miestas, todėl ieško-
damas darbo, prioritetą teikiau 
būtent šiam miestui. Be to, esame 
Druskininkų kaimynystėje, todėl 
ne taip ir nutolsiu nuo Lazdijų.

– Ar nebuvo sunku, įpratus 
prie intensyvaus ir atsakingo 
darbo, tris mėnesius mėgautis 
poilsiu? Ką nuveikei per tą laiką, 
kai ieškojai tinkamo darbo?

– Po intensyvaus politinio lai-
kotarpio norėjosi atgauti jėgas, 
apmąstyti ateities planus, tolimes-
nius žingsnius. Džiaugiuosi, kad 
pasitaikė proga beveik tris mėne-
sius pailsėti. Be visų vasariškų 

malonumų, aktyvaus laisvalaikio, 
svarbiausias šių atostogų akcentas 
buvo vestuvių planavimas. Turė-
jome galimybę kartu su būsima 
žmona detaliai suplanuoti mūsų 
vestuves.

– Kaip manai, kodėl Tau ne-
pasiūlė darbo Lazdijuose, nors 
turi puikų išsilavinimą, vadybi-
nio darbo patirties, esi jaunas ir 
perspektyvus? Ar svarbiausia to 
priežastis – priklausymas opozi-
cinei ,,Pirmyn!“ frakcijai?

– Tokia politikos praktika. Šiuo 
metu aktyviai dirbame mažumo-
je (opozicijoje), todėl  negalime 
tikėtis kažkokių postų. Tačiau 
įžvelgiu pavojingą tendenciją, 
kad šiuo metu savivaldybėje 
retėja vietinių specialistų gre-
tos, todėl jeigu ir toliau tokiais 
tempais vyks šis procesas, gali 
pradėti trūkti darbuotojų. Gal bus 
bandoma situaciją gelbėti specia-
listais iš kitų rajonų, bet, manau, 
tai tik laikinas sprendimas. Darbo 
vietos neturėtų būti skirstomos 
pagal partinę ar kitokią liniją. 

– Kaip manai, kodėl geri vie-
tiniai specialistai palieka Lazdi-
jus, o juos pakeičia atvykėliai iš 
kitų miestų ar rajonų? Ar jau-
niems išsilavinusiems žmonėms 
Lazdijuose yra ką veikti, ar jie 
gali įgyvendinti savo ambicingus 
karjeros planus? 

– Manau, daug tam įtakos turi 
naujosios valdžios sprendimai. 
Kiekvienoje įstaigoje svarbu 
sukurti gerą mikroklimatą. Kai 
komandoje yra abipusis pasiti-
kėjimas, tada visi procesai vykta 
greičiau ir geriau. Jeigu to nėra, 
darbuotojui pradeda stigti mo-
tyvacijos.

Tenka pripažinti, kad Lazdijuo-
se dar nėra tiek galimybių, kiek 
didžiuosiuose miestuose. Tačiau, 
mano galva, įsitvirtinti galimybių 

yra visur, tik reikia tiksliai žinoti, 
kur nori nueiti, ir pasukti galvą, 
kokiu keliu geriau tą padaryti. 
Reikia suprasti, kad niekas nie-
kada nieko nepaduos ant lėkštu-
tės. Ypač šiais laikais. Tam, kad 
sąlygos jaunimo įsitvirtinimui 
pagerėtų, reikia dar ir politinės 
valios, bet ar visi tarybos nariai 
tuo yra suinteresuoti, tikrai nesu 
tuo tikras.

– Pradėjai dirbti Druskinin-
kų pirminės sveikatos priežiū-
ros centre. Šis darbas Tau pa-
žįstamas – dirbai Lazdijų PSPC 
direktoriumi. Kuo panašios ir 
kuo skiriasi šios dvi analogiškos 
sveikatos priežiūros įstaigos? 

– Manau, panašumų yra labai 
daug, tačiau pagrindinis abi įstai-

gas vienijantis tikslas – žmonių 
sveikatos gerinimas. Įstaigų vei-
klos specifika panaši, tik apimtys 
skiriasi. Be šeimos medicinos ir 
odontologijos Druskininkų PSPC 
apima tokias veiklos sritis kaip 
slauga, greitosios medicinos 
paslaugos, psichikos sveikatos 
priežiūra. 

– Tavo gyvenime – daug malo-
nių permainų. Kaip jau minėjai, 
rugsėjį planuojamos Jūsų  ves-
tuvės. Su kokiu miestu siejate 
savo šeimos ateitį ir kodėl? Ar 
planuojate gyventi Lietuvoje, 
ar keliausite laimės ieškoti į už-
sienį? 

– Laikas parodys, kur gyven-
sime, tačiau artimiausiu metu 
svarstome galimybę persikelti 

į Druskininkus. Apie gyvenimą 
užsienyje tikrai negalvojame. 
Manau, kad ir Lietuvoje galima 
susikurti gražų gyvenimą.

– Ar ambicingi Tavo planai? 
Ar jautiesi, jog esi pasiekęs už-
sibrėžtų tikslų?

– Vargu, ar kada nors sau pasa-
kysiu, jog pasiekiau viską. Džiau-
giuosi, jog gyvenimas dinamiš-
kas: vienai veiklai pasibaigus, 
dažnai iškart būnu įtrauktas kitur. 
Manau, kad tai tik kelio pradžia. 
Turiu ambicijų tiek profesinėje 
srityje, tiek politikoje. O dabar 
džiaugiuosi tuo, kur esu.

– Ačiū už pokalbį.•
„Dzūkų žinių“ inf.

»Atkelta iš 1 psl. 
pradėtas ir kelio Teizininkai–Bar-
čiai remontas, nes jam pinigų 
naujoji valdžia sostinėje nepra-
šė“, – sakė tarybos narys Artūras 
Kašalynas.

paSiGeDo paSitarimo Su 
žmonėmiS
Dėl to, kad Barčių gyventojai gali 
likti be kelių remonto, nerimauja 
ir Barčių bendruomenės atstovė 
Aušra Visockienė.  

„Mane stebina rajono valdžios 
blaškymasis sprendžiant mūsų 
kaimo kelių klausimus. Pernai 
buvusioji rajono valdžia suderino 
klausimą dėl mums ypač svarbios 
kelio atkarpos Teizininkai–Barčiai 
asfaltavimo. Reikėjo tik paprašyti 
iš sostinės pinigų šiam projektui 
įgyvendinti. Bet jie to nepadarė“, 
– kalbėjo A. Visockienė. 

Moteris teigė sužinojusi, kad 
rajono valdžia persigalvojo ir nu-
sprendė, jog Barčių gyventojams 

reikia ne tos 1,5 km atkarpos, bet 
sutvarkyti kelią, einantį per Bar-
čių gyvenvietę. Ją piktina tai, jog 
šis sprendimas buvo priimtas ne-
pasitarus su Barčių gyventojais. 

„Bėda ta, kad pinigų savo 
sugalvotam kelio remontui val-
džia paprašė, tačiau projektas 
neparengtas ir greitai to padaryti 
nepavyks. Labai panašu, kad iki 
šių metų pabaigos nebus pajudėta 
iš mirties taško – parengtas ke-
lio atkarpos asfaltavimas nebus 
vykdomas, nes jam valdžia nepa-
prašė pinigų, o valdžios projek-
tas – sutvarkyti kelią per Barčių 
gyvenvietę – irgi nebus įgyven-
dintas, nes jam nepasiruošta. Mes 
liksime prie suskilusios geldos. 
Kam bus panaudoti iš Vilniaus 
gauti 240 tūkst. eurų?“ – klausė 
A. Visockienė.

Barčių apylinkės gyventojas, 
Lazdijų rajono savivaldybės ta-
rybos narys Artūras Kašalynas 
teigė nesuprantąs, kodėl buvo 

atsisakyta anksčiau patvirtinto 
projekto asfaltuoti kelio Teizi-
ninkai–Barčiai atkarpą. 

„Kaime yra keletas žmonių, ku-
rie norėtų, kad būtų sutvarkytas 
kelias per gyvenvietę, tačiau di-
džioji bendruomenės dalis laukia 
asfaltuoto kelio nuo Teizininkų. 
Sunku suprasti, kai sprendimai 
priimami nepasitarus su bendruo-
mene“, – sakė A. Kašalynas. 

atSakymai – aptakūS
Norėdami sužinoti rajono val-
džios poziciją šiuo klausimu, 
pateikėme savivaldybei penkis 
klausimus: 

• Barčių kaimo gyventojai su-
nerimę: ar šiais metais bus išas-
faltuota kelio Teizininkai–Barčiai 
atkarpa? 

• Ar tiesa, kad savivaldybė ne-
prašė pinigų iš Vyriausybės kelio 
atkarpos Teizininkai–Barčiai su-
tvarkymui? 

• Kodėl savivaldybė persigal-

vojo ir nusprendė pirmiausia 
remontuoti per Barčius einančią 
gatvę, o ne kelio atkarpą Teizi-
ninkai–Barčiai? Ar yra parengta 
techninė dokumentacija per Bar-
čių gyvenvietę einančio kelio re-
montui?

• Ar yra pavojus, jog šiemet 
Barčių gyventojai liks be atnau-
jintų kelių: neišasfaltuotos Tei-
zininkų–Barčių kelio atkarpos 
ir nesutvarkyto kelio per Barčių 
gyvenvietę? 

• Kodėl šios problemos iki šiol ne-
aptartos su Barčių bendruomene?

Gavome aptakų savivaldybės 
atsakymą, kurį atsiuntė Lazdijų 
rajono savivaldybės adminis-
tracijos Švietimo, kultūros ir 
sporto skyriaus vyr. specialistė 
viešiesiems ryšiams Gintarė Var-
nelienė:

„Atsakydama į Jūsų užduotus 
klausimus Lazdijų rajono savival-
dybė informuoja, kad kelio Tei-
zininkai–Barčiai asfaltavimui yra 

skirtas Vyriausybės finansavimas, 
kuris sudaro tik pusę reikalingos 
sumos. Kita pusė sumos, kuri turėjo 
būti numatyta formuojant savival-
dybės biudžetą, nebuvo suplanuo-
ta, todėl kelio asfaltavimo darbams 
šiuo metu trūksta reikšmingos pi-
nigų sumos. Norime atkreipti Jūsų 
dėmesį, kad su Barčių bendruome-
nės nariais, atvykusiais į savival-
dybę, Lazdijų rajono savivaldybės 
administracijos direktorė susitiko 
dar praeitą savaitę. Savivaldybės 
atstovai susitarė dėl susitikimo 
su visa Barčių bendruomene. Jis 
įvyks artimiausiu, bendruomenės 
nariams patogiu, metu.“

P. S. Redakcijos duomenimis, 
rajono valdžios atstovai arti-
miausiu metu planuoja susitikti 
su Barčių kaimo bendruomene ir 
išklausyti bendruomenės poziciją 
kelių tvarkymo klausimu. Bet ar 
ne per vėlai?•
„Dzūkų žinių“ inf.

Barčių gyventojai gali likti prie suskilusios geldos
Naujoji rajono valdžia nusprendė neasfaltuoti Barčių kelio, nors ministerija tam skyrė 240 tūkst. Eur!!!
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Patirtis rodo: kartu ūkininkauti lengviau ir pigiau
Tikriausiai ne kartą įro-
dyta, kad vienas lauke – 
ne karys. Visada drąsiau, 
kai gali su kažkuo pasitar-
ti ar suremti pečius, taip 
ir konkurenciją atlaikyti 
lengviau. Smulkieji ūkiai 
nuo rugsėjo 2 d. iki spalio 
31 d. gali teikti paraiškas 
pagal Lietuvos kaimo 
plėtros 2014–2020 metų 
programos priemonės 
„Bendradarbiavimas“ 
veiklos sritį „Parama 
smulkių ūkio subjektų 
bendradarbiavimui“. 

įSiGijo bulDozerį
UAB „RTR Kasyba“ – įmonė, 
veikianti Anykščių rajone, siūlo 
savo paslaugas ir techniką at-
liekant įvairius žemės kasimo 
bei lyginimo, grunto ir statybi-
nio laužo išvežimo, griovimo, 
vietinių kelių tiesimo darbus. 
Įmonės atstovas Rytis Juodelis 
pasakojo, kad bendradarbiauda-
mi su vienu ūkininku nusprendė 
teikti paraišką pagal šią priemo-
nę ir įsigyti vikšrinį buldozerį. 
Senasis, anot pašnekovo, buvo 
jau gerokai nusidėvėjęs ir ne 
toks galingas, todėl jį pardavė, 
o už paramos lėšas ir savus pi-
nigus pirko naują, kuris iš viso 
kainavo 140 tūkst. eurų.

Įmonės atstovas pernelyg ne-
daugžodžiavo, bet tikino, jog su 
naująja technika dirbti lengviau, 

patogiau ir greičiau, todėl dabar 
per trumpesnį laiko tarpą gali at-
likti daugiau užsakymų. Su nauja, 
galinga ir šiuolaikiška technika 
bendrovė dabar gali siūlyti žemės 
stumdymo, planiravimo ir kasimo 
darbus, taip pat tvarkyti sklypo 
reljefą, kasti ir užpilti pamatų 
duobes, iškasas, tranšėjas.

SupapraStintoS taiSyklėS
Kaip sakė Žemės ūkio ministeri-
jos (toliau – ŽŪM) 2-ojo Euro-
pos Sąjungos paramos skyriaus 
vyriausioji specialistė Nomeda 
Padvaiskaitė, šiemet ši priemonė 

dar labiau supaprastinta. Anot jos, 
gerokai sumažinta administracinė 
našta, nes buvo atsisakyta verslo 
plano kaip atskiro dokumento, o 
jo dalis su verslo rodikliais buvo 
perkelta į paraišką. „Todėl pareiš-
kėjams nebereikės perkelti pelno 
nuostolių ataskaitų, balansų ir pil-
dyti didelių paklodžių“, – dėstė 
pašnekovė. 

„Atsisakyta ir įpareigojimo pri-
valomai apdrausti turtą, tai palie-
kame kiekvieno apsisprendimui 
ir atsakomybei, – vardijo N. Pa-
dvaiskaitė. – Žinoma, žmogus turi 
žinoti, kad, jei paramos lėšomis 

Įsigytas vikšrinis buldozeris padeda įmonei greičiau ir kokybiškiau atlikti 
užsakymus. (Vytauto Ridiko nuotr.)

įgytam turtui kas nors nutiks, jį 
reikės atkurti.“

Taip pat, pasak specialistės, yra 
numatyta galimybė techniką įsi-
gyti išsimokėtinai ir tokiu atveju 
paramos išmokėjimo laikotarpį 
galima prasitęsti iki šio laikotar-
pio programavimo pabaigos, kai 
įprastai projektas turi būti įgyven-
dintas per dvejus metus.

DauG privalumų
Pasak N. Padvaiskaitės, ši prie-
monė populiariausia tarp ūkininkų 
ir alternatyvia veikla – daugiausia 
turizmu – užsiimančių pareiškėjų, 
bet pasinaudoti ja gali smulkieji 
ūkiai, smulkieji miško valdytojai, 
labai mažos įmonės bei fiziniai 
asmenys. Pagrindinė šios para-
mos sąlyga – kad turi ateiti ne 
vienas ūkio subjektas, o mažiau-
siai du. Kuo daugiau ūkio subjek-
tų bendradarbiauja, tuo daugiau 
skiriama projektų atrankos balų 
vertinant paraiškas. Bendradar-
biauti bei paraišką teikti galima ir 
šeimos nariams, jei jie kiekvienas 
atskirai atitinka tinkamumo rei-
kalavimus. Kaip teigė specialistė, 
pareiškėjams skiriama nemaža 
paramos suma – iki 90 tūkst. eurų, 

todėl priemone naudojamasi ti-
krai noriai.

Anot pašnekovės, šios prie-
monės privalumas dar ir tas, kad 
galima atlikti paslaugas kitiems 
ūkininkams ar ūkio subjektams 
ir tai fiksuoti kaip suteiktą pa-
slaugą, nes pajamos, uždirbamos 
iš atliekamų paslaugų žemės 
ūkyje, taip pat pripažįstamos 
tinkamomis.

Kaip sakė ŽŪM atstovė, ši 
priemonė tinkama ir fiziniams 
asmenims, ne trumpiau kaip me-
tus užsiimantiems individualia 
veikla. „Parama gali pasinaudoti 
ir siuvėja, mezgėja ar kepėja. Ji 
gali išsinuomoti miestelyje pa-
talpas, jas renovuoti, nes išlaidos 
statybai ir kapitaliniam remontui 
irgi yra tinkamos, – dėstė N. Pa-
dvaiskaitė. – Ir dirbti pagal indi-
vidualios veiklos pažymėjimą.“ 
Pasak pašnekovės, miesteliuose 
dabar daug pastatytų daugia-
funkcių centrų, kuriuose niekas 
nevyksta. „Taigi, jei tik kas nors 
nori imtis veiklos, tai būtų įma-
noma, išlaidos, skirtos įsikurti, 
taip pat būtų finansuojamos“, 
– tikino specialistė.
Užs. Nr. 29

Etnokultūrinė stovykla „Paslapčių sodai“, kurioje lankėsi ir garsi aktorė
Dineta Babarskienė
Būrys vaikų su tėveliais, 
nešini pilnomis kupri-
nėmis, šurmuliavo Etno-
grafinėje Prano Dzūko 
sodyboje. Daug norinčių-
jų atsirado stovyklauti 
etnokultūrinėje vaikų 
ir jaunimo stovykloje 
„Paslapčių sodai“. Anot 
pakalbintų tėvelių, jie 
džiaugiasi, kad vaikai su 
noru išsiruošė į stovy-
klą. Bet pasirodo, patekti 
sodybos kieman ne taip 
paprasta: privalu pereiti 
kliūčių ruožą, kur reikia 
ne tik fizinių pastangų, 
bet ir geros galvos. Ta-
čiau vaikų, pasirengusių 
stovyklauti, tai nė kiek 
neišgąsdino. „Taip tik dar 
įdomiau“, – tvirtino jie.  

Rugpjūčio 12–14 dienomis Etno-
grafinėje Prano Dzūko sodyboje 
vyko Lazdijų rajono savivaldybės 
organizuojama vaikų ir jaunimo 
etnokultūrinė stovykla „Paslapčių 
sodai“. Surengti stovyklą padėjo 
Lazdijų krašto muziejus, Lazdijų 
kultūros centras, Dzūkijos VVG, 
VšĮ Lazdijų ligoninė, E. H. Jas-
tramsko ekologinis ūkis. Visi pri-
sidėję prie šios stovyklos įgyven-
dinimo suprantantys, jog remia 
savo ateitį. Ir apie patriotizmą 
čia niekas nekalbėjo, tačiau meilė 
Lietuvai tryško per kraštus. 

Šiais metais stovyklavo 40 
moksleivių iš Lazdijų rajono. 
Kas gi dėjosi stovykloje? Tuoj 
sužinosite ir jūs. 

ką veikti etnokultūrinėje 
Stovykloje?
Tris dienas vykusioje stovykloje 
moksleiviai dalyvavo įvairiose 
edukacinėse programose. 

Pirmoji stovyklos diena buvo 
skirta su etnokultūra susijusioms 
veikloms: stovyklautojai mokėsi 
gaminti skiedras, austi, verpti, rišti 
juostas, pinti vainikus. Darbai vir-
te virė. Pasirodo, etnokultūrinėje 
stovykloje vaikai dirba ir jiems 
tai patinka. „Mano promočiutė 
taip verpė. Aš esu mačiusi“, – 
sakė mergaitė. O ir kiti nesnaudė. 
„Štai kaip vaikus įdarbinome“, 
– juokavo vadovės. Daugiausia 
norinčiųjų atsirado skiedras dary-
ti. Gal kokį stogą dengsią? Tačiau 
skiedros buvo naudojamos visai 
ne stogui, o garsios aktorės auto-
grafui gauti – ji pasirašinėjo ant tų 
pačių skiedrelių, kurių vaikai visą 
krūvą buvo pridarę. Juk po darbų 
stovyklautojai dalyvavo nuotai-
kingame spektaklyje-edukacijoje 
pagal lietuvių liaudies kūrybą su 
teatro „Labas“ aktoriais. Į spekta-
klį-edukaciją buvo įtraukti ne tik 
vaikai, bet ir jų vadovai. O paskui 
jau smagūs šokiai, kuriuos svečiai 
čia pat, sodybos kieme, surengė. 
Aktorė Vitalija Mockevičiūtė 
dalijo autografus su gražiais pa-

linkėjimais: kam ant lapelio, kam 
ant skiedros. 

Antroji stovyklos diena buvo 
skirta folklorui. Mergaitės daly-
vavo linarovio talkoje E. H. Jas-
tramsko ekologiniame ūkyje. „Tai 
moterų darbas“, – patikino vado-
vės. Apie linų auginimą, rovimą 
ir kitus linų apdirbimo papročius 
linų lauke pasakojo edukatorė iš 
Punsko Veronika Valenskienė. O 

sugrįžus iš linarovio talkos, eduka-
torė visus stovyklos dalyvius dar 
pamokė pinti saulutes iš linų.

Kol mergaitės rovė linus, ber-
niukai rišo šieno skulptūras, ga-
mino popierių bei amuletus su 
baltų simboliais. O po pietų kartu 
su Lazdijų kultūros centro meno 
vadovais dainavo lietuvių liaudies 
dainas, mokėsi groti įvairiais ins-
trumentais. Kiek pritemus, stojus 

tylai, nakties belaukiant, dar iš-
siruošta į naktinį žygį. Vaikams 
tai itin patiko!

Trečiąją dieną stovyklautojai 
dalyvavo edukacinėje progra-
moje, kurios metu pasitikrino 
dzūkų tarmės žinias. Dzūkiškus 
žodžius „vertė“ į bendrinę kalbą, 
o bendrinės kalbos žodžius – į 
dzūkų tarmę. Tai buvo juoko taip  

Šiais metais stovyklavo 40 moksleivių iš Lazdijų rajono. 

Nukelta į 6 psl. » 
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kalba, kaD...
Dzūkai

g Buvusio Sporto centro 
ūkvedžio pastatytas reklaminis 
stendas, kuris naujajai valdžiai 
pasirodė labai brangus, pana-
šu, labai tiko vicemero dievi-
namo triatlono reklamai. Gal 
netrukus Lazdijuose vyks Euro-
pos triatlono čempionatas?
g Svarbiausias merės dar-

bas, atliktas per 100 dienų, 
poilsio kambarėlio prie savo 
kabineto iškraustymas. Pana-
šu, jog taip naikinami visi su 
buvusiu meru susiję simboliai. 
O gal ji ten ketina įrengti „žaliąjį 
kampelį“, į kurį Benius neštų 
dovanoms skirtas ekologiškas 
dešras ir kumpius?
g Pigias ir kokybiškas bul-

ves rajono mokyklos, darželiai 
galėtų pirkti iš buvusio mero 
dukros. Tačiau, pagal bolševi-
kų taisyklę, iš politinių priešų 
negalima pirkti kanceliarinių 
prekių, o ką jau kalbėti apie 
bulves?
g Savivaldybės duris už-

trenkė dar viena specialistė. 
Šįkart įtampos neatlaikė jau-
nimėlio reikalų koordinatorė. 
Kas ją pakeis? Jei specialistų 
nesuras Alytuje ar Vilniuje, teks 
kviestis darbuotojus iš Gardino 
ar Seinų, jie galės dirbti nuo-

toliniu būdu, kuris Lazdijuose 
tampa vis populiaresnis.
g Naujas Lazdijų vanden-

tiekio vadas jau ėmėsi darbų. 
Tikrinami visų opozicijos na-
rių vandentiekio skaitliukai 
namuose. Įdomu, ką fiksuos 
parodymai?
g Rajono merė pritaria nu-

distų pliažo įrengimui Lazdijų 
rajone. Įdomu, kokiu kostiu-
mėliu pasidabinusi ji atvyks į 
nudistų pliažo atidarymą – da-
lykiniu ar Ievos?..
g Vis daugiau rajono gy-

ventojų, ypač tų, kurie dirba 
valdiškose įstaigose, mokosi 
naudotis socialiniais tinklais. 
Tačiau ne tam, kad jiems to la-
bai reikia ar norėtų pasirodyti 
europiečiais, tačiau dažniau 
tam, kad įtiktų rajono valdžiu-
kei, po jos panegiriškais įrašais 
uždėdami į viršų pakeltą nykš-
tį ar širdelę, suprask, aš lendu 
jums į vieną vietą...•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.

E. Stasiškienė (kairėje)  liepos 24 d. dalyvavo partiniame posėdyje.

Merės padėjėja darbo metu sprendė  
V. Pranckiečio likimą

funkcijos savivaldybėje yra vietos 
savivaldos korupcijos prevencijos 
įgyvendinimas, viešųjų pirkimų 
organizavimo, sutarčių rengimo 
ir vykdymo koordinavimas bei 
savivaldybės rengiamų teisės 
aktų projektų teisinio reguliavimo 
problematikos vertinimas. Šias 
funkcijas ji tikrai gali vykdyti ir 
3 darbo dienas dirbdama nuoto-
liniu būdu.

– Kas išleido ją į LVŽS Etikos 
ir procedūrų komisijos posėdį 
Vilniuje?

– E. Stasiškienė liepos 24 d. 
(trečiadienį), kaip įprasta, dirbo 
nuotoliniu būdu Vilniuje. Leidimą 
vykti į LVŽS Etikos ir procedūrų 
komisijos posėdį ji turėjo, dėl jo iš 
anksto kreipėsi žodžiu. Pažymiu, 
kad pritarimas jos dalyvavimui 
posėdyje buvo duotas tik sutarus, 
kad paskirtos dienos užduotys bus 
įvykdytos po darbo valandų.

– Ar partijos reikalų sprendimą 
darbo metu Jūs toleruojate?

– Mano nuomonė dėl darbuo-
tojų, įskaitant E. Stasiškienę, da-
lyvavimo politinėje veikloje yra 
aiški. Piliečiams teisę dalyvauti 
politinėje veikloje numato LR 
Konstitucija. Vis dėlto politinė 
ar kita papildoma veikla negali 
trukdyti tiesioginiam ir pagrin-
diniam darbuotojo darbui. Todėl 

jei pastebėčiau, kad yra piktnau-
džiaujama, nedelsdama priimčiau 
atitinkamus sprendimus. Laikausi 
pozicijos, kad nesvarbu, kuriai 
politinei partijai priklauso ar 
nepriklauso žmogus, svarbu jo 
kompetencija, gebėjimas bendra-
darbiauti ir dirbti komandoje. Esu 
vienodai reikli visiems.

– Kodėl Jūs, būdama tos pa-
čios komisijos narė, į posėdį ne-
važiavote?

– Aš į LVŽS Etikos ir proce-
dūrų komisijos posėdį nevykau, 
nes liepos 24 d. turėjau dalyvauti 
iš anksto suplanuotuose susiti-
kimuose Lazdijuose. Pirmenybę 
visada teikiau ir teiksiu Lazdijų 
krašto gyventojų interesams.

P. S. Etikos ir procedūrų komi-
sijos posėdis truko daugiau nei 
tris valandas. Po posėdžio komi-
sijos pirmininkas Leonas Apšega 
informavo, kad komisija priėmė 
sprendimą, kad V. Pranckietis ne-
pažeidė etikos normų. Iš keturių 
posėdžiavusių komisijos narių 3 
balsavo, kad V. Pranckiečio pa-
žeidimų nėra, o viena komisijos 
narė, kad pažeidimų būta. Nors 
mums nedera kištis į partijų vi-
dinius reikalus, tačiau smalsu, 
kas buvo ta komisijos narė, kuri 
„nuteisė“ V. Pranckietį. •
„Dzūkų žinių“ inf.

Metely vėl užterštas vanduo
Vaidotas Morkūnas
Tyrimus šalies maudyklose at-
likęs Sveikatos mokymo ir ligų 
prevencijos centras informavo, 
kad vandens kokybė Metelio 
ežero maudykloje neatitiko rei-
kalavimų: čia rugpjūčio 13-ąją 
nustatytas žarninių enterokokų 
kiekis 2,4 karto viršijo normą. 
Šio centro interneto tinklapyje 
rašoma, kad vykdant programą 
ne tik Metelio, bet ir Dusios, 
Ančios, Snaigyno, Baltajo eže-
rų maudyklėse tikrinta vandens 
kokybė jau penktą kartą nuo ge-
gužės 30 dienos. Metelio ežero 
maudyklėje padidėjęs enterokokų 
kiekis pirmą kartą buvo paste-
bėtas liepos 30 dieną, o šįkart jo 
surasta dvigubai daugiau. Tuo 
tarpu tyrimo metu kitų minėtų 
rajono ežerų maudyklėse nenu-
statyta užterštumo. Pagal šiuos 
duomenis, švariausias yra Snai-
gyno ir Baltajo ežerų vanduo, 
nuo jų švarumu nedaug atsilieka 
Dusios ir Ančios ežerų vanduo. 

Taigi, pagal tyrimus, šiuose eže-
ruose maudytis galima drąsiai, 
tuo tarpu Metely specialistai kol 
kas nerekomenduoja to daryti.

Šiuos tyrimų rezultatus sutiko 
pakomentuoti Alytaus visuo-
menės sveikatos centro Lazdijų 
skyriaus vedėja Dalytė Nekraše-
vičienė. Vedėja sakė, kad Metelio 
ežere, prie vienintelės valstybinės 
maudyklės, nustatytas vandens 
užterštumas enterokokais reiš-
kia, kad į vandenį ką tik pateko 
fekalijos. „Daug veiksnių yra, dėl 
ko taip gali atsitikti. Manau, kad 
viena iš svarbiausių sąlygų, dėl 
ko tokios bakterijos dauginasi, tai 
kaštas oras – kuo aukštesnė tem-
peratūra, tuo jos labiau išauga, o 
kuo žemesnė – tuo jos greičiau 
žūva. Patarimas yra vienas: nesi-
maudyti šiame vandenyje ir veng-
ti jo patekimo į burną, nes galima 
apsinuodyti ir susirgti virškinimo 
trakto uždegimais ar patirti kitų 
sveikatos negalavimų“, – perspė-
jo D. Nekraševičienė.•

Nors mes ir ne vaistininkai, bet galime Jums numalšinti galvos skausmą dėl artėjančių mokslo metų. Jei Jūsų 
namuose gyvena darželinukas, pirmokėlis ar šiek tiek paaugęs padauža, kuriam reikia į kuprinę sudėti dešimtis itin 
svarbių dalykų mokslo metams, mes Jums mielai padėsime. Turime visko, ko reikia mažiesiems moksliukams – nuo 
trintuko iki pieštukų ir rašiklių.
Kviečiame užsukti į Lazdijuose, Seinų g. 12, esantį knygyną, kuriame galėsite išsirinkti prekes, reikalingas mokyklai, 
užsisakyti pratybas, išsirinkti taip nenorimas skaityti knygas. Turime pasiūlyti kai ką daugiau ne tik moksleiviams: 
galime pagaminti spaudus, užpildyti spausdintuvo kasetes, atlikti kitus spausdinimo ar pjovimo darbus, galbūt ir 
sau išsirinksite ką paskaityti. Nežinote, ką dovanoti? Galėsite įsigyti dovanų kuponus Jūsų pasirinktai sumai.
O jei neturite laiko vaikščioti po parduotuves, parašykite mums elektroniniu paštu savo pageidavimus ir mes Jums 
viską pristatysime į namus. 

Kas yra svarbiau – darbas 
Lazdijų savivaldybėje ar 
partijos problemų spren-
dimas? Kodėl darbo metu 
merės padėjėja nepluša 
Lazdijų labui, bet sėdi par-
tijos posėdyje?  

Šie ir kiti klausimai kyla išaiš-
kėjus faktui, jog Ausmos Miški-
nienės padėjėja Eglė Stasiškienė 
liepos 24 dieną savo tiesioginį 
darbą iškeitė į Lietuvos valstiečių 
ir žaliųjų sąjungos posėdį. 

O posėdžio tądien būta neeili-
nio, partijos Procedūrų ir etikos 
komisija svarstė, ar Seimo pirmi-
ninkas Viktoras Pranckietis nepa-
žeidė partijos etikos nuostatų. 

E. Stasiškienė yra viena iš šios 
komisijos narių, ji tris valandas 
dalyvavo Procedūrų ir etikos 
komisijos posėdyje, vykusiame 
Vilniuje. Posėdyje taip pat turėjo 
dalyvauti ir šios komisijos narė 
A. Miškinienė, tačiau tądien į 
Vilnių ji nevyko. 

merėS paklauSėme apie šio 
fakto aplinkybeS

– Kokiu pagrindu Jūsų pa-
dėjėja Eglė Stasiškienė nebuvo 
darbe 2019 m. liepos 24 dieną? 
Redakcija turi duomenų, jog tą 
dieną ji nebuvo komandiruotėje, 
bet dirbo įprastą darbo dieną, 
bent taip fiksuota darbo apskai-
tos dokumentuose.

– E. Stasiškienė pirmadieniais 
ir ketvirtadieniais dirba Lazdijuo-
se, antradieniais, trečiadieniais ir 
penktadieniais dirba nuotoliniu 
būdu Vilniuje. Teisė darbuoto-
jams dirbti nuotoliniu būdu jau 
seniai numatyta Lazdijų rajono 
savivaldybės administracijos dar-
bo tvarkos taisyklėse. Svarbu tai, 
kad dirbti nuotoliniu būdu gali 
tik tie darbuotojai, kurie jiems 
pavestas funkcijas gali vykdyti ir 
nebūdami darbo vietoje. Atkrei-
piu dėmesį, kad E. Stasiškienės 

iTALiJoS gruPėS „Domo EmigrAnTES“ 
koncErTAS vykS: rugSėJo 28 D. 18 vAL. ALyTAuS 

kuLTūroS ir komunikAciJoS cEnTrE.
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Aidas Kelionis
Bute, kuriame gyvenu, yra trys 
kambariai. Į aštuonių butų namą 
atsikėlėme su tėvais ir dviem 
seserimis, tad penkiems asme-
nims trys kambariai buvo kaip 
tik. Nuo gimimo dvejus metus 
gimtajame miestelyje gyvenau 
daugiabutyje prie autobusų sto-
ties, o nuo 1973 metų iki dabar 
esu aštuonbučio gyventojas. 

Didįjį buto kambarį nuo seno 
vadiname salonu. Jame stovi 
televizorius, o visos kambario 
sienos apstatytos lentynomis su 
knygomis. Mama buvo lietuvių 
kalbos ir literatūros mokytoja, 
tad čia – jos biblioteka. Viename 
spintos stalčiuje guli sukrauta 
didžiulė krūva nuotraukų. Dau-
gelis iš jų juodai baltos ir mena 
gana senus laikus. Kartais kyla 
noras po jas pasirausti ir pake-
liauti laiko mašina.

Bene ilgiausiai žiūriu į 1978 
metų baltai juodą nuotrauką, 
kurioje stoviu su kitais ben-
draklasiais pirmokais rankoje 
laikydamas piešimo sąsiuvinį 
ir pieštuką. Prie  pirmokų stovi 
vienuoliktokai, kurie mus paly-
dėjo į pirmą klasę.

Pradinėje mokykloje, kurioje 
mokiausi, dabar įkurtas mies-
telio muziejus, bet praeinant 
pro šį pastatą visuomet virp-
teli širdis ir mintys nukeliauja 
keturiasdešimt metų į praeitį. 
Atrodo, pasuksi keliuku į de-
šinę, po to į kairę ir sugrįši į 
pirmą, antrą ar trečią klasę, o 
tavęs ten lauks klasės drau-

gai ir jau šviesaus atminimo 
mokytoja.

Turbūt kiekvienas ar beveik 
kiekvienas žmogus mėgsta 
pamiegoti. Aš irgi priklausau 
tam plačiam būriui, bet moky-
damasis pradinėje mokykloje 
priklausiau nedidelei mažumai. 
Man ryte prabudus visuomet 
atrodydavo, kad pramigau ir vė-
luoju į mokyklą. Tad skubėda-
vau keltis, praustis, pusryčiauti 
ir rengtis. Tada išėjęs į lauką 
skuosdavau į mokyklą. Kai nu-
eidavau, mokyklos durys dar 
būdavo uždarytos, tad tekdavo 
laukti budėtojos, kuri atrakin-
davo duris. Paskui pats pirmas 
ir, žinoma, vienas atsistodavau 
prie klasės durų ir laukdavau 
mokytojos bei klasiokų. Mama 
su tėčiu labai juokdavosi iš to-
kio mano elgesio ir vadindavo 
mane „drebuline boba“. Kodėl 
taip elgdavausi, dabar ir pats ne-
suprantu ir negaliu to paaiškinti. 
Gal mokykloje paprasčiausiai 
patikdavo ir ten man būdavo 
malonu leisti laiką? Bet šis 
keistas įprotis dingo pradėjus 
lankyti vidurinę mokyklą, nes 
kuo vyresnėje klasėje mokiausi, 
tuo saldesnis miegas būdavo ry-
tais, o paskutinėse klasėse jau ir 
tėvams sunkiai sekdavosi mane 
prižadinti.

Pradinėje mokykloje itin 
patikdavo pamokos, kuriose 
reikėjo skaityti ir ką nors pa-
sakoti. Itin mėgdavau užduotį, 
kai reikėdavo perskaičius tekstą 
iš karto jį atpasakoti. Ši užduo-
tis man sekdavosi geriausiai iš 
visos klasės. Kai į klasę stebėti 
pamokos užsukdavo koks nors 
svečias, mokytoja visuomet man 
leisdavo papasakoti perskaitytą 
tekstą. 

Šis dalykas man patinka iki 
šių dienų. Be galo mėgstu geras 
istorijas. Patinka jų klausytis ir 
pasakoti jas pačiam. Kai išgirstu 
juokingą atsitikimą, įtraukiu į 
savo katalogą ir stengiuosi jį 
dar patobulinti ir papasakoti 
kitiems. Gera istorija yra verta 
pasakoti daug kartų. Žinoma, 
nespjaunu ir į anekdotus, bet 
tikra, juokinga ir pamokanti 
istorija yra daug kartų vertin-
gesnė. •

Etnografinėje Prano Dzūko sodyboje lankėsi ir garsioji aktorė Vitalija 
Mockevičiūtė. Vaikai šėlo kartu su aktore, o paskui uždavė daug klausimų.

Etnokultūrinė stovykla „Paslapčių sodai“, 
kurioje lankėsi ir garsi aktorė
„bevertėjaujant“.

Edukacines programas stovy-
klautojams vedė Lazdijų krašto 
muziejaus darbuotojai, Lazdijų 
kultūros centro meno vadovai, 
technologijų mokytoja Lina Ža-
liauskienė, muziejininkas, tra-
dicinių amatų meistras iš Šakių 
rajono Gintas Čekauskas, kerami-
kos subtilybes atskleisti vaikams 
mėgino ir savo darbus pristatė ke-
ramikas Virgilijus Bespalovas.

koDėl vaikai čia noriai 
SuGrįžta?
Ar čia įdomu? Geriausia viską 
išgirsti iš pačių stovyklautojų ir 
jų tėvelių lūpų. Viena aišku, kad 
etnokultūrinių stovyklų dalyviai 
nėra nei senamadiški, nei „caro 
maro“ laikų žmonės, tiesiog tai, 
ką jie veikia, juos „veža“. Tai įro-
do ir „Facebook“ paskyrose siun-
čiamos padėkų pilnos žinutės sto-
vyklos vadovams, edukatoriams, 
o ir tėveliai prisipažino, kad jų 
atžalos, dalyvavusios stovykloje 
praeitais metais, pačios prašėsi 
užregistruojamos stovyklon ir 
šiemet. Anot tėvų, vos sužinojus 
apie stovyklą, vietos buvo graibs-
tyte išgraibstytos, tiek norinčiųjų 
stovyklauti atsirado. 

Reziumė. Pasirodo, kad etno-
kultūrinės stovyklos vis populia-
rėja, sulaukdamos vis didesnio 
jaunosios kartos dėmesio.•

»Atkelta iš 4 psl. 

Girtas akmenimis atakavo draugo 
namo langus 
Vaidotas Morkūnas
Alytaus apylinkės teis-
mo Lazdijų rūmų teisėjai 
išnagrinėjo baudžiamąją 
bylą, kurioje svetimo turto 
sugadinimu buvo kaltina-
mas L. V.

L. V. į policijos komisariato pa-
reigūnų akiratį pateko šių metų 
liepos 4 dieną, kai būdamas ne-
blaivus iškūlė draugo gyvenamo-
jo namo keturių langų stiklus. 

Apklausiamas pareigūnų L. V. 
savo kaltę pripažino visiškai. Pa-
aiškino, kad tą dieną iš Lazdijų 
grįžo į Veisiejus, draugas pasiūlė 
išgerti alaus ir jis sutiko. Nuėjo 
į draugo namus, kur šis gyvena 
su mama, išgėrė alaus ir degtinės. 
Apie 1 valandą nakties vyriškis 
išėjo į kiemą, o kai grįžo atgal į 
virtuvę, draugas liepė išeiti iš jo 
namų. Iš pažįstamo buvo pasi-
skolinęs 13 eurų degtinei, todėl 
paklausė draugo, kada tuos pini-
gus grąžins. Šis atsakė, kad nieko 
negrąžins, ir išstūmė jį per duris į 
kiemą. Būdamas stipriai neblaivus 
L. V. dėl to labai supyko. Eidamas 
pamatė prie kaimyno tvoros krū-
vą akmenų. Paėmė vieną akmenį 
į vieną ranką, kitą į kitą ranką ir 
metė į langą. Jam atrodo, kad abu 
akmenis metė į virtuvės langą. 
Pataikė, nes stiklai išdužo, buvo 

stiprus garsas. Po to vėl atsinešė 
akmenų ir vėl metė į langą. Iš viso 
išdaužė keturis langus, vyriškio 
manymu, buvusius su dvigubais 
stiklais, pirmame aukšte ir vieną 
langą antrame aukšte bei veran-
dos durų stiklą. Langus išdaužė, 
nes buvo girtas ir susinervinęs. 
Kai į langus mėtė akmenis, nei 
draugo, nei jo mamos nematė, jie 
jam nieko nesakė. Po to einantį 
link namų sustabdė policijos pa-
reigūnai. Kaltinamasis sutinka, 
kad stiklai galėję kainuoti 172,80 
euro. Žalą atlygino, davė L. B. 
200 eurų, jos atsiprašė. Vyras nie-
kur nedirba, gyvena su močiute 
jai priklausančiame name, močiu-
tė jį ir išlaiko, mama iš Vokietijos 
atsiunčia pinigų.

Apklausta tuo metu namuose 
buvusi L. B. patvirtino, kad ji su 
sūnumi gyvena dukrai priklau-
sančiame name, kur ir vyko iš-
gertuvės. Vidurnaktį ji pasakė L. 
V., kad jau vėlu ir šis eitų namo. 
Svečias buvo nepatenkintas, ne-
norėjo išeiti, sūnus jį palydėjo iki 
kiemo ir liepė keliauti. Išjungę 
šviesą žiūrėjo, ar L. V. išėjo iš 
kiemo, bet pamatė jį vaikštantį 
aplink namą. Jis paėmė obuolį ir 
metė į langą, po to pradėjo mėtyti 
į langus akmenis. Vienas akmuo 
nukrito moteriai prie kojų. Išsi-
gandusi su sūnumi pabėgo į vo-

nią, prieš tai jau buvo iškvietusi 
policiją. Išgirdusi, kad antrame 
aukšte išdužo stiklas, užlipusi 
pamatė, kad išdaužtas kambario 
lango stiklas. Pamačiusi gatvėje 
stovintį policijos automobilį, su 
sūnumi išėjo į lauką. L. V. akme-
nimis išdaužė, kaip ir minėta, pir-
mo aukšto trijų langų stiklus, tie 
langai buvo dviejų stiklų, išdaužė 
abu. Be to, išdaužė verandos durų 
stiklą ir langą, kuris buvo gru-
blėto stiklo. Be to, išdaužė antro 
aukšto langą ir virtuvės langą.  
Moteriai padaryta maždaug 200 
eurų žala, kurią L. V. atlygino, 
atvežė 200 eurų. 

L.V. akmenimis namus atakavo 
tikrai smarkiai, nes policijos pa-
reigūnai, apžiūrėję išmuštus dvi-
gubus langų stiklus, verandoje bei 
kambariuose rado daug akmenų.

Ištyręs šią baudžiamąją bylą, 
teismas konstatavo, kad L. V. 
tyčia sugadino nedidelės vertės 
svetimą turtą, tačiau atsižvelgė į 
tai, kad kaltinamasis prisipažino 
padaręs nusikaltimą, nėra teistas, 
galiojančių administracinių nuo-
baudų neturi, seniūnija dėl jo elge-
sio nusiskundimų nėra gavusi.

Teismas L. V. paskyrė 4 mėne-
sius viešųjų darbų įpareigojant ne-
atlygintinai dirbti po 20  valandų 
per mėnesį, iš viso 80  valandų, 
visuomenės labui.•
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Artėjanti pensija mokytis nesutrukdė: 
kaip suvalkiečiai Dzūkijoje aukso gyslą rado 

laukia iškeptų bandų. O kaimynai 
kieme moko Rimą ir Vytenį – esą 
žarijas iš pečiaus reikia išimti ir 
tik tada dėti bandas kepti.

„Išvalėm tą pečių, sudėjom 
bandas – nekepa. Viešpatie! O čia 
visi laukia tų bandų. Tai, žinokit, 
buvo čia dujinė plytelė, rūsy buvo 
ir virtuvėje – tai mes jas visas 
dėjome į tas dujines ir iškepėm. 
Kokią valandą pavėlavom, bet 
niekas nieko nesuprato“, – dabar 
jau pasakodamas kvatojasi jis. 
Bet tada, pabrėžia, linksma visai 
nebuvo.

Bet dabar jau žino puikiai – 
žarijas reikia išstumdyti į priekį 
ir šonus ir jau tada bulvinius pa-
tiekalus šauti kepti.

Šiuose kraštuose, pasak Rimos, 
bandos – pačios senoviškiausios. 
O jų skonis – visai kaip močiutės 
keptų, sako Vytenis.

kopūSto lapo tenka 
paieškoti
Pasidomėjus, ar išeitų iškepti 
bandą be kopūsto lapo, Rima su 
Vyteniu sekundei net sustingsta: 
„Ne! Kaip gi taip.“

Kopūsto lapas, ant kurio banda 
kepama, kaip aiškina Vytenis, su-
teikia patiekalui unikalaus skonio. 
Bet jų reikia didelių ir kokybiškų. 
O tokių rasti – ne taip ir paprasta. 
Ypač tokią sausą vasarą nederlin-
goje Dzūkijoje.

Kopūsto lapų Bagdanavičiai 
važiuoja dar už Marijampolės. 
„Nes Dzūkijoje niekur nėra – 
maži, suskilinėję, skylėti – tokie 
bandoms kepti netinka“, – pabrė-
žia Rima.

Gražių lapų radus juos reikia 

tinkamai paruošti: nuplauti, kie-
kvieną nušluostyti, nupjauti kam-
blį, padžiauti. Ir taip su kokiais 
500–600 vienetų. Tiek lapų Rima 
su Vyteniu atsiveža vienu kartu. 
Džiauna, beje, irgi ant Vytenio 
rankomis sukurptos džiovyklės.

25 kiloGramai beržo,  
18 banDų
Kai lapais pasirūpinta, eilė bul-
vėms. Jos į Varnėnus keliauja jau 
iš Dzūkijos – iš šalia esančio eko-
loginio ūkio Miroslavo kaime.

Rima pasakoja apie bulbinio 
gardumyno gamybos procesą: 
visų pirma tešla bandoms turi 
būti skystesnė nei cepelinams, 
bet tirštesnė nei blynams. Bulvių 
masę, kuri, beje, skirtingose vie-
tose gaminama skirtingai, Rima 
atsargiai deda ant kopūsto lapo, 
o Vytenis pašauna į pečių. Tie-
sa, visų pirma ji turi būti gerai 
iškūrenta.

Kūrenasi jis apie 2 valandas, 
o tinkamai temperatūrai pasiek-
ti prireikia 25 kilogramų sauso 
beržo. Viename pečiuje telpa 
18 tokių bulvinių bandų arba 36 
porcijos – 1 bandos užtenka pa-

maitinti 2 žmonėms.
Pašauta į pečių banda dėl di-

delio karščio iš karto užsitraukia 
pluta ir tiesiog šunta viduje. Po 
pusvalandžio iš pečiaus ištrau-
kus bulvinius kepinius su kopūs-
to pagrindu – dar ne gamybos 
pabaiga. Rima ima puodynę ir 
pradeda sluoksniuoti į ją: sluoks-
nis bandos (jau be lapo, žinoma), 
sluoksnis padažo, sluoksnis sausų 
spirgučių. Ir taip – iki puodynės 
viršaus.

Tada puodynė dar 10 minučių 

dedama į pečių. „Kai Vytenis iši-
ma ją iš pečiaus, ji tiesiog verda 
viduje. Ir bandos išeina minkštos, 
minkštos“, – pasakoja Rima.

Tada jau – metas degustuoti.

puSantro tūkStančio banDų
Tokia sustyguota gamybos ruti-
na nusistovėjo Bagdanavičiams 
iškepus ne vieną tūkstantį tokių  
bandų. Pradėjo jie po kelias ban-
das kepti bendruomenės šven-
tėms, tada – gaminti pagal užsa-
kymus ir galiausiai – priiminėti 
degustuoti svečius, leisti patiems 
prisidėti prie proceso. Ir pečių 
kiekį tada teko didinti, nes vieno 
užtenka ne visada.

„Paprastai 1 pečių kuriame, 
nebent koks renginys Druskinin-
kuose, Vilniuje ar kokia Grybų 
šventė – tada jau kuriame daug. 
Šaukiamės anūką ir jo žmoną į 
pagalbą. Jau turime ir proanūkį, 
bet jis dar nepadeda“, – šypsosi 
Vytenis.

Ir nors pečius per tuos 8 metus 
nepadidėjo, jeigu anksčiau pa-
vykdavo jame iškepti 12 bandų, 
dabar jau pavyksta pagaminti 
18. Kiek iš viso per metus tokių 

patiekalų pagamina, galima skai-
čiuoti pagal sudžiovinamus lapus. 
Šiems metams Rima ir Vytenis 
buvo pasiruošę tūkstantį, bet ar-
timiausiu metu ketino atsivežti 
dar apie pusę tūkstančio.

Poros valandų edukacija „Ri-
mos seklyčioje“ su mėtų arbata iš 
šeimos daržo kiekvienam lankyto-
jui atsieina 10 eurų. Ne edukacijos 
metu porcija išsivežti kainuoja 6 
eurus, seklyčioje – 7 eurus.

labai apSimoka, bet 
jaunimaS priSibijo
Veiklos pradžioje krosnį varnėniš-
kiai kurdavo porą kartų per mėne-
sį, o dabar tų poros kartų kartais 
prireikia ir per dieną. „Bet jau po 
truputį to atsisakome, nes amžius 
daro savo“, – sako Vytenis.

O norinčių bandų pas Bag-
danavičius paragauti kuo toliau 
– tuo daugiau. „Atvažiuoja ir iš 
užsienio turistų. Iš labai toli. Yra 
atsiliepimų knyga, tai ten pasira-
šyta iš Brazilijos, Kanados, JAV, 
Irkutsko ir Karagandos (tremtinių 
vaikai) ir t. t.“, – vardija Rima.

Užsieniečiams, pasak jos, čia 
labai patinka – tiesiog išvažiuoti 

nenori. „Sako: atvažiavom kaip 
pas močiutę į namus. Nors pa-
prastai mes sutinkame, meilę 
žmonėms irgi parodome papras-
tai, bet visiems patinka“, – šyp-
sosi ji.

Verslui šitaip sėkmingai be-
siklostant, logiškiausia, pasak 
Vytenio, būtų tik plėstis, bėda 
tik ta, kad nelabai yra kam viską 
perleisti. Anūkas padeda, bet pats 
tokio darbo dirbti nenorėtų. La-
bai jau jaunimas to karščio bijo, 
papildo jį Rima.

Išeiginių Bagdanavičiai vasa-
rą neturi – jei ir pasitaiko kelios 
dienos be kepimo, reikia aplinką 
tvarkyti – nepriimsi gi svečių bet 
kaip. Labiau atsikvėpti galima tik 
balandį – Rima nesupranta kodėl, 
bet tą mėnesį pečių kurti tenka 
vos kelis kartus.

Atostogos, šypsosi Vytenis, 
buvo senokai. Prieš 20 metų! Bet 
priprato ir kitokio gyvenimo neį-
sivaizduoja. „Ir sunku, bet einam, 
nes jaučiam, kad gyvenam – kai 
judi, kruti, susitinki su žmonė-
mis. Išprotėčiau, jeigu čia nieko 
nevyktų“, – sako Rima.•LRT.lt

„atvažiuoja ir iš užsienio 
turistų. iš labai toli“, — 
vardija rima.

Pečius, kuriame kepamos bandos. (E. Blaževič/LRT nuotr.)

Dzūkiškos bulvinės bandos. (R. Bagdanavičienės nuotr.)Rimos ir Vytenio Bagdanavičių sodyba. (E. Blaževič/LRT nuotr.)
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nelinkSmoS naujienoS

Pareigūnus įžeidinėjusiam ir tarnybinę 
techniką sugadinusiam asmeniui teks 
atsakyti už savo veiksmus

Aplinkos apsaugos depar-
tamentas prie Aplinkos 
ministerijos (AAD) pradė-
jo administracinio nusi-
žengimo teiseną dėl kliu-
dymo įstatymų įgaliotiems 
pareigūnams atlikti savo 
darbą bei dėl valstybės 
pareigūno garbės ir orumo 
pažeminimo.

Šių veiksmų nuspręsta imtis po 
to, kai prie Lazdijų rajono savi-
valdybėje esančio Galsto ežero 
atvykusius aplinkos apsaugos 
pareigūnus, norėjusius patikrinti 
gautą pranešimą apie minėtame 
vandens telkinyje plaukiojančius 
katerius su galingais varikliais 
ir vandens motociklus, pasitiko 
vyrų kompanija, iš kurių vienas 
elgėsi itin agresyviai – kliudė 
atsakingiems pareigūnams vyk-
dyti savo pareigas, įžeidinė-
jo juos necenzūriniais žodžiai 
bei sugadino vieno iš aplinkos 
apsaugos pareigūnų tarnybinę 
filmavo kamerą, kuria buvo fik-
suojamas patikrinimas.

Po šio incidento asmuo buvo 
sulaikytas policijos pareigūnų, 
kurie buvo iškviesti atsižvelgiant 
į tai, jog asmuo atrodė neblaivus 
bei elgėsi agresyviai, ir išvežtas į 
policijos komisariatą. Savo ruož-
tu, dėl šio įvykio policija buvo 

pradėjusi ikiteisminį tyrimą, bet 
vyras savo kaltę pripažino, atsi-
prašė ir nurodė, kad nori atlyginti 
padarytą žalą.

Vėliau aplinkos apsaugos pa-
reigūnams apžiūrėjus katerį ant 
jo korpuso nebuvo registracijos 
numerio ir kitų identifikavimo 
duomenų. Išoriškai apžiūrėjus 
nepavyko nustatyti katerio ga-
lingumo, negauti katerio doku-
mentai, nenustatytas savininkas. 
Dėl katerio galingumo nustatymo 
AAD kreipsis į Lietuvos trans-
porto saugos administraciją. Be 
to, to paties patikrinimo metu 
fiksuoti ir kiti galimi aplinkosau-
gos pažeidimai, dėl kurių toliau 
bus atliekamas tyrimas.

AAD primena, kad kliudymas 
įstatymų įgaliotiems pareigūnams 
įgyvendinti jiems suteiktas teises 
ar atlikti pavestas pareigas, jų 
teisėtų reikalavimų ar nurodymų 
ir kolegialių institucijų sprendi-
mų nevykdymas užtraukia baudą 
asmenims nuo 60 iki 600 eurų 
ir juridinių asmenų vadovams 
ar kitiems atsakingiems asme-
nims – nuo 300 iki 1500 eurų, o 
už valstybės politiko, valstybės 
pareigūno, valstybės tarnautojo 
ar viešojo administravimo funk-
cijas atliekančio asmens garbės 
ir orumo pažeminimą gresia nuo 
50 iki 300 eurų.•

Pabendravę su policijos pareigūne, vaikai užsinorėjo ir patys būti policininkais
Dineta Aukščiūnaitė
„Įdomi ir naudinga popietė 
Verstaminų biblioteko-
je“, – taip apibūdino vaikų 
susitikimą su policijos 
pareigūne Verstaminų 
bibliotekos bibliotekininkė 
Zita Marčinskienė. 

Tądien Verstaminuose viešėjo po-
licijos pareigūnė Ugnė Tankevi-
čiūtė. Renginio dalyviai sužinojo, 
kad policininkas gali būti ne tik 
baudėjas, bet ir draugas, patarėjas. 
Vaikams buvo primintos pagrin-
dinės saugaus elgesio taisyklės 
gatvėje, pakeliui į mokyklą ir na-
mus, kelių eismo taisyklės, atšvai-
tų naudojimo tvarka, pagrindiniai 
važiavimo dviračiu reikalavimai. 
Pareigūnei buvo svarbu priminti, 
kaip reikia ir kaip negalima elgtis 
gatvėje, pėsčiųjų perėjoje, auto-
mobilyje, priminti kelių ženklus, 

su kuriais susiduria pėstieji. Tad 
susitikimo metu policijos pareigū-
nė akcentavo, kad svarbu ne tik 
įsisąmoninti kelių eismo, saugios 
gyvensenos, viešos tvarkos tai-
sykles, bet ir nuolat jų laikytis. Ir 
mažiems, ir didesniems vaikams 
ji papasakojo apie policijos darbo 
kasdienybę. Su policininkų ap-
ranga, darbo įrankiais, policijos 
automobiliu vaikus taip pat su-
pažindino. Vaikai buvo pakviesti 
pasėdėti policijos automobilyje, 
pasimatuoti policininkų neperšau-
namą liemenę ir netgi antrankiai 
parodyti, kurie jų nė kiek neišgąs-
dino. Džiugu, kad vaikai uždavė 
klausimų pareigūnei, o ši sten-
gėsi, kiek įmanydama, paprastai 
ir aiškiai atsakyti. „Kas būtų, jei 
pareigūnas pamestų nors vieną 
kulką?“ – domėjosi vaikai. Tad 
pareigūnei teko viską paaiškin-
ti. Vaikai gavo ir dovanėlių už 

Verstaminuose viešėjo policijos pareigūnė Ugnė Tankevičiūtė.

Veisiejuose — pirmoji Butrimavičiaus pergalė 
ir sugrįžusi praėjusio sezono čempionė

Priešpaskutiniame šeš-
tajame Lietuvos triatlono 
taurės etape Veisiejuose 
šeštadienį olimpinėje 
distancijoje nugalėjo 
praėjusio sezono čempi-
onas Marijus Butrimavi-
čius („Velonova-Bioracer 
team“). Tai – pirmoji jo 
pergalė šiame sezone.

Marijus olimpinę distanciją, ku-
rioje reikėjo 1500 m plaukti, 40 
km minti dviratį ir 10 km bėgti, 
įveikė per 2.01:30 val.

Antras finišo liniją kirto šie-
met penkias pergales iškovojęs 
ir jau sezono nugalėtojo titulą 
užsitikrinęs Tautvydas Barštys 
(„KG Group“ 2.02:31 val.), nuo 
lyderio atsilikęs 1:01 min. Trečias 
distanciją įveikė Kasparas Žiūrai-
tis (2.07:48 val., Kauno triatlono 
klubas).

Moterų įskaitoje triumfavo 
Inga Aukselytė („Tritonas“), kuri 
distanciją įveikė per 2 val. 25:11 
min. Ji šiemet nugalėjo Alytaus 
ir Šilalės etapuose, o Veisiejuose 

varžėsi beveik po dviejų mėnesių 
pertraukos, praleidusi Jonavos, 
Varėnos ir Girdžių varžybas.

Antra finišo liniją kirto Viktori-
ja Kalvelytė (2.34:41 val., Kauno 
triatlono klubas), trečia – Emilija 
Teklė Gvildytė (OK „Medeina“, 
2.47:43 val.).

Moterų bendroje įskaitoje pir-
mauja keturiuose taurės etapuose 
dalyvavusi Inga Paplauskė, jos 
sąskaitoje – 3945 taškai. Nuo jos 
nedaug atsilieka Ieva Urbonavi-
čiūtė ir V. Kalvelytė. Visgi gerus 
šansus iškovoti sezono taurę turi 
I. Aukselytė (3000 taškų), kuriai 
trūksta pergalės paskutiniame 
etape Druskininkuose. Į bendrą 
įskaitą įtraukiami geriausi keturių 
įveiktų etapų rezultatai.

Sprinto distancijoje, kurioje 
dalyviai plaukė 750 m, dviračiu 
važiavo 20 km ir bėgo 5 km, 
pergale džiaugėsi vienvaldis 
šio sezono lyderis Lukas Pro-
kopavičius (R. Sargūno sporto 
gimnazija), nuotolį įveikęs per 
1.04:19 val. Antras finišavo Igor 
Kozlovskij („Tritonas“, 1.06:30 

val.), trečias – Aistis Šimaitis 
(„Velonova-Bioracer team“) – 
1.07:20 val.

Moterų įskaitoje nugalėjo Be-
atričė Vinciūnaitė (Panevėžio 
triatlono klubas, 1.17:25 val.), 
antra finišavo Sigita Šidlauskienė 
(„Tritonas“, 1.18:32 val.), trečia – 
Mingailė Greičiūtė (Marijampolės 
triatlono draugija, 1.21:17 val.).

Triatlono šventę Veisiejuose 
užbaigė TRI-FUN rungtis, skirta 
triatlono naujokams. Čia dalyviai 
turėjo nuplaukti 200 m, numinti 
10 km ir nubėgti 2,5 km.

Čia pergale džiaugėsi Robertas 
Gegužis (VMSC „Ruoniai, 32:55 
min.) ir Ugnė Paurytė (R. Sar-
gūno sporto gimnazija) – 36:12 
min.

Ketvirtus metus iš eilės Vei-
siejuose vykusiose varžybose 
šiemet užfiksuotas dalyvių rekor-
das, skirtingose rungtyse jėgas 
išmėgino 293 triatlono mėgėjai. 
Paskutinis 7-asis Lietuvos triatlo-
no taurės etapas vyks rugsėjo 7 
dieną Druskininkuose.•
Renginio organizatorių inf.

Triatlono šventė Veisiejuose. (R. Lukoševičiaus nuotr.)

teisingus atsakymus. Pabendravę 
su policijos pareigūne, vaikai ir 
patys užsinorėjo tapti policinin-
kais. O viešniai, matyt, taip pat 
patiko bendrauti su vaikais, mat 
ji neskubėjo, pasivaišino ir tik 

tuomet atsisveikino tikėdamasi 
dar pasimatyti. 

Verstaminų bibliotekos bibli-
otekininkė Zita Marčinskienė 
padėkojo pareigūnei už puikią 
policijos iniciatyvą ugdant jau-

nųjų eismo dalyvių savimonę ir 
bendradarbiavimą. Tikimasi, kad 
tokie netradiciniai susitikimai pa-
dės išvengti skaudžių nelaimių, 
kuriose nukenčia mūsų patys ma-
žiausi eismo dalyviai.•
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Išsaugojo net paskutinį močiutės darbą — nebaigtą nerti kepurėlę
Dineta Babarskienė
Ant senos rankdarbių kny-
gos, rodos, tik ką padėta 
nebaigta nerti kepurėlė, 
siūlų kamuolėlis ir vąšelis. 
Rodos, tuoj Onos Stanulie-
nės rankos paims mezginį, 
akimirka kita ir darbas bus 
baigtas. Deja, mokytojos 
Onos Stanulienės jau nėra 
gyvųjų tarpe, tačiau, anot 
Lazdijų viešosios bibliote-
kos direktorės Renatos Ru-
dienės, ji gyva savo anūkių, 
proanūkių ir visų ją paži-
nojusių prisiminimuose. 

Šįkart Lazdijų viešojoje bibliote-
koje kaip niekad jautrus ir nuošir-
dus renginys – Onos Stanulienės 
rankdarbių paroda „Dainų ir raštų 
pynė“.

Ir viskas iš kraičių skrynių, 
Onos Stanulienės suruoštų anū-
kėms Eglei ir Gintarei. Darbų 
daug, jie išsaugoti, išlaikyti. Anot 
anūkių, ji savo darbus megzdavo, 
siuvinėdavo visada dviem. „Čia 
Gintarytei, o čia Eglutei“, – prisi-
mena anūkės, kaip močiutė savo 
darbus dalindavo. Savo rankdar-
bius ji dovanodavo ir marčiai 
Rūtai. „Dukryte, neskalbk pati, 
atnešk man, aš tai padarysiu“, – 
prisimena marti Rūta, kurią anyta 
dukryte vadindavo. 

Ir prisiminimai... „Mes buvome 
ne draugės, tik kaimynės. Kalbė-
tis galėjome per dieną, bet niekad 
nežinojome, kas dedasi mūsų kie-
muose, niekada viena kitai nesi-
skųsdavome ir nesiguosdavome, 
niekada neapkalbėdavome kitų“, 
– sakė jos sodo kaimynė Zuzana 
Urbonaitė. Buvusi kolegė Stasė 
Pečiukonienė mokytoją Oną Sta-
nulienę prisimena kaip nepapras-
tai darbščią ir teisingą. „Jos sodo 
darželyje augo nepaprastai daug 
žolelių. Man kaip medikei net 
gėda buvo prisipažinti, kad visų 
jų ir pavadinimų nežinodavau. 
O kiek ten buteliukų buvę – kaip 
senovinėje vaistinėje“, – pasa-
kojo Irena Monika Poviliūnienė. 
Mokytojos Onos namai spindė-
jo švara. „Kaip operacinėje, taip 
tvarkinga buvo močiutės namuo-
se“, – sakė anūkė Gintarė. Gintarė 
pasakojo, kad gyvena Londone, 
tad ir ten ji turinti močiutės darbų. 
„Kasdieninių“, – šyptelėjo Gin-
tarė. Kasdieninių? „Taip močiutė 
vadindavo tuos daiktelius, kuriuos 
buvo galima naudoti kasdienai“, 
– paaiškino Gintarė. Užsukę į na-
mus draugai dažnai klausia, iš kur 
šie darbai. „Sakau, kad močiu-

tės. Parodau, papasakoju“, – sako 
ji. Anot Gintarės, ji ypač daug 
pagalvėlių turinti – močiutė jų 
dovanojusi. 

Ona Stanulienė kilusi iš Pa-
veisininkų, gyveno Veisiejuose, 
Lazdijuose, mokytojavo Veisie-
juose, Kapčiamiestyje. „Parduotos 
vasaros prie Galsto“, – anūkė Eglė 
skaitė močiutės užrašus. Tačiau, 
anot anūkės, ne parduotos vasaros, 
o smagios. Eglė citavo močiutės 
mintis, skaitė jos pasakojimų iš-
traukas, net dainą visi kartu su-
dainavome iš Onos Stanulienės 
dainų sąsiuvinio. Juk mokytoja 
Ona Stanulienė mielai dalijosi pa-
sakojimais, į ją prireikus kreipda-
vosi ir garsus mūsų krašto krašto-
tyrininkas Albinas Jarmala. 

Trečiojo amžiaus universiteto 
ansamblio, kuriam vadovauja 
Birutė Gražulienė, dainos, ren-
ginio vedėjos Rūtos Lazauskie-
nės mintys ir Onos Stanulienės 
rankdarbiai pynė gražią pynę, iš 
dainų ir raštų sudėtą. 

Labiausiai stebino paroda, kuri 
tarsi patvirtino, kad nėrimas – 
tai rankdarbis, skaičiuojantis 
šimtmečius. Onos Stanulienės 

darbai lyg vakar nunerti, išsiu-
vinėti – taip jie išsaugoti anū-
kių skryniose. Darbai spalvoti, 
dailūs, labai kruopščiai padaryti 
ir suderinti tiesiog juvelyriškai: 
servetėlės, siuvinėtos staltiesės, 
vyriški kaklaraiščiai, servetėlės 
su sentencijomis apie duoną ir 
meilę. Atėjusieji į parodos atida-
rymą buvo apsupti linksmomis 
spalvomis ir svajingu jaukumu. 
Kiek laiko praleista prie šių rank-
darbių, jau nieks nesuskaičiuos, 
kiek širdies šilumos įdėta, nieks 
neišmatuos. „Kai kurie darbai 
su inicialais, skirti konkrečiam 
žmogui“, – sakė anūkė Gintarė 
rodydama darbus, jos dvidešim-
tojo gimtadienio proga močiutės 
dovanotus. Darbščioji mokytoja 
siūlo nepaleisdavo iš rankų, jos 
rankinuke visada buvo siūlų ka-
muolėlis ir vąšelis. „Net važiuo-
dama automobiliu ji megzdavo. 
Šalia vairuotojo patogiai įsitaisiu-
si, žiūrėk, jau siūlų kamuolėlį iš 
rankinuko traukdavo“, – pasakojo 
marti Rūta. Darbai atlikti klausan-
tis širdies balso, todėl tokie šilti, 
mieli bei tikroviški. Onos nėri-
niuose svarbiausią vietą užima 

gamtos motyvais išmegzti, išsiu-
vinėti raštai. Tai įvairiausi gėlių 
ornamentai, iš atskirų detalių su-
jungti į vieną. Kur pažvelgsi, vi-
sur gėlės, augmenijos ornamentai, 
gamtos motyvai ir iš jų dvelkianti, 
širdį pavergianti šiluma. Matyt, 
ne veltui paroda surengta prieš 
Žolines. Pati Ona niekada savo 
darbų parodų nerengė, netgi labai 
kuklinosi sakydama, kad čia nieko 
ypatingo nėra. „Kiekvienas taip 
gali“, – sakydavo ji.  Mezgimo 
raštuose gaivino sielą mokyto-
ja, tądien atsigaivinome ir mes... 
„Mama dar neria, o mūsų pirštai 
jau neklauso“, – prisipažino anū-
kė Eglė. Tačiau močiutės darbai 
itin saugojami. „Ant savo mamos 
austų drobių ji siuvinėjo“, – pra-
sitarė  anūkė Eglė. Anot anūkės 
Gintarės, močiutė gražiai piešė, 
nes raštus ji pati išsipiešdavo ir tik 
paskui siuvinėdavo. „Močiutė ir 
„moderno“ yra padariusi“, – apie 
naujas technikas, atsiradusias jos 
darbuose, sakė anūkė Eglė. 

„Mezgimas, mezgimas, mez-
gimas...“ – taip savo močiutės 
gyvenimą apibūdina anūkės. Ir 
daina nuskambėjo  iš mokytojos 

Onos Stanulienės dainų sąsiuvi-
nio – „Sode lakštutė maža“ akom-
ponuojant anūkei Eglei. Ir žolelių 
arbata su pyragu... Geras trečia-
dienis Lazdijų viešojoje bibliote-
koje prieš Žolines... „Eksponatai 
neliečiami“, – kažkas tarstelėjo. 
Bet tądien viskas buvo kitaip – 
tiesiog negali neprisiliesti prie 
to, ką matai. Na, negali, ir viskas. 
Būna juk taip, tikrai būna... 

Ir dar apie tą nebaigtos kepu-
rėlės istoriją... „Aš dar ten kelias 
akeles nunėriau, bet taip ir liko 
nebaigta...“ – prisipažino marti 
Rūta Stanulienė. Ir kas žino, kiek 
Onos Stanulienės rankdarbiuose 
svajų sunerta, ašarų džiaugsmo 
ir skausmo, kiek viso gyvenimo 
moters, mamos, močiutės, pro-
močiutės... Nebaigtas darbas tarsi 
byloja: gyvenimas tęsiasi, tik ne-
ria jį jau kitos kartos... 

Norite ir jūs pamatyti, kokiais 
nuostabiais žmogaus rankų kū-
riniais gali virsti jo gyvenimo 
dienos? Užsukite į Lazdijų vie-
šąją biblioteką. Onos Stanulienės 
rankdarbiai dar kurį laiką džiu-
gins Lazdijų viešosios bibliotekos 
lankytojus.•

Lazdijų viešojoje bibliotekoje kaip niekad jautrus ir nuoširdus renginys — Onos Stanulienės rankdarbių paroda „Dainų ir raštų pynė“.

Pasisavintu automobiliu parvažiavo į namus 
Operatyviai reagavę į prane-
šimą rajono policijos parei-
gūnai greitai surado vogtą 
automobilį – tam prireikė 
vos keliolikos minučių.

Vidurdienį policijos pareigūnams 

paskambinęs pagyvenęs vyriškis 
pranešė, kad pavogtas prie jo 
namų stovėjęs jam priklausan-
tis automobilis „Peugeot 307“. 
Skubiai į iškvietimo vietą atvykę 
pareigūnai pradėjo vogto automo-
bilio paiešką, tačiau pavažiavę vos 

keletą kilometrų nuo tos vietos, 
kur stovėjo automobilis, pamatė jį 
paliktą gyventojo sodyboje. Užėję 
į sodybą aptiko ir šį automobilį ne-
teisėtai vairavusį vyriškį. Jis buvo 
neblaivus – alkoholio matuoklis 
parodė, kad vairuotojo kraujyje 

yra 2,72 promilės alkoholio. Vy-
riškis buvo sulaikytas, prisipažino, 
kad savavališkai paėmė automo-
bilį. Jis pareigūnams aiškino, kad 
eidamas namo pamatė prie vieno 
namo stovintį „Peugeot 307“, to-
dėl sėdo į jį ir parvažiavo namo. 

Pareigūnai juokavo, kad gal grei-
čiau norėjo pasiekti namus, nes 
buvo pavargęs ir nelabai klausė 
kojos. Tačiau dabar vyro laukia 
rimtos bėdos, nes rajono policijos 
komisariate pradėtas ikiteisminis 
tyrimas dėl vagystės.•

Didelis biuro popieriaus pasirinkimas. KNYGYNĖLIS,  Seinų g. 12, Lazdijai.
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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 Gyvenimas. 
 13.00 Klauskite  

daktaro. 
 13.58 Loterija „Keno 

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.15 Laba diena, 

Lietuva.
 14.50 Prezidento Valdo 

Adamkaus tarptau-
tinė konferencija.

 16.15 Žinios. Orai.
 16.25 Prezidento Valdo 

Adamkaus tarptau-
tinė konferencija. 

 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 Daiktų  

istorijos.
 22.30 Dviračio  

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

žinios.
 1.05 Vakaras su Edita. 
 2.00 LRT radijo  

žinios.
 2.05 Klauskite  

daktaro. 
 3.00 LRT radijo  

žinios.
 3.05 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“. 
 3.30 Dviračio žinios.
 4.00 LRT radijo  

žinios.
 4.05 „Komisaras 

Reksas“.
 5.00 LRT radijo  

žinios.
 5.05 Daiktų istorijos. 

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 „ Kruvini pinigai“.
 0.15 „Juodasis sąrašas“.
 1.10 „Po saulėlydžio“.
 2.45 Alchemija. VDU 

karta. 
 3.15 RETROSPEKTYVA. 

Ciklas „Menininkų 
portretai“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Kempiniukas 

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

ginos“. 
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „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 PREMJERA. 

„Baltijos kelias. 30 
metų“.

 20.30 „Kam ta meilė?“. 
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 21.52 TV3 sportas. 
 21.57 TV3 orai. 
 22.00 „Žudymo žaidimai“.
 0.05 „Kaulai“.
 1.05 „Nuodėmių 

daktaras“.
 1.55 „Raitelis be 

galvos“.
 2.45 „Rouzvudas“.
 3.30 „Kaulai“.
 4.25 „Naujakuriai“.
 4.50 „Svotai“. 

btv
 6.40 „Mentalistas“.
 7.35 „Pragaro virtuvė“.
 8.30 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 9.30 „Teisingumo 

agentai“.
 10.30 „Kobra 11“.
 11.30 „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 „Pažymėtas 

žmogus“.
 23.05 „Mirties apsuptyje 

2“.
 0.55 „Akloji zona“.

Dzūkijos tv
 6.13 Programa.
 6.14 TV parduotuvė.
 6.30 Vantos lapas. 
 7.00 „Gluchariovas“.
 8.00 Reporteris. 
 8.50 Sportas.
 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 „Žemės ir laiko 

prakalbinimas.
 18.30 „Laisvės keliu“.
 19.00 Žinios.
 19.20 „Jūsų sveikatai“.
 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 Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2019. 

 7.00 Lietuva mūsų 
lūpose. 

 7.30 „Detektyvė 
Miretė“. 

 7.40 „Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai“. 

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

 8.15 Į sveikatą! 
 8.45 Vienuolynų kelias 

Lietuvoje. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 „Martyno Liuterio 

gyvenimas. Sąžinės 
balsas“.

 12.15 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 

 13.05 Stambiu planu. 
 13.50 Pranciškonų metai. 

Mažesnysis brolis 
Augustinas Dirvelė.

 14.50 „Saulės superau-
dros“. 

 15.40 „Detektyvė 
Miretė“. 

 15.50 „Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai“. 

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

 16.30 „Columbanas. Vie-
nuolis, suvienijęs 
Europą“. 

 17.30 Euromaxx. 
 18.00 Mokslo ekspresas. 
 18.15 „Giminės. Gyve-

nimas tęsiasi 3“. 
 19.00 Euromaxx. 
 19.30 Kultūros diena.
19:55 UEFA Europos lygos 

atrankos rungtynės. 
Marijampolės 
„Sūduva“–Buda-
pešto „Feren-
cvaros“. 

 22.00 „Šešiolika ąžuolų“.
 23.30 „Honkongo trilo-

gija“.
 0.55 Dabar pasaulyje. 
 1.30 Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2019. 

 2.30 Lietuvos vals-
tybinio jaunimo 
teatro metraštis. 
2005–2015 m. 

 3.50 Vilniaus festivalis 
2019. Kinijos 
garsai. 

 5.00 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas. 

 5.15 „Giminės. Gyve-
nimas tęsiasi 3“. 

tv1
 6.45 „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 PREMJERA. 

„Nusikaltimo vieta 
– Berlynas. Pašėlusi 
meilė“.

 23.00 „Amžina meilė“.
 0.55 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
 2.40 „Midsomerio 

žmogžudystės VII. 
Šiaudinė moteris“.

 4.15 „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“.
 17.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 18.00 „Iš Los Andželo į 

Vegasą“.
 19.00 „Gelbėtojai“.
 20.00 „Rezidentai“.
 20.30 Žinios. 
 21.00 „Abraomas 

Linkolnas. Vampyrų 
medžiotojas“.

 23.05 „Transporteris“.
 0.10 „Pėdsakai“. 
 1.05 „Svieto lygintojai“.
 1.50 „Gaudynės“.

ketvirtaDieniS, rugpjūčio 22 d. Saulė teka 6.05, leidžiasi 20.39, dienos 
ilgumas 14.34. Pilnatis. Vardadieniai: Karijotas, Rimantė, Ipolitas, Zygfridas.

avinas (03.21—04.20)
Mėnulio ir Jupiterio padedami šią sa-
vaitę galėsite visus supažindinti su 
savo didžiausiomis svajonėmis ir fan-
tazijomis, dalintis jomis su mylimais 
žmonėmis ir draugais. Nušausite du 
zuikius vienu metu: ir pasirūpinsite, 
kad jūsų sumanymai būtų įgyvendin-
ti, ir sutvirtinsite socialinius ryšius. 
Savaitei baigiantis daugiau dėmesio 
skirkite sveikatai, sveikam gyvenimo 
būdui, sportui. Būsite užsispyrę, am-
bicingi ir valingi, todėl tai tinkamas 
metas ištrauti į dienos šviesą primirš-
tus pažadus sau.

jautis (04.21—05.21)
Mėnulis drauge su Uranu paveiks jus 
taip, kad norėsite pokyčių čia ir dabar. 
Pasikliaukite savo nuojauta. Artėjant 
savaitgaliui, jūsų meilės sferą pradės 
veikti Venera, todėl mėgausitės nerū-
pestingai leidžiamu laiku su mylimu 
žmogumi ar potencialiu ilgalaikiu par-
tneriu. Mažiau planuokite, daugiau at-
siduokite momento magijai: tai įžiebs 
dar daugiau ugnies į jūsų santykius.

Dvyniai (05.22—06.21)
Planetų paskatinti šią savaitę atsigrę-
šite į šeimos narius ir artimiausius 
draugus, daug energijos skirsite namų 
puoselėjimui, puošybai. Palyginti su 
įprastu jums užimtumu ir intensyvu-
mu, šis laikotarpis jums atrodys lyg 
nesavas, tačiau pastebėsite, koks jis 
bus naudingas jūsų sielai, kaip page-
rins santykius su artimais žmonėmis. 
Savaitei baigiantis, gyvenimą gali ap-
kartinti kovingasis Marsas. Artimieji, 
su kuriais praleidote tiek laiko, gali 
jus pykdyti ir erzinti. Pasistenkite to 
neparodyti – verčiau pakalbėkite apie 
jums neduodančius ramybės dalykus 
apgalvotai ir dalykiškai.  

vėžys (06.22 —07.22)
Šią savaitę Merkurijus ir Jupiteris sti-
muliuos jūsų pasitikėjimą savimi ir 
motyvaciją darbe. Mąstykite plačiai ir 
nevenkite domėtis detalėmis, kad ga-
lėtumėte sudėlioti planą, kuris iš tiesų 
suveiktų. Turite tam visas galimybes. 
Savaitei einant į pabaigą kontrolę per-
ims Venera, todėl norėsite ilgų, inte-
lektualių, širdį glostančių pokalbių su 
mylimu žmogumi. Dar labiau suartėti 
padėtų ta pati perskaityta knyga, filmas 
ar dokumentika, ką jau kalbėti apie 
gamtoje praleistą savaitgalį.

liūtas (07.23—08.23)
Savaitės pradžioje Merkurijus ir Jupi-
teris sudarys harmoningą sajungą, kuri 
atitinkamai paveiks ir ir jūsų santykius 
poroje. Tarsi iš naujo pajusite lengvą 
flirtą, atsidavimą ir intelektualinį ryšį 
su antrąja puse. Pasistenkite kuo daž-
niau nudžiuginti vieni kitus. Antrojoje 
savaitės pusėje, tikėtina, pagerės jūsų 
finansiniai reikalai – tiesa, ne iš karto. 
Puikiai seksis tvarytis su jums paves-
timis užduotimis ir asmeniniais pro-
jektais, kurie ilgainiui atneš jums tiek 
moralinės, tiek materialinės naudos.

mergelė (08.24—09.23)
Romantiškoji Venera, judėdama pro 
jūsų ženklą, pažadins meilę ne tik 
aplinkai, bet ir sau. Natūralu, kad no-
rėsite praleisti daugiau laiko su savo 
mylimu žmogumi. Nevaržykite savęs! 
Kiek vėliau šią savaitę jūsų ženklą 
palytės Saulė, todėl įgausite dar dau-
giau energijos siekti asmeninių tikslų. 
Užsirašykite savo norus – patikėkite, 
jie geriau pildosi tuomet, kai yra iš-
traukiami į dienos šviesą.

Svarstyklės (09.24—10.23)
Mėnulio ir Urano skatinami pirmą-

ją savaitės pusę trokšite išlaisvinti 
slapčiausias savo seksualines fanta-
zijas. Pasikalbėkite apie jas su mylimu 
žmogumi ir drąsiai eksperimentuokite 
miegamajame. Prasidedant savaitga-
liui planetos padės jums išsivaduoti iš 
įprastos darbų rutinos ir skirti daugiau 
laiko vien tik sau. Tai puikus metas 
pemąstyti ligšiolius savo pasiekimus 
bei kelti nauju tikslus beprasidedan-
čiam rudeniui. 

Skorpionas (10.24 —11.22)
Mėnuliui ir Jupiteriui veikiant keletą 
pirmųjų savaitės dienų būsite nepra-
lenkiami lyderiai, mat sugebėsite kuo 
aiškiausiai apibrėžti savo tikslus aplin-
kiniams ir be vargo įtikinsite juos pri-
tarti beveik kiekvienam savo sumany-
mui. Greitai susirasite bendraminčių, 
kurie kaip ištikimiausi bendražygiai 
lydės jus pasirinktame kelyje. Nuo 
trečiadienio jūsų darbotvarkėje netrūks 
įdomių susitikimų. Daug bendrausite, 
tačiau pasistenkite neužsimiršti ir taip 
pat skirkite deramą dėmesį savo įsi-
pareigojimams. Iš anksto apgalvokite 
svarbiausius savo darbus – tai padės 
nepasimesti gana įtempto savaitgalio 
metu.

šaulys (11.23—12.21)
Mėnulio ir Neptūno veikiami keletą 
pirmųjų savaitės dienų būsite pasinėrę 
į romantikos paieškas. Tai ypač palan-
kus metas pasidalinti su mylimu žmo-
gumi savo slapčiausiomis fantazijomis, 
apie kurias anksčiau nė nedrįsdavote 
užsiminti. Nuo trečiadienio turėsite 
galimybę šiek tiek atsitraukti nuo pro-
fesinių įsipareigojimų ir pažvelgti į 
savo gyvvenimą iš šalies. Galbūt yra 
sričių, kurias norėtumėte patobulin-
ti? Nebijokite mesti sau iššūkio, mat 
dabar turite visus reikiamus įrankius 
įgyvendinti bet kokį savo sumanymą. 
Sėkmės!

ožiaragis (12.22—01.20)
Visata lems, kad šią savaitę daugiausiai 
praleisite bendraminčių apsuptyje. Tai 
puikus metas dalyvauti profesiniuo-
se mokymuose, konferencijose ar jus 
dominančiose paskaitose, mat jų metu 
ne tik sužinosite daugybę naudingos 
informacijos, bet ir užmegsite neįkai-
nojamų kontaktų. Nesidrovėkite pasi-
kalbėti apie savo planus bei lūkesčius 
su labiau patyrusiais profesionalais ar 
mentoriais. Įsiklausykite į jų patari-
mus. Prasidedant savaitgaliui plane-
tos paskatins jus nurimti ir užsiimti 
dvasinėmis praktikomis: meditacija, 
malda, kitomis psichologinėmis prak-
tikomis. 

vandenis (01.21—02.19)
Didžiąją savaitės dalį Neptūno ir 
Mėnulio skatinami apmąstysite savo 
gyvenimo kokybę. Svarstysite, kaip 
galėtumėte pagerinti savo sveikatos 
būklę, santykius su žmonėmis ar finan-
sinę situaciją. Savaitgalis – seksualinių 
atradimų metas. Išdrįskite pasidalinti 
savo slapčiausiomis miegamojo fan-
tazijomis su mylimu žmogumi!  

žuvys (02.20—03.20)
Dėl Mėnulio ir Neptūno įtakos šią 
savaitę turėsite daugybę unikalių gali-
mybių pademonstruoti pasauliui savo 
kūrybiškąją asmenybės pusę. Pasi-
naudokite tuo ir savo profesiniame 
kelyje. Juk ir pačias kasdieniškiausias 
užduotis galima atlikti kaip nors netra-
diciškai, įdomiai! Nuo ketvirtadienio 
planetos paskatins jus labiau atsiverti 
mylimam žmogui. Išdrįskite pripažinti 
didžiausias savo nuoskaudas, papasa-
kokite lūkesčius – atvirumas dabar tik 
sustiprins jūsų tarpusavio ryšį!

SavaitėS horoSkopaS
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lrl televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Gyvenimas. 
 7.00 Klausimėlis.lt.
 7.30 „Pinokis ir Nakties 

valdovas“.
 9.00 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 Pasaulio dokumen-

tika. „Baltieji liūtai. 
Gimę laisvėje. Kova 
dėl išgyvenimo“.

 12.55 Pasaulio dokumen-
tika. „Įstabiausios 
Indonezijos salos. 
Paslaptingi pasau-
liai“.

 13.50 „Džesika Flečer 8“. 
 15.28 Loterija „Keno 

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

certas. 
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Muzikinis pokalbių 

šou „Vakarėja“ su 
Martynu Starkumi.

 19.30 Stilius. 
 20.25 Loterijos „Keno 

Loto“ ir „Jėga“.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Gražiausios poetų 

dainos. 
 22.40 „Be abejo, turbūt“.
 0.30 Šlagerių festivalis 

„Palanga 2019“.
 2.45 Dokumentinė 

apybraiža „Mes 
nugalėjom“. 

 3.10 Pasaulio dokumen-
tika. „Įstabiausios 
Indonezijos salos. 
Paslaptingi pasau-
liai“. 

 4.00 „Nepakartojamas 
Baltijos kelias“.

 4.30 „Džesika Flečer 8“. 

lnk
 6.30 „Tomas ir Džeris“. 
 7.00 „Broliai meškinai. 

Nuotykių ieško-
tojai“.

 7.15 „Broliai meškinai. 
Nuotykių ieško-
tojai“.

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

 7.55 „Riterių princesė 
Nela“. 

 8.25 „Tomo ir Džerio 
pasakos“. 

 8.50 „Olis ir piratų 
lobis“.

 10.30 „Tėčio dienos 
rūpestis“.

 12.25 „Didelis vaikas“.
 14.05 „Geras vyrukas“.
 16.00 „Hugo išradimas“.
 18.30 Žinios. 
 19.20 Sportas. 
 19.27 Orai. 
 19.30 „Kung Fu Panda 2“.
 21.20 „Blondinė ieško 

vyro“.
 23.30 „Madėjos liudytojų 

apsauga“.
 1.45 „Sargybinis“.

tv3
 6.15 Televitrina.
 6.30 „Elena iš Avaloro“.

 7.00 „Bakuganas. Kovos 
planeta“.

 7.30 „Aladinas“.
 8.00 „Elena iš Avaloro“.
 9.00 TIESIOGIAI. Kon-

trolinės vyrų krep-
šinio rungtynės. 
Lietuva–Pietų 
Korėja.

 11.00 Maisto kelias. 
 11.30 „Baltuolė ir 

Rožytė“.
 13.00 „Stebuklinga žaislų 

krautuvėlė“.
 14.50 „Jaunavedžiai“.
 16.45 Ekstrasensų mūšis. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.17 TV3 sportas.
 19.22 TV3 orai. 
 19.25 „Eurojackpot“. 
 19.30 „Garfildas“.
 21.05 „Iksmenai. 

Praėjusios ateities 
dienos“.

 23.45 PREMJERA. „Nuo-
dėminga aistra“.

 1.45 „Aš – robotas“.
 3.40 „Žudymo žaidimai“.

btv
 6.05 „Kvailiai šėlsta“.
 7.30 „Džiunglių princesė 

Šina“.
 8.30 „Kvailiai šėlsta“. 
 9.00 Pasaulio rąsto kė-

limo čempionatas. 
 10.00 „Augintinių talentų 

šou“. 
 10.30 „Koko – kalbanti 

gorila“.
 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“. 
 17.05 „Muchtaro 

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 18.00 „Nusikaltimų 
miestas“. 

 18.30 „Pavojingi kai-
mynai“. 

 19.30 Muzikinė kaukė. 
 22.05 „Saldus kerštas“.
 0.00 „Legionas“.

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

ninkai. Rimantas 
Petras Vensku-
tonis“.

 7.55 „Pasaulio turgūs“.
 9.00 „Nuostabūs 

pojūčiai“.
 9.30 Vantos lapas. 
 10.00 Grilio skanėstai. 
 10.30 „Kitoks pokalbis su 

D. Žeimyte“. 
 11.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. Lavrino-
vičiai. 

 12.00 „Inspektorius 
Luisas“.

 14.00 „Ragana“.
 16.00 Žinios.
 16.30 Baltijos kelias. 
 17.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. J. Janke-
vičius. 

 18.00 Žinios.

 18.28 Orai.
 18.30 Vasara tiesiogiai 

su D. Žeimyte. 
A. Valinskas. 

 19.00 Dekonstrukcijos su 
Edmundu Jakilaičiu. 

 20.00 Žinios.
 20.28 Orai.
 20.30 „Šviesoforas“.
 21.30 „Pamiršk mane“.
 22.30 Žinios.
 22.58 Orai.
 23.00 Laikykitės ten. Po-

kalbiai. I. Stasiulytė. 
 0.05 „Karo  

merginos“.
 2.15 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 3.45 Dekonstrukcijos su 

Edmundu Jakilaičiu. 
 4.30 „Žmogus be 

praeities“.
 6.20 „Pasaulis iš 

viršaus“. 
 6.40 „Kitoks pokalbis su 

D. Žeimyte“. 

lrt kultūra
 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“. Vi-

sapusiški meistrai. 
Meno reprodukcija 
Berlyne“. 

 11.00 Pradėk nuo savęs. 
 11.30 Mokslo sriuba. 
 12.00 Ludwig van 

Beethoven. Opera 
„Fidelijus“. 

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

 15.05 „Martyno Liuterio 
gyvenimas. Meilė ir 
mirtis“.

 15.20 Kultūrų kryžkelė. 
Rusų gatvė. 

 15.50 Euromaxx. 
 16.20 Klauskite daktaro. 
 17.10 Stilius. 
 18.05 Istorijos detektyvai. 
 18.55 Daiktų istorijos. 
 19.40 „Dauntono abatija 

5“. 
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Premjera. „Bilė“. 
 22.50 Koncertas „Open to 

the World“. 
 23.45 Dokumentinė 

apybraiža „Mes 
nugalėjom“. 

 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.45 Tarptautinės 

pasaulio reitingo 
sportinių šokių var-
žybos „Lithuanian 
open 2016“.

 2.40 „Meno ritmai. Vi-
sapusiški meistrai. 
Meno reprodukcija 
Berlyne“. 

 3.05 Daiktų istorijos. 
 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“.
 23.15 „Begėdis“.
 1.25 „Visiškai slaptai“.
 2.55 „Šaunusis kapi-

tonas. Gyvenimas 
be taisyklių“.

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“.
 16.00 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 „Infiltruoti“.
 1.10 „Kikboksininkas 2. 

Sugrįžimas“.
 2.40 „Amerikietiška 

siaubo istorija“.
 3.30 „Lujis“.

„Blondinė ieško vyro“,  21.20, LNK

penktaDieniS, rugpjūčio 23 d. Saulė teka 6.06, leidžiasi 20.36, dienos ilgumas 
14.30. Delčia. Vardadieniai: Pilypas, Rožė, Girmantas, Tautgailė.

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

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.15 Laba diena, 

Lietuva.
 16.35 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“. 
 17.00 Premjera. „Nepa-

kartojamas Baltijos 
kelias“.

 17.30 Žinios. Sportas. 
Orai.

 18.00 Premjera. „Kelias, 
nuvilnijęs į laisvę“. 

 19.00 Vienybės banga. 
Koncertas, skirtas 
Baltijos kelio 30-
mečiui. 

 20.25 Loterija „Keno 
Loto“.

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.29 Loterija „Jėga“.
 21.30 Auksinis protas. 
 23.00 Premjera. „Pelėdų 

kalnas“.
 1.15 „Greiti ir įsiutę 6“. 
 3.30 TV žaidimas „Kas ir 

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

Reksas“.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 „Kelias, nuvilnijęs į 

laisvę“. 

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 PREMJERA. 

„Mina“.
 23.15 „Sargybinis“.
 1.20 „Sukrečiantis 

skrydis“.
 3.00 „Kruvini pinigai“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 6.55 „Simpsonai“.
 7.55 „Baltijos kelias. 30 

metų“. 
 8.55 „Aš matau tave“.

 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 „Ledynmetis 2. 

Eros pabaiga“.
 21.15 „Vienas šūvis. Dvi 

kulkos“.
 23.45 „Lemtingas posūkis 

5“.
 1.25 „Greitis“.
 3.25 „Nusikaltėlis“.

btv
 6.40 „Mentalistas“.
 7.35 „Pragaro virtuvė“.
 8.30 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 9.30 „Teisingumo 

agentai“.
 10.30 „Kobra 11“.
 11.30 „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 „Amerikietiškos 

imtynės“. 
 21.30 „Stebėtojų lyga“.
 0.40 „Pažymėtas 

žmogus“.

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“.
 13.55 „Karo merginos“.
 15.00 Laikykitės ten su 

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

D. Žeimyte“. 
 16.58 Orai.
 17.00 „Mentalistas“.
 18.00 „Dzūkijos ir 

kultūros aidai“.
 18.30 „Geroji naujiena“.
 19.00 Žinios.
 19.20 „Svečiuose pas 

Marceliutę“.
 20.00 Žinios.
 20.23 Sportas.
 20.30 Lietuva „Kitoks 

pokalbis su D. Žei-
myte“. 

 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“.
 6.10 „Pasaulis iš 

viršaus“.
 6.35 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu.

lrt kultūra
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2019. 

 7.00 Mokytojų kam-
barys.

 7.30 „Detektyvė 
Miretė“. 

 7.40 „Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai“. 

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

 8.15 Euromaxx. 
 8.45 Vienuolynų kelias 

Lietuvoje. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 „Martyno Liuterio 

gyvenimas. Kraujas, 
kraujas, kraujas“.

 12.15 Ekspedicija „Nuo 
Baltijos iki Benga-
lijos“. 

 13.10 Daiktų istorijos. 
 14.00 „Neribotos žmo-

gaus galimybės“. 
 14.30 „Nepažintas 

Hemingway. Metai 
Italijoje“. 

 15.25 ...formatas. Poetas 
Petras Panavas.

 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 „Giminės. Gyve-
nimas tęsiasi 3“.

 18.45 „Baltiškos sielos. 
Menai, legendos ir 
peizažai“. 

 19.40 Dokumentinė 
apybraiža „Mes nu-
galėjom“. Baltijos 
kelias. 

 20.10 Kultūros diena.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 „Emilija iš Laisvės 

alėjos“.
 23.00 Kauno „Hanza 

dienos 2019“. 

 23.45 Mokslo ekspresas. 
 24.00 Dabar pasaulyje. 
 0.30 Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2019. 

 1.30 „Šešiolika ąžuolų“. 
 3.00 „Eurovizija 2019“. 
 5.10 „Giminės. Gyve-

nimas tęsiasi 3“.

tv1
 6.35 „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 „Šaunusis kapi-

tonas. Gyvenimas 
be taisyklių“.

 1.35 „Senojo Tilto 
paslaptis“.

 3.25 „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 „Iš Los Andželo į 

Vegasą“.
 13.30 „Gelbėtojai“.
 14.30 Televitrina.
 15.00 „Skorpionas“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 18.00 „Iš Los Andželo į 

Vegasą“.
 19.00 „Gelbėtojai“.
 20.00 „Rezidentai“.
 21.00 Žinios. 
 21.50 Sportas.
 21.58 Orai. 
 22.00 „Bado žaidynės. 

Strazdas giesmi-
ninkas. 2 dalis“.

 0.50 „Abraomas 
Linkolnas. Vampyrų 
medžiotojas“.

 2.35 „Amerikietiška 
siaubo istorija“.

 3.30 „Lujis“.

„Ledynmetis 2. Eros pabaiga“,  19.30, TV3
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lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 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.
 14.20 Laba diena, 

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

Orai.
 18.00 TV žaidimas „Kas ir 

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

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.29 Loterija „Jėga“.
 21.30 LRT forumas. 
 22.30 Dviračio žinios.
 23.00 „Kostiumuotieji 5“.
 23.45 „Komisaras 

Reksas“.
 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 „Kostiumuotieji 5“.
 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 „O, ne! O, taip!“.
 0.40 „Juodasis sąrašas“.
 1.35 „Čapis“.

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 „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. 
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 „Atsargiai! Mer-

ginos“. 
 20.30 „Kam ta meilė?“.
 21.00 TV3 vakaro žinios. 
 21.57 TV3 orai. 
 22.00 „Visu greičiu 

pirmyn“.
 23.50 „Įrodytas nekal-

tumas“.
 0.50 „Nuodėmių 

daktaras“.
 1.40 „Raitelis be 

galvos“.
 2.30 „Rouzvudas“.
 3.25 „Įrodytas nekal-

tumas“.
 4.15 „Naujakuriai“.
 5.05 „Svotai“. 

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“.
 18.30 „Mentalistas“.
 19.30 „Akloji zona“.
 20.30 „Kvailiai šėlsta“. 
 21.00 „Bet kokia kaina“.
 23.00 „Saldus kerštas“.
 0.55 „Juodasis sąrašas“.
 1.40 „Karo vilkai. 

Likvidatoriai VI“.
 2.35 „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. 

Pokalbiai. J. Janke-
vičius. 

 12.10 „Bruto ir Neto“.
 12.40 „Šviesoforas“.
 13.40 TV parduotuvė.
 13.55 „Mentų karai. 

Odesa“.
 15.00 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 16.00 Reporteris. 
 16.48 Sportas.
 16.58 Orai.
 17.00 „Mentalistas“.
 18.00 „Žemės ir laiko 

prakalbinimas“.

 18.35 „Jūsų sveikatai“.
 19.00 Žinios.
19:25 Orai.
 19.25 „Tai – sportas“.
 19.35 „Svečiuose pas 

Marceliutę“.
 20.00 Žinios.
 20.20 Orai.
 20.25 Reporteris. 
 20.48 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. 

Pokalbiai. J. Janke-
vičius. 

 4.30 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. 

 5.20 „Rojus“.

lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2019. „Shalosh“ 
(Izraelis).

 7.05 Mokslo sriuba.
 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.

 12.15 Savaitė. 
 13.10 Istorijos  

detektyvai. 
 14.00 „Dauntono abatija 

5“.
 15.40 „Detektyvė 

Miretė“.
 15.50 „Pašėlę Blinkio Bilo 

nuotykiai“.
 16.05 Premjera. „Leksė 

ir Lotė – šaunio-
sios detektyvės 
dvynukės“.

 16.30 Laba diena, 
Lietuva.

 18.00 Mokslo ekspresas. 
 18.15 „Giminės. Gyve-

nimas tęsiasi 3“. 
 19.00 Klausimėlis.lt.
 19.15 Premjera. „Nenu-

spėjama Šiaurės 
Korėja. Anuomet ir 
dabar“.

 20.10 Kultūros diena.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.

 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Aš esi tu“.
 23.00 Pranciškonų metai. 

Paskui mažesnįjį 
brolį. 

 24.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.45 Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2019. 

 1.35 „Undinės“. 
 3.25 Kauno „Hanza 

dienos 2019“. 
 4.10 „Nenuspėjama 

Šiaurės Korėja. 
Anuomet ir dabar“.

 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“. 
 14.05 „Žvėrelių būrys“. 
 14.30 „Džekio Čano 

nuotykiai“. 
 14.55 „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 2“.
 22.55 „Amžina meilė“.
 0.50 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
 2.40 „Aš gyvas“.

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 „Iš Los Andželo į 

Vegasą“.
 13.30 „Gelbėtojai“.
 14.30 Televitrina. 
 15.00 „Skorpionas“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“. 
 18.00 „Iš Los Andželo į 

Vegasą“.
 19.00 „Gelbėtojai“.
 20.00 „Rezidentai“.
 20.30 Žinios. 
 20.58 Orai. 
 21.00 „Farai“.
 22.00 „Naša Raša“. 
 23.00 „Velnio ranka“.
 0.40 „Pėdsakai“. 
 1.35 „Svieto lygintojai“.
 2.20 „Vilfredas“.

„Bet kokia kaina “,  21.00, BTV

lrl televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Beatos virtuvė. 
 7.00 Šventadienio 

mintys. 
 7.30 Klausimėlis.lt.
 8.00 Gyventi kaime 

gera. Veikime kartu. 
 8.30 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite.
 9.00 „Brolių Grimų 

pasakos. Kaip 
jaunikaitis baimės 
ieškojo“. 

 10.00 Gustavo enciklope-
dija. 

 10.30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 

 11.30 Mūsų gyvūnai. 
Rasa Eilunavičienė.

 12.00 Pasaulio doku-
mentika. „Mėlynoji 
planeta 2. Žaliuo-
jančios jūros“.

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

 13.50 „Mis Marpl. Mėly-
noji pelargonija“.

 15.28 Loterija „Keno 
Loto“.

 15.30 Žinios. Orai.
 15.45 Istorijos  

detektyvai. 
 16.30 „Neužmiršti“. 
 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 Savaitė su „Dvi-

račio žiniomis“. 
 21.30 „Bloga mergaitė“.
 22.30 „Karštos gau-

dynės“. 
 24.00 „Undinės“.
 1.50 Pasaulio dokumen-

tika. „Baltieji liūtai. 
Gimę laisvėje. Kova 
dėl išgyvenimo“. 

 2.45 Pasaulio doku-
mentika. „Mėlynoji 
planeta 2. Žaliuo-
jančios jūros“. 

 3.35 Pasaulio doku-
mentika. „Šokiai 
laukinėje gamtoje. 
Išlikimo šokis“. 

 4.30 „Mis Marpl. Mėly-
noji pelargonija“.

lnk
 6.40 „Tomas ir Džeris“. 
 7.10 „Broliai meškinai. 

Nuotykių ieško-
tojai“.

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

 8.10 „Riterių princesė 
Nela“. 

 8.40 „Tomo ir Džerio 
pasakos“. 

 9.10 „Ogis ir  
tarakonai“.

 9.40 „Romos gladiatorių 
nuotykiai“.

 11.35 „Troškimų  
akmuo“.

 13.25 „Vyrai juodais 
drabužiais 2“.

 15.10 „Įsivaizduok tai“.
 17.20 Teleloto. 
 18.30 Žinios. 
 19.20 Sportas. 
 19.27 Orai. 
 19.30 „Žmogus iš  

plieno“.
 22.25 PREMJERA. 

„Čapis“.
 0.45 „Bijok jo vardo“.
 2.25 „Blondinė ieško 

vyro“.

tv3
 6.15 Televitrina.
 6.30 „Elena iš Avaloro“.
 7.00 „Bakuganas. Kovos 

planeta“.
 7.30 „Aladinas“.
 8.00 „Elena iš Avaloro“. 
 8.30 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 9.00 „Simpsonai“.
 9.30 Ūkio šefas. 
 10.00 Keliauk išmaniai. 
 10.30 „Bibliotekininkai“.
 11.30 TIESIOGIAI. Kon-

trolinės vyrų krep-
šinio rungtynės. 
Lietuva–Angola.

 13.30 „Sužvejok dingusią 
žuvį“.

 15.40 „Čihuahua iš 
Beverli Hilso“.

 17.25 Už Kaukazo.
 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 TV3 sportas. 
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 „Greitis 2. laivo 

užgrobimas“.
 22.00 „Parkeris“.
 0.20 „Iksmenai. 

Praėjusios ateities 
dienos“.

 2.45 „Vienas šūvis. Dvi 
kulkos“.

btv
 6.30 Pasaulio rąsto kė-

limo čempionatas. 
 7.30 „Džiunglių princesė 

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

negu niekada“.
 10.00 „Augintinių talentų 

šou“. 
 10.30 „Rykliai. Ne vien tik 

grobuonys“. 
 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“. 
 17.00 „Muchtaro 

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 18.00 „Nusikaltimų 
miestas“. 

 18.30 „Pavojingi kai-
mynai“. 

 19.30 „Šuo“.
 21.50 „Juodasis  

sąrašas“.
 22.50 „Karo vilkai. 

Likvidatoriai VI“.
 0.00 „Stebėtojų lyga“.
 2.50 „Legionas“.

Dzūkijos tv
 7.03 Programa.
 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. Po-

kalbiai. B. Tiškevič. 
 12.00 „Detektyvas Linlis“.
 14.00 „Ragana“.
 16.00 Žinios.
 16.28 Orai.
 16.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 17.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. B. Ni-
cholson. 

 18.00 Žinios.
 18.28 Orai.
 18.30 Vasara tiesiogiai 

su D. Žeimyte. 
A. Zuokas. 

 19.00 Šauliai. Tėvynės 
labui. 

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

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

kalbiai. Ž. Žvagulis. 
 0.05 „Inspektorius 

Luisas“.
 2.15 „Rojus“.
 3.40 „Detektyvas Linlis“.
 5.10 Nusikaltimas ir 

bausmė. 
 5.50 „Pasaulio turgūs“.

lrt kultūra
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Kauno „Hanza 

dienos 2019“. 
 6.50 Džiazo muzikos 

vakaras. „Vilnius 
Jazz Young Power 
2016“.

 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. 

 9.00 Vilniečiai. Jurgis 
Plesčiauskas. 

 9.30 Euromaxx. 
 10.00 „Nežinoma Čekijos 

Lietuva. Praha ir 
Jonas Basanavi-
čius“.

 10.30 Atspindžiai. 
Paveldo kolekcija.

 11.00 7 Kauno dienos.
 11.30 Linija, spalva, 

forma. 
 12.00 Lietuva mūsų 

lūpose. 
 12.30 „Neribotos žmo-

gaus galimybės“. 
 13.00 Stop juosta.
 13.30 „Eurovizija 2019“. 
 15.30 „Saros muzika. 

Šiuolaikinė klasika“. 
 15.40 Šventadienio 

mintys. 
 16.05 ARTS21. 
 16.35 Mokslo sriuba. 
 17.05 Vartotojų  

kontrolė. 

 18.00 Kultūringai su 
Nomeda. 

 18.45 „Istorijos peri-
metrai. Vilniaus 
Seimas“.

 19.40 „Dauntono abatija 
5“. 

 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Premjera. „Vyro 

žudikė. Nekaltoji. 
Šešėlis“.

 23.15 Vilniaus festivalis 
2019. Sergejus 
Krylovas ir draugai.

 0.45 „Be abejo, turbūt“. 
 2.35 „Emilija iš Laisvės 

alėjos“.
 4.35 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija.
 5.05 Vartotojų  

kontrolė. 

tv1
 7.05 „Akloji“. 
 7.35 „Pragaro katytė“. 
 8.35 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.35 „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 nusikaltimų 

skyrius“.
 21.00 „Aš gyvas“.
 22.35 „Korumpuotasis“.
 0.45 „Visiškai  

slaptai“.
 2.20 „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.
 0.00 Dainų dvikova.
 0.25 „Infiltruoti“.
 3.10 „Amerikietiška 

siaubo istorija“.

SekmaDieniS, rugpjūčio 25 d. Saulė teka 6.10, leidžiasi 20.31, dienos ilgumas 
14.21. Delčia. Vardadieniai: Juozapas, Liudvikas, Patricija, Mangailas, Mangailė, Liucilė, Liudas.
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lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 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.
 16.40 „Ponių rojus“.
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“. 
 18.30 Klauskite  

daktaro. 
 19.30 (Ne)emigrantai. 
 20.25 Loterija „Keno 

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

ekspedicija. 
 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 „Kostiumuotieji 5“.
 23.45 „Komisaras 

Reksas“.
 0.30 Klausimėlis.lt.
 1.00 LRT radijo  

žinios.
 1.05 (Ne)emigrantai. 
 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 „Kostiumuotieji 5“.
 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 „Mirtinas ginklas“.
 10.50 „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 „Aš Žvaigždė“.
 0.25 „Juodasis sąrašas“.
 1.20 „O, ne! O, taip!“.

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 TIESIOGIAI. Kon-

trolinės vyrų krep-
šinio rungtynės. 
Lietuva–Čekija.

 14.00 „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 „Apgaulinga 

aistra“.
 0.05 „Įrodytas nekal-

tumas“.
 1.10 „Nuodėmių 

daktaras“.
 2.00 „Raitelis be 

galvos“.
 2.50 „Rouzvudas“.
 3.40 „Įrodytas nekal-

tumas“.
 4.30 „Naujakuriai“.
 4.55 „Nuodėmių 

daktaras“.

btv
 6.40 „Mentalistas“.
 7.35 „Pragaro virtuvė“.
 8.30 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 9.30 „Teisingumo 

agentai“.
 10.30 „Kobra 11“.
 11.30 „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 2. 

Tamsos teritorija“.
 23.00 „Bet kokia kaina“.
 1.00 „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. B. Ni-
cholson. 

 12.10 „Bruto ir Neto“.
 12.40 „Šviesoforas“.
 13.40 TV parduotuvė.

 13.55 „Mentų karai. 
Odesa“.

 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“. 
 18.35 „Tai – sportas“.
 19.00 Žinios.
19.25 Orai.
 19.30 „Laisvės keliu“. 
 20.00 Žinios.
 20.25 Orai.
 20.30 Lietuva tiesiogiai. 
 20.58 Orai.
 21.00 „Bruto ir Neto“.
 21.30 „Pamiršk mane“.
 22.30 Reporteris. 
 23.20 Sportas.
 23.28 Orai.
 23.30 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. B. Ni-
cholson. 

 4.30 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. 

 5.20 „Rojus“.

lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2019. 

 6.55 ...formatas. Poetas 
Petras Panavas. 

 7.10 Linija, spalva, 
forma. 

 7.30 „Detektyvė 
Miretė“.

 7.40 „Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai“.

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

 8.20 „Nežinoma Čekijos 
Lietuva. Praha ir 
Jonas Basanavi-
čius“.

 8.45 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje. 

 9.15 Labas rytas, 
Lietuva.

 12.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 12.15 Gimę tą pačią 
dieną. 

 13.10 „Eurovizija 2019“. 
 15.10 „Saros muzika. 

Šiuolaikinė klasika“.
 15.25 ...formatas. Poetas 

Stasys Skrodenis. 
 15.40 „Detektyvė 

Miretė“.
 15.50 „Pašėlę Blinkio Bilo 

nuotykiai“.
 16.05 Premjera. „Leksė 

ir Lotė – šaunio-
sios detektyvės 
dvynukės“.

 16.30 Laba diena, 
Lietuva.

 18.00 Mokslo ekspresas. 
 18.15 „Giminės. Gyve-

nimas tęsiasi 3“.
 19.00 Klausimėlis.lt.
 19.15 „Samurajus 

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

Tik žvaigždės viską 
matė“.

 23.00 „Turkiškai“.
 0.30 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.45 Dabar pasaulyje. 
 1.15 Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2019. 

 2.05 „Aš esi tu“.
 3.35 Koncertas „Open to 

the World“. 
 4.30 Dokumentinė 

apybraiža „Mes 
nugalėjom“. 

 4.55 Kultūrų kryžkelė. 
Menora.

 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“. 
 14.05 „Žvėrelių būrys“. 
 14.30 „Džekio Čano 

nuotykiai“. 
 14.55 „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. 
Kalėdų vaiduo-
kliai“.

 23.00 „Amžina meilė“.
 0.50 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
 2.40 „Užsispyrusi 

blondinė 2“.

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 „Iš Los Andželo į 

Vegasą“.
 13.30 „Gelbėtojai“.
 14.30 Televitrina. 
 15.00 „Skorpionas“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“. 
 18.00 „Iš Los Andželo į 

Vegasą“.
 19.00 „Gelbėtojai“.
 20.00 „Rezidentai“.
 20.30 Žinios. 
 20.58 Orai. 
 21.00 „Profesionalai“.
 23.25 „Transporteris“.
 0.25 „Pėdsakai“. 
 01.15 „Svieto lygintojai“.
 2.05 „Vilfredas“.

antraDieniS, rugpjūčio 27 d. Saulė teka 6.14, leidžiasi 20.27, dienos ilgumas 
14.13. Delčia. Vardadieniai: Monika, Tolvydas, Aušrinė, Cezarijus.

trečiaDieniS, rugpjūčio 28 d. Saulė teka 6.16, leidžiasi 20.24, dienos ilgumas 
14.08. Delča. Vardadieniai: Augustina, Tarvilas, Steigvilė.

lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

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

linė policija 8“.
 11.10 „Komisaras 

Reksas“.
 12.00 Vartotojų  

kontrolė. 
 13.00 Klauskite  

daktaro. 
 13.58 Loterija „Keno 

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.20 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 Gyvenimo  

spalvos. 
 20.25 Loterija „Keno 

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

būrys. 
 22.30 Dviračio žinios.
 23.00 „Kostiumuotieji 5“.
 23.45 „Komisaras 

Reksas“.
 0.30 „Bloga mergaitė“.
 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 „Kostiumuotieji 5“.
 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 „Mirtinas ginklas“.
 10.50 „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 „Tarp mūsų, 

berniukų“.
 0.25 „Juodasis sąrašas“.
 1.20 „Aš Žvaigždė“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Keršytojų 

komanda“.
 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. 
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 „Atsargiai! Mer-

ginos“. 
 20.30 „Kam ta meilė?“.
 21.00 TV3 vakaro žinios. 
 21.57 TV3 orai. 
 22.00 „Laukinė“.
 22.25 „Vikinglotto“. 
 0.25 „Įrodytas nekal-

tumas“.
 1.20 „Nuodėmių 

daktaras“.
 2.10 „Raitelis be 

galvos“.
 3.00 „Rouzvudas“.
 3.55 „Įrodytas nekal-

tumas“.
 4.45 „Naujakuriai“.
 5.10 „Svotai“.

btv
 6.45 „Mentalistas“.
 7.40 „Pragaro virtuvė“.
 8.35 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 9.35 „Teisingumo 

agentai“.
 10.35 „Kobra 11“.
 11.35 „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 „Gatvės riteris“.
 22.50 „Apsuptyje 2. 

Tamsos teritorija“.
 0.50 „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“.
 13.40 TV parduotuvė.
 13.55 „Mentų karai. 

Odesa“.
 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“. 
 18.35 „Svečiuose pas 

Marceliutę“.
 19.00 Žinios.
19.15 Orai.
 19.20 „Pozicija“.
 20.00 Žinios.
 20.25 Orai.
 20.30 Lietuva tiesiogiai. 
 20.58 Orai.
 21.00 „Bruto ir Neto“.
 21.30 „Pamiršk mane“.
 22.30 Reporteris. 
 23.20 Sportas.
 23.28 Orai.
 23.30 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 plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2019. 

 7.00 Lietuva mūsų 
lūpose. 

 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 „Lietuvos moks-

lininkai. Fizikas 
Arūnas Krotkus“. 

 9.15 Labas rytas, 
Lietuva.

 12.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 12.15 Aš – laidos vedėjas. 
 13.10 Kultūringai su 

Nomeda. Pokalbių 
laida. 

 14.00 Pradėk nuo savęs. 
 14.30 „Samurajus 

Vatikane“.
 15.25 ...formatas. Poetas 

Valdas Daškevičius. 
 15.40 „Detektyvė 

Miretė“.
 15.50 „Pašėlę Blinkio Bilo 

nuotykiai“.
 16.05 Premjera. „Leksė 

ir Lotė – šaunio-
sios detektyvės 
dvynukės“.

 16.30 Laba diena, 
Lietuva.

 18.00 Mokslo ekspresas. 
 18.15 „Giminės. Gyve-

nimas tęsiasi 3“. 
 19.00 Klausimėlis.lt.
 19.15 „Nesibaigianti 

Hablo misija“.
 20.10 Kultūros diena.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Žmogus, pažinęs 

begalybę“.
 23.15 „Tamsioji pasaulio 

pusė. „Islamo vals-
tybės“ nelaisvėje. 
Jaunos jazidės 
kančios“.

 23.43 „Tamsioji pasaulio 
pusė. #ManoIšsi-
gelbėjimas“.

 0.15 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.30 Dabar pasaulyje. 
 1.00 Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2019. 

 1.55 „Kalnų istorijos. 
Tik žvaigždės viską 
matė“.

 3.30 Vilniaus festivalis 
2019. Sergejus 
Krylovas ir draugai.

 5.00 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita. 

 5.15 „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“. 
 14.05 „Žvėrelių būrys“. 
 14.30 „Džekio Čano 

nuotykiai“. 
 14.55 „Sugrįžimas į salą“.
 16.05 „Svaragini. Amžina 

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

žmogžudystės VIII. 
Tai, kas nutinka 
naktį“.

 23.00 „Amžina meilė“.
 0.50 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
 2.40 „Midsomerio 

žmogžudystės VII. 
Kalėdų vaiduokliai“.

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 „Iš Los Andželo į 

Vegasą“.
 13.30 „Gelbėtojai“.
 14.30 Televitrina. 
 15.00 „Skorpionas“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 18.00 „Iš Los Andželo į 

Vegasą“.
 19.00 „Gelbėtojai“.
 20.00 „Rezidentai“.
 20.30 Žinios. 
 20.58 Orai. 
 21.00 „Kikboksininkas 3. 

Karo menas“.
 23.00 „Transporteris“.
 23.55 „Pėdsakai“.
 0.55 „Svieto lygintojai“.
 1.40 „Vilfredas“.
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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
Sodybą Lazdijuose arba kei- •čiu į 2 k. butą I arba II aukšte.  

Tel. 8 670 61649. 

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

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

Žemės sklypą namo  •statybai Lazdijų mieste (30 a, 
gražioje vietoje, prie miško ir 
vandens telkinio, atlikti geode-
ziniai matavimai, visos miesto 
komunikacijos), kaina 20 000 
Eur.  
Tel. 8 686 70841. 

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.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

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

„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.

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 4 100 Eur.  
Tel. 8 689 99160.

GYVULIAI

Ėringas avis.   •Tel. 8 642 07624. 

AUGALAI

Šiaudus rulonais.   •Tel. 8 600 15976.

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

KITI

Televizorių „Orion“ Color  •2051 Stereo (japonų modelis, 
pagamintas pagal vokiečių 
užsakymą), kaina 6 Eur.  
Tel. 8 612 41428.

Įvairių dydžių akmenis.   •Tel. 8 605 70200.

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.

PARDUODA
beržines ir juodalksnio 

malkas.
Atvežame.

Užsakymai priimami

8 688 80175.

PARDUODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

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.

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

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

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

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

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

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

PARDUODA
KITI

Ketinius radiatorius.   •Tel. 8 614 56206.

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.

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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

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

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

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

Informuojame, kad 2019-09-02 12.00 val. 
bus atliekami kadastriniai matavimai L. o. S. 
ir S. J. priklausančio žemės sklypo (kad. skl. 
Nr. 5913/0001:12) ir L. Č. priklausančio že-
mės sklypo (kad. skl. Nr. 5913/0001:35), esan-
čių Mankūnėlių k., Noragėlių sen. Kviečiame 

atvykti gretimo sklypo (kad. skl. Nr. 5913/0001:11) mirusios 
savininkės V. B. turto paveldėtojus.

Matavimus atliks uAB „geodala“ 
matininkė Erika Petruškevičiūtė. Tel. 8 685 08308. 

Vasario 16-osios g. 6-4, 44250 Kaunas. El. p. info@geodala.lt.

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.

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

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

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

Nuomoju betono maišyklę.   •Tel. 8 614 56206.

IEŠKO

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

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

išsinuomočiau būstą.  •Pageidautina Veisiejų seniū-
nijoje.  
Tel. 8 620 46498.

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

išsinuomočiau žemės  •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.

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.

GYVULIAI

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

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

Perku veršelį arba telyčią  •nuo 6 mėn. iki 3 metų toli-
mesniam auginimui. Taip pat 
pienines melžiamas karves 
arba visą bandą.  
Tel. 8 625 93679. 

KITI

Naudotą pianiną.   •Tel. 8 659 60507.

Metalo laužo supirkimas:  •juodojo metalo laužas – 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

Garantuotas darbas namų  •tvarkytojoms (-ams) Anglijoje. 
Anglų kalba nebūtina. Uždar-
bis 1500–2000 Eur/mėn. Be 
žalingų įpročių.  
Tel. 8 672 41083,  
www.superdarbas.com 

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

Siūlome darbą vairuoto- •jui autotraukiniu (120 kv. m, 
maršrutas Lietuva-Lenkija-
Lietuva, atlyginimas nuo 1200 
Eur, mokamas 2 kartus per 
mėnesį, savaitgaliui grįžtame į 
namus; reikalavimai: vairuotojo 
pažymėjimas, CE kategorija, 
skaitmeninė vairuotojo kortelė, 
profesinės kompetencijos pa-
žymėjimas „95 kodas“, atsakin-
gumas, noras dirbti, be žalingų 
įpročių). Tel. 8 647 74685. 

NUOMA
SIŪLO

Išnuomoju Druskininkuose  •(miegamajame rajone) pilnai 
įrengtą maisto prekių parduo-
tuvę (65 kv. m, su įranga arba 
be įrangos). Galima kita veikla.  
Tel. 8 612 12197.

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

DOVANOJA
4 vištas.   •Tel. 8 662 39070.

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

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

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

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

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

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

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

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

Trinkelių 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. 

SULČIŲ SPAUDIMAS IR  •PASTERIZAVIMAS. Kalnų g. 
4, Lazdijai. Dirbame kasdien 
9.00–19.00 val.  
Tel. 8 614 02546.

Antspaudų gamyba pagal užsakymą

Seinų g. 12, Lazdijai. Tel. (8 318) 53085. 
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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.


